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 في وقت األزمات  لإلنجازدعوة 

 

 فيوجدنا لقد    إذا قامت السوواعة وفي يد دحدكم فسوويلة فليغرسووها(عبر حديث الرسووول (ص   
 ومسوارات،وفق ضوواط    األزمات،سورراتيجي  في الراامل م  إل  لما يشويرحديث رسوولاا الرري   

وذلو  عرر  إنجواز طول االطوداف فيموا ير   لإلنجوازعاصوووور مح ز  طمثواطو تجاول م  األزموات 

 رص(.م هوم )ال    حيالل قه الراامل م  األزمات  »فليغرسها«إشارة  تتضماكما  .»فليغرسها«

كي تصووف في إااا    «،د لاملي  أسووميااها »تحويل األزمات إلم ماجزاتقا  لي   ررابيأتي هذا الو

حيي أمما أو يدشو  ما ي  عطل رطما يرو  لاوائدها    أقرب ما يرو  »للحياة الرريم «كحياة االنسوا  
 كررى.  ي اقرصادلمشاري  

وهي سواعة يوم القيامة، وهي بال   ،ةعصويب سوياق الحديث في  سواعةفي    جاءتإن »فليغرسوها« 

رض دو الكوارث التي حروب األدمار  مقارنة بشوووع دعظم في دن تتصوووور الدمار الذي تحد ه  

وليس ما   هللا،المسولم وإيمانه بما في يد  امت الكوكب، غير دن  هذا اليتعرض اليها االنسوان على 

مسوتعدا على  كهذه،في سواعة عصويبة بما اجتهد به، ليطلقه    ،تجعله ممت ال للغرس  األسوباب،بيد 

الدوام بمشوووواريع ومنتجات، يتعبد من خاللها بدافع إيماني من دن هذا الدين، دين إنجاز وعمل، 

ارتقاء فيما نؤمن به من قيم نحو   د شوووكرا«آل دوا  اعملوا»فالتوجيه الذي جاء في   ،وشوووكر ه

 هللا بالتوجيه واالرشواد والهداية في كل ما يقوم به من إنتاجيسوتمدها المسولم من  بمعية و، تشوغيلها

 .دو انجاز

  كي عبر هذا المفهوم األزمةمفهوم (يدور حول  ومسوووارنا في تناول موضووووا الكتاب محوره 

الى   األزمةفي الكيفية التي نتمكن عبرها تحويل نحدد مسووووارا  ل، نسووووتعرض مفهوم (اإلنجاز 

دوال مما دشووار اليه   األزمةال بد ان نسووتعرض ما جاء في تعريف  نانجاز إيجابي، وكي نبدد كا

 الباح ون.
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 الفصل األول

 

 

 ، ونطاق االزماتاألزمةتعريف 

  البعضو السياسي بالمفهوم  وآخرون ،االجتماعي بالمفهوم  األزمة فعر   من الباح ين  بعض دن
 : وا دشار حيث االقتصادي  بالمفهوم عرفها

  واضطراب والمتوقعة المنظمة  األحداث توقف  " االجتماعية: الناحية من األزمةب قصد ي  
 [1]مالئمة".  دك ر جديدة  عادات  ولتكوين التوازن، إلعادة السريع  التغيير يستلزم  مما العادات

  اتخاذ وتستدعي  السياسي  النظام بأبعاد تأخذ مشكلة  دو حالة "  السياسية: الناحية من األزمة دما
 دو اجتماعيا ، دو نظاميا ، دو سياسيا ، دو إداريا ، كان سواء    تم له الذي التحدي لمواجهة قرار 

 [2] قافيا ". دو اقتصاديا،
  اإلنتاج انخفاض حتى االقتصادي نموال مسار في انقطاا  تعني:" فهي االقتصادية الناحية ومن

 [3]االحتمالي".  النمو من دقل  الفعلي  النمو  يكون عندما دو
 جبلين بين طريق  كل  على ويطلق  المضيق، هو األزمةو والقحط،   الشدة تعني لغة :  األزمةو

    .Crisis( وباإلنجليزية [4]مأزم.
 

  تشكل  مشتركة   عناصر وجود  يتضح اإلدارة   أدبيات   في األزمة   تعريفات وباستقراء سبق  مما 
 في:  وتتمثل  األزمة مالمح

 العالقات. و التواصل  في  وتوتر خلل  وجود •

 . عوائق  دو عائق وجود •

 . الموارد في شحة •

 . الخبرات  في شحة •

 . يطول حين االنتظار •

 . األهداف تحقيق  على القدرة   عدم •

 . لإلنجاز مهارات توفر عدم •

 . قرار  اتخاذ إلى الحاجة •

 القادمة.  باألحداث  الدقيق التنبؤ  على القدرة   عدم •

 األسود.  دو  األفضل إلى تحول نقطة •

 حاسمة.  قيمة يم ل الوقت  •
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  التحكم نطاق  عن تخرج عادية غير  حالة بأنها:" -  تقدم ما على وتأسيسا   -  األزمة ت فر  ع   وقد
  تحقيق  تهدد بحيث معتادة، غير درجة إلى هبوطها دو  العمل حركة توقف  إلى  وتؤدي  والسيطرة
 المحدد".  الوقت  وفي المنظمة  قبل من المطلوبة  األهداف 

 

 

 

 األزمات نشوء أسباب

 

 

 الضعف"،  لحظات دشد في القوة كامل امتالع علم األزمات: إدارة دحمد:" محسن الخضيري،  المصدر:

 العربية النيل مجموعة القاهرة، 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Pvm01g2g0KE/VJhC0C-nrTI/AAAAAAAAGxk/BLLnX-kylTY/s1600/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.png
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 في االزمات مؤشر البوصلة

في منحنا المسووار الذي يتوجب علينا اتخاذه من اجل ان نصوول   يتكمن وظيفة البوصوولة الرئيسوو 

لبر األمان، غير انه ان اعترى البوصولة الخلل واعتمدنا على ما ترشودنا اليه من مؤشور ضوللنا 

الطريق، بل نكون قد هدرنا الزمن الذي كان من االجدى ان نوجهه لما هو اهم ودولى، و مة ما 

مضوللة، في م ل ما تقوم به آلة االعالم ووسوائل اإلعالن يجعل مؤشور البوصولة متجها لوجهات 

والتواصووول االجتماعي حين توهم المجتمعات بأنماط حياة غير سووووية على انها تشوووكل توجها 

مجتمعيا وما هي بذلع، وتقذف عبر ما تنتجه من دفالم ومسوووولسووووالت تلفازية بما يعزز ألفهام 

المسوواواة بين الجنسووين، دو لحق في المناداة بدو   مغلوطة ليعاد النظر في مفهوم (االسوورة  م ال ،

الم ليين باعتباره ناتج عن جين وليس عن سلوع شاذ بقصد حشد التعاطف، وكذلع حيال مفهوم 

(اإلنجاز  ومفهوم (االزمات ، فقد حرص الغرب على التفاضوول عن مجتمعات الشوورق، ليعلنوا 

ادة، وعبر ادواتهم من اعالم ومنواهج  عن تعواريف مسوووووتحود وة في مجواالت المبوادا والقيم والريو 

وانماط حياتهم ومنتجاتهم تمكنوا من احداث شوووري فيما كان بحكم المسووولمات ليعاد النظر فيها  

دصوووبآل اوخرون غير المنتمين   فرياالتع  هوفق تشوووريعاتهم ونظمهم ومعتقداتهم، وبناء على هذ

هم الشوعور بأنهم متخلفون وغير عزز لدي ، وهو مايشوعرون بالنبذ بل بالدونية  لمجتمعات الغرب

وفق موا فرضووووووه من تعريف حيوال ذلوع  قوادرين على مواكبوة التقودم الوذي وصووووول اليوه الغرب،  

ما يمر وعت بها األسووواق العالمية تؤكد ذلع.  وصووارت المنتجات الغربية التي تشووب (اإلنجاز  

ياة في م ل (الطعام الح   اسووتمراريةبالعالم العربي من دزمات ددت إلى فقد عناصوور رئيسووية في  

 ،والتي طوالوت لسووووونوات بول عقود  المخيموات،رين في حيواة المهج  ف ،والموأوى والمواء والكهربواء 

 ،الحياةما جعلهم يحفرون االنفاق من دجل تأمين دسوووواسوووويات   الحصووووار،حياة من هم تحت و

مؤشور عززت في التضوليل بما جعل    نماذج،مجرد   واختالق األنشوطة اإلرهابية، جميعها، وهي

 البوصلة فاقد لوجهته.

الحركة،  ب  فقط ال  السووووكونحتى (بان اإلسووووالم منحنا مفهوما لإلنجاز مختلف حين يكون   غير

جر، وحوديوث انموا االعموال  ألل محوليكون النوم  حينهوا ،ي على ذكر هللاقو  فبمجرد النيوة بوالت  

ى  وان (ليس لإلنسوان كما ان (لكل دمرؤ ما سوع  ،اإلنجازات  بالنيات، يعزز لذلعالسولوكيات و(

اال ما سوعى ، مؤشور حيال مفهوم اإلنجاز المدفوا بالسوعي فحسوب، وما السوعي اال ببذل السوبب 

يكون بمزيج بذل ة في السووووعي مدفوعة باإلعمار، واالعمار لألرض  والتوكل على هللا، عبر ني 

 القلب (نفخة من روح هللا  معا .االرتقاء ب(قبضة طين األرض  ودسباب 

سوويعتبرون في دزمات، حين ضوواقت  ،الغرب عبر تعريفنا نحن المسوولمين لإلنجاز يكون حينها

عليهم مدنهم وعجت بناطحات السوووحاب، او باالكتظاظ السوووكاني، او بتسوووارا الوقت ما جعل 

 معدالت القلق تزداد لديهم فمعدالت االنتحار والرغبة باالنتحار تزداد لديهم لحين ان وصلت 
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حياة مليئة باألزمات، وهو ما حمل العديد منهم بالرغبة في االنتقال عيشووا في الى األطفال، تلع 

 .وتخلف بالخدمات دول الشرق األوسط على ما يشوب دول الشرق األوسط من عدم استقرار

هوفسوتد حيال سومات شوعوب العالم عبر الهولندي  وعبر مقارنة نتائج ما توصول اليه البروفسوور  

بعض سومات دول من العالم النامي ، سوندرع حجم العالم المتقدم بلدول  معيار من سوت عناصور،  

حمة المجتمعية زلة مرتفعة، والل  االزمة التي تعصووف في الدول الغربية، حين تكون معدالت الع  

 ، نستعرض ذلع على سبيل الم ال ال الحصر.ضعيفة

% ، 91، دميركا (% 67فنالحظ تعالي نسب االنعزال في المجتمعات المتقدمة في م ل المانيا (

% ، وهو ما يشير لمعدالت االكتئاب والرغبة في االنتحار التي اجتاحت مجتمعاتهم،  63(  فلندنا

% ، 35% ، سووووويرالنكوا (30في الودول الفقيرة في م ول نواميبيوا ( هوا منخفضوووووةفي حين معودالت

 ، والتواصل المجتمعي على دوجه فيها. % 20% ، البانيا (25مصر (

 

 

  شووملت معظم شووعوب دول العالم، قام البروفيسووور هوفسووتد، بمحاولة 8عبر مسوووح ميدانية (ف

للتعرف على ما يميز كل شعب عن الشعب اوخر، بما يجعله عبر نتائج هذا البحث دن يستهدف 
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عوامل،   سوتدي شوعب عبر السومة التي تميزه عن الشوعب اوخر، وقد تمخضوت نتائج بح ه عن 

تعتبر وفق نتوائج بح وه حواكموة، تجعول لكول شوووووعوب موا يميزه عن البواقين، وهوذه العوامول الخمس 

 هي:

 Power distance (pdi)مدى سلطوي  الشاف كسم  في نم  حياته  -1

 Masculinity\femininity (Mas-Fem)مدى رجولي  الشاف م  أنثويره   -2

 Uncertainty avoidance (UAI)مدى قاطليره في الراامل م  الغموض  -3

 Individualism \collectivismمدى انازاليه أفراد الشاف مقاطل تواصله المجرماي  -4

 Long-\short-term orientation (LTO)مدى تاامله م  المسرقرل  -5

 

 م ال العامل تسلسل 

 سلطة االب الممتدة عائليا، سلطة القبيلة، الحاكم   سلطوية الشعب    1

 قيام الرجل بواجبات المنزل عوضا عن الزوجة   دن وية \ رجولية  2

دقة التشريعات والقوانين بما يجنب دي احتماالت  التعامل مع الغموض  3
 غير متوقعه

انعزاليه االفراد كالم ول الزمني المطول دمام   اجتماعي  \االنعزالية  4
شاشات االنترنت عوضا عن التواصل مع الغير  

 جسديا

 المدى الزمني في تحقيق العوائد   المستقبل  5

 

 .ولالزمات فوائد، وهي قادرة على فعل التغيير المجتمعي، كما انها حافزا للعديد من الفرص

