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 الشكر والتقدير
مباركا فيه ملء السموات وملء واألرض اشكرك ربي على نعمك اليت ال تعد اللهم لك احلمد محدا كثريا طيبا 

ثم أتوجه . امحدك ربي وأشكرك على ان يسرت لي امتام هذا البحث على الوجه الذي أرجو ان ترضى به عين

ن كان اليك يا م, بالشكر وقد تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنضم عقد الشكر هذا الذي ال يستحقه إال انت 

قدم السبق يف ركب العلم والتعليم اليك يا من بذلت ومل تنتظر العطاء أستاذي ومشريف الفاضل االستاذ الدكتور 

على البحث والباحث منذ ان كان املوضوع عنوانا وفكرة  -بعد اهلل تعاىل -حممد خليل إبراهيم الذي له الفضل"

 .ير والعرفانفله مين الشكر كوله والتقد. حتى حتول بعد ذلك حبثا

وأتوجه بالشكر اجلزيل اىل مجيع اساتذتي االفاضل يف قسم ادارة االعمال الذين مل يألوا جهدا يف توجيهي 

وأتقدم بالشكر اجلزيل يف هذا اليوم اىل اساتذتي املوقرين يف جلنة املناقشة رئاسة . وإمدادي مبا احتجت اليه

م أهل لسد خلله وتقويم معوجه واإلبانة عن مواطن القصور فيه وأعضاء لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذا ألبحث فه

. ومع شكرنا وتقدرينا جلميع العاملني يف مكتبة كلية االدارة واالقتصاد. سائال اهلل الكريم ان يثيبهم عين خريا

 .واحلمد هلل رب العاملني
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 :الخالصة

هدفتهذهالدراسةالىالتعرفعلىأثرالتخطيطاالستراتيجيفيادارةاالزماتفيجامعةميساا،،ما،

خاللالتعارفعلاىماادحولاوحالمفهاومالعلماايللتخطايطاالساتراتيجيفاايادارةاالزمااتفايجامعااة

فهاومولجعالهاذهميسا،لدحقياداتالجامعةوالرؤساءوالمساعدي،،ومدحالممارسةوالتطبياقلهاذاالم

الاىا مادحيسااهم"الدراسةاكثرواقعيةوعلميةومولوعيةفقادتامطارحمشاكلةالبحاثبساؤالواحاد

اذيعتباارالتخطاايطماا،وإلاااةفاندارةفماا،ال ااعب"التخطايطاالسااتراتيجيفاايتخفاايااثااارا زمااات

االساساايةمعتماادةعلااىت ااورمنإلمااةماااتمااار نشاااطهافاايالعااالماليااومدو،ممارسااةهااذهالوإليفااة

العشواةيةواالرتجالالذ يجعلهاعرلةلمواقفومفاجآتليستبالحسبا،تقفامامهااحااةرةوعااجزة

عا،الت ارف،وماايترتاابعلاىهاذاالعجازماا،تهديادلمساتقبلهاووجودهاالااذافاا،تجنابهاذهالمواقااف

ةاداريةتتلم،تحديداالهدافووسااةلعملي)توجبالحاجةللتخطيطاعتباراا،التخطيطبمفهومهالعام

و جالالتعارالكال(تحقيقهاوتهيةةالموارداللزمةلذلكوتخ ي هاوتحديدمراحلالعملوأولوياته

جوانبالبحثتمتقسيمالبحثالىاربعةف اولالف الاالولتلام،المنهجياةوالف الالثاانيالجاناب

سااتراتيجيوالثااانيادارةاالزمااات،الف االالثالااثالجاناابالنإلاار ويتلاام،مبحثااي،االولالتخطاايطاال

.ف ااااااااااااااااالالراباااااااااااااااااعاالساااااااااااااااااتنتاجاتوالتو اااااااااااااااااياتالعملااااااااااااااااايبينمااااااااااااااااااتلااااااااااااااااام،ال
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الف لاالول

منهجيةالبحث
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 المبحث االول

 منهجية البحث

 تمهيد

مشاااكلةالبحااااثيعااادهاااذاالف اااالهوياااةتعريفياااةللبحااااثب اااورتهالعاماااةماااا،حياااث
.وأهميتهخطةالبحثالبحثباالإلافةالىونطاقوأهدافه،وأسةلةالبحث

 مشكلة البحث : أوال

وأ بحت المختلفة االدارية المنإلماتوا جهزة تواجه المشكلتالتي علىتتعاإلم أكبر المسةولية

التخطيطاالستراتيجيفيذلك االزماتم،خللدور فيسبيلمواجهة وتعد.عاتقرجالاندارة

وفي.دراسةاندارةانستراتيجيةفيع رناالحالرم،الدراساتالمتقدمةفيمجالإدارةالمنإلمات

مستقبل ر د في مهما بعدا ياخذ االستراتيجي التخطيط أ بح ذلك فاندارةلوء ألمنإلمات

.االستراتيجيةتعتبرثمرةلتطورمفهومالتخطيطاالستراتيجيوتوسعالنطاقــهوأبعــاده

والفعاللمعرفةاالمكانياتوالطاقاتالمختلفة بالتخطيطاالستراتيجيهوالطريقالسليم ا،االهتمام

تخفيــا م، المؤسسات هذه تتمك، حتى للمؤسسة تتوفر ا، يمك، االزمــاتالتي هذا.اثار وم،

يطاالستراتيجيفيماهودورالتخط:المنطلقيمك، ياغةمشكلةالبحثعلىشكلالتساؤلالتالي

ادارةاالزمات؟

 الهدف من البحث:ثانيا

الهدف إلىتحقيق الدراسة تسعىهذه التالي الرةيسي االستراتيجيتوليح التخطيط أدارةدور في

:يـقذلكمـ،خـللالهدفـيـ،الفرعييــ،التالييــ،ويمكــ،تحــق.ا زمات

.فريقا زمةعندإعدادالخطةانستراتيجيةلالتعرفعلىأهميةالتشكيلالمسبق-

.الخطةانستراتيجيةاالزماتالمحتملةعندولعالتخطيطاالستراتيجيفهمأهميةا،ياخذ-

 أسئلة البحث:ثالثا

ستراتيجيفياالإلىأ مدحيساهمالتخطيط:"ليالتاالرةي يسعىهذاالبحثلإلجابةعلىالسؤال

"تخفياأثارا زماتالتيتواجهالمنإلمة

:ولغراانجابةعلىهذاالسؤالتمتقسيمهإلىسؤالي،فرعيي،وكمايلي
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بنإلراالعتبارتشكيلفريقا زمةعندإلىأ مدحتعتقدبا،التخطيطاالستراتيجييجبا،ياخذ-

إعدادالخطةانستراتيجية؟

المتوقعة- للزمات احتماالت عدة يلع ا، يجب االستراتيجي التخطيط با، تعتقد مدح أ  إلى

واستراتيجياتالتعاملمعهاعندإعدادالخطةانستراتيجية؟

 منهجية البحث:رابعا

جي،الو فيوالتحليليفالمنهجالو فيهولجمعالمادةالعلميةتماالعتمادفيهذاالبحثعلىالمنه

والكتب المراجع في البحث خلل م، وذلك للمولوع النلر  الجانب على للتعرف اللزمة

 ودوره االستراتيجي التخطيط مجال في والباحثي، الكتاب إسهامات على باالعتماد فيالمتخ  ة

ادارةاالزمات اعتمدتالباحثاتعلىإجراءسلسلةم،المقابلتكاداةلجمعوفيالجانبالتحليلي.

كانت إذا خا ة البيانات جمع في االستبانة استخدام يتعذر عندما ا سلوب هذا ويستخدم البيانات

المتعمقة النوعم،المقابلتبالمقابلة م،النا ويسمىهذا مجموعة خبرة البياناتتتعلقبفكرأو

م،خللهافهمإلاهرةمعينةبناءاعلىاتجاهاتوخبراتفهم ناعالقرارفيحيثيستطيعالباحث

.المنإلمة

 البحثنطاق :خامسا

قاةداحيث(16)تمثلعينةالبحثمجتمعالبحثباكملهوهمالقياداتانداريةلجامعةميسا،وعددهم

 العليا القيادات البحثعلى هذا نطاق  نهماقت ر اتخالمسةولي،هم القراراتع، اذ قامتوبذلك

للتعرفعلىأراةهمحولتاثيرالتخطيطاالستراتيجيفي الباحثاتباجراءمقابلتمعجميعالقادة

.إدارةا زمات

 خطة البحث:سادسا

م،اجلالتعرالكلجوانبالدراسة،تمتفسيمالبحثالىاربعةف ول

  ولإلىمنهجيةالبحثالف لا.

 ا مبحثي، ويتلم، للبحث النإلر  لإلطار الثاني لف ل التخطيط، يمثل االول المبحث

.يمثلادارةاالزماتكمتغيرتابعاالستراتيجيكمتغيرمستقلوالمبحثالثاني

 تحليل هو المبحثاالول مباحث ثلثة الى تقسيمه تم الذ  التطبيقي للجانب الثالث الف ل

البحثالفر تحليلاالجاباتاالجاباتحولسؤال والمبحثالثانيهو حولسؤالعياالول

.بةعلىسؤالالبحثالرةيسياماالمبحثالثالثفهوفحصاالجاالبحثالفرعيالثاني،
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 الىعرااالستنتاجا تخ ي ه تم فقد الرابع البحثالف ل في اليها التو ل تم ،تالتي

باحثاتومنهاالخروجبمجموعةم،التو ياتالتيتو يبهاال

 أهمية البحث:سابعا

مفهوم تطوير في يساعد الذ  االستراتيجي التخطيط اهمية البحثم، هذا البحث هذا أهمية تبرز

التغيراتالبييمك،الوالحع،المنإلمةوكذلك وولعخططمدراءم،مواجهة ةيةوالتعاملمعها

مةلغرامواجهةاالزماتالمتوقعةمستقبليةمدروسةبدرجةعاليةم،العقلنيةواستراتيجياتملة

.التيتعانيمنهامؤسساتناالحكوميةومدحفاعليةالتخطيطاالستراتيجيفيمعالجتهايرالمتوقعةوغ
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الف لالثاني

االطارالنإلر 
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 المبحث األول

 التخطيط االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجيمفهوم : اوالً 

م،امةتسعىالىمستقبلأفللإالوتلع المعا رة،وما أ بحالتخطيطسمةم،سماتالحياة

وقدا بحالعالماشدحاجةللتخطيطبعدا،تعقدت.التخطيطسياسةلهاتسيرعلىهديهوتستفيدمنه

ولقداعطيتعدةتعاريف.نياتهاوساةطمعيشته،وتشابكتوساةلها،وتشعبتجوانبها،وتعددتامكا

التنبؤ"فقدعرفهفايولبانه.للتخطيطوسيتمالتعراللبعامنهاكمحاولةللو ولالىتعريفعام

له والتحلير بالمستقبل التنبؤ على القدرة في الذ يتجلى النلر بعد فهو له واالستعداد بالمستقبل

التخطيطعلىانهاالختيارالمرتبطبالحقاةقوولعاماجورجتير فيعرف".باعدادالخطةالمناسبة

لتحقيق بلرورتها تعتقد التي المقترحه االنإلمة ت ور عند بالمستقبل الفرواالمتعلقة واستخدام

