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 ص: خالمل

هو عمليات اإلدارة   أوقات األزمات ومجال البحثالهدف من هذا البحث هو تحديد مسائل اإلدارة اإلستراتيجية غير العادية في  
تقدم الدراسة بحثًا عن الحالة المعاصرة لمشاكل إدارة األزمات حيث    االستراتيجية ، وخصائص عمليات وطرق ادارة األزمة االستراتيجية

لرئيسية التي يجب حلها من أجل إدارة تصنيف المشكالت ا   ويقدم تحلياًل لبعض المبادئ النظرية والمنهجية. يشمل التحليل  اإلستراتيجية
يشير البحث إلى أساليب اإلدارة اإلستراتيجية والتكتيكية التي تستخدمها المؤسسات والشركات وتثير أسئلة  و   األزمات بكفاءة واستراتيجية

تقدم  حول يجعلها  مما  الصلة  ذات  السلطات  داخل  اإلستراتيجية  لإلدارة  الوظيفي  للتحقيق    التوزيع  اإلدارة توصيات  الوظيفي ألهداف 
تحدد الكيانات اإلشرافية المسؤولة والنتائج الرئيسية لإلدارة اإلستراتيجية حيث تعتبر اآللية المقترحة   اإلستراتيجية في جميع مراحل األزمة ،

الخطط االستراتيجية لمواجهتها    لإلدارة اإلستراتيجية في مواقف األزمات هي أداة منع وتصفية ظواهر األزمات وتزيد من كفاءة اعتماد وتنفيذ
 . ويعد استخدام السيناريوهات المخططة وآليات إدارة المؤسسات والشركات أثناء األزمة تقديم الفرصة للحفاظ على الحوكمة الصارمة 

الفعال للمهام المحددة  الجراءات اإلدارة العليا للمؤسسة وتحديد المهام الرئيسية لتحييد أحداث األزمات خالل  األزمة والتنفيذ السريع و 
 خالل األزمة سوف يساعد المؤسسة او الشركة على زيادة كفاءة إجراءاتها لمكافحة األزمة.

 المقدمة:  

والعشرين الحادي  القرن  في  وديناميكية  مثيرة  تحديات  المنظمات  بسبب  تواجه  الحجم  أصغر  العالم جغرافًيا  أصبح  ، حيث 
؛ والثورة المعرفية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات متتالية تواجهها هذه المنظمات وتهدد  التكنولوجيا؛ تطور   المعلومات؛ االتصاالت

؛ األوبئة والكوارث الطبيعية؛ هجمات مميتة  استدامة وبقاء المنظمات اليوم يمكن أن تتخذ أشكااًل متنوعة، تتراوح من الفضائح المالية 
جي هو المفتاح لضمان أن منظمتنا هي على استعداد لمواجهة تحديات الغد التخطيط واالستراتيجي عنيفة بين الموظفين. التخطيط االستراتي

  . اليوم يتضمن أكثر من مجرد بناء خطة طويلة األجل لتحقيق الرؤية أو التعامل مع الظروف البيئية المستقبلية

بشكل منهجي المهمة واألهداف، واستكشاف البيئة  نحن نميز عملية التخطيط االستراتيجي كأنشطة تنظيمية تناقش في البداية
 التنافسية، والتحليل والبدائل االستراتيجية وتنسيق إجراءات التنفيذ عبر المنظمة بأكملها. 

ويعد موضوع االدارة االسترتيجية من المواضيع الحديثة والتي سعت منظمات ورجال االعمال لتبنيها، حيث تقدم طريقة مميزة  
حدث بالمستقبل من خالل استغالل الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية باستخدام نظام دقيق التخاذ القرارات الصحيحة والمبنية للتنبؤ بما سي

 على معطيات الواقع. 

ويعتبر الهدف من عملية التخطيط االستراتيجي هو تصميم االستراتيجيات التنافسية التي تمكن الشركات من اكتشاف موقع في 
السوق )ظروف عدم  بيئة األعمال   اقتصاد  أداء الشركات في  التي تواجهها المنظمة حاالت األزمات هي سمة ال يمكن فصلها عن 

االستقرار االقتصادية والمالية والسياسية( ويجب على الشركات التكيف مع الظروف الخارجية والظروف الداخلية وعلى المديرين تحديد 
 ألزمات والتكيف مع الوضع. خطة لنشاط المؤسسات والشركات لمواجهة ا
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 مشكلة البحث:

مفهومها   بترجمة  ادارة  وكل  عليها  الموجودة  الحالة  ظل  في  االزمات  من  العديد  االستراتيجية  االدارات  وتواجه  واجهت  لقد 
نيتها للتعامل واستعدادها لالزمة والتعامل مع تلك االزمات وما ينشأ عنها من ضرر ومدى تفادي تلك االزمات وباقل الخسائر حسب مه

ادار  في  االستراتيجية واثرها  االزمات في ظل وجود االدارة  ادارة  ادارة االزمات وواقع  في  االستراتيجية  االدارة  لواقع  ة معها. باالضافة 
 االزمات. 

