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  :فهوم األزمة م
. يستخدم مفهوم األزمة فى غير موضعه فى الكثير من الكتابات ويجرى الخلط بين مفهوم األزمة وغيرها                 

  .ولذا يجب إلقاء الضوء على هذه المفاهيم المختلفة 

  .وهى خلل فى مكون ، أو وحدة أو نظام فرعى فى نظام أكبر ،  هى شئ حدث وانقضى أثره :فالواقعة    

  0) المنظمة كلها (  فهو خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام بأكمله :دث أما الحا

   هو حدوث شئ يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام لخلل أو االضطراب ولكن ليس بدرجة :والصراع   

  . تصل إلى تهديد االفتراضات األساسية التى يقوم عليها النظام 

   تأثيرا ماديا على النظام كله كما انه يهدد االفتراضات الرئيسية التى يقوم  فهى عبارة عن خلل يؤثر:أما األزمة  

  .عليها هذا النظام 

  

  -:وعليه يتطلب وجود األزمة شرطين على األقل   

  يجب أن يتعرض النظام كله للتأثير الشديد إلى الحد الذى تختل معه وحدته بالكامل :األول    

  لمسلمات التى يؤمن بها أعضاء المنظمة موضعا للتحدى لدرجة انه أن تصبح االفتراضات وا   : الثاني  

يظهر لهم بطالن هذه االفتراضات أو تجعلهم يلجأون إلى أساليب دفاعية تجاه هذه االفتراضـات               

ومعنى ذلك أن األزمات فى جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء المنظمة واستمرارها ، وأيضـا               

  .لكيانها 
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   زمات مفهوم اإلدارة باأل

  يكون المدير أسيرا لسلسلة متتالية من األزمات والمشكالت بسبب سوء التخطيط وعدم العناية     

  بالتوقع وأيضا انخفاض فعالية المواجهة ، وبالتالي ال يختار المدير ما يفعله ، وإنما يفرض عليه ما 

  وبالتالي فبدال من أن يدير هو يفعله وأولوية أموره ال يحددها هو وإنما تحددها األزمات المتتالية ، 

  .األزمات يصبح مدارا باألزمات 

   مفهوم إدارة األزمات

  تتطلب تقديراالمرالمفاجئ وتحديد اتجاهات الحركة البديلة وتصور السيناريوهات الممكنة لتطور     

   عند  األحداث ثم اتخاذ القرارات والمسارات الكفيلة بالسيطرة على الموقف مع االستعداد للتغيير

  اى ان إدارة األزمات هى إدارة األزمة ذاتها للتحكم فى ضغطها وفى مسارها واتجاهاتها ، .الحاجة 

  وهى إدارة علمية رشيدة تقوم على البحث والحصول على المعلومات والمعرفة واستخدام 

  ابة والبعد المعلومات المناسبة كأساس للقرار المناسب وهى إدارة تقوم على التخطيط والتنظيم والرق

  .عن االرتجالية والعشوائية 

  أبعاد ومكونات األزمة
  عندما نتصدى بالدراسة الْزمة من األزمات يجب علينا أن نتبنى منهجا واقعيا ويعنى ذلك التعامل     

  -:مع مختلف األزمات على نحو محدد وغير مطلق وتنعكس آثار ذلك على النحو التالى 

  

  -: المؤسسة بأكملها أن األزمة تهدد شرعية: أوال 
  من المعروف أن إدراك الجمهور الْداء جهة معينة يؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الجهة ، وتؤدى   

  األزمة الى خلخلة هذا اإلدراك ، ان فشل رجال الكهرباء فى عالج مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر 

  .يقلل من مصداقية المؤسسة 

  

  -:زمة الكبرى الى زعزعة رسالة المؤسسة قد تؤدى االْ: ثانيا 
  -:وهنا نتساءل 

  ماذا نقصد برسالة المؤسسة ؟ -

  ما هى مجاالت تاثير االزمة على رسالة المؤسسة ؟ -

  ما هى األضرار الناتجة عن تاثير األزمة على المؤسسة ؟ -

  ما هو انعكاس ذلك على مؤدى الخدمة ؟ -

  ما هو انعكاس ذلك على متلقي الخدمة ؟ -
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  :تؤدى األزمة إلى إحداث تأثير على حياة األفراد : ا ثالث
  من شان األزمة بث االضطراب فى حياة االفراد ، وفى الطريقة التى يدركون بها عالمهم وانفسهم ـ   