(.2116ثابت،)النتاةجالمنشودة

وكمانعلمبا،للتخطيطعدةانواعمقسمةحسبعدةمعاييرنذكرمنهاحسبالمدحالزمنيفيتلم،

طيططويلالمدحوهوالذ يغطيفترةزمنيهاكثرم،خم سنواتويشتركفيهكلالمدراءالتخ

وكذلكالتخطيطمتوسطالمدحوالذ يغطيفترهزمنيةاقل.حيثيركزكلميادي،النشافيالمؤسسة

الوسطى االدارة افراد به م،خم سنواتويقوم التخطيطق يرالمدحهوالذ يغطيفترة. اما

سنه م، اقل التخطيط.زمنيه ويلم التاثير التخطيطحسبنطاق فهو التخطيط الثانيم، النوع اما

التشغيلي والتخطيط التكتيكي والتخطيط االستراتيجي التخطيط. هو البحث هذا في يهمنا وما

بولع التب ر على يعتمد التقليد حيث التخطيط االستراتيجيع، ويختلفالتخطيط االستراتيجي

 (.2114عبا ،)لشركةفيالمستقبلولي التنبؤفيالمستقبلواالستعدادلها

عرف االعتبار(2119)ماهرفقد في ياخذ المدح بعيد تخطيط انه على االستراتيجي التخطيط

المستهدفةواسلوبالمنافسةيعني القطاعاتوالشراةحالسوقية المتغيراتالداخليةوالخارجيةويحدد

التخطي ا، المستجداتالداخليـــةذلك لدراسة عام كل تحديثها يتم متجددة عملية االستراتيجيهو ط

(2119ماهر،)والخارجية

عملياتاتخاذقراراتمستمرةبناءعلىالتخطيطاالستراتيجيعلىانه(2119)بينمايرحالعزاو 

الم فيالمستقبلوتنإليم القراراتواثارها لتنفيذهذهمعلوماتممكنةمستقبليةهذه جهوداتاللزمة

العكــس للتغذية نإلام توفير التوقـــعاتع،طريــق فـيلــوء المتوقعه يةالقراراتوقيا النتاةج

للمعلومــات
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تقدمنرحبا،التخطيطاالستراتيجيهومجموعةالقراراتوالت رفاتالتيتنشاعنها بناءاًعلىما

(2113مجيد،)فالمنإلمةوطموحاتهابالشكلالمرغوب ياغةوتنفيذالخططالتيتحققاهدا

 مستويات التخطيط االستراتيجي: ثانيا 

ا،تعددواختلفمستوياتالتخطيطاالستراتيجيةترتبطمعطبيعةالمنتجات(2111)يرحالدور 

 المنإلمة قبل م، الخدماتالمقدمة او . ا، نجد واحدة خدمة او سلعة تقدم كانتالمنإلمة تلكفإذا

بروز االخيرة العقود في االعمال منإلمات شهدت ولك، واحد استراتيجي مستوح تمتلك المنإلمة

استوجبإلهورمستوياتمختلفةللتخطيطاالستراتيجي ،مما منإلماتتتميزبتنوعسلعهاوخدماتها

ةمستوياتتتناسبمعتعددوتنوعاالنشطةالتيتقومبهاالمنإلمةوسوفنحاولهناالتمييزبي،اربع

:للتخطيطاالستراتيجــيهي

كمايطلقعليهاالتخطيطاالستراتيجيالكليوهويولع:التخطيطاالستراتيجيلإلدارةالعليا .1

يتاثر وعليه كله المشروع اهداف على عينها ن ب تلع التي االدارة مجل  بواسطة

(.2119ماهر،)المشروعكلهبها

لوحداتان .2 االستراتيجي التخطيط عمال هناك: كانت اذا االستراتيجي التخطيط هذا يإلهر

استقلليهفيالموارداواالهدافوا،استراتيجيةمستوحنشاطاالعمال وحداترةيسيهلها

(.1998العلق،)هوالذ يدخلفيكلنشاطمفردداخلالمنإلمة

3.  الوإليفي أالستراتيجي :التخطيط الى االستراتيجي العمل وحدة عادة االقسامتقسم م، عدد

الفرعيةالتيتمثلكلمنهاجانبوإليفيامحددا،ومعإلمالمنإلماتتميلالىوجودوحدات

وكلوحدةتنإليميةتمثلاهمية"اننتاجـالتسويقـالتمويلـاالفراد"تنإليميةمستقلةلكلم،

التخط يإلهر الوحدات هذه مستوح وعلى ، ككل للمنإلمة او للوحدات سواء يطبالغة

االستراتيجيالوإليفيمعملحإلةا،هذاالتخطيطاليهتمبالعملياتاليوميةالتيتحددداخل

المنإلمةولك،يتمولعإطارعامللتوجيه،كمايتجددافكاراساسيةيلتزمبهام،يشرفعلى

العامة السياسات م، بمجموعة ادار  والتزام ولع خلل م، وذلك العمليات هذه

(.2111إبراهيم،)

وهويركزعلىعن رطبيعةالمهاموالمهاراتوالموإلفي،:التخطيطاالستراتيجيالتشغيلي .4

حيثيتلم،التخطيطاالستراتيجيالتشغيليتحديدمعاييرأداءالمهامومايلزمهام،مهارات

ًتشكيلفرقالعملبسبمشاكلطارةةاوفرصسانحةوالتحتاج وموإلفي،ويتلم،ايلا

م،دخولالىتاخ تهديداتمعينة بمواجهة الخا ة االستراتيجياتالتسويقية يروم،امثلتها

االستراتيجياتاالنتاجيةالخا ةبمواجهةانخفاااالنتاج ا،م،امثلتها مناف جديد،كما
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م،االمورالل يقة فياحدححاالتاالنتاجاوهلكجزءكبيرم،اآلتالم نعوغيرها

 (.2119القرار ،)االتخطيطاالستراتيجيبكلمهمةيتناوله

 (1ـ1)شكل 

 مستويات التخطيط االستراتيجي بشكل هرمي







 التخطيط 

 االستراتيجي 

 لإلدارة العليا

 التخطيط االستراتيجي

 االعماللوحدات 



 التخطيط االستراتيجي الوظيفي

 

 التخطيط االستراتيجي التشغيلي





(2119)،هاالسكندري–الدارالجامعيةالطبعةاالولى،"راتيجيأالستالتخطيط"ماهر،احمد،:الم در
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 عناصر التخطيط االستراتيجي: ثالثاً 

 عنا ررةيسية التخطيطاالستراتيجيتتلم،ثلثة والمتابعةا،عملية الموارد تحديد وهيالتنبؤ،

العام االطار تشكل بدورها وهي البعا بعلها مع مترابطة تكو، العنا ر وهذه والتقييم

.لإلستراتيجية

عململزموتوأمللتخطيطفولعاالستراتيجياتوا هدافوالفرواوالمقدماتهو:التنبؤ .1

ىاسا نتاةجالتنبؤالسليمفالتخطيطالفعالالتييقومعليهاالتخطيطوالخطةجميعهاتقومعل

.يقوماساساًعلىعمليةالتنبؤالتيتوفرلهالمعلوماتالكافيهع،البيةةالداخليةوالخارجية

إ،التخطيطالذ يقومعلىمعلوماتغيركافيةوتنبؤاتغيرسليمةسيكو،لررهاكثرم،

نهيخففم،الغمواوعدمولوحالرؤيةللمستقبلفاةدتهوتتركزالفاةدةالرةيسيةللتنبؤفيا

عند المستقبل في المنإلمة تواجهها والمفاجآتالتي المخاطر يخففم،حدت فهو وبالتالي

(.2111الوليد،)تنفيذهالخطتها

 

ًكعن رم،عنا رالتخطيطاالستراتيجي:تحديدالموارد .2 إ،تحديدالمواردامراًلروريا

:وذلكيشمل

 ا العاملي،المطلوبي،علىكافةالمستوياتوبالتاليعملتنإليمبي،:المواردالبشريةتحديد

البشرية الموارد تحديد وساةل م، وسيله باعتباره التنإليم ع، سنتحدث لذلك الموارد هذه

 .وتوزيعالمهاموكذلكسنتحدثع،التوجيهالذ يقومبقيادةالمواردالبشريةوالتنسيقبينها

  تحديد الماليه الموارد وكيفيـــة: تدبيــره للعملوم،اي،يتم الـــلزم را المال ا تدبير

 .استغلله

  المادية الموارد تحديد علىاالالت: الح ول وكيفية اللزمة االالتوالتكنولوجيا أ نوع

 .وم ادرهاوتوزيعالعاملي،عليها

  التكنولوجية الموارد تحديد الت: على الح ول وتحسينهأ  العمل لسير المتطورة قنيه

(.2111الوليد،)والح ولعلىافللالنتاةج

 

3.  االستراتيجي بالتخطيط وعلقتها أندارية بالرقابة والتقييم المتابعه الوإليفة: الرقابة تعتبر

و السياسات ورسم االهداف وتحديد التخطيط يتم ا، فبعد االدارة وإلاةف م، الرابعة

وتحليل والقياماالجراءات العمل بتنفيذ والبدء عليها العاملي، وتوزيع والوإلاةف العمل

بإجراءاتالتوجيهوالتنسيقم،ا داراالوامرواتخاذالقراراتياتيدورالرقابهللتاكدم،
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سلمةالتخطيطوالتوجيهوا،العمليسيروفقالخططالمرسومةوتكشفالرقابةع،ا خلل

افاوفيالتوجيهم،قيادةوا داراوامرواتخاذقراراتفتكشفسواءفيالتخطيطواالهد

الرقابهع،ا خلليتمتحديداالنحرافع،ماهومولوعومحددسواءانحافايجابياو

(.2111حوامده،)انحرافسلبي

 مراحل التخطيط االستراتيجي: رابعاً 

 المجامي 2114)اشار تتكو،( االستراتيجي التخطيط عملية المتتابعةا، المراحل م، عدد م،

هذهالمراحلتعتبرلروريةوانهاليمك،البدءفيمرحلةاالبعد.والمترابطةوذاتالتاثيرفيمابينها

المرحلــةالسابقهلها االنتهاءم،المرحــلةالسابقــــةلهاوا،جودةكــلمرحلةتتــوقفعلىجودة

:وهذهالمراحلهي

:مرحلةاالعداد .1

ا،مرحلةاالعدادفيالتخطيطتعنيتحديدالشكلالقانونيللمشروعوموقعةوم،ثماالنطلقالى

قرارات الى الو ول االستراتيجي التخطيط فريق يحاول ثم وم، االهدافاالستراتيجية تحديد

المروربمجموعةم،المراح ذلكمنه المستقبليةويستلزم بشا،التوجهاتاالستراتيجية لمحددة

والتحليلالبيةيالداخلي.تحديدرسالةالمنإلمةواهدافهاالرةيسية:الفرعيةالمتتابعةوالتيتشمل