 

 الفرص حين تتشكل 

هي الظروف دو األوقات التي تسمآل لع بإنجاز مهمة ما، هي حالة تعتريع ناتجة عن  الفرص 

 تتطلع اليه.  ما مزيج من الدافع النفسي والقبول المجتمعي إلنجاز

 الفرص تتشكل عبر تجاذب وتواصل فيما بين دوائر  الث: و

 دائرة الذات  -1

 دائرة المجرم  المحي  -2

 اإلمكاناتدائرة   -3
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 في الذات: 

 حيات نم   -1

 ت ريرك  دسلوب -2

 اطالع  المارفي  -3

 مهارات  -4

 في المجتمع:

 الرشرياات والقواني  واالنظم  -1

 نم  حياة المجرم  -2

  اإلمكانات -3

 

 في اإلمكانات:

 حرم وا  كانت موجودة، فهل هي مراح  -1

 كل رها  -2

 جدواها علم الذات أو المجرم  -3

 ال يه  موقا  الجغرافي )قري ، صحرا ، مديا ( -4

 

 المتاحة في بلد م ل ناميبيا االفريقية هي على مستويات: الفرص 

 . األرضمسرواً رفي : عرر اسررشاف المخزو  للمااد  الثميا  الري تحرويا  -1

مسرواً مراح: طاعررارها وجه  سياحي  لألوروطيي  الرااري  طاسررشاف الطريا   -2

   .الصحراوي  

 : عفرص م حال تم اختيار المستوى األول، نكون حينها بصددف

   .شركات الراقيف ع  المااد  -1

 .طاوك -2

   .دراسات جدوى وتدشي  شركات -3

 . الرحث ع  شركا  )افراد، شركات( -4

   .لرأمي  ص قات الري  طشرل قانوني دسواق  -5

   .لقرصا ضد احماي   -6
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 : فرص مع  حال تم اختيار المستوى ال اني، نكون حينها بصدد و

   .شركات اعال  وعالقات عام  -1

  .شركات سياحي  -2

 . شركات طيرا  -3

   ات.مطار -4

 .طاي  تحري  تخدم علم الحرك  السياحي  )فاادق، مطاع ، مواصالت، ام ( -5

ومع كل تفريع الختيار مما سبق  مة ما يستحق االستكشاف من عالقات وفرص وما قد ينم عن 

 .له حتاطما يجب دن نمخاطر دو 

فروا لمكاتب سوووياحية في فتآل   فلعل الفرص تكون عبر ،كاختيار ،ولعل عبر المسوووتوى ال اني

دولة حول العالم، دو مع االختيار األول سووووتنعم بشووووراكات مع كبرى العالمات التجارية   170

دو عضووووية في مجالس إدارات دشوووهر البنوع عالميا، هذا على المسوووتوى  ،المسووووقة لأللماس

 مية.عوائد ذلع في المجاالت كافة االجتماعية والسياسية والتعلي ناالقتصادي ناهيع ع

ينتقل من ان يكون مجرد محامي في على سوبيل الم ال غاندي    تما جعل يوهالفرص والبدائل،  

  .مهنة المحاماة ليصبآل صاحب توجه مجتمعي للسالم في الهندلمارس مجنوب افريقيا 

  

 الفرص المتاحة امام االزمات ال حصر لها

 

 

دزمة

االختيار 
د

االختيار 
ب

االختيار 
ج
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في قرية نائية ومن اجل تبسوووويط مسووووار االختيارات، فحال كانت األزمة   ،فعلى سووووبيل الم ال

موضوعها (شحة الماء ، فقد تكون هناع على سبيل الم ال  الث عناصر متاحة من اجل تحقيق 

 ذلع:

 ح ر طئر ارتوازي -1

 عمل سد لرجمي  ما  المطر -2

 ح ر خادق او خاادق لرجمي  ميا  االمطار -3
 ا  أقرب مدي عررمد خ  أنروب مائي  -4

 محلي  او دولي طلف الاو  م  جه  ما  -5

 

 فان وقع االختيار على (حفر بئر ارتوازي  تكون الفرص قد فتحت عبر مسارات عدة في م ل:

 

اختيار، ومع كل اختيار من تلع الخيارات  مة عالقات وفرص سوووتنكشوووف بعد طرق باب كل 

قود يتم االمر بشوووووكول    في حفر البئر،د، االختيوار (فمع الطلوب من شوووووركوة تتمتع بتواجود دولي

احترافي من قبل الشوووركة وبشوووكل دسووورا حين تتم الموافقة، وهو ما قد يفتآل مجاال للشوووركة 

 ذج لتنفذ عبره مشاريعها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.باعتماد القرية كنمو

، فقود يكون في   في حفر البئرب، االختيوار (وحوال كوان االختيوار الطلوب من الوزارة المعنيوة

تقواعس الوزارة في تنفيوذ الطلوب موا يفتآل مجواال لتشوووووكيول لجنوة من وجهواء القريوة لتعزيز عالقوة 

حفر 
بئر

دعوة لجمع -د
مال من اهل 
القرية لتكليف 

شركة

رفع -ب
الطلب للوزارة 

المعنية

الطلب من -د
شركة تتمتع 
بتواجد دولي

الطلب -ج
من منظمة 
ةاغا ية دولي
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طالبات مما لة من قرى دخرى ومنها ما قد يؤدى رسوومية مع وزارات الدولة للضووغط دو رفع م

 العتماد قسم في احدى وزارات الدولة لتلبية طلبات المناطق النائية.

، فقود   في حفر البئرج، االختيوار (وفي حوال كوان االختيوار عبر الطلوب من منظموة اغوا يوة دوليوة

 األخرى مع تلع المنظمة مستقبال.والقرى يفتآل ذلع ملفا  الحتياجات القرية 

، فقود يؤدى   في حفر البئرد، االختيوار (وحوال كوان االختيوار عبر جمع الموال من سوووووكوان القريوة

 النجاح في ذلع العتماد مجلس لحل دزمات مشابهة مستقبال  دو لتطوير مرافق القرية العامة.

 

 مستويين االزمات على

 .ما يسرحق ا  تارري له لررغلف عليه عرر حل -1

 .ما يحراج ال  تايد الاظر فيه كي )تصا ه( كأ  يسرحق ا  تطلق عليه )انجاز أو أزم ( -2
 

 األزمةالشوخص ذاته حين يتعامل مع ادراع  مرتبط ب  األزمةاذا  يصوبآل على ضووء ذلع تعريف 

 عبر:

 .إعادة الاظر في أسلوب الر رير لديه -1

هي رسووووالو  م  ه اليوه وال يمر  ا  يوأتي م  ه )الودود( اال كول  األزمو م  ا   ايموانوه -2
  .جرر وجميل

مطوالاو  األدوات واإلمروانوات المرواحو  م  حولوه، علم الاقي الوذي يارريهوا، م  انهوا  -3

  .سررو  كافي  للخروج م  الوض  الذي هو فيه
انطالقوا م  )وموا رميوت اذ رميوت ولر  ه رمم( يبم  طقودرة تلو  األدوات علم موا  -4

 حوله.طيارريها م  ضاف طقوة مسرمدة م  حول ه ال 

 

حينئذ سيكون اإلنجاز مدويا  كدوي البالونات التي دطلقها الغزاويين فدحضوا فيها القبة الحديدية، 

نات حتى في جانب الفنون كي تتمكن من إيصوال وتأخذ منظومة اإلنجازات مسوارا  من المهرجا

رسوالتع على نحو غير مسوبوق عبر وسوائل االعالم والمعارض الدولية حين تعمد ريشوة الفنان 

 الستنطاق ادخنة بارود الحرب.

دموا (وضووووواقوت عليهم األرض بموا رحبوت  فهو االدراع حين يعتريوه الخلول فال يجود حتى في 

 نفسي وعقلي. ه في الغالبالضيق، ذلع ان السعة والضيق امراال  فيهالبسط الذي هو 
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 مستويات االزمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األزمة

(الذات)داخلية 

دسلوب التفكير

الخروج من االسلوب 
يرالتقليدي في التفك

األزمة هي رسالة من 
ادرع مغزاها هللا 

لتخرج

(مفروضة)خارجية 
مطالعة األدوات 

واإلمكانات المتاحة 
عمن حول
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 ثانيالفصل ال

 

 نماذج نجحت في التصدي لألزمات

 

، فاجد في طروكسوول اإلنسووانيفي االرتقا  طاألدا   إيجابيةالاال  ما لالزمات م  عوائد    لقد أدرك
مقرا دشوو  لمجموع  االزمات الدولي  وهو ما ياررر كيانا قانونيا وله فروف في كل م  واشوواط  

وموسوورو ولاد  وعمليات تاسوويق م  طري ، الم جانف محللي  في أكثر م  سوورو  دول  تواجهها 

التغير المنواخي وفيروس نقص المنواعوة  الطواقوة،قضوووووايوا موا تاررر  طحر  االزموات ازموات، وم
 .(اإليدز 

ما يلي نسوتعرض نماذج مختلفة، كي ننتقل بعد ذلع لما خصوصونا له فصوال حيال آلية العامل مع 

 االزمة للخروج بمنتج دو مشروا نهضوي دو تنموي.

 .1980بدد من بنغالدش في  والذي Micro finance الصغيرةتمويل المشروعات  -1

الذي تم تطويره عن شوراب دوائي للقضواء على مرض الكوليرا   Gatoradeمشرروب   -2

 .1960عام  الفقيرةفي الدول 

بدال من فتآل فرا   مقطورةالجوالة ضووومن   العمليات البنكية عبر شررربكات الهواتفإتمام   -3

 على نطاق عالمي. انتشرللبنع، وهو ما تم في كينيا  م 

$، 30لتصوول قيمة عملية العين الواحدة جراحيا   ،التكاليفعمليات الجراحة المخفضررة   -4

 $ في الهند.2000وعمليات القلب 

 الحصار االقتصادي غزة: -5    

  .وتطوير االسلحة بما هدد القبة الحديدية للعدو      
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 االسرائيلييندزمة االعتداء المستمر على من تم حصاره من قبل 

 

 

 انجاز طائرات ورقية وقت هبوب الرياح على الحقول قادرة على احراق الحقول 
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 حرائق الحقول لدى اإلسرائيليين

 

 

 معرض دخان المدافع – 6

نموذج في التعامل مع دزمة مسوووتدامه، ما دنتج عنها معرضوووا  ابداعيا يسوووتحق ان تضووورب له 

ذكي يصوووري بأعلى صووووت بيد العدو وفق ريشوووة المعتدى المعارض الدولية، فاإلنجاز تعبير 

عليه، فهي دشوبه بكاريكاتير ناجي العلي، غير انه نصويبه دصوبآل في مسواحة السوماء العريضوة 

 بعد ان ضاقت به مساحة الصحف الضيقة.
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 منتجات االقمشة من نبات االناناس-7

 

ية من مواد غير تقليدية كالتي ددبت بعض دول جنوب شووورق آسووويا يصووونعون المالبس واالحذ

 عهدناها دوليا ، للخروج من دزمة صناعات فرضتها مواد تقليدية في م ل ما يلي:

 

 

 

 والذرةمنتجات االحذية من نبات الفلين -8
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 نبات الملفوف االقمشة منمنتجات -9

 

 

 

اذا ، نحن هنا امام انجاز غير مسبوق حين عمدنا لعناصر مستحد ة عوضا  عن األساليب  

التقليدية في انتاج األلبسة، ما يعني ان ذات المجتمع لو التزم بالنمط التقليدي في التفكير  

في الصدارة فيما  غير ان جسارته في اعتماد عناصر دخرى جعلته  األزمةبيشعر  ألضحى

 انجزه. 

 في م ل: عوائد إيجابيةو مة صور عدة تبين ما لالزمات من 

 وغاندي:ثورة الملح  -10

 بريطاني للهند  احتالل الظرف:

مقاومة من دون سالح عبر تجفيف ماء البحر الستخراج الملآل الذي كان من المحرم   المشروا:

 إنتاج الملآل من قبل الهنود.