 اهمية البحث:

 االزمات. ربط متغير االدارة االستراتيجية بإدارة االزمات ومرجع لمعرفة دور االدارة االستراتيجية في ادارة 

 الدراسات السابقة:

بعنوان :"متطلبات نجاح التخطيط اإلستراتيجي ودورها في استراتيجيات إدارة األزمات    ( ،2019دراسة عبدالوهاب وآخرون، )
التخطيط  لنجاح  المسبقة  الشروط  أهم  معرفة  إلى  البحث  هذا  هدف  والقدرة":  اإلتصاالت  لمعدات  العامة  الشركة  في  ميدانية  دراسة 

االستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمواجهة األزمات التي قد تتعرض   االستراتيجي ودوره في استراتيجيات إدارة األزمات والتعرف على أهم
لها المنظمات. تبرز أهمية البحث الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التخطيط االستراتيجي الناجح في إدارة األزمات وتقليل آثارها. تم 

( استمارة صالحة للتحليل، استند 95السعة، مسترجعة )( من موظفي الشركة العامة الجهزة االتصاالت و 112توزيع االستبانة على )
استبيان البحث على فرضيتين اساسيتين تدالن على وجود عالقة ارتباط وتأثير بين متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي بأبعاده )دعم  

المعلومات واالتصاالت( في استراتيجيات   الموارد، المرونة، تكنولوجيا  العليا، توافر  إلى وجود اإلدارة  الدراسة  إدارة األزمات. خلصت 
 عالقة ارتباط قوية وتأثير معنوي بين متغيرات البحث. 

بعنوان "دور اإلدارة االستراتيجية في إدارة األزمات والكوارث في بلديات   ( .2021دراسة ثابت ماجستير, & سلوى سليم. )
شمال قطاع غزة": هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور اإلدارة االستراتيجية في إدارة األزمات والكوارث في بلديات شمال قطاع 

لوب المسح الشامل للوظائف اإلشراقية في بلديات محافظة  غزة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدمت الدراسة أس 
( استبانة ،  83( استبانة وتم استرداد )87شمال قطاع غزة ، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ، حيث تم توزيع )

% ، وبينت نتائج الدراسة أن قدرة بلديات 76.24وقد خلصت الدارسة إلى نسبة تطبيق اإلدارة االستراتيجية في بلديات شمال قطاع غزة  
%( من التأثير في إدارة األزمات 75.9% ، وأظهرت أيضًا أن ما نسبته )75شمال قطاع غزة على إدارة األزمات والكوارث كانت بنسبة  

ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في  %( قد 24.1والكوارث تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع اإلدارة االستراتيجية ، والنسبة المتبقية )
ن إدارة األزمات والكوارث ، وبينت النتائج أن بلديات شمال قطاع غزة ال تمتلك مركزًا للدراسات والبحوث يؤهلها الستشعار األزمات الممك

لها الستشعار األزمات حدوثها ، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على امتالك بلديات شمال قطاع غزة مركزًا للدراسات والبحوث يؤه
 الممكن حدوثها، ووضع سيناريوهات لمواجهة األزمات والتحديات التي تواجه بلديات شمال قطاع غزة. 

. "أثر اإلدارة اإلستراتيجية في مواجهة األزمات": تناولت هذه الدراسة أثر اإلدارة اإلستراتيجية (2011دراسة هالل ، وآخرون . )
ق على بنك التنمية التعاوني اإلسالمي، وتتمثل مشكلة الدراسة في عدم إهتمام المنظمات باإلدارة اإلستراتيجية في مواجهة األزمات بالتطبي
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كمنهج إداري يمكن من خالله تحقيق أهداف المنظمة المنشودة واإلبتعاد قدر اإلمكان من مصادر األخطار. وهدفت الدراسة إلى إلقاء 
الفوائد التي يتم الحصول   المتمثلة في القدرة على إكتشاف األزمات في مراحلها الضوء على  عليها نتيجة تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 

األولى قبل إستفحالها وتشعبها وبالتالي سهولة إيجاد حلول لها، وكذلك تعريف المنظمات بأهمية اإلدارة اإلستراتيجية في أداء المنظمة 
. هناك عالقة بين 1ليل آثارها . وجاءت فرضيات الدراسة على النحو التالي :  بصورة عامة وبصورة خاصة في مواجه األزمات وتق
. تؤثر الثقافة السائدة في المصرف على مدى تبني اإلدارة للفكر اإلستراتيجي. 2اإلدارة اإلستراتيجية وتعرف المصرف على األزمات.  

رة المصرف على معالجة األزمات وإدراكها قبل إستفحالها . حيث . هناك عالقة بين إتباع األسلوب العلمي في إعداد اإلستراتيجية وقد3
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واإلحصائي في جمع وتحليل البيانات من واقع المصادر األولية والثانوية. وأهم النتائج 

مية كلما ساعد ذلك في تجنب البنك لألزمات . يهتم التي توصلت إليها الدراسة تمثلت في: كلما قام البنك بوضع إستراتيجية بطريقة عل
يئة البنك بتدريب القيادات اإلدارية على كيفية التعامل مع األزمات . يمتلك البنك نظامًا فعااًل للمعلومات يمكنه من متابعة متغيرات الب 

يق اإلدارة اإلستراتيجية كمنهج ألداء المنظمة التي يعمل فيها. كما توصلت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:  ضرورة قيام المؤسسات بتطب
. يجب على المنظمات االهتمام بالتدريب على كيفية التعامل مع األزمات حتى يكون لديها كادر يستطيع التعامل مع األزمات إذا حدثت. 

