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ثق بقدراتك 
 من املؤسف حقاً أن تقارن نفسك بغريك وتقارن مدرستك باملدارس األخرى

 .وتقارن طالبك بطالب آخرين 
 اجملتمع (حولك )أنت وحدك من يصنع الفارق إذا وثقت بقدراتك وقدرات من

، امنحهم الفرصة وشجع اجلميع وأغرس ذلك يف نفوس أبنائك )املدرسي
 .الطالب

ًتذكر دائماً أنت من يصنع اإلجناز وليس العكس صحيح ا 
ثق بقدراتك ومن حولك وابدأ من اآلن. 





وان ميسسك اهلل بضر فال كاشف له اال هو  ” : قال تعاىل
وان يردك خبري فالراد لفضله يصيب به من يشاء من عباده 

 .107يونس“ وهو الغفور الرحيم
 

ما يصيب  املسلم من نصب وال ” :وقال صلى اهلل عليه وسلم 
وصب  والهم وال حزن وال أذى  وال غم ، حتى 

متفق  “ الشوكة يشاكها إال كفر اهلل  هبا من خطاياه
  .عليه



  قبــل البدايـــة

 : يدور يف االذهان سؤالٌٌٌٌ يبحث عن اجابة

 

 هل االزمة نعمة ام نقمة ؟
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 مفهوم األزمة
هى حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرار ينتج /  األزمة

عنه موقف جديد سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على 
 .مختلف الكيانات ذات العالقة

 

وجود خلل وتوتر،الحاجة إلى اتخاذ قرار،عدم القدرة  
 على التنبؤ الدقيق     

 .باألحداث القادمة، نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ 

 



 معنى  إدارة األزمات 

فن السيطرة على الموقف الطارئ من خالل  االزماتيقصد بإدارة 

الخارجية  اوالتنبؤ باألزمات واستشعار ورصد المتغيرات الداخلية 

المولدة لها  وتعبئة الموارد المتاحة ورفع كفاءة وقدرة نظام صنع 

 .االدنىالحد  الىالقرارات لمواجهتها والتقليل من الخسائر 

هي  االخيرة ان اذ، باالزمات االدارةعن  االزمات ادارةوتختلف عملية 

وزعزعة استقرار  االنشطةانقطاع نشاط من  اوتوقف  الىفعل يهدف 

شيء من التغيير في ذلك النشاط لصالح  احداثبهدف  االوضاعبعض 

 .االهدافلتحقيق  االزماتفهي عملية خلق , مدبره

    

 



 اذ، االزمةولقد برع الصينيون في نحت مصطلح 

 االولىوهي عبارة عن كلمتين  wet-giينطقونه 

فهي تدل على الفرصة  االخرى اماتدل على الخطر 

التي يمكن استثمارها، حيث تمكن براعة القيادة 

وما تحمله من  االزماتتحويل  امكانيةفي تصور 

التي  االبداعيةالقدرات  الطالقفرصة  الىمخاطر 

صياغة الظروف  العادةكفرصة  االزمةتستثمر 

 .الحلول السديدة وايجاد

 



 مســــات األزمة
        

الطبيعية  اولكل علم من العلوم االجتماعية  انمن المعلوم 
، حيث يدرس الباحثون في تلك  االزمةرؤيته لطبيعة 

من زاوية اهتمامهم وفي ضوء المسلمات  االزمةالمجاالت 
التي يعتمدون عليها، من هنا تعددت  االرشاديةوالنماذج 

تبعا لتعدد مجاالتها  االزمةمحاوالت تحديد مفهوم 
 اوهناك سمات عامة  ان اال، وبرغم هذا التعدد  وانواعها

خصائص مشتركه لالزمة يتفق عليها معظم الباحثين 
 :نوجزها في ما يلي

 
 



  مســـات األزمة
 او.فهي حدث غير متوقع حدث سريع وغامض المفاجأة،1.

الخالقة لالزمة على نحو  االحداثموقف مفاجئ حيث تقع 
 .يفاجئ صانع القرار

 
 اوخسائر مادية  الىوالذي قد يؤدي  جسامة التهديد،2.

القضاء على  الى احيانابشرية هائلة تهدد االستقرار وتصل 
 .  كيان المنظمة

 
فهي تهدد االفتراضات الرئيسية التي يقوم  مربكة، انها3.

عليها النظام، وتخلق حالة من حاالت القلق والتوتر، وعدم 
الثقة في البدائل المتاحة وخاصة في ظل نقص المعلومات 

الذي يضاعف من صعوبة اتخاذ القرار، ويجعل من أي  االمر
 .قرار ينطوي على قدر من المخاطرة

 
 

 
 



فاألحييداث تقييع وتتصيياعد  ضيييق الوقييت المتيياح لمواجهيية االزميية،4.
بشييكل متسييارع وربمييا حيياد، االميير الييذي يفقييد اطييراف االزميية، احيانييا 
القدرة على السيطرة في الموقف واستيعابه جيدا، حيث البد مين تركييز 
الجهيييود التخييياذ قيييرارات حاسيييمة وسيييريعة فيييي وقيييت يتسيييم بالضييييق 

 .والضغط

 

فييي حييدوث االزميية وتطورهييا، تعييدد االطييراف والقييوى المييؤثرة .   5 
وتعيييارض مصيييالحها، مميييا يخليييق صيييعوبات جمييية فيييي السييييطرة عليييى 
الموقف وإدارته وبعض هذه الصيعوبات اداريية او ماديية او بشيرية او 

 .سياسية او بيئية الخ

 
 



 دراسة حالة 



 اخلصائص اإلدارية لالزمه

تتمثييل فييي مجموعيية ميين االجييراءات ( ادارة خاصيية)انهييا عملييية 1.

 .االستثنائية تتجاوز الوصف الوظيفي المعتاد للمهام االدارية

 . انها تتضمن استجابات استراتيجية لمواقف االزمات2.

انها تدار بواسطة مجموعة من القدرات االدارية المدربة تيدريبا 3.

 .جيدا في مجال مواجهتها

 .  انها تهدف الى التقليل من الخسائر الى الحد االدنى4.

 .انها عملية ادارية تستخدم االسلوب العلمي في اتخاذ القرار5.



 أسباب األزمات
سوء الفهم  الناتج عن المعلومات المبتورة والتسرع في 1.

 .  اتخاذ القرارات

 .سوء االدراك وضعف استيعاب المعلومات 2.

سوء التقدير او التقييم بسبب االفراط في الثقة وسوء 3.
تقدير قوة الطرف االخر واالستخفاف به والتقليل من 

 .شأنه

 .االدارة العشوائية او االدارة بدون اهداف4.

 .الرغبة في التسلط واالبتزاز واستعراض القوة5.

 .اليأس واالنهزامية6.

 .االشاعات الكاذبه7.

 .تعارض االهداف والمصالح8.