 

 المانيا اديداس: -11

  اطووا  الوحورب الواووالومويوو  الوثووانويوو  ووات الوجولوود مو  احووذيوو  وشووووواو  جولووديوو  عورور موخولو  
تم تنظيم األلعواب شوووووركوة مالبس ريواضووووويوة مقرهوا دلموانيوا،  (adidas) بواأللموانيوة) دديوداس(

“ دن يقوم بإنتاج األحذية قرر” ددي، 1936األولمبية في مدينة ميونيخ األلمانية في صويف سونة  
 الرياضية ذات المسامير في دسفلها من دجل الرياضيين المتنافسين كطريقة للترويج لمنتوجه، 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 دديداس 

 

 التيبعد الحرب    االقتصواديحسوار سون المراهقة ، كانت دلمانيا تعيش مرحلة االن فيعندما كان ف

المانيا  فيمن التاريخ   الحقبةتلع  فينشوووأ "ددولف"  فقد  الحرب العالمية االولى ،   فيخاضوووتها 

صوناعة "الشوباشوب"   فيولم ينهزم دمام صوعوبة الظروف الصوعبة المحيطة به فقد سواعد دسورته  

  وبواألخصتلوع الحرب ، كوان يعشوووووق الريواضوووووة   فيخلفهوا الجيش  التيمن مخلفوات الحقوائوب 

بمجموعه من   اتصووولصوووناعة االحذية الرياضوووية ، وقد  ب  1920عام   فيرياضوووة القدم ، فبدد  

دن يطور   واسوووتطاااالطباء والمدربين الرياضووويين بهدف تطوير دحذية مالئمة للرياضووويين ، 

موة دحوذيوة لكرة القودم مجموعوه من االحوذيوة بنواء على نوا الريواضوووووة ، فهنواع دحوذيوة للتنس و 

 . 1928االلعاب االولمبية عام  في، وقد لبست دحذية "دديداس  المشيودخرى لرياضة 

فى تطوير االحذية الرياضوية وحرص على دن يتم صوناعتها من المواد   الريادةخاض "ددولف"  

تبارات منه والف االخ   المصنعةفقد كان يخضع الحذاء والمواد    الهدف،المناسبة والمطورة لهذا  

ه بموا فيهوا جلود دوبوالشوووووكول الوذى يتطلع لوه ، وجرب مواد عوديو  المرجوة  الفوائودةيتحقق من  كي

 االحذية النايلونية. باخترااتجاربه  وانتهتسمع القرش وجلد حيوان الكنغر ، 
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 :هنري نستله-12
 

علم الصوويدلة   وتمرسالكيمياء   ودرسم،  1814في سووويسوورا عام  نسووتلهولد هنري  

حيث لم يكن دبدا يتخيل نفسه بأنه سيكون في يوم من األيام   والعمل،من خالل الخبرة  

قام بجمع المال و اشووترى  عاما،  29عندما دصووبآل عمر نسووتله   رجال سوويغير العالم 

و كان متأ را جدا بموت   البندق،مصووونعه األول المتواضوووع ليصووونع زيت الجوز و 

بسووبب عدم تقبلهم حليب دمهاتهم و رفضووهم للرضوواعة   ةالفتراألطفال الرضووع بتلع 

و ذلوع  األمهوات،حليوب آخر يحول محول حليوب  الخترااحيوث حواول ك يرا  الطبيعيوة،

من خالل تجفيف حليوب البقر و خلطوه مع بعض المكمالت الغوذائيوة ، و فعال نجآل في 

نسوتله   اختراااسوتطاا  ،  فكرته بتلع الفترة ، لكن الناس كانوا يعارضوون  1867عام 

منها حسب ردي األطباء، و بعدها  ميؤوسابأن ينقذ طفال ولد قبل دوانه، وكانت حالته  

 الفترةغير متوقع حتى دن المصونع لم يسوتطع دن يلبي تلع حقق هذا االكتشواف إقباال 

دول شوووركة تبيع الغذاء لألطفال، ودول شوووركة   تفقد دصوووبحو فعال   ،جميع الطلبات

تبيع الحليب المركز في دوروبا، ودول شووركة تصوونع حليبا بالشوووكوال، ودول شووركة 

 غيرها الك يرتبيع القهوة المجففة (نسكافيه  ودول شركة تبيع القهوة الم لجة و

 

                 
 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-djy7IGODggI/UA6DYrH49aI/AAAAAAAAAH0/hxfR1-yInXE/s1600/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87.jpg
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 كوريا وبناء المدارس من القناني البالستيكية-13

 

ما جعل مجتمعاتهم   الكورية،لم يكن من السوووهل تدشوووين المدارس ذات الكلف العالية في القرى  

  الفقيرة تعمد لعملية تدوير نفايات قناني البالستيع لتدشين دبنية لمرافقهم التعليمية.
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 بنغالديشكشمير والمدارس العائمة في -14

 

ومع دجواء ماطرة طوال العام، ما يجعل مرافقهم ، بانغالدشمع ندرة األراضووووي اليابسووووة في 

االمطوار، يعمودون لتودشوووووين مودارسوووووهم على المواء في قوارب تتنقول فيموا بين العواموة مهوددة من 

 القرى متجاوزين بذلع دزمتهم ومبهجين بذلع دطفالهم.
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 المدارس والبيوت العائمة

 

 

 حلمه واقعاومعاناة والت دزني  -15

،  كانسوووواسنجمة مدينة  ، بدد العمل في توزيع النسوووخ اليومية لجريدة1911يونيو   1في 

عمره، كان في العاشورة من   اتفق والت ودخوه روي على مسواعدة دبيهما في توزيع الجرائد،

ي عد عمال  شووواقا  يتطلب االسوووتيقاظ حتى منتصوووف الليل. وكانا يقومان في الصوووباح   والذي

عميل، بينما في المسوووواء يقومان  700بتوزيع جريدة كانسوووواس سوووويتي تايمز إلى حوالي 

عميل. وزاد عدد العمالء تدريجيا  مع مرور الوقت.  600ألك ر من  ارصونداي سوت بتوزيع

، ويقوم بتوزيع الجرائد اليومية حتى  4:30وكان والت يسوووتيقظ في الصوووباح في السووواعة  

ضوورب جرس المدرسووة، ويسووتأنف العمل ليال  في الرابعة مسوواءا  وحتى وقت العشوواء. وقد 

مجتهودا  بسوووووبوب عملوه في توزيع الجرائود اليوميوة،  كلفوه هوذا األمر ك يرا ، فهو لم يكن طوالبوا  

ووجد دن العمل قد اسووتنفد منه ك يرا ، وجعله يواجه صووعوبة في التركيز وكان يحصوول في 

ك ير من األحيان على درجات ضووعيفة جراء تقصوويره وغفوته في الصووف، وكان عرضووة  

مر في هذه العملية ديضوا  ألحالم اليقظة، وكان يحب قضواء وقته في رسوم الخربشوات وقد اسوت

 . الروتينية ألك ر من ست سنوات
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 تحويل مخلفات األسلحة في افريقيا الى ما يمكن تجميل الجسد من عقود واساور -16

حيث كان الحد من العنف المسووولآل، وإزالة البنادق من الشووووارا سوووببا في تدشوووين شوووركة 

، هي شووركة جديدة لها هوية عالمتها التجارية المركزيةو Liberty United ليبرتي يوناتيد

فقرر ان د ناء زياراته ألفريقيا ردى دطفاال  يحملون بنادق هجومية،  ،بيتر  ومدسوسوها السويد  

البنادق بشوكل سولمي لصوالآل الحد من العنف المسولآل وبيعها في هيئة فن رفيع بعد يجمع تلع 

مجوهرات األسوووواور والقالئد والخواتم القوية األنيقة  إعادة صووووهرها وتشووووكيلها في هيئة

الرقم التسووولسووولي ها يتم ختم من قطعهكل   ، حيث عبرالمصووونوعة من البنادق والرصووواص

من هو وزوجتوه بنودقيوة هجوميوة   30000زالوة من إ ، وقود تمكنللبنودقيوة التي صووووونعوت منهوا

معالجة عنف السووالح ، كما امتد هذا النشوواط في  2012عام    المناطق التي مزقتها النزاعات

 يتم التبرا بجزء من كل قطعة يتم بيعها لجماعات العنف ضد السالح. ل  في الواليات المتحدة

 

 

 يتيم ألف 450 اليمن: -17

تمتلكه من مصانع ومشاغل في ظل فقر  وتأهيلية، بمامؤسسة إنتاجية  اليتيم،المشروا: مؤسسة  

، لتصووبآل مؤسووسووة منتجة تصوونيعية وقيمة مضووافة للدولة  يتيممدقع وتطلع لخدمة نصووف مليون 

لتنشو  مصوانع للمالبس تزود عبرها الطلبة والمدرسوين، وسوخانات تعمل على الطاقة الشومسوية 

 . اث المطابخ والمنازل وغيرهاوالمنجور في ا
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ويتطور مفهوم االزمات دوليا بما جعل الشوركات الكبرى لتفت اليه كفرصوة في تعظيم مواردها 

  CSRوسعر دسهمها في البورصات حين دشنت برامج المسؤولية المجتمعية 

 :تؤكد النتائج البح ية

على الدوام يتمخض عنها   وهي مسووتمرة ولن تنتهي، العالم،من دن األزمات التي تعصووف بهذا  

 يكون لها عوائدها االقتصادية وعلى التنمية ديضا. إيجابية،ز ألفكار ومنتجات ومشاريع ما يعز

ونبين االلتفوات الوذي دصوووووبحوت تتجوه اليوه  المنتجوات،مجموعوة من تلوع لنسوووووتعرض   ىفيموا يل

فيها في م ل االسووت مارات من قبل الشووركات الكبرى بغية االسووتفادة من العائد على االسووت مار  

اليودويوة حين تمول جوامعوات بلجيكوا وفرنسوووووا ودلموانيوا دكواترة جوامعواتهوا عبر منتجوات القرى 

ارسواليات للقرى الفقيرة االفريقية لبيع منتجاتها اليدوية في متاجرها في مواسوم السوياحة بأ مان 

 االمريكية تفوق في درباحها درباح مصانع جنرال موتورز 

 

 الالجئين مخيمات االنارة-18

مصوونوا من العديد من المكعبات البالسووتيكية   The Eco-lightالمصووباح المتوائم مع الطبيعة 

 الغازية.المستخدمة في الشرب والمشروبات  ، تلعPETالمعاد تدويرها، 

 

 بالستيكية قابلة للنفخ  وحقيبةيدمج الخاليا الشمسية مع بطارية  LuminAidالمصباح 
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يتم ت بيتها بسووقف   الكلورينمصووباح التر، عباره عن قنينه بالسووتيكية مزودة بالماء مع مادة  

 المبنى.تعكس دشعة الشمس في  الحديد،مموج من 

 

 يستخدمه الالجئون السوريون ، مصباح من إنتاج شركة إيكيا

 

 الالجئين المأوى:-19

، يتم طيه بشووكل مسووطآل ،   2قدم  88صووممت مأوا بمسوواحة   لأل اث،شووركة إكيا السووويدية  

 لشحن دجهزة  USBخمسة دفراد ، مزود بمصدر لطاقة الشمس ، ومصدر  إليواءويصلآل 
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الهواتف والحواسوويب، وسووطآل قادر لتخزين الطاقة المجمعة من دشووعة الشوومس السووتغاللها 

 $10,000تقدر تكلفة المأوى الواحد ب  الليل،وقت 

 

 

styrofoam coffee cup الف وحدة من    300مأوىExo نسمة،دك ر من مليون    إليواء  قادرة 

 ف $ الاو 5تكلفة الوحدة الواحدة 
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 Aakashحاسوب لكل فرد في القرية -20

 

 
دع   الواحد م $ للطالف  35ترلغ ترل ره  عالميا،االرخي  و  يرمر  طذات ميزات الحواسويف الذكي 

 حرومي.
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  $ 15 قيمة زهيدة بمبلغخلوي بهاتف  -21

 

 الخلوي  ومزود طشاشه. طاألجهزةيرمر  طأه  الاااصر الخاص  و
 

 

 البديلةالطاقة - 22

طالب من جامعة برنتسوتون، طور قضوبان لخاليا شومسوية قادرة على تجميع الطاقة الشومسوية  

% دقل من االنظمة 40$ ويسووتخدم النظام    10بشووكل يومي، تبلك كلفة المنتج  واسووتغاللها

 المما لة لتأمين الطاقة.

 

 تحلية الماء -23

 

تتعرض العوديود من الودول االفريقيوة والعوديود من القرى الفقيرة حول العوالم الزموات انتشوووووار 

الناجمة عن عدم صوووالحية مياه الشووورب، فتنشوووط مؤسوووسوووات االبتكارات المجتمعية  األوطئ 

Social innovation  البتكار مصاص مائي بتقنية كهروكيميائية ليتمكن سكان القرى بشرب

 لف ال تذكر مقارنة باألساليب التقليدية في تنقية المياه.الماء باطمئنان، وبك



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      30    
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  تفوض منظمات المجتمع إلدارة مرافقهاة بريطانيالحكومة ال -24

ليمنآل حلوال  social innovationموجة التقشوووف في ميزانيات الدول األوروبية، يظهر نظام 

تسوووومآل لمنظمات المجتمع المدني إلدارة بعض مرافق الدولة عوضووووا عن ادارتها عبر دجهزة 

% من ميزانية 70الحكومة فتوفر على ضووء ذلع ميزانية بريطانيا على سوبيل الم ال ما يعادل  

 الدولة.

