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يقول الله سبحانه وتعاىل:

ٍء ِمَن الَخْوِف َوالُجوعِ َونَقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس َوالثََّمَراِت   »َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْ

ِّلِّه َوإِناَّ إِلَْيِه َراِجُعوَن  اِبِريَن * الَِّذيَن إَِذا أََصابَتُهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِناَّ لل َوبَرِش الصَّ

أُولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن ربِهْم َوَرْحمة َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْهَتُدوَن». 

 )سورة البقرة: 155 – 157(





مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة5

مقدمة:

تعد األزمات والكوارث الطارئة قدمية قدم حياة اإلنسان ووجوده عىل األرض حيث يالحظ 

أن بعض األزمات ميكن تجاوزها والسيطرة عليها واحتواؤها، يف حني بعضها اآلخر يصعب 

التخلص من آثارها النفسية واالنفعالية يف املستقبل وهذا يؤثر بال ريب عىل مستوى كفاءته 

يف جميع األعامل التي يقوم بها.

أصبحت الكوارث واألزمات والصدمات النفسية تشكل جزءاً كبرياً من حياتنا اليومية، رغم 

عدم تقبلنا لها، وهذه األزمات والكوارث سواء كانت طبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات 

والهزات األرضية، أم كانت من صنع البرش كاإلرهاب والحرائق أو أحداث شخصية مثل وفاة 

أحد أفراد األرسة أو األصدقاء.
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 مفهوم األزمة لغة واصطالحًا

• أواًل: تعريف األزمة لغة :	

ُعرّفت األزمة يف اللغة بأنها: »الشدة والقحط وأَزَم اليشء أمسك عنه، واملأزم املضيق وكل 

طريق ضيق بني جبلني مأزم وموضع الحرب أيضاً َمأزم«. 

مستقرة  حالة غري  أو  »فرتة حرجة  أنها  األزمة عىل  معنى   Webster قاموس  ويحدد 

تنتظر تغيري حاسم وهجمة مربحة من األمل أو الخلل الوظيفي«. 

ويف قاموس Random ُعرّفت بأنها »ظرف انتقايل يتسم بعدم التوازن، وميثل نقطة 

تحول تحدد يف ضوئها أحداث املستقبل التي تؤدي إىل تغري كبري«  

• ثانيًا: التعريف االصطالحي لألزمة :	

ُعرّفت األزمة بأنها »نقطة تحول، أو موقف مفاجئ يؤدي إىل أوضاع غري مستقرة، ُوتحدث 

نتائج غري مرغوب فيها، يف وقت قصري، ويستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة يف وقت تكون 

فيه األطراف املعنية غري مستعدة، أو غري قادرة عىل املواجهة«. )الغويل: 2015،ص7(  

وهناك من عرف األزمة بأنها »موقف طارئ يف صورة كارثة طبيعية، أو أزمة مفاجئة أو 

حادث غري متوقع، ويرتتب عىل ذلك حدوث مشكالت تتطلب املواجهة الفورية وتوفري البدائل 

الرسيعة«
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أنواع الصدمات التي يمكن أن تولد أزمة:

الصدمات

الوجودية

الصدمات

النفسية

الصدمات

التطورية

صدمات املواقف 

االجتامعية

أنواع الصدمات

1. صدمات املواقف االجتامعية: وتتضمن موت شخص عزيز، طالق، فقدان عمل، نكسة 

مادية خطرية، اكتشاف مرض خطري لدى الشخص نفسه أو شخص عزيز عليه، اكتشاف خيانة 

الزوج/الزوجة ...الخ.

2. الصدمات التطورية: وتظهر هذه الصدمات كجزء من التطور والتقدم خالل مراحل 

الحياة وتتضمن:

الطفولة: والدة أخ / أخت غري مرغوب بهام، نبذ األصدقاء.... الخ.	 

املراهقة: مشكالت أكادميية، املخدرات، ضغوط األصدقاء بطرق قد تسبب للشخص 	 

رصعاً دامئاً... الخ.

سن الرشد: الزواج، األبوة/ األمومة، رصاعات مع العائلة... الخ.	 