  وشعورهم يقيمتهم الذاتية ويقوتهم وبكيانهم الداخلى وكثيرا ما يلجاء االفراد الى التبريرات الخاطئة أو 

دم القدرة أو الرغبة على مواجهة التجربة العنيفة التى تفقد االنسان تماسكه الداخلى وتؤدى              االنكار وذلك لع  

  .بالمعنى النفسى وليس بالمعنى المادى " موته " الى 

  والشك ان االزمات يمكن ان تؤدى الى صدمة نفسية عميقه تستلزم اعداد برنامج لتقديم العالج واالستشارات النفسية
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  ما هى خصائص األزمات اإلدارية ؟

   عدم التوقع – الفجائية 

  راض تداخل األسباب بالنتائج باألع

   سرعة تالحق األحداث مما يزيد من درجة 

       الغموض فى مواجهة األزمة 

   عدم وجود وقت كافي–ضغط الوقت 

   تضارب القرارات–للتفكير لمواجهة األزمة 

  زيادة الضغوط النفسية وتوقف التفكير 

      المنهجي لمواجهة األزمة  

  فقد السيطرة على مجريات األمور  

  مات التى تمكن من اتخاذ     تقصى المعلو

      القرارات السليمة  

الخصائص 

  العامة



  

  79

  ما هى أسباب األزمات اإلدارية ؟

  عدم وجود نظم اتصاالت جيدة 

  " اإلدراك "  سوء استيعاب المعلومات 

   القرارات اإلدارية العشوائية

  اإلحباط وفقد الرغبة والدوافع على العمل 

  )القيادات اإلدارية     ( 

  اإلشاعات  

  انخفاض مستوى األداء البشرى   

  تعارض األهداف وتعارض المعالج   

األسباب 

  الرئيسية

  عدم وجود تكامل بين مراكز القرارات    

      اإلدارية   
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  -:سية مرتبطة باألزمات قضايا رئي
  

  .طبيعي ، غير عادى ، حرج : عدم تحديد مستويات االنحراف  ♦

  0 أزمه          د مع سلم األزمات  فرصةغياب التعامل الجي ♦

  0غياب التحليل والتشخيص البيئى   ♦

  0عدم المبادأة  ♦

  0إنخفاض القدرة على اإلستيعاب والتكيف   ♦

  0غياب المنهجية فى التصرف  ♦

  0ل مع األهداف وفق النظرة التنظيمية المتكاملة عدم التعام ♦

  0انخفاض مهارات التفاوض  ♦

  0االنشغال والتركيز على الظواهر دون الحقائق  ♦

  0غياب البدائل المدروسة والمرتبة  ♦

0عدم االهتمام بتحويل األزمات إلى فرص  ♦
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   الصراع مع األخرين-                                                        قلة السلطــة -

   صعوبــة العمــل-صراع األدوار                                 -

  ضغوط العمل ودورها فى حدوث األزمات

مصادر 

  الضغوط

مقدار مناسب من 

  الضغوط

مقدار زائد من 

  الضغوط

  دافعيه مرتفعة 

  تعاون مع الفريق 

  انضباط فى العمل 

  ابتكار 

  انخفاض الدافع 

  الفردية والدافعية 

عدم التركيز وعدم 

  فى العمل االنضباط 

  التردد والتبعية
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  مصادر ضغوط العمل

   صعوبة العمل

   صراع األدوار

   عدم كفاية السلطة

   الصراع مع األخرين

  عدم معرفة أبعاد الوظيفية ••••

  غياب الوصف الدقيق للمسئولية ••••

  عدم كفاية الوقت ••••

  عدم مالءمة القدرات ••••

  اختالف وتعارض توقعات األفراد ••••

   طموحات الفرد مع أهداف الجماعةتباين ••••

  اإلمكانيات محددة ••••

  االضطرار إلى المساومة ••••

  عدم وجود فرص تحقيق الذات ••••

  سيطرة اللوائح واإلجراءات ••••
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  ما هى مسئولية مدير األزمة