واللعف القوة ونواحي والتهديدات الفرص على الوقوف بغرا والخارجي البداةل. وتنمية

(.2113،العنز )االستراتيجيةثمتقيمهذهالبداةلواختياراالنسبفيلوءاالمكاناتالمتاحة

:مرحلةالتحليل .2

كافية الواقعدراسة التحليلتعنيدراسة الحقاةقوتكوي،االفترالاتمعتمدةا،مرحلة ايجاد ،

المجاالت كافة للتغيراتفي الموجهه والقواني، والمفاهيم تفا يل معرفة درجة وتحليلعلى ،

السياس البعاوتحليل االهدافببعلها ومقارنة انجراءاتاتاالهدافالمولوعة لمعرفةو

 (.2119القرار ،)مدحواقعيةومرونةاالهدافوالسياساتوم،ثماستنتاجالتوقعاتالمستقبلية

:االولوياتاالستراتيجيةمرحلةالخياراتاالستراتيجيةو .3

فيهذهالمرحلةيتمالمقارنةبي،الخياراتاالستراتيجيةا المرسومةلمدحطويلولفتراتزمنية

الافةالىجزةياتالخياراتعلىالمدحالق يروم،ثميتماختياراالفللفيلوءيدةوبع

التنبؤوالتوقعالعمليالقاةمعلىاالساليبالكميةوالمعادالتالرياليةكاساليبتنبؤللتخطيطويتم

طويلةهناالتركيزعلىالخياراتاالفللحيثيتمجدولةاالهدافوفقاولوياتاستراتيجيةا 
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با ولوياتاالستراتيجيةالمدحمعدراسةالتكاليفالمتوقعةوالنتاةجالمتوقعةوم،ثمولعسلم

اوبالمقارنةاويتماختيارالبديل3،بديلرقم2،بديلرقم1بديلرقمبحيثيولعمثلً وهكذا

 بنباهدافهاالول اذا الثاني البديل اختيار يتم او متكامل كنموذج واختياروسياساته الدراسة يت

 (.2111الوليد،)الخطةذلكاوالثالثاوالرابعوهكذا

:مرحلةالخططالبديلة .4

ذاتبي،ا،هناكخللفياالهدافاوخللفيإفتستخدمBوهيمرحلةالخططالبديلةاوالثانيةاو

فا،السياساتاوا،هناكمشكلةفياالستراتيجيةالمولوعةخللالمراحلاالولىم، تنفيذها

ذلكيستدعيتغييرفياالهدافم،االهدافالبديلةاوتغييرفيبعلهااوتغييرفيالسياساتاو

البديلة السياسات خلل م، بعلها في المنإلمة. على ومال وجهد وقت توفر البديلة فالخطط

ًوتساع .(2116 لح،)نحوتحقيقاهدافالمنإلمةدالمخططي،علىالسيربعملهمقدما

 ً  اهمية التخطيط االستراتيجي :  خامسا

فالتخطيط ، االستراتيجية والمهام القدرات في تحدث التي بالتغيرات االستراتيجي التخطيط يهتم

المنإلمة والحع، فيتطويرمفهوم الممك، ياغةاالستراتيجييساعد يجعلم، بدورة وهذا ،

م،الخطط للمدراء ا،التخطيطاالستراتيجييمك، كما م،اهدافها والنشاطاتالتيتقربالمنإلمة

،ا المعالجةال حيحةللبيةةذاتالتغييرالسريعالتيتعملمواجههالتغيراتالبيةيةوالتعاملمعها

.فيهامنإلماتهم

أشارجونز فيالىا،منافعالتخطيطاالستراتيجيتتمثلبالت(2112)قد بالمعلوماتللمساعدة زويد

الىا،(1998)فيمايذكرمور. يرةوالبعيدةالمدح،التيتربطبي،االهدافالقعمليةاتخاذالقرار

:اهميةالتخطيطاالستراتيجيتنبعم،منافعهالمتمثلةباالتي

 .االجابةعلىاالسةلةالتيتواجههالمنإلمـــة -1

.تقبليةيولحويبي،الفرصوالتهديداتالمس -2

3- ً .محددةللنجازيلعاهدافا

 .ي لحكقناةللت ال -4

.يعملعلىتطويرالفرقالتيتركزعلىمستقبلالمنإلمة -1

.يزودباالحتياجاتالتدريبية -6

.ولي نإلريةمجردة.ا،التنفيذهومفتاحالنجاح -7

.م،المهما،تعطيعمليةالتخطيطاالستراتيجيافعالوليستتاجيلاوتمهل -8
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 .عمليةالتخطيـــــطاالستراتيجيعمليـــــــةمستمرةوليســــتعمليةعرلية-9

 .تولععلىللرفوفللتباهـــيالا،تكو،عمليةالتخطيطاالستراتيجيمتجههالىالنتاةجو-11

وا،تحتو علىمجموعةم،المعاييروالمؤشراتوليستمجرديةالتخطيطمقاسهتكو،عمل-11

 .فلفاافلاء

(2117خالد،واةل،.)ا،تكو،عمليةالتخطيطهجوميــــــــةمفتوحةوليستدفاعيــــةمغلقة-12

بناء-13 في جميعهم يشارك حيث المنإلمة افراد لكافة الخبرة ويكسب الجماعي العمل يعزز

(2119الكرخي،).االستراتيجيةوولعاهدافها

 ً  سمات التخطيط االستراتيجي:  سادسا

العاد وم،اهمهذهيتميزالتخطيطاالستراتيجيببعاالسماتتميزهع،التخطيطالتقليد او

:هي(2112)حسبرأ جونزالسمات

 اسلوبعمليعلىجميعمستويـــــــاتاالداراتالثـــــــــــلث.

 االهدافمسارالمنإلمةفيالمستقبلم،حيثالرؤيةوالرسالةو.

 االنشـطةالمنإلمةفيالمستقبلم،حيثاالعمالومجاالتتميز.

 االجــراءاتخطواتالعملبهم،حيثالسياساتوالبـــــرامجو.

 الخارجية ،والبيةة الشركة اداء واللعففي بالقوة المتمثلة الداخلية البيةة م، لكل فعل رد

.SWOTنعبـــــــــرعنهماالمتمثلةبالفرصوالتهديداتو

 العقبات التي تعيق التخطيط االستراتيجي: سابعا 

لمفهومالتخطيطاالستراتيجيإالا،ثمة المنلماتالمعتمدة التيتحققها م،عددارغمتعددالمزايا

: سبابتتعلقب(2111)حسبرأ االسمر المنإلماتالتستطيعاستخدامه

 .قبلا،يكتملالتعقيدمتقادما ستمري،بحيثي بحوجودبيةةتت فبالتعقيدالتغيرالم .1

 .ترددالقادةفيولعاهدافتنإليميةلهمولمنإلماتهم .2

 . عــــــوبةاعـــــــدادالخطـــــــةاالستراتيجيـــــــة .3

 .التكلفهوالوقتالكبير .4

 .وا بحاثلرورةاالعتــمادعلىالدراسات .1

 .يجيةتستراانفقدا،التركيزوالبـعدع،الخطة .6

 .ـــــدادالسيئللخطـــــةوعدمالدراســـــةالجيــــــدةاالعــــ .7
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المبحث الثاني                       

 إدارة األزمات

  الزمةأ مفهوم :اوال

او اجتماعية او سياسية المجاالتسواء كافة في لشموليتها نإلرا التعاريفلألزمة م، العديد هناك

ولذلكسوف وغيرها عسكرية او التعريفاتاقت ادية ابرز .نورد ً لغتا والقحط:فا زمة الشدة تعني

(2112الشعل،،)(نقطةتحولوحالةمتوفرةللنتقال)وبمعنىاخر

اماا طلحافقدتعددتالتعريفاتلدحالكتابالىانهابالرغمم،ذلككانتمتشابههلدرجةكبيرة

 وهي بشكلعام )لذلكسوفنذكرتعريفها يترتبعليهاخللمفاجئنتيجة غيرمستقرة   ولاع

م،قبلاالطرافالمعنيةوغالباماتكو،بفعل تطوراتغيرمتوقعةنتيجةعدمالقدرةعلىاحتواةها

(.1994علي،()االنسا،

ادراكهمانهمغيرقادري،علىشعورالعاملي،فيالمنإلمةو)امافيمجالاالدارةفيمك،تعريفهابانها

،وا،الوقتالمتاحغير،وغيرادري،علىانجازاالهدافالمطلوبةالمواردالمطلوبةالح ولعلى

(1999،االعرجي()يلزملتلفيالخساةراولمنعاستمراريتهاوتفاقمهاكافالتخاذما

 أنواع األزمات : اً ثاني

و،(العنيفةاالزماتالخفيفة،االزمات)أالزماتم،حيثدرجةشدتها(1993) نفالخلير 

،مادية)أووفقآلمولوعأالزمــة،(وغيردور ،ذاتطابعدور )االزماتوفقآلمعدلتكرارها

وفيما(وعلىالمستوحالجزةي،علىالمستوحالكلي)أومستوحأالزمة،(أواالثني،معآ،معنوية

 :يليشرحمف ل نواعاالزمات

:،تقسيمأالزمةحسبدرجةشدتهاالىنوعي،هماأالزماتوفقالدرجةشدتهايمك-1

 هيتلكاالزماتالتييكو،تاثيرهاعلىالبيةةالداخليةوالخارجيةتاثيرا:أالزماتالخفيفة

محدوداوخفيفاويكو،م،السهلادارتهوالتعاطيمعهوعلجهب ورةسريعةوفوريةبعد

 االسباب التالحقيقيةالتعرفعلى ويجر  ب ورةللزمة االزمة م، النوع هذا مع عامل

 .ايجابية

 العنيفة أالزمات على: تاثيرها ويكو، بالمنإلمة والعنفتع ف الشدة بالغة أزمات هي

بمستوياتهــا المنإلمة مكونات كل في تؤثر تكاد او تؤثر وهي عنيفا تاثيرا المنإلمة

(1993الخلير ،)المختلفـــة
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:يجر ت نيفأالزماتحسبمعدلتكرارهاالى:أالزماتوفقالمعدلتكرارها-2

 أالزماتالدورية وتحدثفياالغلبنتيجة: دورية ب ورة هيأزماتتع فبالمنإلمة

وهذها زماتتختلفم،حيثا سبابوقوةالتاثيـــــــر(معإلمهااقت ادية)اسبابخارجية

والقانونية االقت ادية النإلم بتباي، وتتباي، االتساع فــيوحجم الساةدة واالجتماعية

.المجتمــــع

 ب:أالزماتغيرالدورية اسبابدوريةمتكررةالحدوثوهيهيازماتاليرتبطحدوثها

تنشاب ورةعشواةيةوتتطلبم،االدارةاستخدامنإلامفاعللتوقعاالزمـــاتوذلكحتــى

 (.2119ابوفارة،)ب ـــورةمفــــاجةةتكــو،نتـــاةجهانتاةــجغيرعنيفــةوهــــيتحدث

 :أالزماتوفقالمولوعأالزمةتقسمالىمايلي-3

 هياالزماتالتيتتعلقبمولوعماد ملمو ويمك،دراسة:أالزماتالماديةالملموسة

.وتحليلهذاالمولوعوالتعاطيمعهب ورةماديةمثلازمةالسيولة

 المعنوية أالزمات ا: أالزمات هي يرتبط مولوعي غير بجانب تتعلق وهيبا فرادلتي

ازماتغيرملموسةويجر االحسا بهام،خللاالدراكلملامينهااالزمويةمثلازمة

 .ازمةالثقةالوالءالتنإليميو

 المعنوية أالزماتالمادية هيازماتتتلم،جانبي،جانبماد ملمو وجانبمعنو :