ف على التغيرات التي تحدث في  حتى تكون المنظمة قريبة من البيئة يجب أن يكون لديها نظام معلوماتي فعال تستطيع بواسطته التعر 
 بيئتها. 

دراسة حالة السودان":    –، بعنوان: "اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث الوطنية  (  ٢٠٢٠دراسة د. مصعب الهاشمي ، ) 
اإلستراتيجية لألزمات تهدف الدراسة الي تعميق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث الوطنية في السودان ، وتعزيز أهمية اإلدارة  

والكوارث ، وإلقاء الضوء على أنواع األزمات والكوارث ، والتعرف على قواعد ومناهج التعامل مع األزمات والكوارث ، والتعرف على  
لألزمات خطوات اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث . وتأتي أهمية البحث ضرورة توضيح الجوانب الموضوعية لإلدارة اإلستراتيجية 

والكوارث الوطنية . وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي والمنهج االستقرائي ومنهج دراسة الحالة ، على اعتبار أنها أنسب الطرق 
المنهجية البحثية في مثل هذه الدراسات . توصل الباحث الي النتائج التالية: توجد مناهج ومتطلبات خاصة للتعامل مع األزمات والكوارث 

وطنية . ويوجد خلط بين األزمات والكوارث والمفاهيم ذات العالقة األخرى ، ومشاركة المجتمع في التصدي لألزمات والكوارث ساعد  ال
بصورة واضحة في التقليل من اآلثار الكبيرة لها ، وأن غياب نظام وطني إلدارة األزمات والكوارث الوطنية سبب في وقوع البالد فريسة 

البحث األزمات والكوار  للمزيد من  الوطنية معقدة وطويلة وتحتاج  المتالحقة ، وأن خطوات اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث  ث 
والدراسة . أوصت الدراسة باآلتي: العمل علي حث الجامعات ومراكز البحوث والباحثين على البحث في موضوعات الدراسات اإلستراتيجية 

القط اعات )زراعية، صناعية، تقنية، علمية،…..الخ( عن اإلدارة اإلستراتيجية الوطنية . وحث مجلس . وتبني مسابقة بحثية حسب 
الوزراء لتبني مشروع قانون ألنشاء هيئة وطنية إلدارة األزمات والكوارث الوطنية . والعمل على تدريب المؤسسات وأفراد المجتمع على  

ستراتيجيات واضحة لمواجهة األزمات والكوارث الوطنية . والمساهمة في نشر الكتب  ادارة األزمات والكوارث . وتبني مؤسسات الدولة ال
 واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات اإلستراتيجية .
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 األطار النظري:  

 اواًل: التخطيط االستراتيجي:  

ا لتحقيق النتائج المرجوة عادة التخطيط االستراتيجي هو عملية منضبطة وخالقة لتخطيط كيفية يمكن للمنظمة استخدام موارده 
سنوات وايضا هو والتخطيط االستراتيجي هو عملية تتحول فيها المنظمة إلى المستقبل وتعترف بالرؤية والرسالة تخلق   5-3في غضون  

جاهدة لتحقيق   وتطور القيم والمبادئ التوجيهية و يمكن أن ينظر إلى االستراتيجية على أنها توجه طويل األجل للمنظمة ويجب أن تسعى
انه عملية المنظمة  أهدافهم وايضًا يعرف على  االستراتيجي العضاء  التفكير  في االعتبار  يأخذ  الذي  التعاون  منهجية ومتكاملة من 

 والتخطيط االستراتيجي هو توجيه منظم ، مع التركيز على األهداف طويلة األجل من أجل تحقيق تأثير مستدام .

 ي:  أهمية التخطيط االستراتيج

يشكل طريقة منظمة للتعامل مع   هو  التخطيط االستراتيجي يعتبر حالًيا عملية ديناميكية مستمرة تعرف المنظمة بمواردها و
دمج المهمة العامة واألهداف والسياسات اإلدارة حيث يتم تحديد اإلستراتيجية على أساس التحليالت الشاملة البيئة التنافسية للمنظمة و 

 عبر جميع مستويات المنظمة من المشاريع واألعمال لوحدات وظيفية مختلفة .   وخطط العمل

 تيجي: فوائد التخطيط االسترا

يشير العديد من المدافعين عن التخطيط االستراتيجي إلى فوائد للمنظمات المدافعون يضمنون أن التخطيط االستراتيجي يمكن  
أن يعزز اإلدارة وصنع القرار واالداء وأصحاب المصلحة في المنظمات العامة وايضا المساعدة في تحسين اإلدارة الداخلية والتخطيط 

اعدة في توحيد أجزاء مختلفة من المنظمة من خالل تواصل افضل وقدرة مطورة على االستجابة لبيئة المنظمة التفاعل  االستراتيجي والمس
 مع األزمة واستغالل الفرص الجديدة والتخطيط االستراتيجي يؤدي إلى إنجاز األهداف المعلنة وتحسين األداء و نجاعته. 