 

 )آد كاونسل( برامج التوعية المجتمعية -25

مؤسووسووة دمريكية غير هادفة للربآل اختصووت باإلعداد والنشوور لحمالت التوعية المجتمعية في 

الحرب التي   1941المجتمع األمريكي ابوان الحرب العوالميوة ال وانيوة وبوالتحوديود تم تودشوووووينهوا في 

خلال في التركيبة السوووكانية في دميركا وتمخض   دحدثحصووودت مئات األلوف من الرجال، ما 

سلوكيات المجتمع األمريكي، فانبرت المؤسسة كقطاا جديد في مجال التوعية  عن ذلع خلل في

للحد من انتشووار تلع السوولوكيات والتوعية بأسوواليب إعالمية وفق دسوولوب تطور علميا على مر 

 السنين.
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 “أوساكا” في اليابان  ملعب - 26 

وقد بني في وسط   ”Nankai Hawks“ ”كان هذا اإلستاد خاص بفريق “البيسبول الياباني 

مقعدا ، عندما انتقل فريق “هوكس” من المدينة النتقال ملكيته  31379مدينة “دوساكا” ويسع 

ألحد الشركات األخرى تحول اإلستاد إلى ما يشبه الضاحية السكنية إلى دن تم تدميره عام  

 ليبنى مكانه مركزا  تجاريا 1998

 

 

 

 

 الماء وملعب يدشن على  
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 ثالثالفصل ال

 مفهوم االزمة 

 

 

فواألزموة نطواقهوا اموا  مسوووووار مفهوم األزموة، نبودد في عمليوة تحويول االزموات الى منتجوات، فعبر

 ، فحال كانت ذاتية يكون مسارها في م ل الرسم التالييكون ذاتي دو مجتمعي

  

 

 

 

 التالي: ممجتمعية، كأن تأخذ المسار وفق الرساالزمة وحال كانت 

الفرد

مع

اصدقاءه

نفسه

اخوانهابناءه

مجتمعه
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 :ليشمل نطاق االزماتويتعدد 

 الحروب -1

 قوانين تحد من الحركة  -2

 عوائق  -3

 كوارث بيئية  -4

 مظاهر التشريد والمخيمات  -5

 تكالب االمم  -6

 جفاف وال مطر  -7

 

 

 

 

المجتمع

مع

ديموغرافي

سياسي

اقتصادي

خطر خارجي

الطبيعةخطر داخلي

قوانين ونظم 
خارجية\داخلية
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  من حولنا؟ االزماتونتعامل مع كيف يجب ان نطالع  السؤال، برزلذا ي

لألشووووياء المحيطة بنا مجددا وفق منظور مختلف عما اعتدنا عليه، فان تلع إنه إن تمكنا النظر  

، فما تعتبر اولى الخطوات التي تقربنا نحو التعامل مع االزمات لنصوووول لإلنجاز المبتكر، فم ال

عسووى ان يكون الحذاء الذي نرتديه؟ وما عسووى ان تكون وظيفته؟، لنقوم بعملية التحليل لنصوول 

  لما يلي:

وعليه فإ  )ح ظ القدم(،    الوظي  اطر (،   مقي، خي ، )جلد،لاااصور المرون  له  ا  حذا :ال -أ

  .وا  ل  تر  م  ذات المرونات حرمكمرررر اي ماد  سرح ظ القدم ساارمدها 

 الوظيفة  ،قضيب معدني مسامير،، بالستيع، (خشبالعناصر المكونة له  كرسي:ال -ج    

 وان لم يكن حتىالجسد سنعتمده  راحةكل شي يؤدي الي وعليه فان   ،للجسد راحة(         

  .من الخشب         

التي تؤديها، في  النهائية  للوظيفةبقدر ما اننا نتطلع   ةبضورورهذا يعني ان تلع العناصور ليسوت  

الشووووعار الذي دطلقته شووووركة نوكيا على ما تنتجه من هواتف  ، connecting peopleم ل 

، غير ان عمليه خلويعبر الهاتف السووتنتجه يكون بالضوورورة  يكون    بالضوورورة  ليسخلوية، 

 .فهي االصل التواصل ال غني عنها

ما و المكونةالعناصوووور   ىفي النظر الي االشووووياء من حولنا هو ان ننظر ال  االولي  الخطوة  إذا

  .تؤديه من وظائف

  مهمه وما درجه اهميتها لنا وهل يمكن االستغناء عنها؟ الوظيفةلماذا هذه  ،الثانية الخطوة

  الوظيفة؟ما المفهوم الذي تحققه هذه 

بتعاد عن الضوووغوط او القلق، فما م ال، الكرسوووي، يعزز لمفهوم االطمئنان واالسوووترخاء واال

  وسائل تحقيق االطمئنان في غير نموذج الكرسي؟

، االسوووووترخاء، االطمئنوان، فهول هذا يعني ان (العطر والكرسووووي النظوافةالعطر، يعزز لمفهوم  

  والحذاء  جميعا يعززون ذات الوظائف؟

  اوجودت لنوا نمواذج حوةوالرا والسوووووالموة والنظوافوةبوالطبع ال، ولكن حواجتنوا لمفواهيم (االطمئنوان 

  .(العطر والحذاء والكرسي 
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ترجموه  انموا هوحولنوا من منتجوات من وهي ان كول موا هو  )حقيقوة(نكون بوذلوع قود توصووووولنوا الي 

معززه لمفهوم موا يحتواج اليوه   الوظيفوة، وكول منهوا يقوم بوظيفوه وهوذه )المفواهيم(من  تحتيوةلبنيوه 

من المفاهيم وليس ببنيه  تحتيةنحن محكومون ببنيه  إذا   ،في لحظة ما او وفق نمط ما االنسووووان

  .من المنتجات، ذلع ان المنتجات كنماذج تتغير ولكن المفاهيم تظل واحده ال تتغير تحتية

ومن  م المفهوم  ة المنتجوظيف  علىفحاول على الدوام امام ما يصووادفع من منتجات ان تتعرف 

 ددى لوجوده. الذي

  قواعده؟ولكن حيال التعامل مع »األزمات« كيف سيكون المسار وما هي 

 :فحيال األزمات نحن هنا دمام مرحلتين

 .طبيعية كار ة دو  حرب،دزمة مفاجئة في م ل ( -1

الحرب لسوووونوات  انتهاءمخيمات ما بعد   لسوووونوات،  (جفافدزمة تأقلم عليها الناس في م ل  -2

  .الناس تتأقلم مع حياة الفقر ما جعلسياسي في بلد  اضطهاددو المخيمات الفلسطينية«، ك»

 ولكن لكل ظرفه وميزاته.  لإلنجاز،ومع هاتين المرحلتين  مة ما يدعو 

لفكرة المقاومة للمسووتعمر البريطاني، من خارج الهند، عبر   غانديلم يكن من السووهل إرشوواد  ف

 لآل.الم انتفاضة

ولم يخطر ببوال دحود دن يكون سوووووالح مقواوموة الغزاويين للقبوة الحوديوديوة، القبوة المودعوموة 

نالحظ  وعليه، ،األرض دو بطائرات ورقية حارقةمن تحت  عبر دنفاق    الفضووائية، بالتكنولوجيا

 من نقاط ضعف سالحهم هذا؟معا  واألمريكانالدرس الذي تعلمه االسرائيليين 

ليوم الذي نكون فيه بحاجة لتعلم لغة التواصووول فيما بين دفراد القرى وعليه نسوووأل هل سووويأتي ا

تهاوى نظام االقمار الصناعية دو لخلل يصيب   ، إ ر الفمصفير  دسلوب (الجبلية في تركيا، عبر 

 العنكبوتية؟الشبكة 

 .عبر منتج معاينتهولنالحظ هنا دن المنتج قد يأخذ شكل »النظام« وليس بالضرورة ما يمكن 
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نحن بصودد منتجات  ، ةدن إنتاجها تم من خارج االراضوي المأزوم يتضوآل من تلع المنتجات

ال ممن هو في مختبره المزود بكامل    دنفسووهم، المعانونومشوواريع يتم تفريخها وإنتاجها من 

بمذاق تختلف فيه دوافع  تحضووويمنتجات   عظيمة التجهيزات والمدعوم بمبالك اسوووت مارية  

فرق منتج  لولوع دن تقوارن حيوال عنصووووور المشووووواعر ، مشووووواعراالنتواج وموا يحركهوا من 

 كالمزهرية دنتجتها يد يتيم يعيش في مخيم للنازحين مع مزهرية صنعت في الصين. 

 عليه:و

 واالسووووالمية التيوبناء على بعض جوالتنا الميدانية التي شووووملت العديد من الدول العربية  

فنحن ندعو هنا السوووت مار تلع الظروف بما ينتج عنه  المما لة،مرت بظروف من األزمات 

فتنتشوولهم مما هم فيه نحو دجواء منزوعة   األزمةمشوواريع ومنتجات ترتقي دوال بمن يعايش 

 ألنماطذلع بما قد يتمخض عن تلع المشووواريع والمنتجات ما يأخذ بأيدي البشووور وك  التوتر،

 ، ويكون لها عوائدها االقتصادية والتنموية على دهل البلد. مسبوقةحياتية إيجابية غير 

 مجاالت:سواء شملت تلع المشاريع 

 الصحة  -د

 التعليم -ب

 االغا ة  -ت

 الصناعة  -ث

 االيواء  -ج

 ...الخ  -ح

إذ تعيش اليوم   مسووتمرةفها هي دزمة الفلسووطينيين مازالت    ،األزمة  انقشوواا انتظاربدال من  

 عقدها السابع.

 عام التي اجتاحت العالم ة عن دزمة فيروس كورونا جم مة مؤشرات إيجابية بال شع ناو    
 منها على سبيل الم ال: 2020     
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إيجابي على طبقة األوزون التي  انخفاض معدالت التلوث الجوي وهو ما سيكون له مردود   -1

 دصابها الخلل. 
 

 

 

 

 2020صور عبر األقمار الصناعية النحسار التلوث البيئي من فوق الصين 

 

 

اتساا فكرة التعليم عن بعد واعتمادها كمالذ آمن في استكمال التعليم عوضا عن التعليم   -2
 التشغيل. النظامي المكلف في تشييد األبنية وزحام الطرق وكلف 
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مليون متعلم حول العالم تأ ر بتعطل دنظمة التعاليم عبر دزمة فيروس كورونا   770دك ر من 

وفق تصريآل منظمة األمم المتحدة، تلع التي اعتمدت التعليم في المنازل دو اعتمدت   2020
 االنترنت.

 

 

 

 

الوطنية، وهو ما سيكون له عائد  انحسار االعتماد على السلع المستوردة لصالآل المنتجات  -3
 على تشغيل االيدي العاطلة ويخفض من نسب البطالة في قطاا كانت نسبته ضئيلة. 

 

 مراحل الخروج من االزمات بإنجازات

 

 الراامل م  المحي  والموجودات م  حول  كما لو كات ألول مرة تارفها. -1

 االسرمرار حرم لو تررر السقوطداف  االمل وليس االنهزام وقرول الرحدي م  أجل  -2
الوداف  الروحي م  أ  كول موا تقوم طوه انموا هو عرر )ولر  ه رمم( وعليوه فوالروالو   -3

 .مدف هو طال ال اقوى اثرا م  الالغزاوي 

 الموائم  م  الظرف المحي  أوال، ث  عرر هذ  الموائم  االنطالق  نحو اإلنجاز. -4
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 .رليه حرم وا  صغ  ام هوم "اإلنجاز" يرم  في االرتقا  الذي الت  -5
ا  تبم  م  ا  ثم  مسووارات ال حصوور لها للوصووول للهدف، فا  ل  توفق في مسووار  -6

 فثم  مسارات أخرى تارظر االسررشاف.

، وال تجال اله  يارزع  نحو األسووو ل اسوووررشوووافي أ  تسووورمر  طما أنت فيه م  عمل -7
 فرخا . 

طقصووووي م  تمر  م  الخروج م  أزمره وهو في الرحر دو  قارب ح ز م  حول   -8

مرشرثا طخشره، أو صار في ح رة ل  يرمر  م  الخروج ماها لمدى شهر، أو م  تمر  
م  ا  يقط  صوحرا  ثلجي  شواسوا  دو  مبون  لمدى أسوروعي ، أو ذاك الذي صوا  

 طااما له مما هو مراح له م  الرائاات م  حوله.

ثمو  أدوات م  كل ظرف محي ، فموا عادت تلو  األدوات الري اعرودت أ  تبم  م  أ   -9
وعليوه تارف علم ادواتو  الجوديودة كي تسووووراملهوا في   ،عليهوا حوال الرخوا  حواضوووورة

 صااع  انجازك.

 

 

ا  تراوامل م  عامل الوقت طأسوووولوب مغواير عموا تالمو  طه السوووواع  واأليام، فا   -10

عمال  طدقيق  أو سوووواع ، صووووارت كانت ادوات  السوووواطق  تخرزل ل  الوقت فراجز ا

اعموالو  في الظرف الحوالي تاجز في مودى زماي الودقيقو  سوووورصوووور  رطموا سوووواعوات 
 والساع  أيام طل أساطي .