 فالجانبالماد غيرملمو وم،االمثلة المنإلمة م،اموال السرقة النوعازمة علىهذا

الثقة وعدم السيةة السمعة في يتجسد المعنو  والجانب المسروقة االموال في يتمثل

 (.2113ابوالعل،)بالمسؤولي،فيالمنإلمة

 :أالزماتوفقالمستوححدوثاالزمةتقسمالىنوعا،هما-4

 هيازماتتحدثعلىمستوحالدولةولي علىمستوح:يأزماتتحدثفيالمستوحالكل

المنإلمةوهذاالنوعم،االزماتيؤد الىاحداثتاثيراتفيكلالمجتمعوهذاالنوعم،

بالنإلام تتــــعلق ازمات انواعها وم،  دارتها الجهود م، كبيرا حجما يتطلب االزمات

 .اماالجتـــماعيللدولــــةازمـاتتتعــلقبالنإلــ،الســـياسيللدولـــة

 هيازماتتحدثعلىمستوحالمنإلمةوتكو،تاثيراتها:أزماتتحدثفيالمستوحالجزةي

الجوهريةعلىالبيةةالداخليةللمنإلمةالتيتقعفينطاقجغرافيمحدوداوليقكمايحدث

(.2117حريز،)فيبعاالمد،اوالمحافإلات
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ً ثالث  أسباب أالزمات:  ا

هللا اسباباالزماتمت(2118)يرحجاد ًا، سببا شيء لكل حيثا، ومتنوعة هناكعددة وا،

االزمة عواملتتسبببوجود نتاجتفاعلاسباب، ولكنها اللحإلة، وليستوليدة فجاة فهيالتنشا

ل،وتتعدداالسبابالتيتؤد الىنشوءاالزمةبحسبإلروفكوعواملنشاتقبلإلهوراالزمة

:دولةفهنالكجملةم،االسبابتتلافرفياحداثاالزماتوهي

أسبابخارجةع،أدارةالمنإلمةتتمثلبالبراكي،والتقلباتالجويةوغيرهام،الكوارثالطبيعية-1

.التيي عبالتكه،بهاوالتحكمفيابعادها

ىتفاقماالزماتوتحولهالعفاالمكانياتالماديةوالبشريةللتعاملمعاالزماتوذلكيؤد ال -2

 .الىكوارثوملاعفةالخساةرالناجمةعنها

تجاهلاشاراتاالنذارالمبكرالتيتشيرالىامكانيةحدوثاالزمةوذلكمثلشكاو العملءاو -3

في ق ور او فشل لوجود مؤشرا تكو، ا، التييمك، لمشكلتالمنافسي، المشكلتالمماثلة

 (.2113ال يرفي،)ال ناعةككل

تعارااالهدافوالم الحوتحدثغالبافيالعملالمشتركفكلطرفينإلرالىهذاالعملم،-4

(.1997الخلير ،)زاويتهوالتيقدالتتوافقمعمنإلوراآلخرممايدعوالىحدوثأزمة

 :الخوفالوإليفيوماينتجعنه-1

 (الراجعة)غيابالتغذيةالعكسية

 لىابداءاراةهمومقترحاتهمعدمتشجيعالعاملي،ع

 (1996حس،،)عدماعترافالعاملي،باخطاةهم 

 مفهوم األزمات التنظيمية: رابعاً 

و هاما ا زماتجزءا ًتعد ع،حجمهااساسيا بغاالنإلر منإلمة فلتوجد منإلمة أية فيحياة

إذالمتك،المنإلمةاال،فيأزمةفهيفيمرحلةما.وطبيعةالعملياتالتيتؤديهابعيدةع،ا زمات

تهدد وقتفا زماتال فيأ  تإلهر عندما ا زمة لمواجهة تستعد أ، وعليها حدوثا زمة قبل

(.2119فار ،)ةبلتهددحياةالمنــإلمةنفســهااستمرارعمليـاتالمنإلــم

للزمات محتملي، فهناكم دري، والخارجية الداخلية العوامل م، تحدثبسببالعديد إ، ويمك،

التنإليميةمنهايإلهربشكلمفاجئوم،ال عبالتنبؤبهومنهايرجعالىلعففيالمنإلمةنفسها
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اولدراسةكيفيمك،تجنباوعلىاالقلتخفيااحتمالوهذاماركزتعليههذهالدراسةلهذانح

 (2111عبدالهاد ،)إلهوراالزماتالتنإليمية

 خصائص األزمات التنظيمية: خامساً 

تهدداالهدافا ساسيةللمنإلمةوبقاءنجاحتلكالمنإلمة إ،االزماتالتنإليميةهيأحداثعادةما

ال غيرفيالحدوثولك،ذاتتاثيرآبيعلىجميعتنطلقاالزماتالتنإليميةم،احداثذاتاحتم

وترتبطا زماتبوجودخساةرسواءخساةرماديةأوبشريةأواجتماعيةأو.ا طرافع،حدوثها

وتؤثراالزمةعندحدوثهاعلىالعديدم،ا طرافموإلفي،وعملءوهيةاتحكوميةوينعك .نفسية

ف ا زمة في ا طراف م، العديد وتحتاجاشتراك ا طراف تلك بي، ال راع م، نوع إلهور ي

السابق الولع الى الرجوع نمكانيات سنوات عدة الى ت ل قد نسبيا طويلة فترة عادة المنإلمة

(.2119فار ،)لحـــدوثا زمةأولولعأفللمنه

 الهاد  الافعبد 2111)وقد االزمات( إلهور في خ اةصتساهم اربعة هناك ا، مقالته في

،فكرتنإليميهوتشملالفشلفيتحديدالعلقاتبي،المتغيراتوالتييمك،ا،يكو،مدمراللمنإلمةال

تتناقامع التي المعلومات ويتجاهل وكيفيريده يريده ما فقط يرح الجماعة فكر فا، الجماعة

.،والتفــاؤلفيغيرمولـعهتوزيعهارؤيته،تحريفالمعلوماتو

 المتوقعة لالزمات على السلوك التنظيمياالثار : سادسا 

انواعهاوم،هذهالمقدمةالبسيطةيمكنناالتعرفعلىذكرناسابقاماهياالزماتوماهياسبابهاو

 :اثاراالزماتعلىالسلوكالتنإليميوتجدراالشارةهناالىهذهاالثار

يداتالفرعيةفيالمنإلمةفانخفاادرجةالتكاملم،قبلحدوثوزيادةرغبةانفرادأوالوح .1

 .نسحابيعلىتركالمنإلمةإ،تتبعسلوكايسمىبالسلوكان

 .زيادةوتقويةأيةال راعاتكانتموجودةقبلحدوثا زمة .2

 .خفــاقنواتاالت ـــالالمســــتخــدمةونقصالمعلـــومات .3

السلطة .4 ممارسة في المشاركة الوحدات أو انفراد عدد وخفا المنإلمة في السلطة تقلص

 (.2119فار ،)دو،الرجوعالىالتدرجالتنإليمي

 األزمات إدارة مفهوم: اً سابع

يمك،ولذلكوسياسيةواجتماعيةاقت اديةجذورعدةخللم،أكاديميكحقلاالزماتادارةبرزت

ع،المحتملةبا زماتبالتنبؤتهتمالتيالمستمرةاالداريةالعمليةهي)بانهاشموليبشكلتعريفها

وتعبةةلألزماتالمولدةالخارجيةاوالداخليةالبيةيةالمتغيراتالمتغيراتور داالستشعارطريق
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انمكاناتالموارد م،ممك،قدراقليحققوبماوالفاعليةالكفاءةم،ممك،قدرباكبرالمتاحةو

ودراسة.تكلفةواقلوقتباسرعالطبيعيالولعالىالعودةمعوللعاملي،وللبيةةللمنإلمةااللرار

(.1997وآخرو،،الحملو ()مستقبلمعهاالتعاملطرقوتحسي،حدوثهالمنعاالزمةاسباب

السيطرةعلىا زماتوالحدم،بينماوليامزعرفأدارةأالزماتبانهاسلسلةانجراءاتالهادفةالى

،وبذلكتكو،االدارةالرشيدةللزمهتفاقمهاحتىالينفلتزمامهامؤديةبذلكالىنشوبالحروب

(.1993العمار ،) الحالحيويـــةللدولةوحمايتهاهيالتيتلم،الحفـــاإلعلىالم

يعرفالبزار 2111)فيحي، ع( انه أالزماتعلى تخلعالتخطيطندارة ومستمرة منإلمــه ملية

.قبلالتوقيتالمنـــتإلرللزماتالمحتملةللـــوابطمقننهتتممبــــــكراً

:أ،هنالكثلثةعنا راساسيةلألزمةهي(2119)وبناءعلىذلكيرحابوفارة

1.  المفاجاة عن ر وفيمكا،: بدقة متوقع فيوقتمفاجئغير وتنفجر تنشا االزمة أ، إذ

 .اجئايلامف

 .والم الحفيالحالـــــروالمستقبللألهدافتتلم،االزمةتهديدا:عن رالتهديد .2

 .أ،الوقتالمتــاحامام ناعالقراريكــو،وقتالـــيقاومحـــدودا:عن رالوقـــت .3

 تشكيل فريق إدارة األزمات: ثامناً 

االنسانيإالإ،ا زماتفيع رناالحالرعلىالرغمم،أ،ا زماتقديمةفيحدوثهاقدمالتاريخ

.ا بحتذاتطابعخاصو،اكتسبتخ اةصو فاتلمتك،متواجدةفيهام،قبل

فللع،تزايد،ا ولاعوالإلروفتحررةومتغيرةبشكلكبيرنتيجةالختلففا زمةأ بحتم

المهتمي،ب واتساعداةرة وتكاثفعلقاتهوتشعـــبعنا رها تشابكها وتغيرواختــــلفقـــو ،ـها

.التاثيــروقوحالر ــدوالتاثيرالمتــبادلبينهاوبي،البيةــةالمحيطــةبها

 أزمة ا زماتم، إدارة فريق  خرحويختلفتشكيل اليه، المهمة وإسناد وتدريبه اعداده ،ويتم

(.2117يم،اسل)وتكليفهبمعالجتهاوتحديدال لحياتم،اجلانجازالمهمة
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 (2-1)شكل رقم    

 تشكيل فريق ادارة االزمات













(2117)،رسالةماجستيرالجامعةاالسلمية،"الحكوميةالفلسطينيةفيالمؤسساتسماتاالزمات"أسليم،وسام،:الم در

