
العشري لالستشارات اإلدارية 

ودراسة المشروعات 



تمهيد ميرس

الرحيمالرحمنهللابسم

ممالًًضئيجزًءا؛«األعمالإدارة»وقواعدوأصولنظرياتتعتبر
.عملياًًتنفيذهيتم

مجالبيعةطإلىيعودولكنهالعلمي،التنظيرفيقصوراًًليسوذلك
،معاًً«والفنً العلم»بينيجمعكونهحيث«األعمالإدارة»

ـ«اإلداريةالعمليات»منالنوعهذاطبيعةإلىباإلضافة
.ـ«األزماتإدارة»

وخصوصاًًجداً،متباينةبصورةالتطبيقفياألساليبتتعددلهذا
والواقعوالظروفوالمجاالتالحاالتتختلفعندما

.بأنواعهاوالمتغيراتوالمستجدات

لتمث«األزمة»لكونتعقيداً،األمريزداد«األزماتإدارة»وفي
هذا..مةمتأزباتتلمشكلةوتفاقماًًالمألوفعنجامحاًًخروجاًً
.الحقاًًذكرهايأتيسوفأخرىلعواملباإلضافة

الجمع»باختصاريوضحالذيالموضوعهذاننشرذلكأجلمن
.«األزماتإدارة»في«والتطبيقالنظريةبين

مستشار إدارة األعمال

محمد العشري.أ



:األزماتإدارةمفهوم

أوليديةالتقالحلولعلىيَستعصي"مستوىإلىالمشكلةتفاقمإلى«األزمة»مصطلحيشير

.[الوقتضغطـالمخاطرشدة]صفتيً بينوذلك،"البسيطة

فقدانـقيدوالتعالديناميكيةـآثارهاأوأحداثهاتسارعـالمعلوماتنقص]:باآلتي«األزمة»تتسمكما

.[المشكلةعلىالسيطرة

:األزمةموقع

.«الكارثة»و«المشكلة»بينالوسطفييقع

حدوث الخلل •
الطبيعي القابل

.  للحل

المشكلة

ن تفاقم المشكلة م  •
دون حلها، 

.ووصولها للتأزم

األزمة
خروج األزمة عن •

ع السيطرة، واتسا
.  أضرارها

الكارثة



ميالد 
األزمة

نمو األزمة

نضج األزمة

انحسار 
األزمة

تالشي 
األزمة



تمضي عليها معظم حاالت األزمات

.«كرالمباإلنذار»أيضا  وتسمىأزمة،إلىالمشكلةتحولبدايةكونهاحيثاالندالع،مرحلةوهي:األزمةميالد1)

تباطؤ]بعدحدثالذي،«المتأخراإلنذر»وتسمىأصضرارها،واتساعاألزمةتفاقمبدايةوهي:األزمةنمو2)

.[التشخيصسوءأوـاالستجابة

نالذروة،مستوىاألزمةبلوغمرحلةوهي:األزمةنضج3) أضرارها،واستفحالقوتهاأوجفيتكونثموم 

.[ددالترأوـاألزمةانحسارأوـالكارثةنحوالسيطرةعنالخروج]مباشرةبعدها..«السيطرةقصور»وتسمى

خلالتد]بسببوذلكاألزمة،قوةتقلصمرحلةوهيالنضج،بعدتحدثماغالبا  التيوهي:األزمةانحسار4)

.«التراجعمرحلة»وتسمى،[األزمةلقوةالطبيعيالنفاذـإدارتهافيالفعال

وتسمىـ،أثرهاانتهاءوليسـالتفاعلانتهاءنحومراحلهاأضعفاألزمةوصولعندوهي:األزمةتالشي5)

.«السيطرةإحكام»

ميالد األزمة

نمو األزمة

انحسار األزمةنضج األزمة

تالشي األزمة



الخطوات الرئيسية 

في

«إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

«المحاصرة»

«التحقيق الفني»

معالجة األثر وتسيير »
«األعمال

الخطة المعدلة على المدى »
«البعيد



الخطوة األولى 

«إنقاذ ما يمكن إنقاذه » 

مكنأماكلباستنقاذالخطوةهذهفينقومحيث▪

فواتقبلوالممتلكاتاألرواحمنإنقاذه

.األوان

كثيرةبألسالييخضعذلكتنفيذأن..الِعلممع▪

ًًالتعدد، .داًًجكثيرةومتغيراتلعواملوفقا

الخطوة الثانية 

«المحاصرة » 

«األزمةمحاصرة»الخطوةهذهتستهدفحيث▪
.جوانبهامختلفمن

فِقدي ًربمامستوىإلىاألزمةتمددمنع:بهدف▪
.كارثةإلىوتتحولعليهاالسيطرة

فييتركزالخطوةهذهدورفإن..لهذا▪
.«األزمةقوةامتصاص

السريعةالمعالجة]إجرءآتعبروذلك▪
ـاألسبابمعاألزمةتفاعلإعاقةـلألسباب
.واحدوقتفيجميعها[األزمةقدرةتقليص



الخطوة الرابعة 

«معالجة األثر وتسيير األعمال » 

