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ن البدائل، ويعتبر القرار من أصعب العمليات  بأنه يعرف القرار   نظرا اداري  ال االختيار من بي 

تب  عليه، وبالتالي جوادة القرار تعتمد عىل جوادة المعلومات. واذا كانت هناك 
للنتائج المبر

ي 
ن
ي ظل الظروف العاادي   والمستقرة، فالصعوب  تكون صناع  واتخاذ  صعوب  ف

ن
ي كبر ا  القرار ف

ن
 ف

ي ظروف عدم التأكد ظل األزمات، نظرا أل
ن
ي ظل األزمات ادائما يكون ف

ن
ط وتحت ضغ ن العمل ف

ة  وبالتالي هناك صعوب وعدم استقرار ،  ي صناع  واتخاذ القرار.  كبب 
ن
 ف

ي وقت األزمات  قراراتفال 
ن
تكون صعب   نتيج  عدم الوضوح  وغياب معايب  قياس نتائج   ف

تتصف بعدم التأكد وادرج  التعقيد الشديدة ، والتداخل والتعارض ، وعدم  كما انها القرار ،  

ي    تقبل الكثب   لها. 
ن
ورة الرسع  ف ونتيج   اتخاذهويرجع ذلك إل ان متخذ القرار نتيج  ضن

رحل  واالنتهاء ، كل م  م التصاعد والنضوج ث اد التداعي المستمر ألزم  ومرورها من مرحل  الميل 

 من هذه المراحل تحتاج إل قرارات مختلف  تتناسب وطبيع  كل مرحل . 

ي ادور التنبؤ باألزمات والتخ 
م ادراستها إذا ت ، ثلث  مراحلها ويتم ذلك من خلل طيط لوهنا يأتر

المراحل هي مرحل  استعدااد  ار، وهذهر بشكل ادقيق وواضح يمكن أن يحسن من جوادة الق

ما ك  وفيها يتم اتخاذ قرارات تمنع أو تقلل من حدوث األزم ، لألزم   وه مرحل  ما قبل األزم  

ي يوجه إل أن هناك ازم  قاادة وبالتالي يمكن المبكر الذ لإلنذاران بعضها يعمل كنظام 

ي  الثاني  هي مرحل   مرحل ال  االستعدااد لها والتعامل معها. 
ن
   هذه المرحلمواجه  األزم   وف

ي حال وقوع األزم  بالفعل وه اصعب المراحل وأصعب القرارات  يتم اتخاذ قرارات 
ن
هذه و  ف

والتخفيف من آثارها  ناتج  عن وقوع األزم القرارات تحاول ان تقلل من اآلثار السلبي  ال

ي واستعاادة النشاط وه ، اما  المرحل  الثالث  السلبي 
ن
فهي مرحل  ما بعد األزم  مرحل   التعاف



ي كيفي  عوادة الوضع إل مكان عليه وقرارات خاص  بالدروس المستفاادة من 
ن
تحتاج قرارات ف

 األزم  لمنع حدوثها أو تكرارها. 

ي اادارة األزمات ليس قرارا واحد ولكن وبالتالي  القر 
ن
ي ا  صحيح الالقرارات مجموع  من ار ف

لتر

ي المراحل الثلث
ن
ادارة األزم  لها طبيعتها وظروفها، إ، حيث كل مرحل  من مراحل  تم ذكرها ف

ن كل مرحل  من المراحل األخرى، من القرارات ج إل ادراس  تقييم مخاطر تختلف عوتحتا 

ي 
ن
ي ادارة إالمهم  ف

ي   يمكن استخداماألزمات هي القرارات الخاص  بتحديد السيناريوهات التر
ن
ها ف

ادارة األزم  ال تعتمد عىل سيناريو واحد ولكن يجب أن يكون هناك عدة إكل مرحل ، ف

ي 
ن
ي كل مرحل  من المرحل  أل   سيناريوهات ف

ن
ي حال تصاعد األزم  وعدم السيطرة عليها ف

ن
نه ف

 يناريو بديل وهكذا. نقط  معين  يجب ان يكون هناك س

ة القائد ورؤيته ردارة األزمات فقدمهما في صناعة واتخاذ القرار في إتلعب القيادة دورا و

المستقبلية وخبرته ونظرته لتوقع األزمات وكيفية التعامل معها تلعب دورا مهما في نجاح 

 ديراعي ذلك عن وبالتالي يجب أنالقرارات في إدارة األزمة. والقائد هو المسؤول عن القرار 

االعتماد على المعلومات الحقيقية المناسبة واختيار ذوي الخبرة الذين   صناعة القرار من خالل

 يشاركون في صناعة القرار. و هذا متطلب رئيسي في صناعة واتخاذ القرار في وقت األزمات. 

 