 

 

 

 



 االزمةمراحــل تطــور 

 النضج

 االنحسار والتقلص

لميالدا االختفاء  

 االزمـــة النمو واالتساع

.االزمة تولد ثم تنمو وتتسع ثم تصل لمرحلة النضج ثم تبدأ في االنحسار والتقلص ثم تختفي   



  مظاهــــر الشعور باألزمــــات

 .نبضة في الدقيقه 150-72زيادة ضغط الدم وسرعة دقات القلب فترتفع من 1.

 .زيادة سرعة التنفس2.

 .اتساع حدقة العين3.

 .ازدياد افرازات الغدد العرقيه 4.

 .جفاف الفم بحيث يجد االنسان صعوبة في بلع ريقه5.

 .ارتفاع مستوى السكر في الدم6.

 .ازدياد سرعة تجلط الدم7.

 .اضطراب حركة الجهاز الهضمي8.

 .انتصاب الشعر على الجلد9.

 .توتر وارتعاش العضالت01.

 .زيادة نسبة االمالح ونسبة التبول بسبب تغير وظائف الكليه11.

 .ارتفاع نشاط الغدد التي تفرز هرمون االدرينالين21.
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 عالقة حل المشكالت باتخاذ القرارات



 وضع

 األهداف
 ظهور

 أعراض
 المشكلة

 جمع

 المعلومات
 تحديد
 المشكلة

 التقييم

 االختيار
 بين البدائل

 تنمية
 البدائل

وترتيبها حسب 
 األولويات

 اإلبداع واالبتكار

 خطوات اتخاذ القرار وحل المشكالت

وضع خطة 
 التنفيذ العمل



 عملية اتخاذ القرارات



االختيار بين  البدائل المتاحة   

-:تعريف القرار  

هو عملية التفكير التي ينتج عنها الموازنة بين البدايل الختيار البديل 
 االنسب للقيام بعمل ما

وهو ,هو عملية اختيار انسب البدائل وأفضل السبل لتحقيق هدف ما
دارة العمل .اختبار لكفاءة الرؤساء وقدرتهم على تحمل المسؤوليات وا   

 القرارات هي االدارة



 أنواع القرارات

 

 

 

 

 تنظيميـة

 شخصية

 حسب هيئة متخذ القرار



 تابع
 أنواع القرارات

 

 

 

 

ستراتيجيةإ  

 تشغيلية

 حسب أهمية القرار



 تابع
 أنواع القرارات

 

 

 

 

 مبرمجة

 غير مبرمجة

حسب درجة تكرار القرار       



 تابع
 أنواع القرارات

 

 

 

 

 شاملة

 جزئية

حسب درجة شمول القرار         



التنظيمة. أ الشخصية. ب     

االستراتيجية .أ التشغيلية .ب    

مبرمجة. أ غير مبرمجة. ب   

شاملة .أ جزئية .ب     

القرارات أنواع  
حسب هيئة متخذ القرار - 1  

حسب أهمية القرار -2  

حسب درجة التكرار -3  

حسب درجة الشمول -4  



 مستويات المشاركة
 في صنع القرارات



 حاالت القرار 
 الفردي

 

 
• .عندما ال يكون لديك الوقت الكافي  
• .في حاالت السرية القصوى لمخرجات القرار  
• .عندما تكون أنت الخبير الوحيد في المجال  
• .عندما يكون بقية أفراد المجموعة غير مؤهلين  
• .عندما يكون القرار روتينيا و نتائجه معروفة  

 
 



 قرار األقلية

 تقوم مجموعة من األفراد باتخاذ 

 قرار يؤثر على الشركة ككل أو على 

 مجموعة أكبر



 قرارات األغلبية

 يتضمن اتخاذ القرارات من خالل 

و يستخدم عندما تكون . التصويت  

 جميع البدائل المطروحة مقبولة

 لدى اإلدارة العليا



 قرارات اإلجماع

  بدون الجميع قبل من القرار على الموافقة تتم
:ويتطلب .التصويت استخدام  

بالنضج أفراده يتصف عمل فريق .1  
مجاله في خبرة له عمل فريق .2  

الجوانب جميع لمناقشة مستعد عمل فريق  .3  
الالزم الوقت توفر.4  



 مستويات المشاركة في تحليل المشكالت وصنع القرارات

 دور المدير

 دور المرؤوس

  المستوى

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 الثالث

 المستوى 

 الرابع

  المستوى

 الخامس



  المستوى األول

يتولى المدير حل المشكلة وصنع القرار بنفسه 

 مستخدماً المعلومات المتوفرة لديه

 مستويات المشاركة في تحليل المشكالت وصنع القرارات
 دور المدير

 دور المرؤوس

  المستوى الثاني
يحصل المدير على المعلومات الضرورية من مرءوسيه ثم 

يقرر حل المشكلة بنفسه حيث ال يطلب من المرؤوسين 

 تقديم الحلول البديلة وال تقييمها



  المستوى الثالث

يشرك المدير بعض المرؤوسين 

بمناقشة المشكلة وذلك من خالل 

التعرف على أفكارهم واقتراحاتهم 

حولها بصفة فردية، ثم يتخذ المدير 

 القرار بنفسه

 مستويات المشاركة في تحليل المشكالت وصنع القرارات
 دور المدير

 دور المرؤوس

  المستوى الرابع

يشرك المدير مرؤوسيه كمجموعة 

بمناقشة المشكلة للتعرف على 

أفكارهم واقتراحاتهم بصورة 

 جماعية، ثم يتخذ القرار بنفسه



 مستويات المشاركة في تحليل المشكالت وصنع القرارات
 دور المدير

 دور المرؤوس

  المستوى الخامس

يشرك المدير مرؤوسيه كمجموعة بمناقشة المشكلة حيث 

يقومون معاً بتقديم وتقيم البدائل ويحاولون الوصول إلى حل 

حيث ال يحاول المدير التأثير على المجموعة لألخذ بالحل الذي )

يراه بل يعمل على قبول وتنفيذ أي حل تراه وتدعمه المجموعة 

(ككل  



 مراحل اتخاذ القرار

 اإلعداد للقرار-1
 

 ما هي المعلومات التي تحتاجها؟

 من هم األشخاص الذين ال بد من مشاركتهم؟

 ما هي توجهات وآراء األشخاص ذوي العالقة؟

 ما هي النتائج المرجوة والمترتبة من القرار؟

ما هي التركيبة المناسبة لفريق العمل االستشاري 
 الجيد؟



 تحديد األهداف من القرار -2

بعد معرفتك للمشكلة، تبدأ بالسؤال عما يجب ان 

 :ومن أمثلة ذلك.  تصل اليه

 تعديل سلوك ما؟

 تحسين خدمة؟

 تثقيف الموظفين؟

 تنفيذ أوامر اإلدارة



  تحديد المعايير -3

 
 

 الكفاءة

 التكلفة 

 التأثير 

 درجة الخطر



 جمع المعلومات -4
 تحديد البيانات ذات العالقة المباشرة 

 تحديد كم ونوع البيانات والمعلومات االزمة 

تجنب االنحياز والبحث عن كل المعلومات  
 سواء متفقة او مختلفة مع وجهة نظره

 



 
 تنمية وتقييم البدائل  -5

 اجمع عدد مناسب من البدائل 

أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل بديل. 