السيطرةإحكامبعدإالالخطوةهذهتبدأوال▪

ًًاألزمةعلى .تماما

ءالسياألثرمحو»الخطوةهذهتستهدفحيث▪

أوالعملسيري عيقوقداألزمةخلفتهالذي

ًًيؤثر .«ركت ًإنالعامليننفسياتعلىسلبا

لتسييرمؤقتةخطة»إلىتهدفأنهاكما▪

أوللعملالطبيعيبالمعدلسواء«األعمال

ًًتدرذلكبعدالمعدلليرتفعبقليلدونه .يجيا

الخطوة الثالثة 

«التحقيق الفني » 

نيفتحقيقفتح»الخطوةهذهتستهدفحيث▪
.«عميقتخصصي

بأسباباألقوىالمعرفةتحقيق:بهدف▪
يالذالمشكلةتفاقموتفاصيل«المشكلة»

.«األزمةمستوى»إلىأوصلها

منبجانب«مختصكل»جمعيتموعليه▪
األزمة،بهوقعتالذيالمجالجوانب

.هاختصاصجانبمنالتحقيقفيللمشاركة

عنشاملتحقيقيتقريرإعداد..ثموِمن▪
.األزمة



الخطوة الخامسة 

«الخطة المعدلة على المدى البعيد » 

.األزمةمناالنتهاءتعقبالخطوةهذه▪

املةوشوقائيةخطةوضع»فيتتمثلوهي▪

.األزمةبشأن«المدىوبعيدة

طيطالتخقواعد]ضوءفيت بنىأنهاحيث▪

ـاًًوقائياألزماتإدارةقواعدـاالستراتيجي

معلوماتـاألزمةفيالتحقيقتقرير

.[األزمةإدارةتجربةوملحظات

.  هاعدمًارتدادًاألزمةًمجدداًًوالتحصينًالمستقبليًحيال-1

. تقويةًقدراتًالمؤسسةًحيالًأيًأزمةًمنًنوعًآخر-2

الخطةتستهدفأنشريطة

:هما«هدفينتحقيق»



اختالف مناهج 

إدارة األزمات  مثلالكثرة،فائقةلعواملوفقا  األزماتإدارةمناهجتختلف

.[خاصقطاعـعامقطاعـحكومية]:األزمةبهاوقعتالتيالجهة❑

.[إلخ..ـسياسيـاجتماعيـغذائيـبيئيـصحيـزراعيـصناعي]:األزمةمجال❑

ـكيماويةموادصناعةـآالتصناعةـالبناءموادصناعةـغذائيةموادصناعة]:التخصص❑

.[إلخ..

.[إلخ..ـالعملبيئةطبيعةـالصناعيةالمكوناتـالعملمكانمساحة]:الداخليةالظروف❑

.[االتالشيوحتى..النمو]السالفةالخمسةمنواحدةهيالتي:التدخلمرحلة❑

.[إلخ..ـللمكانالمؤديةالطرقـالمحيطةاألثارـالمحيطةالمنشئات]:المحيطةالظروف❑

ـافواإلسعواإلغاثةاإلنقاذوسائلـللدولةوالحقوقيةالقانونيةالطبيعة]:المحليةالظروف❑

.[إلخ..ـوالتعويضاتالتأمينات

.[إلخ..ـالمنافسونـالمستهلكينعلىاألثر]ـعالميةالشركةكانتإذاــ:العالميةالظروف❑

المنهج

المعايير

وعلى ما 

سبق يتم

«تصميم»



:النظرية

عدةليحمالذيالعام ،العلميالتوجيهإلىإشارة▪

المناهجوتنظماألزماتتوصفوقواعدأصول

.إدارتهافيالعامة

مثلالمرجوة،األهدافإلىيوصلبماوذلك▪

ـةوالزمنيوالماديةالبشريةاألضرارتقليل]

.[المستقبليةالوقايةجودة

بين

النظرية والتطبيق

:التطبيق

ذوي»وإبداعومهاراتفنونإلىيشيرمصطلحوهو▪
.«التنفيذيةالخبرة

.األزمةتفاصيللفحصالميدانيةالمعاينة▪

قوىاألاالتسراتيجياتوتحديداألزمةتشخيصدقة▪
.لهاسباألنالتنفيذووسائلمراحلهامعالجةفيفاعلية

بماسةالمؤسداخلمنوالتنفيذالرصدفريقاالنتقاء▪
.الحالةمعيتلئم

األهمنقاذإلاستراتيجياًًالتنفيذجدولةترتيبكذلك▪
.فالمهم

ًًالتيالمستجداتمعالتعاملجودة▪ أثناءرأتطماكثيرا
.بعدعنعملياتغرفةجانبإلىاألزمات،إدارة

ةالنظري قالتطبي



: ـ( المراسلة المفضلة)البريد اإللكتروني ـ 

alashriconsulting@gmail.com

:  ـ( يحتوي على جميع نماذج أعمالنا)حساب لينكد إن ـ 

https://www.linkedin.com/in/لالستشارات-العشري-🖋️-
35223986

:  «علوم اإلدارة»اسمها صفحة فيسبوك

https://www.facebook.com/motasharelaamal

ـ تحت اإلنشاء ـا :  الموقع االلكتروني 

http://kenanaonline.com/Elashry99

اطلب 
«  خطة»

تليق 
ك بمؤسست

تواصل 
معنا

...جميع ما سبق ينقصه

«خطة التنفيذ » 

https://www.facebook.com/motasharelaamal
http://kenanaonline.com/Elashry99

