
 إدارة األزمات
 

تعترب األزمات أمراً غري حمبب للنفس؛ وذلك ألهنا تشعرك بعدم االستقرار والتغيري ادلفاجئ، ما 
.  يشعر ابالرتباك والقلق ورمبا اختاذ القرارات االرجتالية وادلتسرعة اليت تزيد األمر سوءاً على سوئو

".  داث الطيبة أتيت ابلتدرجاألحداث السيئة أتيت فجاءة، واألح: " ىناك قول مأثور يقول
بداية أصبحت األزمات حداثً متوقعاً جلميع ادلنظمات يف ىذا العصر ادلليء ابدلتغريات 

وادلستجدات، وكلما استطاعت ادلنظمة التأقلم مع ادلتغريات، كان لديها القدرة على التعامل مع 
.  األزمات بثبات واتزان

حلدث السليب الذي ال ميكن جتنبو أايً كانت ىي ذلك ا" Steve Albertاألزمة كما يقول 
، وتتسم األزمات أبهنا حتدث بشكل مفاجئ لنا، دما يعين حدوث أمر غري "درجة استعداد ادلنظمة

قد ينقطع التيار . متوقع لنا، دما يؤدي إىل تدمريان، أو إىل إحلاق الضرر بنا على أقل األحوال 
ترة طويلة، أو يتعطل جهاز احلاسوب لديك يف العمل الكهرابئي يف لقاءات أو اجتماعات مهمة لف

إخل، دما ينذر بوضع جديد أقل ما يوصف أبنو سيئ، لذا دتتاز األزمات ... يف فًتة إخراج ادليزانيات 
:  يف كتابو إدارة األزمات وىي   -Steve Albertبست خصائص يذكرىا 

.  و قرع لألجراس بل بشكل مفاجئ وتعين أن األزمات حتدث بدون سابق إنذار، أ: ادلفاجأة  01
وتعين عدم توفر معلومات من ادلتسبب ذلذه األزمة أو التصرف، ويعود : نقص ادلعلومات 02

.  السبب إىل النقص يف ادلعلومات، خصوصاً إذا كانت حتدث لك ألول مرة
.  عند حدوث األزمات تتواىل األحداث لتضييق اخلناق عليك: تصاعد األحداث 03
.  مجيع أحداث األزمة تقع خارج نطاق قدرتك وتوقعاتك: السيطرة  فقدان 04
يعمد ادلدير أو ادلسؤول إىل إقالة كل من لو عالقة بوقوع األزمة، أو يلجأ إىل : حالة الذعر 05

.  التشاجر مع معاونيو ومرؤوسيو
ل متأن، األزمات ال تعطي مهلة أو فرصة للمدير حىت يصل إىل ح: غياب احلل اجلذري السريع 06

.  بل يف غمضة عع ال بد من اختيار يبع عدداً حمدوداً من احللول واختيار أقلها ضرراً 
 

/  ادلناخ ادلناسب حلدوث األزمات
دتتاز مبميزات جتعلها مكاانً خصباً حلدوث األزمات ( منظمات)تفضل األزمات عند حدوثها مواقع 

:  ، وىذه ادلميزات ىي
.  ام البريوقراطيةالتنظيمات اليت تدار بنظ 01
.  ضعف االتصال بع اإلدارات ومواقع العمل 02



.  إمهال دراسة السوق وادلنافسع 03
.  عدم وضوح األىداف االسًتاتيجية بعيدة ادلدى 04
.  ضعف روح االنتماء وااللتزام للعمل 05
ذىاب احلماس وسيادة الالمباالة   06

يوحي حتليل األزمات بوجود دورة حياة لألزمة، فكل منها تبدأ عند "  Steve Albertيقول 
حلظة معينة، مث تشتد بسرعة مث هتدأ حىت تنتهي، ويعين ىذا ادلصطلح أبنو ميكن القضاء على األزمة 

إذا رأيت حجراً يف الطريق ( يوجيب)وقدمياً قال احلكيم اذلندي " قبل أن تولد وذلك إبزالة أسباهبا
تفقد األزمة خطورهتا عندما أكون متوقعاً ذلا وألثرىا وخمططاً للخروج . تنتظر حىت تتعثر بو فأزلو وال

.  منها، فبداًل أن أكون ضحية ذلا أكون قادر على التأقلم والتكيف معها
إن التخطيط اجليد للسيطرة على األزمات واحتوائها يعترب ميزة للمدراء والقادة الناجحع؛ ألن 

 األزمات يلوذون وراء ىذه القيادة وحيتمون هبا؛ علهم جيدون خمرجاً ذلم من ىذه الناس غالباً يف
.  األزمات

 
:  اخلطوات اليت جيب اتباعها عند حدوث األزمات

:  يف كتاهبا القيادة وقت األزمات Danny Cox & John Hooverتقول 
ادر والتجهيزات تكوين فريق عمل لوقت األزمات وإمداده أبفضل الكو: اخلطوة األوىل 01

.  واألدوات
.  ختطيط الوقت أثناء األزمات، واالستفادة من كل دقيقة يف ختفيف أثر األزمات: اخلطوة الثانية 02
االرتفاع ابدلعنوايت وقت األزمات للعاملع حولك فيما يشعل لديهم احلماس : اخلطوة الثالثة 03

.  واحليوية وااللتزام ابلعمل
بداع والتجديد يف ادلواقف العصبية، وإشعال نور اإلبداع لدى العاملع اإل: اخلطوة الرابعة 04

.  لتقدمي حلول وآراء غري مسبوقة
حل ادلشكالت وقت األزمات بتحديد ادلشكلة وإجراء ادلشورة، ومن مث : اخلطوة اخلامسة 05

.  اختيار احلل األنسب من احللول ادلتاحة
فال يوجد شيء اثبت ومتغري يف نفس الوقت إال  التغيري وقت األزمات،: اخلطوة السادسة 06

التغيري نفسو، فإما أنك تسعى حنو التقدم خبطى حثيثة، أو تتخلف عن الركب وتكون يف عامل 
.  النسيان



حاول أن تسعى حثيثاً جلرد وحصر األزمات والتهديدات اليت تتوقع أن حتدث لك يف : وأخرياً 
. رسها دراسة وافية لوضع احللول وادلخارج ذلا عند وقوعها احلاضر وادلستقبل، وكوَّن فريق عمل ليد

.  ىذا األمر سوف يزيد من ثباتك ورسوخ أقدامك واتزانك عند حدوث األزمات
 
 

: ادلصدر 
 موقع مهارات النجاح