، واالصول فيها هو ا  ترجاوزها  (االلغاز) اتأ  تبم  م  أ  الحياة مليئ  طاألحجي -11

، فراوامول ماهوا  لرظ ر طواإلنجواز، فموا األزمو  الري تحي  طو  اال نوف م  أنواف االحجيوات
واحذر م  ا  تجال  مضووووطرطا أو ماهزما طل  ،واسوووورمر  طالخوض في حلها  ،طرفق

 كافئ ن س  يوميا طما تالمره ول  تر  تارفه م  قرل.

عزز ايموان  طموا يجالو  مرقودما أمام الاودو الذي جالو  فيموا انت فيوه م  أزمه، عرر  -12
 هذا الذي عط ل آلر . ما سي ضي اليه ساي  في اإلنجاز م  أن  سرسرق

لير  ضووووم  دافاو  في اإلنجواز هو سووووايو  لهبال  الذي  يايشووووو  في الغواطات  -13

وانقطات طه  سووورل الرال  والاهوض طالصوووااعات، أو م  أولئ  الذي  يايشوووو  في 
 الجرال وسلرره  المسافات م  ا  يطوروا ما ياجزو  او ما يصااو . 

تحليل المنتج لمواده 
االولية

الرجوا 
للمفهوم

المنتج

الوظيفة
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تمكن هؤالء من التعوامول مع ازمواتهم للخروج منهوا  ،بنواء عليوه ،وعليوه نالحظ األسووووولوب الوذي

 بمنجزات:

 الحل عبر: االنجاز األزمة الدولة \الشخصية 
 مقاومة سلمية (حملة الملآل  تهديد اقتصاد  االحتالل البريطاني غاندي

معاهدة الرسوووول مع  دبو بصير 
قوريوش تومونوعوووه مون 
قوبوول انضووووومووواموووه 

 للمسلمين

توكوويون خولويوووة مون 
 المسلمين الجدد

 طرف  الث

موت الرضووووع لعدم  نستله
 توفر الحليب

حليب جاف وحليب 
 بقري معالج

االجوتوهووواد فوي الوتوحضووووويور 
 لحليب قابل للهضم للرضع

الحصووووووار وفقوودان  غزة 
 التواصل مع الغير

البالونات   –االنفاق  
لوح برسم دخان   –

 القنابل

قطواا جوديود في التعبير غير 
 مسبوق

االموووطوووار وغووورق  كشمير
 المدارس

 سفن تجوب البحر المدارس العائمة

مودارس بجودر اقول  الفقر وانتشار الجهل كوريا والصين 
 كلفة

 تدوير النفايات

القمووامووة وانتشووووووار  تركيا
 االمراض

تحويلهووا لطوواقووة كهربووائيووة   مصانع للتدوير
 وتصنيع جديد

 

 ومساراته ضوابط اإلنجاز

  األزم طالظرف المحي   -1
 

مر  في ت ويض كموا انوه أ  الريئو  ونظوام الامول في طريطوانيوا ا  كوا  يسووووم  للرروامول 

حيث   ل  نجد  في طلد فقير،  طمشووواركرها في إدارة شوووبو  الرالد ماظمات المجرم  المدني
 ظرف طيئ  دول  قد مزقرها الحرب. وأالريروقراطي  وال قر والرسل  الحرومي، 

 

 جغرافي  الرلد -2

تضواريسوها يغلب عليها الرمال الصوحراوية سويختلف التعامل فيها مع االزمات مع بالد  

 بلد باردة ويك ر فيها معدل سقوط االمطار وال لوج.
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 شرل الاظام السياسي  -3

يخرلف ع  الظرف المحي  طالمبسوووسوووات في  مريري فالظرف المحي  طالمبسوووسوووات اال

، وم  ذل  وطالرا  رياات المحيط في الدع  واألنظم  والرشو  يرم  ، االخرالفصوومالال
م  الدع  الذي تحضووي طه المبسووسووات االمريري  نجدها تصوواب طأزمات عديدة وهو ما 

 يسور لرشورياات وقواني  مهدت لظهور شوركات في مثل فيدرال اكسوررن الااقل  للطرودط

 .الرريدي 
 

 شرل الرراولوجيا )المراح ( -4

، وعليه الحظنا فلسووووطينية في الهجوم والدفااتفوق التكنلوجيا ال  ةالتكنلوجيا اإلسوووورائيلي

 .تعامل مختلف فيما بين الطرفين حيال ما يوجههم من دزمات

 ، مااد ، ..الخ()زراع موارد الدول  الطرياي   -5

فدولة في م ل الفلبين دو بنغالديش حيث الخضوورة والغابات تختلف عن تلع في الجزيرة 

 للصحراء.العربية حيث المساحة األكبر 

   )إ  عدم  لإلنجازوالراي  الرحري  الالزم   المواد، إتاح ومدى  االحرياج،إدراك نوف  -6

االنرواج( فواالحريواج في دول افريقيوا ال قيرة وجود طايو  تحريو  ال يااي عودم توفر عاواصوووور 
يرو  للموا  طوالودرجو  األولم في حي  يرو  االحريواج في طاغالدي  حيوث المودارن الاوائمو  

 ب.للررا

 

 الساعة جاءتظالل »فليغرسها« إذا 

  .إنها تشير لعمل ليس بالضرورة جماعي -1

 .دن يكون الفرد مستعد وبحوزته مشروا ما -2

 خطوات:الغرس يحتاج ل الث  -3

 منتج (مشروا  -د

 تتعدد معانيه  (مجازىحفر  -ب

 مجهود للغرس  -ج

 .يكون مستوفيا للجدوى االقتصادية بالضرورةليس  -4

 .أو لدراس  المخاطر -4
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التوكل على هللا دصول  ابت عند الغرس وااليمان بما في يد هللا عنصور دسواسوي في االنجاز  -6

غرس  فهو  سويسوتفيد،مع علمع اليقيني دن ليس دحد من البشور    غرسوت،ذلع لعالقتع مع هللا فيما 

 اعة .يعزز الستسالمع وامت الع (في تلع الس

 االستعداد.دي دن تكون دبدا على دهبة  والسرعةمع الظرف  عالقة مة  -7

  الفسيلة؟إنها فسيله فما هي مواصفات  -8

 الصغر -د

 النمو -ب

  .كبيرادو فهو ليس مشروعا معقدا  -ج

  .في يده ما يشير الى سهولة التناول -د

  .الندرةهو متاح للجميع وليس فيه عناصر 

  .لم يقل يديه اال نتين بل يد واحدة -و
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 الرابع فصلال

 
 الزمات الى شحنات إيجابية الناتجة عن ا تحويل الهموم السلبية 

 

 

 في القلف أم في الاقل؟ محلها موجر ، هل شحاات أي  محل عملي  تحويل الشحاات السالر  ل
تر  في الاقل وليس في القلف، وم  أجل ترسووي  ذل  نري    (الشووحاات السووالر )إ  عملي  تحويل 

 نماذج وشواهد:

 حقيقي  عرر مسوار م  وقاف اير  ،الذي ارتدى الغطا  الرصوري لمطالا  واق  افرراضويا  ذاك  
طالرا  م  عدم وجود فخشوووي أ  يق  م  علم سوووط  مرام مرت   حي  خطم لرضووو  خطوات، 

الاقل هو ذل  ا   الخوف،  مشاعر  كا  محلها القلف كاريج  طرياي  ع    تل  المرام حقيق ، خشيره

 م  أطلغ القلف طادم االسرمرار لخطوة إضافي  واال سيسق ! 
 

 
 مطالا  الواق  االفرراضي  

 

ي ول  يرمر  حرم الرجرط  الاملي  الري خاضووها كاتف هذ  االسووطر، عرر ذات الواق  االفرراضوو 

مركز حي  الم  االسوورمرار في ارتدا  الغطا  الرصووري فازعه، وهو ما يشووير الم ا  الاقل هو  
ليماحها للقلف كي يقرر علم ضووو ها  سووريا  يشوورل علم ضووو ها نريج لترد اليه المالومات،  

نرائج إيجاطي   السولوك المااسوف، وهو ما يمر  االسور ادة ماه في الرأثير علم الاقل ليماحااطالقلف  

 ليرسلها للقلف ليرت   علم ضو ها اله  ليسرقر.

تحتاج فيه اما سوو  ، فانعللسوووق  الذهابحال رارت ولاري  م هوم الاهج نقول علم سووريل المثال 
سويارتع او لعلع تقل  او   ،لتطبيق الكتروني تسوتدعي على ضووئه اقرب حافلة دجرة من موقعع

ه وميزات، فان ب اخاصووو  اسوووتجد نظاممما سوووبق  ولكل اداة   مشوووي،بالاو   من حيوان مطيةعبر  
ان تتعرف على آلية تذليلها سوووى  عليع وما   بدائل من ددواتاخترت سوويارتع ما يعني ان  مة 

  إلقناعهوكذلع مع عقلع ستحتاج ان تتعرف على النهج الذي ستتبعه  ،من اجل تحقيق الهدف
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دحاطت بع، كي ال يكون لالزمة د را سووالبا يحول دون بما سووتنبري إلنجازه عبر االزمة التي 

 انجازع.
 

 مكي يبكون لفيلم عواطفي، ه  ا  لشوووووراء توذكرةحين يودفع الجمهور مبلغو على ذات النهج، الحظ و

يشوووترون الشوووحنات السوووالبة بسوووعادة وربما يكررون ذلع، فهل للشوووحنات السوووالبة ما يعزز 

الدور عند المم ل فيبكي   صعبر تقمنماذج عن شوووراء الشوووحنات السوووالبة نجده  إن ؟لإليجاب

 ،فوويووزداد  ووقوووه بوونووفسووووووه وتووزداد سووووووعوووادتوووه لووبووكوووائوووهفوويصووووووفووق لوووه الووجوومووهووور 

البهلواني عبر مخاطر ، ونجده مع المخاطر م ل النارالسوواحر في تعاطيه مع العاب  ونجده عند 

دخول التاجر ونجده مع    ،الحركات الخطرةالتي يرتقي اليها ناهيع عما يزاوله عبر   االرتفاعات

 إيوووجوووابووويوووة،فوووي صوووووووفوووقوووات مووووجوووعوووة اموووال فوووي توووحوووقووويوووق اهوووداف 

شوووراء االزمات، في م ل  وعبر فهذه صوووور من مسوووارات الدخول في الشوووحنات السوووالبة،  

، وكوافوة شوووووركوة متهواويوة كي تعيود اطالقهوا مجوددا بحكم ميزات الترخيصحواذ على االسوووووت

الشوركات العالمية يعمدون لصورف مبالك طائلة بماليين الدوالرات وهو ما يخصوم من األرباح 

من دجل تحسووين صووورة الشووركة لدى العمالء،  CSRبهدف ممارسووة المسووؤولية المجتمعية 

 ،يعلو  منهليتعرض الحجر للجلف كي يبرق  ، حينالسووالب بالموجبتسووتمر فيما بين عالقة  وال

 ؟بأدائهكمات التي تعرض اليها المالكم كي يرتقي  كم عدد الل  و ،كي يصوبآل ماسواللضوغط  الفحم  و

 .طعموهبلكيوع ليرقى طبواق ايضووووواف شووووويء من الملآل في التحضوووووير ألونجود في المطوابخ 

االزمات (وهي بيئة سووالبة  تعتبر محضوون إيجابي لإلنجازات واالبداا نخلص من ذلع دن بيئة 

 ، ولعل:جز دو نبدابما نن

فما يراه   ،واقناعه بخالف ما يراه ممكن عبر ذات اسووواليب السوووحردسووواليب تضوووليل العقل:   -

ما يشووير   ، وهولعقل ممكنهاعملية تضووليل  ووانما ايهام وتضووليل للعقل،    ا  المشوواهدين ليس واقع

ان شوووئت الحظ و  سوووننجآل بتحقيق الهدف،  ان تمكنا من تضوووليله لحظيا  عما يشووواهده،  لمسوووار

اسووتعراض صووور المكعبات  ، وما فيسووتجيب  فيصوودق   V.R( التضووليل الذي يتعرض اليه عبر

التي يسوتحيل ايجادها واقعا عبر رسوومات  ال ية االبعاد، لبيان من ان المسوتحيل ممكن معاينته 

 .عبر مسار آخر
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،  مخالفمسار لتتجه ل م لشحنه موجبه  فة اوال  عر  اقناا العقل بتحويل السالب لشحنة غير م   اذا   

وتصور على سبيل الم ال ل من قدرة السالب من ان يكون سالبا اوال،  حداث لكمة تخ  إما يعني 

 .كانت سببا في انقاذه من القتل التي تعرض لها كيف ان االصابة 

اطالق مشروا ( شراء االزمات   اليها عالمنا العربي من  ض دزمات يتعروال دجد فرصة عن  

    عبر شركةتعميره إلعادةوجعله كما لو كان محفظة است مارية، م ال ( شراء اليمن كمتعهد 

فظ است مارية في إعادة بناء البنا ا، عبر مح ، وشراء سوريا وغيرهاتدرج في البورصة العربية