 مزايا االدارة االستراتيجية: 

 البيئي بما ينعكس عليه من تنمية الفرص وتفادي التهديدات .التكيف  .1
 االستخدام االمثل للقدرات الذاتية سواء مادية او بشرية .  .2

 عمليات االدارة االستراتيجية: 

 مرحلة التحليل االستراتيجي:  .1

 تخدامها كمدخالت للمرحلة الالحقة . وتتضمن دراسة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بهدف تحديد االعناصر االستراتيجية فيهما الس 

 مرحلة صياغة التخطيط االستراتيجي: .2

 وتتضمن اربعة انشطة ينبغي القيام بها وهي صياغة رسالة المؤسسة واهدافها وخططها االستراتيجية وسياساتها المختلفة .
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 تنفيذ االستراتيجية: .3

 المؤسسة ووضعها موضع التنفيذ . تتضمن تطبيق السياسات واالهداف التي التي طورتها 

 الرقابة االستراتيجية:  .4

 تتضمن تقييم اداء المؤسسة للتأكد من أن االهداف االستراتيجية تنفذ حسبما خطط لها ، بمعنى مقارنة االداء الفعلي مع االداء المرغوب 

 ثانيًا: ادارة االزمات 

طوال الوقت ، لذلك االستعداد لمواجهتها والتعرف على كيفية التعامل   يعتبر التعرض لألزمات هو امر وارد حدوثه بشكل مفاجئ      
في ظل الظروف المختلفة أمر ال بد منه للتقليل من المخاطر والخروج بأقل الخسائر الممكنة ، وكما ان االزمة هي وجود الخطر الذي 

التعامل معه بالشكل الالزم والصحيح . ويتم تلخيص إدارة   يهدد سير العمليات او المؤسسات والذي يؤثر سلبًا عليها خاصة ما اذا لم يتم
ة  األزمات على أنها التقنية التي تمكن المحاوالت من تحديد المشاكل الحرجة والتنبؤ بها أثناء األنشطة أو التدابير المصممة إلنهاء أزم

 د ال يمكن منعها. ، أو لمنع األحداث من التطور إلى أزمات أخرى ، مع تقليل اآلثار لألزمات التي ق

وادارة االزمات هي عملية مدروسة تسعى فيها المنظمة لتميز وتوقع حالة الطوارئ المحتملة وما بعدها وكيفية الحد من االضرار        
وصاف وتتضمن إدارة األزمات تلك اإلجراءات التي يتم إنشاؤها قبل االزمة والعمل بها خالل االزمة وتقييمها في عقب األزمات وتقدم ا

االزمات عادة في سياقات واضحة وصريحة التي نفسر هذه االزمات؛ تتكون هذه عادة من ثالثة عناصر مشتركة في معظم تعاريف 
االزمات . ويجب على اي منظمة تريد ان تكون مستعدة لمواجهة الصعوبات أن تكون إدارة الشركة مستعدة للتنبؤ والتأكيد واالستجابة 

البيئات الداخلية والخارجية. وتعتمد إدارة األزمات على القياس و تقييم التهديدات ، ثم تطوير استراتيجيات لإلدارة   للتحوالت  المقلقة في
بشكل عام وتشمل االستراتيجيات المستخدمة . تحويل التهديدات الى مكان آخر، أو اإلفالت من التهديدات ، أو التخفيف من ثأثيرها 

 حالة شاذة ، وهو أمر خارج عن نطاق األعمال اليومية والتي تهدد تشغيل وسالمة وسمعة المنظمة .السلبي ترى األزمة على أنها 

 أهمية ادارة االزمات: 
الهدف من إدارة األزمات هو مساعدة المنظمات على تجنب األزمات أو إدارة تلك التي تحدث بشكل أكثر فعالية ، لتحقيق هذا          

المنظمة المشاركة في  إدارة األزمات حتى قبل  حدوث إشارات أزمة وشيكة  التنفيذيين في  الهدف ، يجب أن يؤيد كبار المسؤولين 
 زمة ، وصوال إلى نقطة تحول وضمان أسس التنمية الجديدة هي واحدة من أهداف إدارة األزمات .والتعامل مع حالة األ

العالقة بين التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات ، في بيئة الشركات الحديثة ، يتمثل التحدي الرئيسي في التعامل مع األزمة على ان  
 خطيط  االستراتيجي الخارجي والداخلي ضروري  أثناء األزمات .تكون االدارة مستعدة لتحمل المخاطر وأظهر أن الت

وأطر األزمات الناجحة تكون على  استعداد إلنهاء كل صعوبة محتملة أثناء التعامل مع أي أزمة ضارة بطريقة  يمكن أن تضفي        
بشكل مناسب في مثل هذه األوقات حقيقة على الشركة سمعة أفضل مما كانت تتمتع به قبل األحداث يجب تنفيذ استراتيجية األزمات  

التخطيط االستراتيجي الناجح في إدارة األزمات ليس فقط انه ال يمكن فصله ولكن يجب ان يكون مترابط بشكل وثيق ,يجب ان تكون  
ع التغييرات والتعرف اي منظمة لديها القدرة على التوقع واالستعداد للتحديات القادمة، مديري المنظمات يجب أن يكونو قادرين على توق