    تحديد وتقدير األضرار والخسائر

  تحديد اإلجراءات والوسائل الفعالة إليقاف األضرار والخسائر

  تحديد األطراف ذات العالقة وتقدير تأثيرها وتحديد أدوارها

  اكتشاف أسباب األزمة 

  يد أدوار ومسئوليات األطراف ذات العالقةتحد

    تحديد األهداف والنتائج المطلوبة من االتصال

   تكوين فريق عمل لمواجهة األزمة

  بديلة لالتصال تحديد األساليب ال

   تحديد المسئول عن التنسيق فى االتصاالت

   إدارة عملية االتصال

   التأكد من وضوح األسباب واألطراف

  تحديد واستخدام وسائل احتواء الضرر

   األضرار واألطراف التى لحقت بها خسائر تحديد

  السيطرة على مداخل الخسائر والتحكم فى أسباب الضرر 

    تحديد مجاالت ومستوى األضرار

   تقدير األضرار واألطراف المتضررة

   تقدير التعويضات العادلة

تحديد وجمع 

  الحقائق

تحليل البيانات 

  والمعلومات

إجراء 

  االتصاالت

ى السيطرة عل

  الموقف

تحديد وتقدير 

  األضرار
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  امجموعة قواعد ذهبية لتجنب األزمات والتعامل معه
  

  عشرون قاعدة ذهبية

  تقلل احتماالت حدوث األزمات

  وترفع كفاءتك فى التعامل معها عند حدوثها
  

  مع كل موقف عليك اإلجابة على التساؤالت -1

  ماذا ؟  

  متى ؟  

  كيف ؟  

  . من الخطورة أن تركز أو تقتنع باألداء العادي أو المتوسط  -2

  0 البد من تحديد األولويات 000احد  من الخطاْ أن تعمل على حل جميع المشكالت فى وقت و -3

  0 يتعذر إنجاح اى عمل بشكل جيد بدون برنامج عمل محدد أو اى برنامج عمل يتعذر تنفيذه بدون تخطيط  -4

  0لن تكون مديرا ناجحا بدون أن ترصد األفراد المتميزين فى األداء والسلوك وان تعمل على تنميتهم  -5

  0ضيا بشاْن القرارات المتعلقة باألفراد لن تحقق اى نجاح إذا لم تحقق إنجازا مر -6

  0ال شك أن تقليل اإلجراءات الرقابية افضل من فرضها على أفراد غير مقتنعين بها  -7

  0االنتقاد المستمر لتوزيع المسئوليات وتقليل إجراءات الرقابة يضمن فعالية األداء وتحقيق النتائج  -8

  0عرض بدائل وتوقع نتائج من الخطاْ أن تقبل انتقادا أو رأيا بدون تعليق و -9

  0 الوقت 000 الوقت 000عدوك الحقيقي هو الوقت  -10

االستجابة للتطور والتحديث هو معيار للفشل ومؤشر للخطر ألن النجاح اإلدارى  يخطط ويبادر بـالتطوير        -11

  .والتحديث وليس لالستجابة له 
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   والكفاءة أن تستعد لها وتتعامل  000 والخطورة أن تمنعها 000تلقى االنتقادات هو جزء من مهنة المدير  -12

  . بل وتشجعها 000      معها 

  ليست القضية أن تواجه مشاكل أو تتعرض لخسائر وليست الغاية أن تحقق أرباحا وإنما العبرة بصافي   -13

   هل فى صالحك أم ال ؟ 000       الرصيد النهائي 

  ن نفوذك وتأثيرك فيما تستطيع أن تحظى عليه  ال تتمثل قوتك فى السلطة التى يمنحها لك رئيسك وإنما يكم -14

  0       من القبول لدى زمالئك ومرؤوسيك 

   والبد من تقديراتك الشخصية 000 إال أنها لن تكون صحيحة مائة فى المائة 000 رغم أهمية األرقام   -15

  .       والتى تتوقف على خبرتك وكفاءتك 

  . التعامل مع الموقف ببديل واحد  إذا أردت أن تحقق رقما قياسيا فى الفشل عليك -16

   احذر المستويات اإلدارية بينك وبين منفذ القرار هى عبارة عن مصفاة تتولى 000 احذر 000 احذر  -17

  .       تصفية وتعديل وتغيير مالمح قراراتك حتى تصل إلى منفذ القرار 

  وكل شئ عن أهم شئ فى  األولويات يجب أن تعلم أهم شئ عن كل شئ 000 األولويات 000 األولويات  -18

  .       مجال عملك 

  . كالهما أسوأ من بعضها الراى الصحيح فى الوقت الخاطئ والرأي الخاطئ فى الوقت الصحيح  -19

   000 صدق أو ال تصدق  -20

  .        لم تعد المشكلة أن تدير مرؤوسيك وإنما أصبحت المشكلة أن تدير رؤسائك 