شروطممواجهتـــهاأالأ،هناكترتبطبنوعاالزمةالتيتت،عمليــةاختيارفريقا زمــاتم،هنافا

:هي(2111)حسبمايرحاالزهر معينةيجبتوافرهافيأعلاءالفريق

 .لالناجحفيا زمةالمهارةأوالقدرةا كبرعلىالتدخ .1

 .برودا ع ابوعدمالقابليةللنفعالأوالتاثيرالنفسيوالعاطفيإمامأحداثا زمة .2

 .االنتباهوالوعيوالحرصالشديدعندالقيامبتنفيذالمهامالموكولةاليه .3

 .التلحيةبالذاتإ،لزما مرواالستعدادلذلك .4

 .السرعةفياتخاذالقرارات .1

 تشكيل فريق إدارة األزمةأسس : تاسعاً 

ينوبعنه م، أو رةي مجل اندارة بقيادة الفريق تشكيل يتم االت الو، تدفق ع، مسؤولي،

اخ اةينفسياجتماعيومستشارم،خارجو،والعلقاتالعامةوالشؤو،القانونيةوالسكرتارية

كالقدرةعلى،مواجهةا زمــــةالمنإلمةويجبإ،يتحلىالفريقبالعديدم،السماتالتيتتطلبها

بإعداد الفريق ويقوم القرار اتخاذ في والجرأة والشجاعة والجدية والمرونة الجماعيوالدقة العمل

خطةات االتا زمةوبلورتهاوولعالسيناريوهاتالمحتملةويؤد اشتراكالمجموعةفيإدارة

طيطوتلم،عدمالتنافربي،ا فرادممايؤد ا زمةالىطرحمعلوماتكثيرةتفيدفيعمليةالتخ

.الىسلسةتنفيذالخطةحالوقوعاالزمة

اختيارأعلاء

 الفريق

تدريبوأعدادأعلاء

 الفريق

إسنادالمهاموتحديد

 ال لحيات

إنجاز

 المهمة
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ويتمتوزيعالمهامعلىاعلاءالفريقبحيثيؤد كلفردمهمةمحددةمعتجنبالتداخلبي،المهام

علاءويتمتدوي،البياناتع،أعلاءالفريقتتلم،العناوي،وأرقامالهواتفحتىيمك،تجميعأ،

.الفريقبالسرعةالممكنةعندحدوثا زمة

أخ اةيفياالت االتالسلكيـــة،أخ اةيمالي،أخ اةيفيالعلقاتالعامة،أخ اةيقانوني

(2119،فار )أخ ـــاةيفيالشـــؤو،العامــةورةيــ المؤسسة،واللســــلكية

 مراحل عمل فريق إدارة األزمات: عاشراً 

أسل بي، 2117)يم للمنإلمة( ا زمات إدارة فريق تكوي، بعد ويكو،، اعمالها جدول تحديد يتم

فيالفريق دوركلفرد أهمية االجتماعأوالللتعارفوتحديد المعلوماتع،أفراد، تجميع ويتم

:الفريقأوالثمتبدأبعدذلكمراحلعملالفريقعلىالنحوالتالي

يتعلقبهادبهجمعالمعلوماتوالحقاةقع،المنشاةوكلماويق :مرحلةتو يفالمنشاة .1

.م،عمالومبـاني

يمك،استنباط،حسبالمعلوماتالتيتتوافرم،المرحلةالسابقة:مرحلةتحديدا ولويات .2

المؤشراتالتييمك،م،خللهاتحديدوترتيبدرجاتالمخاطرالتييتعرالهاكلبند

.جمعالمعلومـــاتعنهافيالمرحلةالسابقــةم،البـــنودالتيتم

عندتوافرالحقاةقوالمعلوماتلفريقإدارةا زمةيتمت نيف:مرحلةإعدادالسيناريوهات .3

وح رالتوقعات،وتبويبالمعلوماتوتحليلهاللوقوفعلىا زماتفيكلعملأوقسم

.بوقوعحوادثغيـــرمتوقــعة

،ولعت نيفوترتيبويمك،بعدح رالسيناريوهاتالمحتملة:مرحلةاسوأسيناريو .4

با سوأ بدءا لها المنإلمة، مستقبل على اثرها ومد اهميتها ترتيبا زماتوفق فيجب

ككل النإلام على وتاثيرها ، تحليله في العمل وبدء سيناريو اسوأ تحديد يتم ابو)وبذلك

(.2113العل،

 زمةمراحل إدارة األ:  احدى عشر

ا زمة التيتمربها يجدربالمسؤولي،ومتخذ القرارالتعرفعلىالمرحلة م،. نوعا ويعتبرهذا

وبناءاعليهيتحددالعلجوالت رفالخطافيالتشخيصيعنيخطافيالعلجممايؤد ،التشخيص

 الىانفجارا زمة منإلمةومسؤوليةتحديدمرحلةا زمةهيمسؤوليةكلالمديري،بال. حسبو.

:تمرا زماتبثلثةمراحلأساسيةهي(2116)ماهر
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مرحلةماقبلا زمة.1

يتمفيهذهالمرحلةالتخطيطنعدادالمنإلمةلمواجهةا زماتم،خللخطةزمنيةلتنفيذمتطلبات

،التنبؤالتحليلونإلم،التفتيشبرامجال يانةوالمتابعةو،كوادر،تدريب،تجهيزات)انعدادم،

والتدريبعليها المختلفة ا زمات ادارة سيناريوهات التحديثوالتطوير، نإلم هذه( نجاح وبدو،

(.2114،ا داراتبميك)المرحلةل،تكو،المنإلمةقادرةعلىالتعاملمعا زمات

مرحلةادارةا زمة.2

معإلهورأشاراتاالنذارأوعلماتال المرحلة هذه فريقإدارةتبدأ التييجبا،يلتقطها تحذير

بعمليةالتحليلوالتنبؤوعراوتقييمبداةلالقراروالسيناريوهاتالتيسبقا زمةليبدأعلىالفور

القرار التخاذ جديدة متغيرات اكتشاف نتيجة تعديلت او الافات م، تحتاجه قد وما اعدادها

معالعملعلىتقليلاالنفجاراعدهاوو ولهاالىدرجةا زمةومنعت الحتواءوالسيناريوالمناسب

الخساةرالمتوقعةالىاقلقدرممك،معاهميةمتابعةالنتاةجوردودا فعالواالستعدادللتعاملمعأية

(2118جادهللا،)متغيراتتحدثاثناءإدارةا زمات

مرحلةمابعدا زمة.3

فقدها بعد المرحلة الىهذه ويغيـــبوت لاالزمة اولعنا رها لها الدفعالمولدة بشكلكاملقوة

(.1993الزهــراني،)الحديثعنهاالىعنداالستفــادةم،الدرو م،تلكاالزمـــة

:وتإلهرهذهالمراحلفيالشكلالتالي

 (2-2)شكل رقم 

 مراحل االزمة 

 

مرحلةمابعداالزمةمرحلةاالزمةمرحلةماقبلاالزمة    





(2119)،االسكندرية-الدارالجامعيةالطبعةاالولى،"ادارةاالزمات"ماهر،احمد،:الم در

استعادة ,  احتواء أالزمه

 النشاط والتعلم

االستعداد ,اشارات اإلنذار  االزمة

 والوقاية
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 استراتيجيات التعامل مع األزمات:  عشر اثنا

(1996)ا وليطلقعليهاالسلوبالتقليد الذ بينههلل،هنالكنوعا،م،أساليبحلا زمات

وبالعلميفيالتعاملمعا زماتهوا سل(2112)والثانيالذ بينهالمهد 

 :الطرق التقليدية -1

  ا زمة أسلوبإنكار االعترافبوج: وعدم الكامل االنكار على ا سلوبيقوم ،ودهاهذا

وتعلقادارةالمنإلمةأ،ا ولاعفيالمنإلمةبخيروفياحس، ورهاواليمك،أ،تكو،

.أفلــــــلمــــ،ذلـــــــك

 كبـــتا زمـــــة ا زمة: إلهور اسلوبتاجيل ا سلوبيطلقعليه هذا االسلوب، وهذا

.يركزعلىالتعاملمعا زمةب ورةمباشرة

 أ،جوهرهذاا سلوبهوالتركيزعلىالتقليلم،شا،ا زمةوالتقليل:أسلوببخ ا زمة

و اسبابها م، والتقليل اهميتها انعكاساتهام، ادارة، تعترف أ، يتطلب ا سلوب وهذا

.المنإلمـــــــةبا زمــــــــــــة

 لبحثا زمةتلجابعااالداراتالىاستخدامأسلوبتشكيللجنة:تشكيللجنةلبحثا زمة

ويتماللجوءالىهذاا سلوبعندماالتتوفرلدحادارةالمنإلمةالمعلوماتالكافيةع،قوح،

.فيؤد تشكيلهذهاللجنةالتيتتلم،اطرافامتعددةم،المنإلمة،ا زمة

 تلجاالمنإلمةالىهذاا سلوبعندماتكو،ا زمةفيغايةالخطورة:أسلوبإخمادا زمة

 (.2116ماهر،)نهيــارهابالكامــلهددبقاءالمنإلمةووجودهاوتؤد الىاوت

 األسلوب العلمي في التعامل مع األزمة -2

والترتيبالفكر في(2112)بي،المهد  النإلام له القراريرغبفيأسلوبعلمييوفر ا،متخذ

ا زمة مع التعامل . ا سلوب هذا إلى االستناد القرار متخذ ألتعاملويود أسلوب له يقدم الذ 

،وماهيالمعلوماتالواجبجمعها،والت رفاتوأنماطالسلوكالواجباتباعهام،مرحلة خرح

 الت رفالسليم بخطواتمحدده.وكيفية يمر ا زمة مع للتعامل العلمي ا سلوب أ، يإلهر وعليه

:وهيكا تي(2116)ذكرهاماهر

 .اختراقأ زمةم،خللالتعرفعليها .1

 .يتماالنطلقمنهاللعلج،تكوي،قاعدةبداخلا زمة .2

 .أوتوسيعقاعدةالتعاملمعها،مقاومةا زمة .3

 .قوحالتاثيرفياطرافهااستخدامو،االنتشار .4
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 .السيطرةوعلجا زمة .1

 .وذلكللستفادةم،ا زمةوالتعلممنها،التوجيه .6

 (2-3)شكل 

 خطوات االسلوب العلمي للتعامل مع االزمة







 

 

 

 

 

 

 

 

 





(2119)،االسكندريةالطبعةاالولى،الدارالجامعيةـ"اتادارةاالزم"ماهر،احمد،:الم در

التوجيه

 (االستفادةم،أالزمة)

السيطرة

(العلج)

أالنتشار

(التاثير)

التوسيع

 (مقاومةا زمة)

التمركز

 (تاسي قاعدة)

أالختراق

(الدخوللألزمة)



3 

 







الف لالثالث

العملياالطار
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 المبحث األول

 تحليل اإلجابات حول السؤال الفرعي األول للبحث

  استعراض اإلجابات:أوال

في هذا المبحث سوف يتم عرض االجابات التي تم الحصول عليها من افراد العينة حول سؤال البحث 

مدى تعتقد بأن التخطيط االستراتيجي يجب ان يأخذ بنظر االعتبار تشكيل فريق  أيالى "الفرعي االول 

   "االزمة عند اعداد الخطة االستراتيجية

 اجابات العينة حول السؤال الفرعي االول( 1-1)جدول رقم 

 اإلجابة تاريخ المقابلة رقم المشارك

التنبؤ نهائيا وإنما القدرة من المعلوم ان التخطيط االستراتيجي ال يعني  11/4/2116 1