 وغيرها ك ير.  ،والجامعات ،وتدشين مراكز األبحاث ،وتشغيل المرافق السياحية ،التحتية

 

، فعبر ايجابيا  المعمر يعني حين يكون دافع التعمير امرا   ان هم مدمر وهم معمر،، هم  ماله  ف 

 : تمر عبر هي مراحل ف التعمير يتم تفريك الشحنات السلبية

 مرحلة الصدمة 

 مرحلة االستيعاب

 اعادة تشكيل الصورة مرحلة 

  مرحلة التحويل لمشروا

  مرحلة التفريك للشحنات

 ماذا عن المدى الزمني الالزم لهذه الخطوات؟ 
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اسوووتخدم جميع رواد األعمال العظماء ولعلنا نعزز لبعض تلع المراحل بشوووواهد مما يلي حيث 

  ستراتيجيات لقلب العقبات ردسا  على عقب وإيجاد الفرص داخلها.الهذه ا

ضرب وفي وظيفته األولى    حين كان 5(جون د. روكفلر    ر دن السيدذك  . استيعاب الصدمة. ي  1

كان من الممكن دن يصوووبآل محبط ا ومشووولوال  بسوووبب   1857عام األمريكي االقتصووواد  الذعر  

ولكن بدال  من التحسور على االضوطراب االقتصوادي، اختار دن  ،الظروف المؤسوفة التي واجهها

كان  فقد كان   ،كفرصووة للتعلم  ى االزمةنظر إل  ، اذينظر إلى األحداث بشووكل مختلف عن دقرانه

ا من تلع  20في غضووووون  و، يميل إلى رؤية الفرصووووة في كل كار ة ، كما قالها ذات مرة عام 

م ل روكفلر ، يعيش ،  في المائة من سوووق النفط  90األزمة األولى، سوويطر روكفلر وحده على 

خيم على تدن  في  نا لألحداث  اتبدال  من السماح لتصور  ،رواد األعمال اليوم في دوقات مضطربة

، التي تم تأسووويسوووها خالل  Microsoftو   LinkedInحكمنا، يمكننا النظر إلى شوووركات م ل  

 .دوقات األزمات االقتصادية

سووتيف جوبز بما دسووماه المراقبون "مجال تشووويه الواقع" الذي   ر بشووكل مختلف. اشووتهر. فك  2

ا من الزجواج ألول فجعلوه يرفض عبوارات م ول "ال يمكن القيوام بوذلوع"  عنودموا طلوب نوعو ا خواصووووو 

قال جوبز "ال تخف   ،، كان المصووونعون يشوووعرون بالذعر في الموعد النهائي   iPhoneهاتف 

 تقريب ا،بين عشووووية وضووووحاها و  ن تفعل ذلع"حول عقلع حولها يمكنع د  "يمكنع دن تفعل ذلع

حول المصوونعون منشوو تهم إلى عمالق صووناعة الزجاج ، وفي غضووون سووتة دشووهر ، حققوا ما  

 يكفي لتشغيل دول هاتف بالكامل دفعه إصراره إلى تجاوز ما اعتقدوا دنه ممكن.

ذات مرة بأنه  United Fruit. تجاهل القواعد. تم إخبار صوموئيل زيموراي، صواحب شوركة  3

واحدة من دقوى الشوركات   ،اجه عبر النهر في دمريكا الوسوطىال يسوتطيع بناء الجسور الذي يحت

طلب زيموراي من مهندسووويه بناء رصووويفين طويلين إلى ،  في الواليات المتحدة في ذلع الوقت

وسوط النهر عند الحاجة، قاموا بت بيت عائم مؤقت يمكن دن يربطهم في غضوون سواعات. يمكننا 

هناع دوقات  Teslaو   Uberالشوركات الناشوئة م ل دن نرى هذا النوا من البراعة الرواقية في  

يجوب دن نتخوذ فيهوا إجراءات جريئوة تتطلوب جهال  للوائآل القوديموة دو القمعيوة لتحقيق دهوداف 

 دعمالنا. 

ا ما تشوبه خططنا الطريقة التي تسوير بها  ذلع دنه  مؤقتا،  فكر بشوكل سولبي ت(ال باس دن .  4 نادر 

دن ندرب دذهاننا على ما يمكن دن يحدث بطريقة خاطئة  لجميولكن   بالشوووكل التقليدي،  األمور

نتفوق على منافسوينا الذين صودموا وتراجعوا، دمرهم ما  كي ندهش باسوتخدام هذه العملية، نوال 

 .رونلم يتخيلوا دنهم قاد
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 مجددالبحث واإلنتاج دخذ باتوماس إديسوون بأكمله  مختبرعندما احترق    .مصويرع ب  تشوبث(.5

 فقط،في غضوون  ال ة دسوابيع فدصوبآل نشويط ا ونشوط ا   ذلع،بدال  من  دصوبآل يائسوا  لم يغضوب دو  و

 حياتنا،في  حب المصوير.وذلع من مصونع المختبر وتشوغيله الذي دفضوى الى  تم إعادة تشوغيل 

ا دو موظف ا يترع الشووركة الناشووئة بشووكل غير  يمكننا دن نتبع م ال إديسووون عندما نفقد مسووت مر 

لم يصوبآل مشولوال   تويتر،بمنصوب الرئيس التنفيذي في   دروسويتبدال جاع متوقع. عندما تم اسو 

 دو مكتئب ا. 

فإن دك ر ما تحتاجه هو الحقائق ال ابتة. ماذا حدث؟  دزمة،عندما تكون المنظمة في خضووووم  .6 

لماذا ا؟ كيف يمكن منعها؟ من سواهمت دعماله في ذلع؟ ما هو الوضوع الحالي حتى يمكن اتخاذ 

 القرارات االستراتيجية بسرعة؟

إن إ بات هذه الحقائق ليس باألمر السوووهل. وهذا يعني إلقاء نظرة باردة وصوووعبة وموضووووعية 

القوة لمواذا ا؟ ألن المعلوموات في األزموات هي  لكن القيوام بوذلوع دمر حتمي ،داخول الشوووووركوة

يمكن دن ينتهي نشوواط تجاري ال   ذلع،عالوة على   السووتجابة فعالة وذات مصووداقية  واألسوواس

ا مع توقع نتائج   مفرغة،يبذل جهد ا لكشووف الحقائق في حلقة   ا وتكرار  ويفعل نفس األشووياء مرار 

 ب بخيبة دمل.مختلفة. خمن ماذا: ستصا

وسوووط دورة األخبار التي  ومعيتم ل التحدي في دن ضوووغط الوقت   الحقائق،في محاولة إ بات  

تعمل على مدار السوووواعة وطوال ديام األسووووبوا والتدقيق المسووووتمر على وسووووائل التواصوووول 

قود يكون من  األزموة،من المهم دن تكون على درايوة بموا ال تعرفوه بمجرد وقوا ف االجتمواعي،

يل إ بات الحقائق الحقيقية في اليوم األول دو ال اني دو ال الث. وإذا كنت تعرف ما هي المسووووتح 

تبحث عن كل الحقائق ولكنع   إنعفيمكنع على األقل دن تقول   معلوماتع،ال غرات الموجودة في  

 .لتستمر لم تحصل عليها بعد
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 ماذا نقصد بالحقائق؟

 .الصين م الدولة م ل نبين دحد الحقائق عبر عوائدها على نموذج دزمة كورونا لعلنا عبر  

 
 % 92لنحو مبيعات السيارات في الصين انحسار حاد في 

 
 

 قع االزمة على مسارات اإلنتاج في السلع نجد. ووحيال 
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لقطاعات صوناعية   ة التزويد بالخدمات واإلنتاج لالنحدارلتعرض سولسو   السوابقيالحظ من البيان 
 عدة. 

تعمول عبر تبين ان  موة وظوائف يمكنهوا ان تبقى  2008وفي البيوان التوالي وعبر دزموة عوام 
و موة وظوائف ال يمكنهوا ان تعمول من داخول منوازلهوا، وهو موا يعتبر من  منزل،في التواجودهوا 

 .الحقائق التي يحسن ان نحتاط لها في مسار تفريخ انجازاتنا ومنتجاتنا ومشاريعنا
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تواجدها في المنزل كالمزارعين والبنائين وخدمات   عبر  مة قطاعات يصعب ان تعمل و

االمر يسهل مع الخدمات التعليمية  والتنقل، بينماالضيافة، واإلنتاج الصناعي وخدمات النقل 
 والخدمات المالية والمصرفية م ال. 

ويستعرض البيان التالي درجة تفاقم االزمة وفق درجات في قطاا السياحة، خطوط الطيران،  
فالوقود، فالمركبات، فالمواد االستهالكية، فالخدمات االلكترونية، وهو ما يشكل مسارا في  

دو مشروا مع كل صنف مشار اليه والعوائد التي يمكن توقعها  درجة الحاجة الستحداث منتج
 ماليا حال النجاح في التوصل لحلول. 

 

 

 القطاعات الصناعية األك ر تأ را

 
 

نجد   ، حيثاألغذية والمطاعم ددق تلع التي هي في مجالومن تلع القطاعات كحقائق 
 .وهو ما يشير اليه البيان التالي االنحسار الكبير الذي دصابها
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 انحسار خدمات المطاعم والسلع الغذائية 
 

 
من هذا البيان في المسوووآل الميداني حيال قطاا صوووناعي واحد يتضوووآل ان  مة حاجة ماسوووة   اذا  

 لبدائل تعيد لهذه الصناعة ازدهارها، والبدائل من الممكن ان تمضي وفق مسارين:
مسووار يسووتحدث دسوولوبا جديدا في تناول اطعمة المطاعم كبديل عن األسوولوب التقليدي،  -1

 عم".محوره "عدم تجمع العمالء في المط
مسووار تطويري على ما هو موجود دصووال، يمنآل دسوولوبا جديدا في بيع اطباق المطاعم،  -2

 غير األسلوب الذي فيه يتناول العمالء داخل المطعم دو في إيصال االطباق للمنازل.
 

ال يحصوور الراغب بإنتاج منتج دو مشووروا بما هو متاح من حوله من ددوات، بل ان حسوو هنا ي
 المتاح وما هو مبتكر وغير مألوف.يعمد لمزيج من 

في وقت االزمات وما   انخفاض الطلب على السووولع والخدماتحيال   7(وقد اشوووارت البحوث  

 يلي اهم ما اشارت اليه من توجيهات في مجال الخروج منه بحلول.
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 الكيان  مسار الخروج من االزمة  التأثير 

 األعمال / الشركات ريادة  االبتكار على السلع  طلب ال
حيث من المحتمل دن يؤدي  
االنكماش إلى تقليل الطلب  

والتي   المبتكرة،على السلع 
  تكلفة،غالب ا ما تكون دك ر 

قد تزيد حاالت الركود  و
ا  الطلب على  في ديض 

المنتجات المبتكرة التي تقدم  
ا دقل / دو تستجيب   دسعار 

بشكل دفضل للطلب المتغير 
 د ناء فترات الركود. 

 

سلبي لبعض ابتكارات  
المنتجات ولكنه إيجابي 

البتكارات العمليات وكذلع  
ابتكارات المنتجات التي  

تقلل من التكاليف / األسعار  
نمت   الم ال،(على سبيل 

شركات الطيران منخفضة  
التكلفة من الركود في دوائل  

1990 .  
 

توجد فرص سوقية دقل   
للشركات المبتكرة الشابة  

ي لديها  باست ناء تلع الت
نموذج دعمال يهدف إلى  

االستجابة للطلب على السلع  
ا. يتفاعل رواد   األقل سعر 
األعمال ذوي اإلمكانات 

العالية دك ر مع وجود  
فرص عمل جيدة من رجال  
األعمال الهامشيين الذين هم  

دك ر عرضة لالستجابة 
لظروف سوق العمل.  
سيؤ ر ذلع على دداء  

 Koellinger and(االبتكار 
Thurik ،2011  

 

 

 

 الكيان  مسار الخروج من االزمة  التأثير 
ريادة األعمال / ديناميكيات  االبتكار آ ار المنافسة حيال 

 الشركات 

قد تزداد المنافسة ألن  
الحصول على حصص  

سوقية لشركات دخرى هو  
الطريقة الوحيدة للحفاظ  

على مستويات المبيعات.  
قد تؤدي الصدمة   ذلع،ومع 

ا إلى خروج الشركات   ديض 
وبالتالي تقليل   الصغيرة،

تؤدي المنافسة إلى عمليات   
"التدمير اإلبداعي" وفشل  

الشركات القائمة األقل  
ا.    ابتكار 

يمكن دن يسهل فرص ريادة  
األعمال لتحسين دداء  

تم إنشاء  فقد االبتكار الكلي 
Disney  وMicrosoft  و



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      54    
 

المنافسة التي تواجهها  
 الشركات الكبرى. 