 عليها واالستجابة للبيئة الخارجية والداخلية  يجب أن يشارك المديرون بهذه العملية لتسمح لهم بتغيير االستراتيجية وتعديلها.  
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ن االرتجال  تتضمن اإلدارة الفعالة لألزمات تقليل المخاطر المحتملة إلى أدنى حد قبل وقوع الحدث المحفز، إدارة االزمة الفعالة ، ويتضم
والتفاعل من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين بحيث العادة بناء الحس الجماعي والفردي يكون ذلك الفرد ويتم إعادة بناء الحس الجماعي  
والمعنى المشترك واألدوار. بعد ادارة االزمات يجب إعادة تعديل فردي وتنظيمي لالفتراضات األساسية، وكذلك االستجابات السلوكية 

عاطفية. التي تهدف إلى االنتعاش وإعادة التكيف . األزمات في االقتصاد العالمي تجذب انتباه المنظرين والممارسين على مجموعة  وال
 من مشاكل اإلدارة اإلستراتيجية .

وح غالًبا ما تكون  يقوم عمل اللجنة المهنية لمديري المؤسسات الشركات العالمية الكبرى على مبادئ الكفاءة والديمقراطية والوض      
غير قادرة على منع األزمات وبالتالي تفشل في حماية من أكثر التطورات سلبية . وتظهر المنظمات المرنة استعداًدا ومرونة أكبر بكثير  

االستراتيجي  االستعداد  في  األقل مرونة تقصر  المنظمات  بينما  األزمات  أحداث  التعامل مع  لتعا   عند  العرفية  المنهجيات  في  ركزت 
اإلدارات بشدة على الحد من األذى وضمان االتساق ومع ذلك، تميل إلى تجاهل المناطق الرئيسية للترتيب الحيوي للطوارئ الذي يمنح 

لكن في    ويميل التخطيط االستراتيجي إلى الحفاظ على مجموعة متنوعة من الخيارات ،  البقاء على قيد الحياة وكذلك للنجاح الكلي .
الفعلي ، يظل من األزمات  األزمات  بينها. خالل فترات  لالختيار من  أيًضا  الخيارات  قليل من  الوحيد عدد  الخيار  ذلك  قد يكون   ، ة 

الضروري استيعاب إدارة األزمات ضمن المبادرات االستراتيجية ، من أجل التعامل مع األحداث بنجاح يمكن أن تؤدي التأثيرات المجمعة 
. والمرونة هي قدرة المنظمة التابعة ليس فقط على البقاء ولكن أيًضا لالزدهار في الفترات الصعبة   إلى منظمة مرنة ومستعدة لألزمات

ومواجهة الصعوبات النظر والتخطيط ألي منهما في وقت واحد تتضمن تخطيًطا قوًيا يزيد من قدرة المنظمة على تجنب أو التخفيف أو  
من خالل   فعال  بشكل  األزمات  مع  المباشر  والتخطيط التعامل  المنتسبة  للمنظمات  االستراتيجي  التخطيط  في  الممارسات  هذه  دمج 

االستراتيجي لألزمات هو استراتيجية تدمج كالهما في تخطيط شامل قوي قد تتطلب األزمة معالجة منسقة وفي الوقت المناسب ، على  
الموجه نحو اإلستراتيجية عادة ما يحدث في أطر زمنية تشمل التخطيط  الموجه نحو أشهر أو حتى سنوات . و   الرغم من  التخطيط 

اإلستراتيجية يتم التحكم فيه عادة على مستوى إداري اقتصادي فوق العمليات والعالقات التنظيمية المنتظمة، في حين أن األزمات يمكن 
أنها تمنع التخطيط وتطبيق ان    أن تقيد مثل الضوابط خالل األزمات الفعلية، حجم وشدة التهديدات يمكن أن تطغى على المديرين لدرجة

االستراتيجيات في مجال التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية جذب اهتماًما كبيًرا من الباحثين والممارسين و يذكر أن التخطيط الموجه 
للشركة ، والتي نحو اإلستراتيجية يشمل إنشاء وتصميم المنظمة المخططات التي تحدد األهداف واألساليب والسياسات المرنة والعامة  

يمكن أن تجلب للشركة ما يتخيله قادتها على المدى الطويل عالوة على ذلك، ُينظر إلى التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية على أنه أداة 
شركة. إدارية مطلوبة في الشركات التي  تنوي ضمان توفر قاعدة موارد مناسبة لهم، إلى جانب األماكن المرغوبة وأوقات تحقيق أهداف ال

وايضا التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية هو مفتاح لفعالية المنظمة، كما هي معالجة نقاط الضعف والتهديدات وكذلك نقاط القوة والفرص 
 المتاحة. يمكن تلخيص التخطيط االستراتيجي على أنه طريقة الستنباط وتنفيذ الخيارات التي تعنى بالتوجهات المستقبلية للمنظمة المعنية

وبالتالي فإن التقنية تنطبق على كل    هذه التقنية مهمة لكل منظمة من حيث األساليب التي يستخدمها شعبها للتكيف ديناميكًيا مع البيئة
 مستوى إداري وفي كل شكل من أشكال التنظيم.
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 خطوات التعامل مع األزمة: 
بسلسة متكاملة ومترابطة من الخطوات المتتابعة وفيما يلي عرض موجز لكل خطوة يتم التعامل مع األزمات، وإدارتها إدارة علمية رشيدة  