بأي متغيرات قد ( الجامعة)على رؤية موقع المؤسسة في المستقبل 

األمر ( الجامعة)تحصل والتي قد يكن لها اثر سلبي على مسيرة المؤسسة 

قادرة على استيعاب كافة المتغيرات ( الجامعة)الذي يجعل من المؤسسة 

قف على تشكيل فريق االزمة التي قد تحصل داخليا أو خارجيا وهذا ما يتو

على إن يكون هذا ( الجامعة)عند إعداد الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة 

الفريق قادرا على استيعاب المتغيرات بمدة طويلة بحيث يتم تحديد 

عن ( الجامعة)االهداف األساليب لغرض الوصول إلى غايات المؤسسة

 .اخرىطريق التفكير الكلي بدل من التفكير على ناحية دون 

اعتقد ان فريق االزمة يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار في التخطيط  11/4/2116 2

االستراتيجي خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي غالبا ما تواجه ازمات 

مالية وإدارية وقلت انضباط او لما تعانيه من مشاكل اقتصادية او مشاكل 

تقد ان المدى تحكمه حربية وهذا ما نالحظه اليوم بشكل كبير ولذلك اع

 .ظروف الدول ومدى استقراريتها ونوع النظام الدستوري الذي يحكمها
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التخطيط االستراتيجي يجب ان يكون مبني على اساس رؤية واضحة  13/4/2116 3

لمستقبل المنظمة وحسابات دقيقة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية 

يجب ان يأخذ التخطيط  وكيفية مواجهة التغيرات التي قد تحدث لذلك

االستراتيجي بنظر االعتبار تهيئة فريق متكامل إلدارة األزمات التي قد 

تواجه المنظمة وهذا نوع من انواع االستعداد لتقليل مخاطر البيئة 

الخارجية الذي يتم من خالل االستفادة من نقاط قوة المنظمة وتنظيمها 

 .وغير المحتملةبطريقة تسمح لها بمواجهة االزمات المحتملة 

نؤكد ان هناك ضرورة لتشكيل فريق االزمة عند اعداد الخطة  14/4/2116 4

االستراتيجية لغرض دراسة كافة االمكانات المتاحة وتحديد ورسم 

االهداف والسياسة التخطيطية بشكل دقيق لغرض الوصول الى نتائج 

الصحيحة مقبولة بأقل الكلف والخسائر وباستخدام االساليب العلمية 

 .وتخطي الواقع المتردي للنهوض بالمسيرة العلمية

اعتقد ان تشكيل فريق االزمة عند التخطيط االستراتيجي في مرحلة  14/4/2116 5

 .اعداده يعد من الضرورات المهمة لإلعداد

يعد التخطيط االستراتيجي واحد من نجاح االدارة في اعمالها وعامل مهم  17/4/2116 6

ا في حل المشاكل ووضع تطورها والسيما إن له دور ايضامل من عو

 .المقترحات للمعوقات التي تعتري االدارة في اوقـــات االزمـات

أفكار واقعية تمثل  تالحقان نجاح التخطيط االستراتيجي يعتمد على  18/4/2116 7

ذلك مجتمع يمر بفترة نمو وتطور و أيالحالة التي يعيشها االنسان في 

من مجموعة من االفراد الذين  ةلفالى تكوين فريق ازمة مؤيحتاج 

يحملون اختصاصات مختلفة لكي تكون الحلول الموضوعة للمشاكل قيد 

البحث حلوال ناجزه وتغطي الحاجات العامة والخاصة للمجتمع باإلضافة 

الى ضرورة توفير كل االمكانات البشرية واالحتياجات المادية 

استراتيجية كما ان اشراك المؤسسات  خطة أيالضرورية إلنجاح 

 .خطة استراتيجية معدة أيالحكومية المختلفة يجب ان يتم من خالل اعداد 
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8 
إ،التخطيطالمسبق  فروعيلم،نجاحهذاالمشروعم،المسلمبه18/4/2116

االعتبار بنإلر اخذها الواجب الخطوات او االجراءات لم، وم،

االزماتالتيم،المتوقعا،تع فبتقدموديمومةاستمرارالمشروع

المشروع هذا م، االهدافالمرجوة االزمة.لتحقيق فريق فا، وبالتالي

االع اختيار طريق وع، الحلوليلم، ولع معالجة المناسبي، لاء

.لتجاوزا زمةأوا زمات



9 
نعتقدا،اساسياتالتخطيطاالستراتيجيتشكيلفريقللزمهعنداعداد18/4/2116

يةجالخطهاالستراتي التخطيطاشراكجميعالمعنيي،. تتطلبعملية اذ

مستقبلها و المؤسسة .بحالر العمليه قيادة يتولى ا، عملعلى فريق

منهج وفق تتم ا، يجب االستراتيجي التخطيط عملية ا، حيث مؤهل

عملية ندارة عمل فريق تكوي، هي وأولها خطواته اهم وم، معي،

الكفاءة م، كبير قدر عتى تكو، ا، ويجب االستراتيجي التخطيط

رؤية يوفر مما وانبداع والمبادرة التجديد بروح وتتحلى المعرفيه

هندارةومواجهةاالزماتوالمخاطروتحديداالولوياتمشتركهوموحد

.لم،الخياراتالممكنه

م،1118/4/2116 هي وانستراتيجية واحده لعمله وجها، وانستراتيجية التخطيط

الحرببا  لاوف،الخططالحربيهولي هناكحرببدو،خططأو

و استراتيجيه النكراءإالبدو، الهزيمة م يرها استخدام.فا، فا، لذا

تع ف التي االزمات ادارة في وحتمي مهم االستراتيجي التخطيط

فياالزماتهيبمثابةالعقلم،لمؤسساتاوالشركاتفانستراتيجيةبا

.الجسد
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11 
االستراتيجيا،ياخذبنإلراالعتبارتشكيلفريقاالزمةعلىالمخطط21/4/2116

عنداعدادالخطهأالستراتيجيهوذلكليكو،المخططاالستراتيجيقادرا

ما وبلارباكمعاالزماتالتيتح لوالتيعادة علىالتعاملبقوة

التخطيط تكو،خارجاطار مدربي،. المكو،م،خبراء وفريقاالزمة

فيحالةالتخبطواالرتجاليةفيالقراراتلذلكيكو،يلم،عدمالوقوع

.وجودفريقاالزمةلرورةق وح

12 
م،21/4/2116 مجموعه طرح خلل م، يكو، أالستراتيجيه الخطه اعداد ا،

م،قبلوحدة نعالقرارفيمؤسسةماعلىشكل(البداةل)الخيارات

لبداةلالتيت نعهاالسيمااذاكانتهذهالخطهلمواجهةازمةفا(فريق)

يسهلم،عمليةاتخاذالقراروتعطي(فريقاالزمة)وحدة نعالقرار

خياراتمتعددةامامالشخصالمسؤولع،اتخاذالقراروتحديدالخطه

.المناسبةلمواجهةأالزمهوالتعاملمعها

13 
وفق24/4/2116 االزمات جميع لحل االولويات م، االستراتيجي التخطيط يعتبر

أ مؤسسة منها تعاني التي المشاكل جميع تهدفحل معايير ويجب.

الموا فاتالقياديهمعفريقالعملالتابع علىالمسؤولا،يتمتعبهذه

.له

يعدالتخطيطاالستراتيجيالخطوةا ولى  عمليرادمنها،يكو،1421/4/2116

الخططالمدروسةأنموذجللنجاحوتشكيلفريقأالزمهلرور نعداد

لوالتيتاخذبنلراالعتبارانمكانياتالمتاحةلغراتحقيقأفللح

أالزمة لفريق يكو، إ، ويجب مجال ممك، مستوح على مجسات

الكلياتوكذلكعلىمستوحاالقسامللتداولوالنقاشفيبناءكلالخطط

.وكآلحسباخت ا هومجاله
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15 
أالستراتيجيه،ا مورالمهمةفيإعدادألخطةإ،وجودفريقأالزمةم21/4/2116

على المترتبة السلبية اآلثار م، والحد المخاطر عاتقه على ياخذ  نه

.أالزمهومواجهةالحاالتالطارةةوالمفاجةةبسرعةوفعالية

16 
يعتبرالتخطيطم،أهماالستراتيجياتوعلىجميعمجاالتالحياةوعلى28/4/2116

 ا  عدة ،فبدو،جميع والتعليمية واالجتماعية والتربوية السياسية

اليالتقويمال،العمليةاالداريةالتخطيطاليستطيعاننسا،التنفيذوبالت

ثانيا والتنفيذ أوال بالتخطيط تبدأ ا زمات لحل ا ساسية والخطوات

.والتقويمواختيارانحكاموالتعديلثالثا
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 :السؤال الفرعي االول تحليل اجابات 

 االول الفرعي البحث سؤال ع، االجابة المبحث هذا الى اي مدى تعتقد بأن التخطيط "سيتناول

فقد"زمة عند اعداد الخطة اإلستراتيجية االستراتيجي يجب أن ياخد بنظر االعتبار تشكيل فريق اال

إ،التخطيطاالستراتيجيالىوأشارعلىاهميةعمليةالتخطيطاالستراتيجيللمنإلمة(1)اكدالمشارك

 المؤسسة موقع رؤية على القدرة وإنما التنبؤ يعني الجامعة)ال المستقبل( لرورةوأكدفي على

أوخارجيا تشكيلفريقا زمةعندإعدادالخطةانستراتيجيةلمواجهةالتغيراتالتيتح لداخليا

وفي المشارك اكد تشكي(2)نف السياق اهمية االستراتيجيةعلى الخطة اعداد عند االزمة فريق ل

اعتقدبا،فريقا زمةيجبإ،يؤخذبنلراالعتبارفيالتخطيط:خا ةفيالبلدا،الناميةحيثقال

االستراتيجيخا ةبالنسبةللبلدا،الناميةبسبماتعانيهم،أزماتماليةوإداريةومشاكلاقت ادية

إ،التخطيطاالستراتيجييجبإ،يكو،(3)ويرحالمشارك زمةأ انهيتفقعلىتشكيلفريقا

والحةلمستقبلالمنإلمةوحساباتدقيقةلمتغيراتالبيةةالداخليةوالخارجية مبنيعلىأسا رؤيةً

على(4)يؤكدالمشاركعلىتشكيلفريقا زمةندارةا زماتالتيقدتواجهالمنإلمةيؤكدوهو

أ انمكاناتالمتاحة زمةعندإعدادالخطةانستراتيجيةلغرادراسةكافةلرورةتشكيلفريقا

فهو(6)فيحي،يرحالمشارك(1)ويتفقمعهفيذلكالمشاركانهيتفقمعتشكيلفريقا زمة

المنإلمةتحقيقالنجاحوالتطورالذ تسعىاليهم،خللالتخطيطاالستراتيجيدو،بإمكا،يرحا،

فقد(7)ركلىتشكيلفريقلمواجهةاالزماتويتفقمعهفيذلكمشاركو،اخرو،،اماالمشااللجوءا

الىتاكيدهعلىاهميةتشكيلفريقلمواجهةبانلافةبمدحواقعيةاالفكارقر،نجاحعمليةالتخطيط

وتعدداالزماتفيللتتلءماللروفالطارةةشريطةا،يكو،الفريقذواخت ا اتمتنوعة

المشارك فيذلك ويتفقمعه بالمنإلمة المحيطة ا،نجاحأ مشروعيرتبط(8)البيةة الذ يرح

 التخطيط بعملية مساندابانلافةمباشرة عامل يعتبر رأيه االزماتبحسب مواجهة فريق ا، الى