قارن بين الميزات والعيوب لكل البدائل  . 

 استعرض النتائج المرغوبة وغير المرغوبة

 .  المحتملة لكل بديل

قارن كل بديل بالمعايير التي اخترتها  . 

حدد أي من البدائل يحقق األهداف الموضوعة.   



 اختيار البديل المناسب -6
 

استخدام أسلوب اإللغاء . 

 

اعتبار الحلول السابقة  . 

 

 عدم التأخر في اختيار البديل ألن األوضاع تتغير
   .بسرعة



 التنــــــــــــــفيذ -7
  

وضع خطة تنفيذية مفصلة. 

 توزيع المهام والمسئوليات على المشاركين في

 .  التنفيذ

تفويض الصالحيات الالزمة للمنفذين  . 

تحديد قنوات االتصال بوضوح  . 

تحديد الموارد الالزمة . 

التأكد من وضوح الهدف للجميع.   



 التقييم والمتابعة  -8



  مقومات عملية اتخاذ القرارات السليمة

 الحصول على معلومات دقيقة وبيانات صحيحة 

  مشاركة ذوي العالقة  في صنع القرارات 

  شرعية القرار أو تمشية مع القوانين واألنظمة 

  التوقيت السليم 

  توصيل القرارات إلى أصحابها بشكل دقيق 



  العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار

    -(:متخذ القرار)شخصية المدير      

  إلهامه  -           قيمة 

-  دافعيته  -                 اتجاهاته 

-  نظرته العامة لألشياء   -          مزاجه

 (تقديره)

-  ثقته في نفسه  -            خبرته 



 :العوامل اخلارجية 
  - (المتأثرين بالقرار)ردود فعل اآلخرين   - 

 الرأي العام

ردود فعل   -    توفر الموارد  - 

 (المرؤوسين)الموظفين 

 التكلفة  -      البيئة  - 



:العوامل المعوقة 

 .وعدم القدرة على التصرف/ الخوف  - 

 .المعلومات الغير دقيقة وصحيحة  - 

 .التحيز  - 

 .المجاملة  - 

 .الضغوط الجانبية  - 

 .ضيق الوقت  - 



 خطوات حل المشكالت

 تحديد أولويات البدائل واختيار البديل األنسب

 وضع خطة التنفيذ

 التنفيذ

 المتابعة والتقييم

 تابع



 خطوات حل المشكالت

 تحديد أولويات البدائل واختيار البديل األنسب

 وضع خطة التنفيذ

 التنفيذ

 المتابعة والتقييم

 تابع



  أخطاء شائعة في تحليل المشكالت
 واتخاذ القرارات

 عدم التمييز بين األعراض والمشكلة

 عدم االعتراف بسوء القرار

 التردد

1 

2 

3 



  أخطاء شائعة في تحليل المشكالت
 واتخاذ القرارات

 مبدأ اتخاذ أي قرار أفضل من ال شيء

 افتراض أن الناس منطقيون

 نسيان الحصول على موافقة اإلدارة العليا

 تـابـع

4 

5 

6 



  أخطاء شائعة في تحليل المشكالت
 واتخاذ القرارات

 عدم الثناء حيث يستوجب الثناء

 عدم القدرة على تحديد البدائل الممكنة لحل المشكلة

 أو اتخاذ القرار

 عدم توفر الوقت الكافي

 تـابـع

7 

8 

9 



  أخطاء شائعة في تحليل المشكالت
 واتخاذ القرارات

 صعوبة تقويم البدائل بشكل دقيق

 ارتباط اإلدارة بالنظم والقوانين التي تحد من عدد البدائل الممكنة

 تأثير البيئة الثقافية للمنظمة

 تـابـع

10 

11 

12 

 13 التزام متخذ القرار وارتباطه بظروف سابقة



.تفهم العاملين للقرار 1   

.معلومات كافية لتنفيذ القرار  2  

.دراية بالوضع الذي ينشأ إذا لم يتخذ القرار 3   

  التشجيع المستمر من متخذ القرار لتنفيذه 4

 عوامل نجاح القرارات

البيع المسبق )شرح اآلثار االيجابية للقرار للمستفيدين  5
(.للقرار   



.التدرج في اتخاذ القرارات 6  

  شرعية القرار الستناده إلى القوانين واألنظمة  7

8 
الشعور بالمشكلة وأهمية حلها من قبل الرؤساء 

.والمرؤوسين معا    

.النظر للمشكلة من خارج إطارها 9  

 عوامل نجاح القرارات

1

0 
إشراك العاملين وإشعارهم بأهمية دورهم في إنجاح 

.القرار  



 عدم وجود منهجية معينة للبحث 1

 عدم دراسة الخيارات دراسة وافية 2

 عدم استخدام أساليب التقييم المالئمة 3

 التنبؤ الخاطئ باآلثار والمبالغة فيها أو التقليل منها 4

 بعض أسباب اختيار الحل الخاطئ

 االعتماد على اآلراء الشخصية والذاتية بدون تمحيص 5



 أخطاء شائعة في تحليل المشكالت 

 واتخاذ القرارات

 عدم التمييز بين األعراض والمشكلة

 عدم االعتراف بسوء القرار

 التردد

1 

2 

3 



 مبدأ اتخاذ أي قرار أفضل من ال شيء

 افتراض أن الناس منطقيون

 نسيان الحصول على موافقة اإلدارة العليا

ـع
اب
تـ
 

4 

5 

6 

 أخطاء شائعة في تحليل المشكالت 

 واتخاذ القرارات



 عدم الثناء حيث يستوجب الثناء

عدم القدرة على تحديد البدائل الممكنة لحل 

أو اتخاذ القرار المشكلة  

 عدم توفر الوقت الكافي

7 

8 

9 

ـع
اب
تـ
 أخطاء شائعة في تحليل المشكالت  

 واتخاذ القرارات



 صعوبة تقويم البدائل بشكل دقيق

ارتباط اإلدارة بالنظم والقوانين التي 

 تحد من عدد البدائل الممكنة

 تأثير البيئة الثقافية للمنظمة

10 

11 

12 

 13 التزام متخذ القرار وارتباطه بظروف سابقة

ـع
اب
تـ
 أخطاء شائعة في تحليل المشكالت  

 واتخاذ القرارات



 وسائل االرتقاء بجودة القرارات

  جسدية
تجول قليال على قدميك –ابتعد قليال عن المشكلة   

 إذا أمكن أجل البحث إلى الغد

 استقطع وقتاَ لتكون بمفرك، فالخلوة تساعد على تخفيف الضغط

 قم بممارسة بعض التمارين الرياضية



  ذهنية

 استخدم اسلوب ابداعي في جمع المعلومات

 ركز على المشكلة

اثناء بحثك عن “ ماذا لو”جرب االسلوب الشرطي 

 الحلول

 ازل قيود التفكير واترك لتفكيرك حرية ربط المواقف



“ أفضل الحاالت واسوأ الحاالت”خذ بعين االعتبار   

 حلل درجة الغموض لديك

  ناقش القرار مع أكبر عدد ممكن من األشخاص 

  تحليلية

قم بالتمارين التي تساعد على شحذ االفكار وتنمية 

القدرات الذهنية والتحليلية كحل االلغاز والمسائل 

 الحسابية



 وقتاً ممتعاً 



 3 -مناقشة رقم



 والكارثـــهالفرق بين االزمة 

 عنصر المقارنة  االزمـــــة  الكارثـــة 

 املفاجأة تصاعديه كامــــله
 اخلسائر معنوية ورمبا بشرية وماديه بشرية ومادية كبريه

 االسباب انسانية طبيعية واحيانا انسانيه
 التنبؤ بوقوعها ممكنة التنبؤ صعبة التنبؤ

 الضغط على متخذ القرار ضغط وتوتر كبري يتفاوت الضغط تبعا لنوع الكارثة
ومعلنه....غالبا وبسريه... احيانا   املعنويات والدعم 