 منها: 
 تقدير الموقف األزموي:  –أواًل 

يقصد بتقدير الموقف األزموي تحديد جملة التصرفات التي قامت بها قوى صنع األزمة، وقوى كبحها، شاملة تقدير مكونات هذه التصرفات 
 نتائج، وردود أفعال، وآراء ومواقف محيطة مؤثرة أو متأثرة بها. وما وصلت إليه األزمة من 

ويشمل تقدير الموقف تحليالت لمضمون العالقات، ومكونات القوة للطرفين، ومصادر الوصول إلى النتائج الحالية، وأسباب نشوء الموقف 
 بطت به أو بعدت عنه. الراهن، وروافد تطوره، وعالقات المصالح، والصراع، والتنافس والتكامل، التي ارت

 :تحليل الموقف األزموي  –ثانيًا 
بهدف   التحليل  ويتم  األزموي،  الموقف  بتحليل  معاونيه  بمساعدة  األزمة  مدير  يقوم  دقيقًا،  تحديًا  وتحديده  األزموي  الموقف  تقدير  بعد 

ح عناصر األزمة، ومم تتركب، وتقسيمها  اإلستدالل وصواًل إلى اليقين: عن طريق التمييز الواضح بين عناصر الموقف األزموي، لتوضي
إلى أكبر عدد ممكن من األجزاء ليتسنى لنا إدراكها بأقصى وضوح ممكن، ومن هنا يتم تحليل الموقف األزموي المركب إلى أجزائه  

لجته، ومن هنا البسيطة، ثم إعادة تركيبه بشكل منتظم، بحيث يتم التوصل إلى معلومات جديدة عن صنع الموقف األزموي، وكيفية معا
 يتم تحليل الموقف األزموي إلى ما يتركب منه من عناصر مبسطة بهدف اإلحاطة بها على وجه سليم.

 : التخطيط العلمي للتدخل في األزمة –ثالثًا 
مله يتم  وهي مرحلة رسم السيناريوهات ووضع الخطط والبرامج، وحشد القوى لمواجهة األزمة والتصدي لها، وقبل أن يتم هذا بكا      

 رسم الخريطة العامة لمسرح عمليات األزمات بوضعه الحالي، مع إجراء كافة التغيرات التي تتم عليه أوال بأول . 
وعلى هذا المسح يتم وضع كافة األطراف والقوى التي تم حشدها من قبل صانعي األزمة ومن جانب مقاومي األزمة، وتحديد بؤر التوتر  

الغل الصراع، ومناطق  "المسرح" وأماكن  بأبعاد  الشاملة المحيطة  العلمية  الرؤية  يان، باعتبارها جميعًا "مناطق ساخنة" ومن خالل هذه 
 األزموي، وزوايا الرؤية المتعددة لألطراف المتعلقة المرتبطة باألزمة، يتم رسم خريطة التحرك على النحو التالي: 

 ناطق ارتكاز وقواعد لالنطالق.تحديد األماكن األكثر أمنًا والمحصنة تمامًا التخاذها كم  •
تحديد األماكن اآلمنة لتكون بمثابة سياج آمن للقواعد الخاصة باالنطالق، فضاًل عن حاجز امتصاص للصدمات إذا ما تدهور   •

 الموقف، فضاًل عن مناطق إنذار وتصفية وتحطيم األمواج، أو مناطق تفريغ وتهدئة للضغوط األزموية.
لة بالنظام، وأي من رموز النظام أو رموز القيادة في كيان الدولة يمكن التضحية به، وإعداده لهذه  تحديد أسباب األزمة المتص  •

 التضحية، وتوجيه السخط له، والتمهيد لدخول رمز جديد له شعبية ترتاح إليه قوى الصنع. 
رحليًا مع قوى صنع األزمة من  تحديد خطة امتصاص الضغوط األزموية الحالية عن طريق االستجابة لبعض المطالب والتوافق م  •

 خالل المراحل العلمية اآلتية:

 مرحلة االعتراف باألزمة. .1
 مرحلة التوافق واالستجابة المرحلية لمطالب األزمة.  .2
 مرحلة التحقيق والتثبت من أسباب األزمة. .3
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 مرحلة تشكيل لجان المناقشة واالشتراك في حل األزمة.  .4
 بء حل األزمة للقوى الصانعة لها.مرحلة المشاركة في الحل المقترح ونقل ع .5
 مرحلة ركوب األزمة واالنحراف بها، وحماية الكيان اإلداري من تأثيرها واالحتفاظ بحيويته وأدائه.  .6

 توزيع األدوار على قوى األزمة وبصفة خاصة على أعضاء فريق المهام الذي تم تكليفه بمهمة التدخل المباشر لمعالجة األزمة.  -ه
استيعاب كل فرد للخطة العامة الموضوعة، وكذا من التتابع الزمني للمهام وفقًا للسيناريو الموضوع لمعالجة كل من إفرازات التأكد من    -و