Hewlett-Packard   و

Oracle  وCisco   خالل

 فترات الركود االقتصادي.  
)Hall ،1991 ؛Mortensen 

and Pissarides ،1994 ؛

Caballero and 
Hammour ،1994 ؛ 1996؛

Bailey etal. ،2001 ؛

Foster etal. ،1998  

 

 

 

 الكيان  مسار الخروج من االزمة  التأثير 

ريادة األعمال / ديناميكيات  االبتكار تأ يرات التدفق النقدي 
 الشركات 

قد يتم تخفيض التدفق  
النقدي للشركات ، مما  

يجعل عدد الموارد الداخلية  
المتاحة لتغطية النفقات  

 التشغيلية دقل. 

سلبي إذا لم يتوفر التمويل  
 الخارجي.  

قد تخفض الشركات  
الصغيرة والصغيرة  

است ماراتها ألنها تواجه 
دكبر من إجبارها   مخاطر

على الخروج ومواجهة قيود  
 تمويلية دقوى. 

يمكن دن ينتج الخروج من  
األعمال المبتكرة في حالة  

وجود قيود التمويل  
؛ Barlevy ،2002(الخارجي 

Nishimura etal. ،2005 ؛

Hallward-Driemeier and 
Rijkers ،2011.    

فإن عمليات   ● ومع ذلع ،
التسريآل من العمل  

وانخفاض األجور و / دو  
خروج الشركات القسري  

تقلل تكاليف الفرص لريادة  
األعمال، وتزيد من استعداد  
األفراد لتحمل مخاطر دكبر  

وزيادة توافر العمالة  
المؤهلة د ناء فترات الركود  

،  Koellinger(االقتصادي 

،  Audretsch  ،1991؛  2008

1995 . 
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اض السيولة في النظام  انخف
 المالي

● يؤ ر انخفاض القروض  
بسبب تخفيض المديونية 

على جميع دنواا  
االست مارات، وال سيما 

است مارات الشركات  
الصغيرة والمتوسطة (التي  

تعتمد على التمويل من  
القروض دك ر من الشركات  

 الكبيرة .  
قد يتفاقم فشل السوق في  
دسواق االئتمان حيث دن  

ت النقدية المنخفضة  التدفقا
تعني دن الشركات لديها 

 Bernanke(ضمانات دقل  

and Gertler ،1995  . 
● يمتلع المست مرون موارد  

دقل للتخصيص عبر  
 المشاريع االست مارية.

 

 

 

 الكيان  مسار الخروج من االزمة  التأثير 

عدم اليقين الذي يؤ ر  
 على الطلب والتمويل

 

األعمال / ديناميكيات ريادة  االبتكار
 الشركات 

يؤ ر نقص التمويل سلب ا   
على االبتكار خالل فترات  

 Aghion(الركود االقتصادي  
etal. ،2005b ،2008 ؛Krozner 
etal. ،2007 ؛Dell'Ariccia 

etal. ،2008 . 

قد تكون الشركات دقل  
استعداد ا لمواجهة دوجه عدم  

اليقين والمخاطر المرتبطة  
بتقديم منتجات و / دو  

عمليات جديدة حيث دن  
بقاءها قد يتعرض للخطر  

بشكل غير   إذا تطور الطلب
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يختلف حجم تمويل   
المشروا باختالف دورة  

 Gompers and(األعمال 
Lerner ،1998 ،1999 ؛Kaplan 

and Schoar ،2005 . 
 
 

 Fernandes and(متوقع 

Paunov ،2011 . 
 

يخفض ردس المال المالي 
المنخفض االست مارات في  

االبتكارات التي قد تكون  
عالية المخاطر والتي يمكن  

 دن تكون دعلى 
 )Nanda and Rhodes-Kropf ،

2011.  

يمكن دن تؤدي حاالت عدم   
اليقين إلى تقليل عدد  

االست مارات المحفوفة  
مخاطر من قبل  بال

المست مرين والبنوع  
حيث دن   والشركات،

التكاليف المنخفضة لهذه  
االست مارات توفر حوافز  

 لتأجيلها.
 

 

البيان التالي يستعرض االنحسار فالنمو الذي تعرضت اليه بعض الدول الغربية في مسار  و

 2008عمليات االبتكار ابان ازمة عام  
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وهي العملية التي يجبر   ،8(  "لالزمات االقتصواديةاالنكماش العالمي "يمكن دن يلعب حيث 

ا على الخروجلفيها التباطؤ االقتصووادي   ويسوومآل للشووركات األك ر   ،لشووركات األقل ابتكار 

ا  لعوب دور قوي في تحسوووووين األداء الكلي لالبتكوار وبالتوالي يهم إلى حد  بالدخول إلىابتكوار 

الذي دصواب لشوركات تم تشوير األدلة المتاحة إلى دن عملية "التدمير"  و ،كبير من دجل النمو

معلومات حول إنشواء المؤسوسوات   1.7و  1.6مع بداية األزمة المالية العالمية. يقدم الشوكالن  

ا واإلفالس من سوووجالت األعمال  الرسووومية لمجموعة مختارة من البلدان. وتظهر انخفاضووو 

ا في النصووف  ا في معدل إنشوواء المؤسووسووات الذي يميل إلى دن يكون دك ر وضوووح  واضووح 

. واالنخفاضوات دكبر في دسوتراليا والدنمارع وفرنسوا وإسوبانيا عنها في 2009األول من عام  

قليول فقط من البلودان من العودة إلى  فنلنودا ودلموانيوا وإيطواليوا والمملكوة المتحودة. تمكن عودد

في   2006مسووووتويات ما قبل األزمة: معدل إنشوووواء المشوووواريع ال يزال دقل من معدل عام  

الواليات المتحدة وال يبدو دن إنشواء الشوركات قد تعافى في الدنمارع وإسوبانيا. كما ازدادت 

تبرز الواليات  بت؛ال احاالت اإلفالس بشوكل كبير في بعض البلدان ذات الدخول الضوعيف  

 المتحدة والدنمارع كأم لة واضحة.
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 2008انحسار الشركات إبان دزمة 

 

شوووهدت اليونان والمجر وديرلندا وإسوووبانيا معدالت بطالة من رقمين منذ منتصوووف عام كما 

والذين يميلون إلى دن يكونوا مهمين  العالي،. يتأ ر العاملون الحاصوولون على التعليم  2009

 في بعض البلدان.  لالبتكار،

ا جد ا في اليونان وإسووبانيا وقوي ا نسووبي ا في  كان ارتفاا معدل البطالة بين العمال المهرة كبير 

 منخفضوووة،إسوووتونيا وديرلندا والبرتغال. دظهرت هولندا والنرويج والمملكة المتحدة زيادات  

  .1.8الواليات المتحدة وكندا (الشكل  وهناع زيادات صغيرة في
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 اإلفالس من سجالت األعمال الرسمية لمجموعة مختارة من البلدان

 

األدلة على الشركات الكبيرة   والمتوسطة؛ردود الشركات الصغيرة  1.13يوضآل الشكل  

يبدو دن الحصول على التمويل كان دك ر صعوبة مع   حال،على دي و ،مما لة في هذا البعد

 يبدو الطلب تحديا دكبر بك ير.  ذلع،ظهور األزمة المالية العالمية ومع  

 
  حجم المعوقات دمام الشركات الصغيرة والمتوسطة 
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 خامسلالفصل ا

 

 تفريخ االنجازاتل دوائر االزمات وتقاطعاتها

 

 

يتسووع محيط مداها ليصوول الى ابعد طرف  ،في بركة ماءان الدوائر التي تنتج عن سووقوط حجر 

في البركة، وكذلع مع االزمة، فدوائرها تتقاطع مع دوائر دخرى موجودة مع دنمط حياة البشور، 

 ودوائر انماط حياة البشر تتعدد وفق ما يلي:

 .دائرة االزما : زم  وقوف االزم  تاريخيا -1

 م  هموم.دائرة الهموم: ما يشغل كل انسا  علم كوكف األرض  -2
 .ل  عليه االنسا  م  علوم وماارفما يط  سا  دائرة االدراك:  -3

 .دائرة القي : ما يبم  طه االنسا  ويمارسه م  قي  -4

 .دائرة األدوات: عرر ما هو مروفر م  أدوات في محي  عي  االنسا  -5
 قرصادي  أو سياسي  ..الخدائرة نوف االزم : إ  كانت صحي  أو ا -6

 

قي م ل ما تعرضوووت اليه األمهات في دوروبا من االزمة،   بتاريخ وقوافدائرة االزمان، معنية 

توفر حليب األمهات إلطعام الرضوع من األطفال في القرن ال امن عشور، ما حفز شوركة نسوتلة 

  .الختراا حليب صالآل لألطفال
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، ومحيط الهموم يبدد من انسوووان على كوكب األرض من همومدائرة الهموم: ما يشوووغل كل 

تلبية الحاجات األسواسوية وفق ما جاء في هرم ماسولو، لنمو نحو شوغف االنسوان للذات، فقد 

يعزز لألنانية، وقد يرتقي الهم نحو تنمية قدرات االسوووورة فالمجتمع وهكذا لحين ان يصوووول 

 لإلنسانية جمعاء.

 

 نحو المجتمعيةاالرتقاء بالهموم من دائرة الحاجات الذاتية 
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هب تفسير االحالم، وهو ما جعله  سيدنا يوسف عليه السالم على سبيل الم ال فاق اذ و    فإدراع

ودرجاته تختلف من عصر الى عصر آخر، غير  دداة لدعوة ملع مصر للدين، فنطاق االدراع 
 ان العلم والعلماء هم االوفر حضا في االدراع، وعليه يكون االوفر علما يكون اوفر إدراكا. 
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متاح في بلد متقدم من ددوات  فاألدوات ترتبط بالمكان الذي تكون عليه في األرض، فما هو 
 يختلف عما هو متاح لدى سكان صحراء دو قرية نائية.

وتاريخيا نالحظ كيف ذلل نبينا سليمان األدوات المتاحة له عبر الجن في بناء الصرح وجلب  
بلقيس، ومع موسى ذلل العصا في دزمته مع فرعون، ويوسف ذلل تفسير االحالم في تواصله  

كانت ددوات رسولنا الكريم امام دزمته مع الكفار بحفر الخندق بأدوات  مع ملع مصر، في حين 
 تقليدية كانت في المعاول.  
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 دنع، فبمجرد االيمان بالقيم االنسوانية ال يعني دائرة القيم: ما يؤمن به االنسوان ويمارسوه من قيم

ممارس لها، فالقيم تحتاج الى تفعيل وتشووغيل عبر مماسووتها كي تصووبآل واقع، فهذا الذي يؤمن 

 ولكنه يسرق هو غير ممارس لها. األمانةبأهمية قيمة 
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ترادد  ، فاالزماتدائرة نوف االزم : إ  كانت صوووحي  أو اقرصوووادي  أو سوووياسوووي  ..الخ

اال جائح  صوووحي  عوائدها نالت   2020مصوووادرها وعوائدها، وما فيرون كورونا عام 
 االقرصاد كذل ، والرطي  الارطي سياسي ، وهرذا.
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الذي سيأخذ   المنآلتقاطع الدوائر فيما بين دك ر من دائرة ينعكس ذلع على شكل ونطاق  عبرو

 دو المشروا، وهو ما يمكن ايضاحه عبر الرسم التالي: المنتج المبتكرشكل 
 
 
 

 

 

 

 

غير ان هذه التقاطعات طبقية، فمن الممكن ان تتقاطع في نفس الوقت ست طبقات مجتمعية، 
وهو ما يعتمد على سعة إدراع االفراد الراغبين في االستفادة   ،  الث طبقاتوقد تتقاطع فقط 

 من االزمة لتحويلها لمنتجات ومشاريع. 
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 زمةالمدى الزمني لأل  تتغير مساراتها بتغيرجميع تلع التقاطعات 
 
 

فمع اللحظة التي تجتمع فيه تلع التقاطعات، يزيد معدل الوضووح في مسوار اإلنجاز، ليصوب في 
 باتساا دائرة الهم  من اللحظة التي فيها تتقاطعويتسع نطاق االستفادة  منجز، منتج دو مشروا
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الوذي تحملوه ودائرة القيم وبال شوووووع سووووويكود لودائرة االدراع موا يخفض من التكواليف المواليوة 

 .لإلنجاز
ضول، فتجتهد واالبتعاد عن سولوع التفا ،فمما يقلص تكاليف اإلنجاز اعتماد قيم التكامل مع الغير

او ما   ،او تشووركه معع بما يتمتع به من تخصووص ،في التعرف على من يمكنع ان تتحالف معه
يملكه من حرفة دو مؤسوووسوووة فتختزل الزمن وتعظم الفائدة باحتراف، وكذلع مع دائرة االدراع 

المعلومات وجلب فتقليص نفقات اإلنجاز سوووويعتمد على مسوووواحة اطالعع وعلمع بمصووووادر  
 اكز األبحاث.الخدمات ومر