 انظمة وتعليمات املواجهه داخلية حملية وإقليمية ودوليه







  تتصنيف                                              األزما             

تصنيف 
 محليه الهدف األزمات







 متى نقل بأننا نجحنا في وقت األزمة 

 ناقش مع مجموعتك العوامل التي تؤدي لنجاح األزمة



  عوامل النجاح يف إدارة األزمة

        

يتوسع بعض الباحثين في رصد وتحليل العوامل التي تضمن االدارة الفعالة  
والناجحة لالزمات، حتى انها تشمل كل العوامل واإلجراءات الالزمة 
لنجاح أي نوع من االدارة في مجاالت الحياة المختلفة، لكن الرصد 
العلمي الدقيق لعوامل النجاح في ادارة االزمة يجب ان يركز على اهم 
العوامل ذات الصلة المباشرة بموقف االزمة وبالمراحل المختلفة 

 :لتطورها، في هذا االطار نركز على العوامل التالية

 
 



القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة، مع تعظيم الشعور  - 1

المشترك بين أعضاء المنظمة او المجتمع بالمخاطر التي 

تطرحها االزمة، وبالتالي شحذ واستنفار الطاقات من أجل 

وتجدر االشارة إلى ان , مواجهة االزمة والحفاظ على الحياة

التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات أو المجتمعات قد 

تلعب دوراً كبيراً في توحيد فئات المجتمع وبلورة هوية واحدة 

 .له في مواجهة التهديد الخارجي

 



ومن الضروري وضع خطط وقوائم 2.
لالتصاالت أثناء األزمة وتجديدها أول بأول، 
وكذلك تكليف احد افراد فريق ادارة االزمة 
بإدارة عمليات االتصال الداخلي والخارجي 
وإعداد الرسائل االتصالية أو االعالمية 
المناسبة التي يمكن من خاللها مخاطبة 

 .جماهير المنظمة
 

 
 



لقد اثبتت : نظام اتصال يقيم بالكفاءة والفاعلية - 3

دراسات وبحوث االزمة والدروس المستفادة من ادارة 

ازمات وكوارث عديدة ان اتصاالت االزمة تلعب دورا 

بالغ االهمية في سرعة وتدفق المعلومات واآلراء داخل 

المنظمة وبين المنظمة والعالم الخارجي، وبقدر سرعة 

ووفرة المعلومات بقدر نجاح االدارة في حشد وتعبئة 

الموارد وشحذ طاقات أفراد المنظمة، ومواجهة 

الشائعات، وكسب الجماهير الخارجية التي تتعامل مع 

المنظمة، عالوة على كسب الرأي العام أو على األقل 

 .تحييده

 



ان عملية : االستعداد الدائم لمواجهة االزمات4.
االستعداد لمواجهة االزمات تعني تطوير القدرات 
العملية لمنع او مواجهة االزمات، ومراجعة 

اجراءات الوقاية، ووضع الخطط وتدريب االفراد 
على االدوار المختلفة لهم اثناء مواجهة 

االزمات، وقد سبقت االشارة الى عملية تدريب 
فريق ادارة االزمات، لكن عملية التدريب قد 
تشمل في بعض المنظمات ذات الطبيعة الخاصة 

وتشير ادبيات , كل االفراد المنتمين لهذه المنظمة
ادارة االزمات الى وجود عالقة طردية بين 
استعداد المنظمة لمواجهة الكوارث وثالثة 
متغيرات تنظيمية هي حجم المنظمة، والخبرة 
السابقة للمنظمة بالكوارث، والمستوى التنظيمي 

 .لمديري المنظمة
 

 
 



توافر نظم انذار مبكر تتسم بالكفاءة والدقة والقدرة على 5.
رصد عالمات الخطر وتفسيرها وتوصيل هذه االشارات 
الى متخذي القرار، ويمكن تعريف نظم االنذار المبكر بأنها 
ادوات تعطي عالمات مسبقة الحتمالية حدوث خلل ما 
يمكن من خاللها التعرف على ابعاد موقف ما قبل 
تدهوره، وتحوله الى ازمة تمثل مصدرا للخطر على 

 .المنظمة

        

ونظرا ألهمية نظام االنذار فان هناك اجراءات لقياس فاعلية 
 .نظم االنذار المبكر وتقييم ادائها بشكل دوري

 

 
 

 
 
 

 



انشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات  - 6

والبيانات الخاصة بكافة انشطة المنظمة، وبكافة 

االزمات والمخاطر التي قد تتعرض لها، وآثار 

وتداعيات ذلك على مجمل انشطتها، ومواقف 

 .لالطراف المختلفة من كل ازمة او خطر محتمل

 



ومن المؤكد ان المعلومات هي المدخل الطبيعي 

لعملية اتخاذ القرار في مراحل االزمة المختلفة، 

واإلشكالية ان االزمة بحكم تعريفها تعني الغموض 

ونقص في المعلومات، من هنا فان وجود قاعدة 

اساسية للبيانات والمعلومات تتسم بالدقة 

والتصنيف الدقيق وسهولة االستدعاء قد يساعد 

كثيرا في وضع اسس قوية لطرح البدائل واالختيار 

 .بينها

 



 :  ادراك اهمية الوقت7.

ان عنصر الوقت احد اهم المتغيرات الحاكمة في ادارة 

االزمات، فالوقت هو العنصر الوحيد الذي تشكل 

ندرته خطرا بالغا على ادراك االزمة، وعلى عملية 

التعامل معها اذ ان عامل السرعة مطلوب 

الستيعاب االزمة والتفكير في البدائل واتخاذ 

القرارات المناسبة، والسرعة في تحريك فريق 

ادارة االزمات والقيام بالعمليات الواجبة الحتواء 

 .االضرار او الحد منها واستعادة نشاط المنظمة

 

 

 



 إدارة األزمات 

في ضوء المفاهيم السابقة لالزمة، وكذلك السمات       
الرئيسية المتفق عليها يمكن القول بان ادارة االزمة 
عملية ارادية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب 
بهدف التنبؤ باألزمات والتعرف على اسبابها الداخلية 
والخارجية، وتحديد االطراف الفاعلة والمؤثرة فيها، 
واستخدام كل االمكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من 
االزمات او مواجهتها بنجاح بما يحقق االستقرار 

ويتجنب التهديدات والمخاطر، مع استخالص الدروس 
واكتساب خبرات جديدة تحسن من اساليب التعامل مع 

 .االزمات في المستقبل

 
 



 ناقش مع مجموعتك

 خطوات التعامل مع األزمة 



 خطــوات التعامـــل مع األزمـــه

لقد وضع الفكر اإلداري الحديث عددا من الخطوات يمكن إتباعها عند حدوث 

  :وهي كما يلي , األزمة 

 .تكوين فريق عمل لوقت األزمات وإمداده بأفضل الكوادر والتجهيزات واألدوات 1.