 األزمة، والقوى الصانعة لها، وكذا للتضامن مع بعض عناصرها، وكذا للسيطرة على المسرح األزموي بشكل فعال.
وتزويد فريق المهام باحتياجاته من األدوات والمعدات التي يتطلبها ويحتاجها الموقف   حشد كل ما تحتاجه عملية التعامل األزموي،  -ز

 األزموي.
تحديد "ساعة الصفر" أو التوقيت المحدد لبدء العملية وتنفيذ المهمة المحددة بشكل فعال وحاسم، على أن يتم متابعة ما يحدث أوال   -ح

 بأول، والوقوف على رد فعل األطراف األخرى.
ًا ما كانت العملية التخطيطية، فإنه نتيجة للضغط األزموي وما تتسم به العملية األزموية من عدم وفرة الوقت الكافي للتخطيط، يلجأ وأي

التي أعدت من قبل لمواجهة المواقف األزموية الصعبة واستخدامها، READY MADEمتخذ القرار إلى مجموعة "السيناريوهات الجاهزة"  
 فيف عليها لتكون صالحة لالستخدام الفعلي. أو إجراء تعديل ط

 تلخيص التخطيط االستراتيجي كأسلوب:  
 ويتضمن:

 أ( إنشاءاألهداف أو األغراض . 
 ب( تقييم االدعاءات حول البيئات الخارجية . 

 ج( وضع الخطط و تقييم مسارات العمل المتنوعة جنًبا إلى جنب مع تحليالت المخاطر / المكافآت المحتملة . 
 اختيار مسارات العمل األكثر مباشرة . د(

 هـ( تقييم التأثيرات حسب اإلجراءات .
يمكن أن تعزز مكانة الشركة وهي تتابع مهامها التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية هو أسلوب منهجي يتضمن سلسلة من المراحل التي  

تصور احتياجاتها وأهدافها وأنشطتها من حيث األولويات اإلستراتيجية وخطط العمل و تحليالت البرنامج على المدى الطويل وتجدر    ،
الموجه نحو اإلستراتيجية كأ التخطيط  التعامل مع  العام حول  المصدر  إلى أن هناك إجماًعا على  سلوب، بما في ذلك طرق اإلشارة 

الصياغة ،وتقييم األساليب المنهجية كذلك ، في قطاعات األعمال، يمكن أن يكون التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية مهًما بشكل خاص 
ت حيث كان من المعروف أن ممارسته مرتبطة بأفضل العروض في المنظمات التجارية ويسمح التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية الشركا

 لكل األهداف االجتماعية واالقتصادية وغير االقتصادية التي تسعى لتحقيقها وهو في نجاح استراتيجيات اإلدارة وتعتبر التطورات الحديثة
 تتكون التقنية من الخطوة الرئيسية في االنضباط   في عمليات وأساليب التخطيط االستراتيجي بالغة األهمية للقادة ذوي التفكير اإلستراتيجي

الهدف األساسي هو تشجيع صانعي القرار الراسخين على تقبل أن التخطيط الموجه نحو اإلستراتيجية مطلوب وأنه في مصلحة الشركات 
 وبالمثل ، فإن أدت أهمية منهجية التخطيط االستراتيجي إلى العديد من األدوات التي يتم تصميمها للتقييم التأثيرات وتحديد نقاط القوة   ,

وكذلك  ضعف والتهديدات التنظيمية يجب أن تحتوي عمليات التخطيط االستراتيجي علال معلومات عن البيئة الحالية للمؤسسة  والفرص وال
 توقعات النمو والتطور.
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أحد المضاعفات الرئيسية لألزمة هو كيفية تحديد "متغير األزمة" الفعلي االتصاالت الداخلية  والحارجية يجب ان تطبق بحكمة من أجل  
دقة في معالجة األزمات تعد مرونة اإلدارة وموثوقية المعلومات عوامل محّسنة لـإدارة األزمات بكفاءة واكتساب الثقة في حالة األزمات ال

، العالقات االعالميةوالعالقات المجتمعية وجود خطة فعالة إلدارة األزمات  أمر مهم للغاية للحصول على ايمان الجمهور بما تقوله المنظمة
هذا ألن األزمات عادة ما    م المنظمة في اوقات االزمات تحتاج المنظمات إلى تحديد أهدافها بوضوح لجميع أصحاب المصلحة. ستدع

تكون ناتجة عن الفشل، في هذه الحالة تحتاج المنظمات إلى إعادة تحديد األهداف من أجل استعادة الثقة والطمأنينة العامة,االتصاالت 
 هداف االستراتيجية و ايضا تأسيس األهداف والغايات ضرورية في إجراءات إدارة األزمات. تعزز جهود المنظمة  واال

ومع ذلك ، فإن كل فرصة وتهديد ستظهر في المستقبل يجب التعامل معه في النهاية الن إدارة األزمات متخصصة في تعزيز قدرة 
 .حو اإلستراتيجية يعززون القدرة على االستقرارالمنظمات على البقاء، في حين أن المتخصصين في التخطيط الموجه ن

 الخاتمة:
ية يعتمد نجاح إدارة األزمات االستراتيجية في الوقت المحدد تحديد األزمة نفسها و تطبيق أكثر الطرق فعالية إلزالته اإلدارة اإلستراتيج      