 والمشارك االستراتيجية الخطة نجاح لما، يتم لكي التخطيط 9)لعملية فريق( تشكيل ربطعملية

بالتخطيطاالستراتيجي م،اساسياتباعتبارهااالزماتالذ يجبا،يكو،علىدرجةم،الكفاءة

 التخطيط ويرحعملية المنإلمة بها تمر التي المخاطر في االستراتيجية الخطة نجاح ومرتكزات

12)المشارك ) الخياراتوالبداةلبانمكا،انه تعدد  مشاركةالتغلبعلى م،خلل االستراتيجية

.روجم،االزمةباقلخسارةممكنةخاالراءمعفريقاالزماتلتحديدالخطةالمناسبةلل

راالعتباراوالقياداتفيالمنإلمةاالخذبنإلونستنتجم،خللاالجاباتاعلها،علىمتخذ القرار

لهم ،تاثيرعلىتخفيفم،آثاراالزماتتشكيلفريقاالزمةعندولعخططهماالستراتيجيةلما

.التيقدتواجهالمنإلمةسواءكانتمتوقعةامغيرمتوقعة
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 المبحث الثاني

 تحليل اإلجابات حول السؤال الفرعي الثاني للبحث

 استعراض اإلجابات:  أوال

فيهذاالمبحثسوفيتمعرااالجاباتالتيتمالح ولعليهام،افرادعينةالبحثحولسؤال

البحثالفرعيالثاني احتماالت" با،التخطيطاالستراتيجييجبا،يلععدة الىأ مدحتعتقد

"للزماتالمتوقعةواستراتيجياتالتعاملمعهاعنداعدادالخطةاالستراتيجية

 اجابات العينة حول السؤال الفرعي الثاني( 2-1)جدول رقم 

 االجابة المقابلةتاريخ  مشاركالرقم 

المؤسسة111/4/2116 االشخاصفي قدرة يمثل االستراتيجي التخطيط ا، الشك

علىالتنبؤبا تغيراتقدتح لفيالمستقبلع،طريق(الجامعة)

المؤسسة م، نجعل بحيث فعاله ومبادرات افكار (الجامعة)طرح

وهذه،قادرةعلىالتاقلمبا تغيراتجديدةقدتح لفيالمستقبل

ولع االستراتيجي التخطيط يتولى فعلية ازمات تكو، قد التغيرات

عدةاحتماالتلمعالجتهاواستراتيجياتالتعاملمعهاعنداعدادالخطه

الحاليللمؤسسة الولع ودراسة تقييم وذلكم،خلل االستراتيجية

وتحديداالطارالزمنيالتيستقومعليهالخطهودراسةمجاالتالعمل

.بشكلمف لوتقييمهاومقارنةالنتاةجمععمليةالتقييم

2







اعتقدا،التخطيطاالستراتيجييجبا،يلعمدحيتناسبمعطبيعة11/4/2116

االقت اديةالبلدوالإلروفالمحيطهبهم،حيثثقافةشعبهوإمكانياته

نعيشهذهاالدارة(مثل)وموقعهالجغرافيالسيماونح،فيالعراق

منذعشراتالسني،بسببالتخلفاتالتيتخلفهاالحكوماتبي،الحي،

.واآلخر
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التخطيطاالستراتيجيبهذايسمىبشجرةاتخاذالقراروهواحداسالي13/4/211

، يقوم القرار احتماالتللزماتالتيقدحيثا،متخذ بولععده

وهذااحداالركا،،تواجهالمنإلمةوكيفيةمواجهتهافيحالةحدوثها

الدقيقه القراءة خلل م، االستراتيجي التخطيط لعملية االساسية

لمتغيراتالبيةةالخارجيةالفرصوالتهديداتالمحتملهوكيفيةالتعامل

ارجيةدقيقهكلماح لناعلىخططفكلماكانتقراءةالبيةةالخ،معها

.استراتيجيــهجيــدةوالعك  حيــح



عملية414/4/2116 مسار في    ازمات ح ول االعتبار بنإلر االخذ م، البد

لتامي، االزمة الموارد بتوفير منها يتعلق ما وخ و ا التعليم

افلل التدري وتحقيق وإليفة ننجاح والعلمية المستلزماتالماديه

مستوياتعلميهللطلبةفلبدم،والعمللتلفيهذهاالزماتبموجب

.الخطهأالستراتيجيهالمولوعه

الىمدحواسع114/4/2116

وج617/4/2116 االدار  للعمل مسبقة قراءة يمثل انستراتيجي وانبالتخطيط

أالستراتيجيه الخطة اعداد ولذلكعند بعي،تطوره يفتراا،ياخذ

لتجنب ح ولها المتوقع واالفترالات االحتماالت كافة االعتبار

.عن رالمفاجاةفيالعملوكيفيةتفاد المشاكل

7

















كافيويجبولع18/4/2116 غير المجتمع حدوثازماتفي توقع مجرد ا،

خططبشكلمستمرودور نيجادحلولللزماتوالمشاكلالمختلفة

الطبيعيه الكوارث مشاكل الى الافة والمؤامرات الحروب منها

والمشاكلأالقت اديهوغيرهاحيثا،هذهالمشاكلفيحالةحدوثها

و لمكافحتها استراتيجية خطط غيابوجود مدمرهمع تكو، ايقافها

.ايجادالحلولللبلدحينهال،يكو،هناكوقتللتخطيطو
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الس818/4/2116 التخطيط احتماالتا، عدة االعتبار بنإلر يلع ا، يجب ليم

وكلخطهم،هذهالخططتعتمدعلىاجراءاتوحلولA,B,Cوخطط

وبالتالي للمعطياتوالنتاةج وفقآ بها العمل يتم ا، خللها م، يمك،

يمك،اخذاالحتمالالمناسبلمعالجةاالزمةوبالتاليالو ولبالخطة

.ريبهوالبعيدةالمدحاالستراتيجيةلتحقيقاهدافهاالق



ا،عمليةالتخطيطاالستراتيجيعمليهديناميكيهاداريهعقلنيهتمك،918/4/2116

ومواجهة االزما، واستباق المستقبل استشراف م، المؤسسه

وبذلكفالتخطيطاالستراتيجيهوحاجهولرورةلكلتدبير،التحديات

توفرقيادةفيالمؤسسهيسعىالىاستدامةالمؤسسهوتجديدهاكماا،

تكو، استراتيجي فكر وذات التغير احداث على وجرأة رؤية لها

ن في حاسم بانلافةعن ر االستراتيجي التخطيط الىوجوبجاح

ادارة داخل النقاش في والعمق التحليل في المولوعيه وجود

أ  لتجاوز اللزمة والخيارات البداةل لتدار كافة العليا المؤسسه

يجبا،تكو،للمؤسسةرؤيةنوعم ،انواعاالزماتالمحتملهكما

م، مراحل على للتنفيذ وقابله والحة استراتيجيه وخطه مستقبليه

م، لعدد وتوقع تخمي، يتخللها سنوية او دوريه تنفيذ خطط خلل

المشكلتوا زماتالمحتملهالتييمك،ا،تواجههاالمؤسسهوإيجاد

.زمةلتجاوزهااالساليبوالوساةلالل



المعارك1118/4/2116 الحروبهيف،ادارة بعاقادة عرفها كما أالستراتيجيه

االهداف لتحقيق المتاحة الوساةل كافة استخدام او الحرب ،لكسب

فالتخطيطاهمالوساةللكسبالوقتوتحقيقاالهدافوإدارةاالزمات

المواردالبشريةوتقليلالخساةرومواجهةال عوباتم،خللتوفير

االوقات كافة في حدوثها يتوقع التي االزمات وقوع قبل والمادة

واالستعدادالمسبقلهاكم،يوفرالوقودااللافيلسيارتهقبلالسفر

.تحسباآل طارئ
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يجبا،تكو،لدحالمخططاالستراتيجيعدةبداةلوخططاحتياطية1121/4/2116

ايةفياالهميةنبعاد انعالقرارللتعاملمعاالزماتوهوامرغ

.ع،التعاملبارتجاليهمعاالزماتالناشةة

يتيح1221/4/2116 أالستراتيجيه الخطه اعداد عند بداةل او احتماالت ولع ا،

القرار اتخاذ لوحدة عديدة المسؤول)خيارات م،(الشخص ويسهل

وبالتالي المتوقعه االزمات او الطارةة الإلروف كل مواجهة عملية

التعاملمعهاوفقماطرحتهالخطهأالستراتيجيهحيثا،هذااالمر

.ولوعاليؤثربدرجهكبيرهعلىالمؤسسةيجعلمواجهةأالزمهم

رتاخذبنإلالتخطيطاالستراتيجيمبنيعلىمعاييرومعطياتعلميه1324/4/2116

ت بح بحيث حلها وكيفية واالحتماالت المتغيرات جميع االعتبار

الى تهدف ر ينة علميه قواعد على مبنية والمخرجات النتاةج

.االبعاداالخرحاالرتقاءبالواقعالعلميوكافة

والتي1421/4/2116 االحتماالت كل بها توفرت اذا استراتيجيه الخطه هذه تعتبر

.تلم،نجاحالهدفالذ م،اجلهدفعتالخطه

ديناميكية1121/4/2116 عملية التخطيط وتحديدال، القاةم الولع باستمرار تحلك

التقييموالمراجعةالدوريهلخطط االجراءاتالمستقبليهلذلكلرورة

.ادارةاالزماتواختبارها

والمفرواا،يولعالتخطيطاالستراتيجيعلىرا الهرم1628/4/2116 اعتقد

استراتيجياتللزمات وولععدة وفيمقدمةجميعمجاالتالحياة

.وقعةعنداعدادالخططاالستراتيجيةالمت
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 :تحليل اجابات  السؤال الفرعي الثاني للبحث 

المبحثي الى اي مدى تعتقد أن التخطيط االستراتيجي "االجابةع،السؤالالفرعيالثانيتناولهذا

يجب أن يضع عدة احتماالت لالزمات المتوقعة واستراتيجيات التعامل معها عند اعداد الخطة 

احتماالت"اإلستراتيجية  عدة ولع على االستراتيجي التخطيط قدرة تفسير الى  للو ول

جيةحيثتماجراءعددم،المقابلتمععنداعدادالخطةانستراتيواستراتيجياتللزماتالمتوقعة

تعددت وعدد الكليات وعمداء الجامعة رةي  بالسيد المتمثلة ميسا، جامعة في البحث عينة افراد