 .تخطيط الوقت أثناء األزمات واالستفادة من كل دقيقة في تخفيف أثر األزمات  2.

الرفع من معنويات العاملين وقت األزمات مما يشعرهم بالحماس والحيوية 3.

 .وااللتزام بالعمل 

اإلبداع والتجديد في المواقف العصيبة وإشعال روح اإلبداع لدى العاملين لتقديم 4.

 .  حلول وآراء غير مسبوقة

حل المشكالت وقت األزمات بتحديد المشكلة وإجراء المشورة ومن ثم اختيار  5.

 . الحل األنسب من الحلول المتاحة



  منوذج إلدارة األزمات
المختلفة مما يمكن معه   االزماتهناك قواسم مشتركة بين       

حيث طرح كثير من  االزماتتحديد نموذج امثل للتعامل مع 
مستويات للتعامل مع  اوتحوي مراحل  متعددهالباحثين نماذج 
مراحل ذكرها  اربعيمكن حصرها في  االزمة

 :هي   Comfortكمفورت

 .Mitigationالتلطيف 1.

 . Preparednessاالستعداد2.

 . Responseاالستجابة3.

 . Recovery&Reconstructonاستعادة النشاط والبناء 4.

 



(  االمني)في المجال  االزماتنموذج إلدارة 

 :  االزمهكمثال حقيقي يمثل مجاالت حدوث 



 منوذج إدارة األزمات األمنية

Confrontation :المواجهه  

قيادة مركز الحوادث - 2تنفيذ خطط االزمات        -1  

التعامل مع االعالم  -4المعلومات  واالتصاالت   -3  

ضبط وتنظيم التدخالت-6الوقت                       -5  

المصالح وضرورة االمن -8سرية العمليات             -7  

 

التلطيف والتحضر        

Mitigation& 

preparedness 

.انشاء وحدة ادارةاالزمات -1  

انشاء فرق مهمات خاصه-2  

التدريب -3  

التطوع ومشاركة القطاع الخاص-4  

.التوعية واالعالم -5  

التعاون االقليمي والدولي  -6  

اعداد سناريوهات االزمه -7  

 

 

 وحــــدة ادارة االزمـــــات

  اعادة االوضاع

Reconstruction 

.البناء واصالح االضرار-1  

التقييم والدروس  -2

.المستفادة   

اجراء الدراسات  -3

.والبحوث  

وضع الضوابط لعدم  -4

 التكرار



 إدارة األزمات 

الييييذي وضييييعته اإلدارة ( إدارة األزمييييات ) والمالحييييظ أن نمييييوذج 

الحديثيية تجاهييل بعييض النييواحي الهاميية  الحتييواء االزميية وخاصيية 

مييايتعلق منهييا بقيييم العيياملين فييي ادارة االزميية والتعبئيية النفسييية 

وااليمانييية لمواجهتهييا ، وهييذا النجييده اال ميين خييالل الفكيير االداري 

أسيوة  –صيلى هللا علييه وسيلم  –ولنا في رسول هللا , في اإلسالم 

حسيينة فييي تفعيييل األزمييات واالسييتفادة منهييا وفييي كيفييية تحويييل 

المحنة إلى منحة وتحويل الموقف السلبي إلى إيجيابي وذليك بقيوة 

  .اإليمان والعزم والتوكل على هللا



  



    النموذج اإلسالمي إلدارة األزمات  

 :  فيما يلي خطوات النموذج االسالمي الدارة االزمات

أن يكييون مرجييع إدارة األزميية نييابع ميين اعتمادنييا علييى كتيياب هللا  -1

ومييا ورد فيهمييا ميين  –صييلى هللا عليييه وسييلم  –وسيينة رسييوله 

  .توجيهات للتعامل مع االزمات والمواقف الطارئه

الشييعور بالطمأنينيية والثقيية بييا  سييبحانه وتعييالى ثييم الثقيية بالييذات  -2   

ومن يتوكل على : ) والنفس حيث يضع الفرد في اعتباره قوله تعالى 

  ( .هللا فهو حسبه



 –ففييي غييزوة بييدر عنييدما ظييل النبييي : التعلييق بييا  جييل وعييال واإلكثييار ميين الييدعاء .3   

اللهيم إن تهليك : ) رافعا يديه إليى السيماء ييدعو ربيه ويقيول  –صلى هللا عليه وسلم 

فميا زال يهتيف بربـيـه  ( هذه العصابة من أهل اإلسيالم لين تعبيد فيي األرض بعيد الييوم

رضيي  –ماداً يديه مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه حتى جياءه أبيو بكير 

ويييوم أن قييال لييه النيياس إن , إن هللا منجييز وعييدك يييا رسييول هللا : قييائال  –هللا عنييه 

حسيبنا هللا ونعيم ) –صيلى هللا علييه وسيلم  –النياس قيد جمعيوا لكيم فاخشيوهم فقيال 

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يسيتكبرون عين } : ويقول تعالى , ( الوكيل 

إن هللا ) ويجيب علينيا أال ننسيى , (  60: غيافر ) { عبادتي سيدخلون جهينم داخيرين

ومين ذليك فعيل النبيي صيلى هللا علييه وسيلم كميا يحيدث بيه , ( يحب الملحين بالدعاء 

لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إال نائم إال النبي صلى هللا عليه : علي رضي هللا عنه يقول 

 , ..( وسلم كان يصلي إلى شجرة ويدعو

ما على األرض مسلم يدعو هللا بيدعوة إال آتياه :  )  –صلى هللا عليه وسلم  –ويقول     

رواه ( هللا إياهيييا أو صيييرف عنيييه السيييوء مثلهيييا ميييا ليييم ييييدعو بيييإثم أو قطيعييية رحيييم 

 .الترمذي



وميا يشيير إليى ذليك قوليه    : الثقة بتأييد هللا جل وعال وعونه فيي مواجهية االزميه . 4

 (   6 – 5: الشرح ){ إن مع العسر يسرا * فإن مع العسر يسرا } : تعالى 

 { وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين } : وقوله تعالى 

 (  139: آل عمران ) 

يشيير إليى ميواطن  –صلى هللا عليه وسلم  –وأيضا في غزوة بدر عندما وقف النبي 

فميا اخطيأ : يقيول الصيحابة , هذا مصرع فالن وهذا مصرع فيالن : ويقول , األرض 

صيلى هللا علييه  –وبعيد ميوتهم ودفينهم فيي القلييب وقيف أميام القلييب , موقع أحدهم 