يجية الناجحة ممكنة فقط مع استخدام نهج اإلنفاق في حالة األزمة واستخدام عدد من االستراتيجيات واألساليب التكتيكية لإلدارة االسترات
ة  . الطرق االستراتيجية هي تصفية الشركات وخلق قوام مؤسسي جديد ، التنظيم ، التحديث ، الدمج والتنويع وإعادة الهيكلة و إعادة الهندس 

 . إعادة التكيف وتقليص الحجم و اإلفالس هي من بين األساليب التكتيكية المناسبة إلدارة األزمات .
لى طول  الوقت أمًرا حيوًيا في تحقيق أهداف اإلدارة وقت األزمة . وتحتاج المنظمات إلى التفكير كما يعد تحديد المسارات الحرجة ع

لصالح مجتمعها وعامة الجمهور الرئيسي من أجل توصيل رسائلهم بالشكل المناسب وهذا يسمح للمنظمات الكتشاف أوجه القصور في  
مهًما في عملية ادارة االزمات لتصبح هذه الممارسات مهمة عند تهدئة الجمهور خطتهم وتحسينها. ويلعب التعلم من أخطاء الماضي دوًرا  

 القلق . 
إدارة األزمات هو عملية منظمة ، ومن أجل التخفيف من بعض التهديدات التي تواجهها المنظمة أو الشركة وهي عملية مقترنة بـ    

ية إلدارتها تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل التهديدات ، والتهرب منها  مبدأ االستدامة حيث تستخدم لتقييم التهديدات وتطوير استراتيج
والتقليل من تأثيرها السلبي ، وقبول بعض من تأثيرها او كله إدارة األزمات مع فن اتخاذ القرارات ويستخدم لتجنب أو تخفيف آثار مثل 

لها تأثير سلبي على استمرار العمل، مما يجعل إدارة األزمات   هذا الوقائع ، فهي وقائع وأحداث تهدد استدامة األهداف ، ويمكن أن يكون 
 فن أصيل يتم تنفيذه بكفاءة واحتراف وخبرة. 

 المصادر والمراجع:
(، متطلبات نجاح التخطيط اإلستراتيجي ٢٠١٩عبدالوهاب عبدالفتاح االلوسي، نسرين عبدهللا بدوي، سوسن ابراهيم رجب العكيدي، )

دارة األزمات دراسة ميدانية في الشركة العامة لمعدات اإلتصاالت والقدرة، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية  ودورها في استراتيجيات إ
 .٢٦، العدد  ١١واإلدارية، المجلد  

 Journal(. دور اإلدارة االستراتيجية في إدارة األزمات والكوارث في بلديات شمال قطاع غزة.  2021ثابت ماجستير, & سلوى سليم. ) 
of Al-Azhar University–Gaza (Humanities), 23(2), 1.. 

مشرف  & عبدهللا,  عثمان  طارق  )-هالل،  موسى.  نصيب  أبو  جبريل  األزمات 2011عرفة  مواجهة  في  اإلستراتيجية  اإلدارة  أثر   .)
(Doctoral dissertation.)جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا , 

دراسة حالة السودان، األكاديمية العليا   –(، اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث الوطنية  ٢٠٢٠د.مصعب حبيب مرحوم الهاشمي، )
 . ISSN 2629-2572، العدد السابع تشرين الثاني. ٢للدراسات اإلستراتيجية واألمنية الخرطوم ـ السودان. مجلد رقم 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

976 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Groh, M. (2014). Strategic management in times of crisis. 

Aljuhmani, H. Y., & Emeagwali, O. L. (2017). The roles of strategic planning in organizational crisis management: The case 

of Jordanian banking sector. International Review of Management and Marketing, 7(3), 50-60 . 

Al-Khrabsheh, A. A. (2018). Impact of strategic planning on crisis management in the profit and non-profit sector in Jordan. 

Academy of Strategic Management Journal, 17(5), 1-12 . 

Aljuhmani, H. Y., & Emeagwali, O. L. (2017). The roles of strategic planning in organizational crisis management: The case 

of Jordanian banking sector. International Review of Management and Marketing, 7(3), 50-60 . 

 

Abstract: 

          The aim of this article is to identify unusual strategic management issues in times of crisis. The field of research is the 

processes of strategic management, and the characteristics of the processes and methods of strategic crisis management. The 

analysis includes a classification of the main problems that must be solved in order to manage crises efficiently and 

strategically. The article refers to the strategic and tactical management methods used by companies and raises questions 

about the functional distribution of strategic management within the relevant authorities, which makes recommendations for 

the functional realization of strategic management objectives at all stages of the crisis; Define responsible supervisory entities 

and key outcomes of strategic management The proposed mechanism for strategic management in crisis situations is a tool 

for preventing and filtering crisis phenomena; This mechanism increases the efficiency of adopting and implementing 

strategic plans to confront crises. The use of planned scenarios and corporate management mechanisms during a crisis may 

provide the opportunity to maintain strict governance of the company's senior management actions and identify the main 

tasks to neutralize crisis events during a crisis. The rapid and effective implementation of specific tasks during a crisis will 

help the company increase the efficiency of its anti-crisis actions. 
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