(1)وجهاتالنلرنتيجةللفروقاتاالداريةوالشخ يةلهم،فالتخطيطاالستراتيجيبرأ المشارك

التياكدعلىلرورةأ،يمثلالقدرةعلىالتنبؤم،خللطرحمجموعةم ،االفكاروالمبادرات

تكو،هذهاالفكارذاتفعاليةلكيتستطيعالمنإلمةم،خللهامواجهةاالزماتالفعليةالتيتتعرا

المنإلمةمع اماتتلءماستراتجياتعلىلرورةولعتاكيدهلها المنإلمة بها التيتمر معاالزمة

 (2)المشارك التخطيط با، يرح وفهو البلد طبيعة مع يتناسب مدح يلع ا، يجب االستراتيجي

وجوبولعخطةاستراتيجيةالذ اكدعلى(4)ويتفقمعهفيذلكالمشاركالإلروفالمحيطةبه

لمواجهةاالزماتوخا ةفيمسارعمليةالتعليمبمايتعلقبتوفيرالمواردوانمكاناتوتحققافلـل

يقومبولععدةم،اللرور ا،ا،متخذالقرار(3)ويرحالمشاركمستويــاتعلميــةللطلبـــــة

التخطيطاالستراتيجي لعملية االركا،االساسية احد المنإلمةوهذه تواجه احتماالتللزماتالتيقد

نعيشفي ،والتخطيطاالستراتيجيبرا إلروفكوننا علىكافةاال عدة تتميزبالتقلباتالمستمرة

حاجةولرورةلكلتدبيريسعىالىاستدامةالمؤسسةلتجاوزا نوعم،انواعهو(9)المشارك

علىوإنمااالثرالبالغالذ تتعرالهلي فقطالمنإلمة(7)المشاركوأولحاالزماتالمحتملة

يجبولعخطط:المتوقعةحيثقالوا زماتمستوحالبلدككلنتيجةغيابالتخطيطاالستراتيجي

رللزماتوالمشاكلالمختلفةوفيحالغيابهذهالخططتكو،هذهالمشاكلمدمرةللبلدبشكلمستم

ا،التخطيطاالستراتيجياهمالوساةللكسبالوقتوتحقيقاالهداففيادارة(11)ويؤكدالمشارك

ال عوبات ومواجهة االزمات المشارك الخطة(12)وبرح اعداد عند احتماالت ولع ا،

الإلروفاالستراتيجية مواجهة في للشخصالمسؤول خيارات الرأ يتيح في معه ويتفق الطارةة

ا،يكو،التخطيطاالستراتيجيعلىرا الهرموفيمقدمةالذ اكدعلىلرورة(16)المشارك

 الخطة اعداد عند المحتملة االزمات لمعالجة الحياة مجاالت المشاركجميع ويرح انستراتيجية

انستراتيجيةمرتبطبشكلمباشربولعاحتماالتوبداةلمتعددةتوفرالمرونةفينجاحالخطة(14)

اكثرفيمواجهةاالزمات اكبروفاعلية التخطيطاالستراتيجيلكييتمك،م،التعاملبحرية عملية

ا،التخطيطاالستراتيجييجبا،يستق يكلعلى(11)المشاركوأكدالتيتتعرالهاالمؤسسة

الىبانلافة،االتالمتوقعةللزماتوولعالحلولالمناسبةبمايتلءممعاالدواتالمستخدمةاالحتم
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الذ اكدعلىلرورةأ،تكو،عمليةالتخطيط(13)أ،عمليةالتخطيطاالستراتيجيبرأ المشارك

المتغيراتوكاالستراتيجي االعتبارجميع بنإلر تاخذ حلهامبنيعلىمعاييرومعطياتعلمية .يفية

االحتماالتالمتوقعةمماورداعلهأ،م،اهممرتكزاتنجاحالخطةانستراتيجيةهوتعددنستنتج

االزمات بانلافةع، الىلرورة متعددةاستراتيجياتوجود تتلءم االزمات بهامع تمر التي

.المنإلمةحلولالممكنةللتغلبعلىالإلروفالتيقدتواجههاالمنإلمةوتمثلافللال
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 المبحث الثالث 

 للبحثالرئيسي السؤال االجابة عن 

الى اي مدى يساهم التخطيط االستراتيجي في "هذاالمبحثاالجابةع،السؤالالتاليفينحاول

وبعدالقيامباستعراااالجاباتالتيتمالح ولعليهام،قبلافرادعينة"تخفيض اثار االزمات 

البحثالبحثوتحليلهذهاالجاباتحولالسؤالي،الفرعيي، وباالعتماداالولوالثانيسنقومبهذا

االزمة ادارة على وفاعليته االستراتيجي التخطيط بي، العلقة لتفسير السابقة التحليلت على

،هذاوا،التخطيطاالستراتيجيمرتبطوبشكلوثيقبنجاحالمنإلمةفيادارةاالزماتوتخفيلها

التيتتمك،المنإلمةم،،فالتخطيطاالستراتيجيكعمليةاداريةتعتبرالوإليفةاالداريةاالساسية

التيوا زماتم،استشراقالمستقبلومحاولةاالحاطةبجوانبالفرصالمتاحةوالتحدياتخللها

المتغيرةوباستمرارلعنا رالبيةةالداخليةوالخارجيةالإلروفيحتملتعراالمنإلمةلهابسبب

يست المحتملةدمما والتحديات االزمات لمواجهة فرق تشكيل المشاركي، بعا يرح كما عي

مع التعامل يتم لكي الفرق هذه في االخت ا ات مختلف توفر لرورة على واكدو والفجاةية

علىاهميةتوفردرجةعاليةم،الكفاءةاالداريةتاكيدهمكلالمختلفةوالمتعددةباالإلافةالىالمشا

  االزمة حدوث احتمال فقط لي  بولع االستراتيجي التخطيط عملية تتسم تحد وإنماوا،

لمواجهة المنإلمة الإلروفاالستراتيجياتالتيستتبعها التيالبد  والمشاكلالمنإلمية أ،البيةية

بشكل تركز التخطيط عملية كو، الخارجية للبيةة جدا دقيقة قراءة مدرو ووفق بشكل تولع

اساسيعلىالمستقبللذلكفالبيةةالخارجيةم،ابرزمحركاتعمليةالتخطيطكونهاهيالمسؤلة

نتيجبانلافةع،توفيرالفرصوتعراالمنإلمةللزماتاوالتهديدات المبكر ةالىاالستعداد

ولعاحتماالتحدوثاالزماتوتشكيلفريقادار متكاملم،شانهأ،يساهموبشكلكبيرفي

حلالمشكلتبشكلاسرعومنإلماكثروبالنتيجةهذايؤد الىتقليلالمخاطرالمترتبةعلىهذه

.افرادعينةالبحث راءاالزماتوبعدهذاالتحليل

ييؤثروبشكلكبيرجداعلىتخفيااثاراالزماتالتيأ،التخطيطاالستراتيجم،ذلكنستنتج

.تتعرالهاالمنإلمة
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انستنتاجاتوالتو يات







-36-
 

 الفصل الرابع          

 االستنتاجات والتوصيات

البحثوذلكاعتماداعلىاستقراء الف لاستعراااهماالستنتاجاتالتيتو لاليهاهذا سيتمفيهذا

م،تمالتو لاليهالجانبالنإلر ونتاةجتحليلالجانبالعمليواقتراحالتو ياتالمناسبةفيلوءما

يتكو،هذاالف لم،مبحثي،استنتاجاتوعليه

االستنتاجات:المبحثاالول

التو يات:المبحثالثاني

المبحث االول

 االستنتاجات   

البحث لمولوع والعلمية النإلرية الباحثاتلدراستهما لجهود المبحثخل ة هذا التخطيط)يمثل دور

ادار في االستراتيجي االزمات ميسا،-ة جامعة في العليا االدارة لآلراء استطلعية حيثتم(دراسة ،

االزماتالمتوقعهالحدوثالتعرفعلىمفهومالتخطيطاالستراتيجيوبيا،كيفيساهمفيتخفيااثار

.وغيرالمتوقعه،وقدتمخلتم،هذهالدراسةمجموعةم،االستنتاجات

االزماتمؤلفم،افراديحملو،ندارةبنإلراالعتبارتهيةةفريقمتكاملياخذعلىمتخذالقرارا، .1

 .ا خطةاستراتيجيةننجاحناجزهاخت ا اتمختلفةلتكو،الحلولللمشاكلحلوال

يتوقفنجاحالخطةاالستراتيجيةالتيهيثمرةتطورللتخطيطاالستراتيجيعلىولععدةاحتماالت .2

المنإلمةوكذلكولعاستراتيجياتللزماتالمتوقعةالتيت كاالزماتللو ولمعتلتتلءممربها

 .الىافللالحلولالممكنةللتغلبعلىالإلروف

3.  المنإلمة تمك، اساسية ادارية واللعفوالفرصالتخطيطاالستراتيجيوإليفة نقاطالقوة م،معرفة

 .لمواجههاالزماتوالتهديداتم،خللاالستفادةم،نقاطقوةالمنإلمةوتنإليمها

للتخطيطو .4 العلمي للمفهوم ولوح لديهم والمساعدي، والرؤساء القيادات اغلب ا، الدراسة جدت

 .االستراتيجي

المتغيراتالداخليةيس .1 ودراسة التخطيط في التقليدية الطراةق اتباع تجاوز االزمة مع التعامل تدعي

 .طــاعمليةالتخطيــوربدورهــمولوعيةتطيةوــولالىطراةقعلمــكلاعمقللو ــوالخارجيةبش

.استراتيجيةللتعاملمعاالزماتالمتوقعةوغيرالمتوقعهلرورةتوفيربداةلوخيارات .6
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 المبحث الثاني

 التوصيات

:فيلوءاالستنتاجاتالواردةيمك،ولعمجموعةمجموعهم،التو ياتوهي

والمخاطرالمحتملةم،اجلاخذهابنإلراالعتبارعندمستمرللزماتلتقييموالتحليلالورةالر .1

.اعدادالخطةاالستراتيجيةللجامعة

 .لرورةقيامالجامعةبالعملعلىتدريبالكوادرالمتقدمةعلىمهاراتتحليلودراسةاالزمة .2

 .المهاراتالخا ةبمعالجةاالزماتوإكسابهمتدريبالقادة .3

التي .4 للزمات المولوعية اجلالمراجعة م، االخطاء م، والتعلم الجامعة في سابقا حدثت

 .ملخططكفوءةمستقبليةالسليوانعداداالستعدادللزماتالمتوقعة

التاكدعلىلرورةاعتمادالجامعةالتخطيطاالستراتيجيكخيارلمعالجةاالزماتوالتحدياتالتي .1

 .تواجههاالجامعة

6.  خارج م، المتخ  ي، بالخبراء التخطيطاالستعانة عملية في خبراتهم م، للستفادة الجامعة

 .االزماتندارة

 .االزماتيتكو،م،مجموعةم،القياداتفيالجامعةندارةيقلرورةتشكيلفر .7

 .مةــــلرورةالقيامبتحديثخططمواجهةاالزماتبعدكلازمةتمربهاالمنإل .8

االزماتفيمؤسساتاخرحللتاكدم،مدحلرورةاختباردورالتخطيطاالستراتيجيفيادارة .9

 . حةالنتاةجالتيتمالتو لاليهافيهذاالبحث

البحثتاثيرالتخطيطاالستراتيجيفيالتخفي .11 م،أثاراالزماتباالعتمادعلىاتناولهذا

متغيري،هماتشكيلفريقاالزمةواحتماالتاالزماتالمتوقعهلذحترحالباحثاتم،اللرور 

 وإدارةاخذ االستراتيجي التخطيط بي، العلقة لطبيعة اعمق فهم الى للو ول متغيراتاخرح

 .االزمات
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