 –وسلم 

 , (إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا: ) وقال  

 



والنبي صلى هللا عليه وسلم يؤكد على  :االستفادة مما سبق من تجارب ماضية .5

 ( .ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين: )عدم الوقوع في األمر مرتين فيقول 

فالواجييب , واالسييتفادة ميين األزميية لمعرفيية الصييديق المسيياند ميين العييدو المتهييرب  

علينا االسيتفادة مين تجاربنيا السيابقة وتجيارب اآلخيرين أيضيا والعميل عليى قيراءة 

 . المستقبل من خالل معرفة الماضي لالستفادة من زماننا حتى ال يضيع سدى 

فما يناسب جهية لييس , عدم تقليد الجهات األخرى في حلول األزمات التي تتبعها •

 .بالضرورة أن يناسب جهة أخرى لعدم تكافؤ الظروف بينهما

 

  



فالقائييد النيياجح عليييه , المبييادأة واالبتكييار فيمييا يخييدم تغيييير المنظميية نحييو األفضييل .6

إشعال حماس العاملين األمر الذي يؤدي إلى رغبة الفيرد فيي المشياركة وحيل األزمية  

 فعلى سبيل المثال إتاحة الفرصة للتعبير عن النفس ، وتحقيق الذات واإلحساس

بييأن الفييرد نييافع ، والرغبيية فييي الحصييول علييى معلومييات ، والرغبيية فييي التعييرف 

والعميل مييع زميالء جييدد، واإلحسياس باالنتميياء إليى عمييل خيالق ومكييان عميل منييتج  

والرغبيية فييي النمييو والتطييور ميين خييالل اإلبييداع والتطييوير ، وغيرهييا ميين مثيييرات 

 .الحماس والدافعية

 

 

 

أن يتبنى إدارة األزمات داخل المنظمة قائيدا يتمتيع بصيفات تؤهليه إلدارة األزميات . 7 

 –سيرعة البديهية  –اليذكاء  –الخبيرة  –العليم ) ومين هيذه الصيفات , وحل المشكالت 

التفكير اإلبداعي والقدرة على حل المشاكل والسيطرة  –القدرة في التأثير على األفراد 

القيدرة عليى  –القيدرة عليى االسيتفادة مين عليوم اآلخيرين وخبيراتهم  –عليى األزميات 

فان االزمة ( .الرغبة والحماس  –االتصال الفعال باآلخرين وتكوين العالقات اإليجابية 

 .تتضمن السيطرة ثم التغيير ، وقيادة التغيير تتطلب صفات القوة واالمانة

{ قالت احداهما ييا ابيت اسيتأجره إن خيير مين اسيتأجرت القيوي األميين } : قال تعالى  

 ( 26: القصص)

  



الموازنة الموضوعية بيين البيدائل المتاحية واختييار أقربهيا إليى حيل األزمية وتحقييق .8

 –وهييذا مييا فعلييه النبييي , مصييلحة العمييل والمنظميية فيمييا ال يخييالف الشييريعة اإلسييالمية 

فعرضيوا , عندما جمع أصحابه فيي غيزوة الخنيدق يأخيذ رأيهيم  –صلى هللا عليه وسلم 

اليذي أشيار  –رضي هللا عنه  –عليه آرائهم وكان من بين اآلراء رأي سلمان الفارسي 

 .ألنيه األقيرب للصيواب  –صيلى هللا علييه وسيلم  –إلى حفر الخنيدق فأخيذ برأييه النبيي 

 

فلقييد حكييى لنييا جييابر أن رسـييـول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم كييان يعل مهييم : االسييتخارة .9 

" فييي األمييور كلهييا: "االسييتخارة فييي األمييور كلهييا كالسييورة ميين القييرآن، والحييظ أنييه قييال

هكذا، أي في عظيم األمر وحقيره؛ فما بالك بقرار يتعلق بأزمة، وها هيو صيلى هللا علييه 

اللهيـم : إذا َهمَّ أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثيم ليقيل: "وسلم يقول لنا

ميا خياب مين اسيتخار : )  –صيلى هللا علييه وسيلم  –وكان يقول " إني أستخيرك بعلمـك 

 ( .وما ندم من استشار 



فنجيد أن الرسيول صيلى هللا : التمسك بيالقيم والمثيل واألخيالق والسيلوكيات الحسينة .10

عليه وسلم وقيت األزميات و المحين االقتصيادية ليم يتنيازل عين القييم و المثيل و األخيالق    

 .والسلوكيات التي أمر هللا بها وبذلك استحق النصر بعد األزمة و اليسر بعد العسر 

ومثال لذلك لميا ارتجفيت المدينية وسيمع النياس دوييا : الشجاعة في مواجهو االزمه. 11

قيد عياد راكبيا  –صلى هللا علييه وسيلم  –فإذا بالنبي , عظيما فيها فخرج الناس لينظروا 

 –وكيان أصيحابه , ( ليم تراعيوا ... ليم تراعيوا: ) على حصانه من غير سرج يقول لهيم 

صيلى هللا  –كنيا إذا اشيتد بنيا اليوطيس احتمينيا بيالنبي : ) يقوليون  –رضوان هللا علييهم 

 ( . –عليه وسلم 

فيجييب علييى المسييلم أال ينظيير لألزميية علييى أنهييا كلهييا شيير  : التفيياؤل وعييدم التشيياؤم. 12

وفيي هيذا , فالنظرة السلبية تعيوق التفكيير السيليم اليذي يسيهل الوصيول للحيل المناسيب 

 :يقول الشافعي 

 وتسيييييييتقر بأقصيييييييى قاعيييييييه اليييييييدرر.... أميييييييا تيييييييرى البحييييييير تعليييييييو فوقيييييييه جييييييييف

 

 



 واجبات القائد عند وقوع األزمات 

هذه الوصيية تجعليه ( : ما أصابك لم يكن ليخطئك ) على القائد أن يتذكر دائما قاعدة •

؛ فاألزميية فييي حقيقتهييا مصيييبة يبتلينييا ربنييا      "اإليمييان بالقضيياء والقييدر"يظفيير بثمييرة 

إنييا كييل شيييء } :-تعييالى  -بهييا تمحيصيياً للييذنوب ورفعيية للييدرجات، قييال  -عييز وجييل  -

، {38: األحيزاب{ }وكان أمر هللا قيدرا مقيدورا } : ، وقال{49: القمر{ }خلقناه بقدر

أخبرنا الرسول صلى هللا عليه وسيلم عين اإليميان  -عليه السالم  -وفي حديث جبريل 

وفيي , "أن تؤمن با  ومالئكته وكتبيه ورسيله، وتيؤمن بالقيدر خييره وشيره: "بقوله

أحسييب النيياس أن يتركييوا أن يقولييوا آمنييا وهييم ال } : هييذا اإلطييار يقييول جييل ميين قييال 

{ ولقييد فتنييا الييذين ميين قييبلهم فليييعلمن هللا الييذين صييدقوا وليييعلمن الكيياذبين * يفتنييون 