 
 

 

 فيروس كورونرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراأزمة  الم ال: الدوائر 

 2020 االزمان
 وطني مجتمعي دسرى  فردي  الهموم 

 كيان بح ي موسوعي متعلم جاهل االدراع 

 دينية انسانية مجتمعية ذاتية   القيم 

 ذكية متطورة  تقليدية شحة االدوات 
 مجتمعية سياسية   اقتصادية  صحية النوا

 
 مسارات طبقات التقاطع  

 
 
 

 فيروس كورونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  الم ال: الدوائر 
 2020 االزمان

 وطني مجتمعي دسرى  فردي الهموم 

 موسوعي باحث  متعلم جاهل االدراع 

 دينية انسانية مجتمعية ذاتية   القيم 
 ذكية متطورة  تقليدية شحة االدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية  صحية النوا

 
 نموذج الحد بدائل (د  ما يمكن ان تمضي فيه دوائر التقاطع للتوصل إلنجاز 
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 فيروس كورونررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا الم ال: الدوائر 

 2020 االزمان

 وطني مجتمعي  دسرى  فردي  الهموم 
 موسوعي باحث متعلم  جاهل االدراع 

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم 

 ذكية متطورة  تقليدية شحة االدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية  صحية النوا
 

 نموذج الحد بدائل (ب  ما يمكن ان تمضي فيه دوائر التقاطع للتوصل إلنجاز
 

 
 في مجال علمي دو مهني: م ال فالمتخصص 

بين السكان فيما قادرة على تأمين تواصل آمن  ا  صمم مبانه ان يمعمارية، كيف يمكنالهندسة كال
 لجوائآل صحية مستقبلية؟  لتلبية احتياجاتهم في ظل منع تجول 

في كيف يمكن ان يعزز   سيبح ون الصناعي،والمتخصص االلكتروني والميكانيكي مع 
بوسائل   االستعانةل دون الحاجة في للتواصل في تأمين إيصال ما يرغب به كل سكان منز

   .التوصيل التقليدية 
بديله عن تدشين منتجعات دو فنادق فتلع مسارات تستوجب   بأساليبواالقتصادي سيبحث 

 ؟ غير تلع التقليدية التجمع، فما البدائل التي يمكن ان تحقق عوائد للترفيه
 

 حاجات األولى محورها: كانت ال 2020فمع دزمة كورونا عام و مة درجات مع كل دزمة، 
 . تعقيم األجواء  -1
 . تأمين مستشفيات ومستلزمات االستشفاء -2

 
 يليها درجة تالية: 

 . تأمين الطعام والسلع في حين توقفت حركة التجارة والمواصالت  -1
 . حث البشر بالتزام بيوتهم وعدم االختالط -2

 
 يليها درجة تالية: 

   . دساليب مستحد ة لتأمين موارد جديدة للبالد -1
 . الخروج من دزمة اقتصادية تجتاح البالد والعالم  -2
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 او ار المباشرة وغير المباشرة على االقتصاد 

• الجولة األولى: تؤدي االختالالت في جانب العرض والعدد الكبير من القتلى إلى زيادة عدم  
 اليقين والذعر لدى األسر والشركات 

 انخفاض االستهالع واالست مار. : تزايد عدم اليقين والذعر يؤدي إلى 2• الجولة 
ويؤدي إلى إفالس   للشركات،: انخفاض كبير في الطلب يجفف التدفقات النقدية  3• الجولة 
 الشركات 
 : تسريآل العمال والشركات الخارجة تؤدي إلى ارتفاا حاد في البطالة  4• الجولة 
مما يضعف الطلب   المتع رة،دخل العمل بشكل ملحوظ وتزداد القروض : ينخفض 5• الجولة 

 لحلقة دخرى   2يزيد من عدم اليقين. العودة إلى الجولة 
كبيرة جد ا ولكن غير مسبوقة بالمعايير  5إلى   2من المحتمل دن تكون او ار غير المباشرة من 

 التاريخية. ترتبط تكلفة االقتصاد الكلي الرئيسية باستراتيجية قمع لحل األزمة الصحية. 
 فكرة اإلنجاز: 

ة دي انجاز تتلون بنوا االزمة، فمع دزمة كورونا نجد دن فكرة اإلنجاز ستتمحور  إن فكر
 كأولوية حول: 

 التحصين: تحصين المجتمع من ان يصله الفيروس -د
 التمكين: تمكين المواد األساسية كي يزاول المجتمع حياته بشكل مقبول  -ب
 تقليص الزمن: تقليص زمن االزمة.  -ت

 

وتأتي دوائر القيم، كي تعمل كعامل مسووواعد في دفع عملية اإلنجاز، في م ل تفعيل قيم التعايش 
والتكوامول والتعواون والتو زر، فلعول المنتج دو المشوووووروا الوذي سووووويقترح يحوث االفراد ومتخوذي 

كفرض لما تدعوا اليه الحالة القرار في الشووووركات ومؤسووووسووووات الدولة لممارسووووة تلع القيم  
 المجتمعية.

فمع فكرة التمكين لتأمين حاجيات السووووكان وهم في منازلهم، لعلنا نسووووأل كنهج في التوصوووول 
إلنجاز، هل يمكننا تأمين المواد الغذائية األسووواسوووية للمنازل في نفس دسووولوب الماء والكهرباء 

 وخدمات الجوال واالنترنت؟ 

ختوار على سوووووبيول الم وال ولعول موادة غوذائيوة واحودة في البودايوة لتتبعهوا بعود ذلوع مواد دخرى، ولن
 "الحليب"، فهل يمكن تأمين الحليب بشكل يومي دون االستعانة بموصلين؟

 هل يمكن االستفادة من شبكة إيصال المياه إليصال الحليب؟

 هل بالضرورة ان يكون للحليب شبكة دصال؟
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المياه  هل باإلمكان استخدام الحليب على هيئة "بودرة" عوضا ان يكون سائل كي نستخدم شبكة
لمزج كم موا نحتواج اليوه من حليوب يومي مع وارد المواء في الصووووونبور الوذي هو متواح في كول 

 منزل؟

هل يمكن عمل ما يشووووبه خزان للحليب المجفف في كل منطقة، ويتم اسووووتلهام عملية إيصووووال 
الحليب المجفف في نفس آلية إيصووال العبوات في بعض المصووانع والمسووتشووفيات من مبنى الى 

 ر عبر اساليب شفط الهواء؟مبنى آخ 

هل باإلمكان اسوووتغالل سووويارات روبوتية لتعبئة خزان عام في كل حي، بذات شووواكلة مركبات 
 القمامة التي تأتي يوميا إلزالة القمامة من الحاويات؟

اذا   مة مسوووارات يمكن دن تكون محل نقاش فيما بين مجموعة جهات لتذليل ذلع عبر دسووواليب 
 من التكامل.

 

 

 
 
 

 تم بحمد هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      72    
 

 
 المراجع

 
 
 

 2013 ,17 ديسمرر -اإلدارةقس  -مدخل كراب إدارة األزمات الجز  االول 

 دار القاهرة،  ، 2ط الدولي"،  واإلرهاب العولمة مخاطر والكوارث: األزمات إدارة " السيد: عليوة، [1]

 .13ص م، 2002 ،  والتوزيع للنشر األمين

 .13ص السابق،  المرجع م، 2002 السيد، ،  عليوة [2]

 ،  4ط والتنمية،  األداء تطوير مركز ،القاهرة ، " األزمات إدارة مهارات " الغني: عبد محمد هالل،  [3]

 .51ص م، 2004

 .15ص ، 1967 ،  يالعرب الكتاب دار بيروت،  "، الصحاح مختار بكر:" دبي بن محمد الرازي،  [4]
 

)5  6 STEPS TO CREATE A CRISIS MANAGEMENT PLAN 

Turning Crisis Into Opportunity: 5 Ways to Deal With Hardship 

Ryan Holiday 
 

The Five Ingredients to Emerging Stronger)6  

https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/corporate-crisis-into-

opportunity.html 

)7  OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2012 © OECD 201222 

INNOVATION IN THE CRISIS AND BEYOND 

(8)   2017الر رير االسرراتيجي في اسرهداف شرائ  المجرم ، زهير المزيدي،  

)9( http://adelzaher.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html 

 

 

 

 

http://hichamoukal.blogspot.com/2014/12/blog-post_22.html
http://hichamoukal.blogspot.com/2014/12/blog-post_22.html
file:///C:/Users/ik/Desktop/Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ù�ØªØ§Ø¨%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø¡%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ø¯Ø§Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø²Ù�Ø§Øª.doc%23_ftnref1
file:///C:/Users/ik/Desktop/Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ù�ØªØ§Ø¨%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø¡%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ø¯Ø§Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø²Ù�Ø§Øª.doc%23_ftnref2
file:///C:/Users/ik/Desktop/Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ù�ØªØ§Ø¨%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø¡%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ø¯Ø§Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø²Ù�Ø§Øª.doc%23_ftnref3
file:///C:/Users/ik/Desktop/Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ù�ØªØ§Ø¨%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø¡%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ø¯Ø§Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø²Ù�Ø§Øª.doc%23_ftnref4
https://www.entrepreneur.com/author/ryan-holiday
https://www.entrepreneur.com/author/ryan-holiday
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/corporate-crisis-into-opportunity.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/corporate-crisis-into-opportunity.html
http://adelzaher.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html


نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      73    
 

 

 كتب للمؤلف

 

 

 



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      74    
 

 



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      75    
 

 

 

 



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      76    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      77    
 

 السيرة الذاتية     

 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يديد. 

 االلكترونية:المواقع 

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي (زمرد  -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

التلفزيوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30دك ر من 

 للهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية دو الشركات الخاصة. 

 العملية:الخبرات 

 .1984لتطبيقي والتدريب مؤسس إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم ا .1
  . 1985للدعاية واإلعالن ( T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  دكاديمية تسويقية  دسواق. (إعالنيهرئيس تحرير مجلة  .5
، القنوات التلفزيونية  1995(الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .ال الث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000العرب " لالستشارات اإلعالمية والتسويقية  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةارة مجلس إد رئيس .8

 .2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/


نجازات   إل تحويل االزمات                                                          د. زهير المزيدي      78    
 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداا  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة دراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة (كريا  .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز (سوبر براند  البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

من الجوائز الدولية في مجال اإلعالن دبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق األوسط  على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -ودوروبا 

 إعالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشآل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرا الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن   .3
 2013قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداا  .1
 اوسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة الكويت   -الخليجي ول مجلس التعاون انشاء جامعة مفتوحة لد ودضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
   1985العلمي، للتقدم 

 . 1994 -إنشاء بنع النصوص  .3
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال التسويق بالشريحة المستهدفة (شريحة  .7
 2006نماط الحياة تسويق د .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9

  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010قوة العالمات التجارية  .11
، وجامعة دار الحكمة في (برنامج معتمد في الجامعة اوسيوية المفتوحة في ماليزيا  2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 تعليمية دوليا  . المؤسسة ال ، ومعتمووووووود في (عشرات اجدة
 2010استكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 (باللغة التركية  2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساي فكر العظماء  .19

 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:
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 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة تو ق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 : Social innovationsفي مجال إبداا المشاريع االجتماعية 

للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع مشروا "غراس"  -1
، دشادت ملكة السويد بنتائج المشروا ضمن 2005-1999المدني ومؤسسات القطاا الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروا من نتائج، ولم تحققه مشاريع مما لة على نطاق دوروبا.
مشروا " وقف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين وإدارة  -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
ها مشروا "سما" سوق منتجات االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعل -3

 2016مراكز لموارد ماليه عوضا دن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
مشروا "سمر" سوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  -4

بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج ددرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017جات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.لمنت

مشروا "دسوار" لشبكة بسواعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني والحث عليه بشكل  -5
 2017تطوعي.

ية عبر وسائل التواصل جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسان 100إطالق مشروا (تأملت ، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل دسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشروا الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترع مع جامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات   -8

 د برامج المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيع واعتما 
 2020- 2019المشرف على تقديم دبلومين للقيم في جامعة دار الحكمة في المملكة العربية السعودية  -9

 
 االستشارات:في مجال 

 الكويت.  -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 طر، وقناة الرسالة في السعودية. في ق 1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002القابضة  ةالمواسا مستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالست مار  التجاريالرواج  اسممستشار  .9

 2005(عربية ودجنبية و نائية اللغة   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالست مار  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
   2007 الكويت،تجارة وصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم مستشار مركز .13
 2009مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي  .14
 2015،  م مستشار العالقات الدولية 2011مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداا  .15
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .16
   (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيمية والوكاالت االعالنية مستشارا للعديد من الشركات االعال .18
 والخودمية.للعديد من الشركات التمويلية مستشار تسويق لمجموعة شركات تجارية وعقارية واست مارية و .19
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