ويجب على المسلم أن يجعل اإليمان بالقضاء والقيدر وسييلة , (  3 – 2: العنكبوت )

:  –صلى هللا عليه وسيلم  –لكسب الحسنات وتكفير السيئات من منطلق حديث النبي 

مييا يصيييب المسييلم ميين نصييب وال وصييب والهييم وال حييزن وال أذى وال غييم ، حتييى )

  .متفق عليه( الشوكة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياه



 : مايلي االزمةومن ابرز واجبات القائد حال وقوع 
 

صيلى  –وتتضيح أهميية الصيبر مين موقيف النبيي , يتحلى بالصبر فهو مفتاح الفرج ان1.
هللا عليييه وسييلم فييي حييل أزميية الحصييار االقتصييادي عليييه وعلييى الييذين آمنييوا معييه قبييل 

يييا أيهييا الييذين آمنييوا اسييتعينوا بالصييبر والصييالة إن هللا مييع } : يقييول تعييالى : الهجييرة 
لميا عجيزت قيريش عين قتيل النبيي " وفي موقف آخير , (  153: البقرة ){ الصابرين 

ميين معييه ميين المسييلمين ، فكتبييوا كتابيياً  وصييلى هللا عليييه وسييلم أجمعييوا علييى منابذتييه 
ال يدعوا سيببا مين أسيباب اليرزق يصيل  وو ال يبايعوهم  يناكحوهمتعاقدوا فيه على أال 

ال تأخذهم بهم رأفة حتيى يسيلم بنيو المطليب رسيول هللا  وال يقبلوا منهم صلحاً  وإليهم 
اشيتد اليبالء  وعلقيوا الكتياب فيي جيوف الكعبية  وصلى هللا عليه وسلم إلييهم ليقتليوه ، 

ورق  والذين آمنيوا معيه حتيى كيانوا ييأكلون الخيبط  وبرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . كيان األطفيال يتضيورون جوعيا وكان التجار يغالون في أسعار السلع عليهم  والشجر 

 

و بعد ثيالث سينوات أجميع بنيو قصيي عليى نقيض , ولم تترك سلعة تصل إليهم 

 ما تعاهدوا عليه، فأرسل هللا على صحيفتهم األرضة فأتت على معظم ما فيها



ألن الغضيب ييؤدي إليى تشيويش التفكيير وعيدم التركييز : تجنب الغضب وقت األزمية . 2

فعن أبي هريرة أن رجالً قال للنبي صلى هللا علييه وسيلم , وبالتالي قرارات عشوائية 

  " .ال تغضب: "فردد مراراً؛ قال" ال تغضب: "فقال صلى هللا عليه وسلم ! أوصني: 

وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على } : يقول تعالى : توسيع نطاق المشاورة . 3

 (. 159: آل عمران ){ هللا 

التعاون بين األفراد داخل المنظمة للعمل على حل المشاكل واألزمات التي يمكين أن . 4

وتعياونوا عليى البير والتقيوى وال تعياونوا عليى }: وقد قال تعيالى , تواجهها المؤسسة 

 ( . 2: المائدة ) { اإلثم والعدوان 

فكيان جيزاء هيذا الصيبر   " من ميثاق و عهد و لم يسلم من ذلك إال اسم هللا عز وجيل 

أن هللا قد مكنهم من منابع الثروة و االستيالء على عروش الملوك و فتح بالد اليروم 

و نريد أن نمين عليى اليذين استضيعفوا فيي األرض }: و صدق هللا إذ يقول, و فارس 

  (5: القصص ) { و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين 



فالقائد المسلم بعد أن يختار من الحلول ما يراه مالئميا : االستعانة والتوكل على هللا .5

:       لقولييه صييلى هللا عليييه وسييلم , لحييل األزميية عليييه أن يتوكييل علييى هللا ويسييتعين بييه 

{     كتيب هللا ألغليبن أنيا ورسيلي إن هللا قيوي عزييز } :ويقول تعيالى , (اعقلها وتوكل ) 

 .21: المجادلة 

) {   فإذا عزمت فنوكل على هللا } : يقول تعالى : العزم والعمل وعدم التخاذل والتردد.6

العياجز يلجيأ إليى كثيرة الشيكوى ، والحيازم يسيرع : ولذا فقد قييل , (  159: آل عمران 

 . إلى العمل

 وبالتالي يمكننا االستفادة مما هو موجود بالفكر الغربي بعد تأصيله بالفكر

اإلداري اإلسييالمي الييذي جيياءت بييه شييريعتنا اإلسييالمية فييي ضييوء الكتيياب  

والسنة النبوية المطهرة التي لم تترك أمرا مين أميور الحيياة اليدنيا واآلخيرة 

اليوم أكملت لكم ديينكم وأتمميت علييكم نعمتيي } : يقول تعالى , إال تضمنتها 

 { ورضيت لكم اإلسالم دينا 



 االزماتخطوات إجرائية في التعامل مع 

األزمة وضع طارئ يتطلب خطوات اجرائية هامة للتعامل معهيا 

 :وفيما يلي بعض تلك الخطوات االجرائية 

 



    ( 1)  المفهوم رقم
 اختلط بالناجحين 

 

يحب التفوق دائما  أن اإلنسان لنعلم

يكتسب من خالل اختالطه و

من العادات % 60بالناجحين 

الحسنة التي يتمتع بها هؤالء 

 الناجحين؟



    (2)  المفهوم رقم

يعتـر  أن اإلنسان يجب على 
ـــــور    ـــــ ن  أوبالقص ال يص

 األعــذار يقــوا أنــا بالفعــل
ـــ    قصـــرت او اخ ـــ ت   

عن قد كان السـبب  تخلفت

   كذا وكذا

  ال تص ن  األعذار



    (3)  المفهوم رقم

نكــون علــى  انم ــم جــدا 
ـــــــة االســـــــتعداد  اهب

ـــــد   ـــــة أ  ح لمواج 
ـــــــرة  ـــــــات ك ي  التقلب

 ا عالنـاومفاجئه ولـتكن 
صادرة عـن  عـل ال عـن 

 .رد  عل

  االستعداد المسبق



     (4)  المفهوم رقم

صـــحين أن عـــادة ت جيـــل 
األعماا عادة سيئة لكـن 
نفترض أنه بزحمة العمل 
ودوامــة الحيــاة لــم ينجــز 
ـــال   ـــوت وبالت ـــل الي عم
ــ  أن  ــذا ال يعن ــل  ه ت ج
ال ــد  منــه أل ــ  ال   ال 
ــــــعى وراء  ــــــد أن يس ب

   .تحقيقه

وقت إلنجاز أ  حدد 
   هد 



    ( 5)  المفهوم رقم

لــــيكن هــــذا هــــو 
الشــــعار الــــذ  

  .نر عه دائما

ال تؤجــل عمــل اليــوت 
  إلى ال د



    ( 6)  المفهوم رقم

ـــى  ـــؤد  إل ـــايا ي التف
النجاح وأقل التفـايا 
الكلمــــــة ال يبــــــة 
ـــــ   ـــــايا أن تق التف
عيناك علـى الجانـب 
الحسن مـن أ  أمـر 
تراه دائما انظـر إلـى 
الجانـــــب الحســـــن 
ــن  وغــا ال ــر  ع

 الجانب السيئ 

  تفاءا بالخير



    ( 7)  المفهوم رقم

العاقــــل مــــن جمــــ  
عقــوا العقــلء الــى 
عقله  ولم يست ن  

 .برأيه عن م

  استعن بكل ذ  رأ 



    (8)  المفهوم رقم

قلـــم همومـــم  ـــال م 
ــــن  أصــــبن ســــمة م
سمات عصرنا الحديث 
ــــه  ــــرت  ي ــــث ك  حي
ــــ    المشــــاكل والي
واإلحبـــاال  ـــل بـــد أن 
نعر  كيف نتعامل م  
ال م  والصـد  منجـاة 
تـــزين ال مـــوت ويبـــدد 

   .الخو 

ــــين  باعــــد بينــــم وب

  الكذب



    (9)  المفهوم رقم

علمــــاء اإلدارة يقولــــون 
الــــذ  ينفعــــل عنــــد 
ال ضــــب  ــــ ن  لــــث 

   !!الاقته تتبدد

 ال تنفعل 



    (10) المفهوم رقم

ــــب صــــعود  ومــــن يت ي
الجبـــاا  يعـــ  ابـــد 

   الدهر بين الحفر

رغب نفسم    
  العمل الجاد



    (11)  المفهوم رقم

ــى -  ســتفيدياإلنســان حت
ـــن  ـــم يجـــب أن  هقدرات

نفسـه  قرارةيعتقد    
أنــه قــو  ويســت ي  أن 

 ه قدرات ستفيد مني
يقـــوا العـــالم النفســـ  -

اإلنســان : "ولــيم جــيم
على مدى حياتـه التـ  
يعــي   ي ــا ال يســت ل 
 -10مــن قدراتــه ســوى 

 -88  قــط ويبقــى% 12
 مع ل % 90

ـــــــد  ـــــــد أن تعتق ال ب
   بالقدرات



     (12)  المفهوم رقم

التشبه بالناجحين يولد 
 اقتفاء ا رهم

الحــــــت عــــــادات 
ــــــــــــاجحين  الن

  وقلدها



     (13)  المفهوم رقم

العجلة مذمومة إال    
 : ل 

 .التوبة1.

المسارعة    2.
 .الخيرات

.3 
 

  تريث



     (14)  المفهوم رقم

الحركة االيجابية 
 م لوبة

  بادر بالحركة



     (15)  المفهوم رقم

ات ــات الــنفل بالتقصــير 
وح  ــا علــى التقــدت 

 والت يير لأل ضل

  محاد ة النفل



     (16)  المفهوم رقم

لنعلم ان المكـان واسـ  
وال ريق الويل  لذلم 
يكون العمل بل توقـف 
إال لتدبر االمـر وتقيـيم 

 المواقف

 ال ـــــــد  لـــــــيل
مزاحمة الناجحين 

ملحقـــة " وإنمـــا 

  "الناجحين 



    (17)  رقم المفهوم

 التكرار يفيد االخيار

لم تنجـز االمـور مـن إذا 
 اوا مرة علينا االعادة 
للمرة ال انية وال ال ـة 
 .الى ان يتم االنجاز

 
 



    (18) المفهوم رقم

هنــاك صــوار   ــ  كــل 
 شــــــــــــــــــــــــــ ء 
ـــواكير   لنحـــذر مـــن ب
النجـــاح المزيـــف  وال 

 .تلتفت للوراء

   قاوت اإلغراء



     (19)  المفهوم رقم

كن وا قا من نفسـم مـا 
ــــت  ــــا  دم ــــا ب وا ق

   .إلى عملم ام مئنو

مكـــن نفســـم مـــن 
  ال قة بالنفل



    (20)  المفهوم رقم

بمــا كلــف نفســم دائمــا 
 شــــعرت ت يــــق واذا

ب ج ـــــاد نفســـــ  أو 
جسد  ارتاح  م عاود 

 .العمل

  كلف نفسم وسع ا



    (21)  المفهوم رقم

النصيحة الت  ت ت  
من أهل الخبرة 

واالختصاص تس ل 
ك ير  من اجتياز 

 .االزمات

ــن ا ــذر م ــيحة اح لنص
ـــن  ـــ ت  م ـــ  ت الت
  صديق المصلحة



     (22)  المفهوم رقم

ليكن عملم دائما مرتبط 
 با  عز وجل 

ــم البشــرى  إذا جاءت
ــــة  ــــانفراز االزم ب
عليم أن تزداد قربا 
إلــى ع عــز وجــل 

  .شكرا وتمجيدا



    (23)  المفهوم رقم

لنعود انفسنا على 
التحفيز    و من 
 .أس ل الر  االنجاز

كا ئ من يبشرك 
   بالحل



     (24)  المفهوم رقم

   قصـة ال ل ـة الـذين 
  لحــة تخلفــوا   ــذا 

بــــن عبيــــد ع تــــرك 
ان باعـــا حســـنا  ـــ  
ذهــن كعــب بــن مالــم 
ــه و ــز   عنــدما قــات ل
  .إليه وبادره بالت نئة

اتـــــــرك االن بـــــــا  
الحسن    أذهان 

  .النا 



     (25)  المفهوم رقم

ــى  ــرور عل ــاا الس   دخ
مـــن  خـــريناالقلـــوب 

ــاا ــر األعم ــا  خي وأحب 
   .  عز وجل 

بالغ    إدخاا 
  السرور



    (26)  المفهوم رقم

ــ  انخــرين   التواصــل م
يســ ل م مــة العمــل 

الكلمـات مع م وانتقاء 
اإليجابيـــــة تضـــــاعف 
ـــ  ير  ـــا ت القـــدرات ول 

مشــاعر عجيــب علــى 
   .خريناال

عـــود نفســـم علـــى  
مواج ـــة الجم ـــور 

مـــــار  م ـــــارة و
ـــــاء  ـــــاء وانتق اإللق

  .الكلمات اإليجابية



     (27)  المفهوم رقم

يسـاعد علـى ال د  وضوح ن ا
كعـب بـن مالـم انجازه   ذا 

كـــان وضـــ  لنفســـه هـــد ا 
واضحا وحاضرا وواقعيا  ـ  

  .ذهنـــــــــــــــــه

 
 
 
 

 

ـــذا ضـــ ـــد ا ووضـــن ه   ه
  ال د     ذهنم



 وأخـــيــرا

فإن االزمة اختبار لصبر وتحمل االنسان وفرصة    

جيدة إلظهار القدرات القيادية وحسن التدديير 

سر  ، فهي لن تدوم طويال فان هللا قد جعل مع الع

 :يسرا ومع الشدة فرجا

ها التتد      ذرعدا ......ولرب نازلة يضدي  ي

 وعنددددددددد هللا منهددددددددا الم ددددددددر 

  

 

فرجت وكنت .........ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

 أظنها ال تتر 



ونلتق      00شكرا لكم 
 نجاحات قادمة 

 ان شاء ع