الشيخوخة: التقاعد، تدهور الصحة، موت األصدقاء، الرفض من أبنائهم الراشدين... 	 

الخ.
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لدى  أزمة  لحدوث  تلقائياً  تؤدي  إليها  أرشنا  التي  األحداث  جميع  أن  يعني  ال  هذا  لكن 

األفراد، فقد تسبب مواقف معينة وغري مقلقة لبعض األفراد أزمات ال ميكن الخروج منها، 

وقد يواجه بعض األفراد مواقف شدة وضغط شديد، ولكنهم يستطيعون الخروج منها بدون 

مشكالت ألنهم لديهم القدرة عىل االتزان النفيس يف تلك املواقف.  

الصدمات النفسية: وهي أحداث داخلية تخلق قلقاً عظيامً بداخل الشخص، مثل الوعي   .3

بوجود اضطراب عميق يف هويته الذاتية، أو إدراكه لرضورة ترك عمله أو الطالق يف 

سبيل إنقاذ صحته النفسية، أو تزايد غزارة األفكار املتعلقة باالنتحار أو القتل....الخ.

الصدمات الوجودية: تنشأ عن اإلدراك التدريجي أو املفاجئ لوجود فجوة أو فراغ،   .4

أو شعور الشخص بأن حياته تفقد معناها.

أما املحددات التي ميكن أن يكون لها دور يف حدوث الصدمة أو األزمة، فهي املحددات 

الرتبوية، واالجتامعية، واالقتصادية، والثقافية، وجميع هذه املحددات تلعب دوراً ممهداً لظهور 

األزمات أو الصدمات عند الفرد. )العاسمي: 2013،ص22(



مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة9

أنواع األزمات:

من حيث

معدل تكرار

من حيث

اآلثـــار

من حيث

عمق األزمة

من حيث

الـمـــدة

من حيث

املرحلة

أنواع

األزمات

من حيث

شدتها

ويصنف )الغويل: 2015(  األزمات عىل النحو التايل:

1. تصنيف األزمات من حيث المرحلة التي تكون فيها األزمة:

األزمة يف مرحلة امليالد: بداية ظهور مؤرشات األزمة.	 

األزمة يف مرحلة النمو: ظهرت األزمة بشكل واضح وأصبحت أغلب عنارصها ظاهرة 	 

للعيان.
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كل 	  وأصبحت  وفاعليتها  نضوجها  قمة  إىل  األزمة  النضج: وصلت  مرحلة  األزمة يف 

مؤثراتها ظاهرة للعيان.

زوال 	  بعد  التدريجي  الضمور  مرحلة  األزمة يف  بدأت  االنحسار:  مرحلة  األزمة يف 

املؤثرات املهمة التي أدت إىل ظهورها.

األزمة يف مرحلة االختفاء: انتهت األزمة واختفت الظواهر املصاحبة لها.	 

2. تصنيف األزمات من حيث معدل تكرار حدوثها:

أزمات ذات طابع دوري متكرر الحدوث: أزمات سنوية أو موسمية.	 

أزمات ذات طابع فجايئ غري متكرر: ليس لها طابع زمني متحكم يف ظهورها.	 

3. تصنيف األزمات من حيث عمق األزمة:

أزمات سطحية: غري عميقة »هامشية التأثري«.	 

أزمات عميقة: متغلغلة جوهرية »هيكلية التأثري«، مثل: األزمات الطائفية.	 

4. تصنيف األزمات من حيث شدتها:

أزمات عنيفة: جامحة ساحقة يصعب مواجهتها. مثل الثورات واالنتفاضات.	 

أزمات هادئة: خفيفة يسهل مواجهتها، مثل املطالبات الحقوقية والفئوية.	 
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5. تصنيف األزمات من حيث المدة:

زمني 	  إطار  األزمة يف  مع  التعامل  يتم  إخامدها برسعة،  يتم  األمد:  أزمات قصرية 

قصري، وتستدعي خطط تكتيكية ملواجهتها.

أزمات متوسطة املدة: يتم التعامل معها يف إطار زمني متوسط ال يتعدى بضعة أشهر.	 

أزمات طويلة األجل: تصل لسنوات أحياناً، اإلطار الزمني للتعامل مع األزمات طويل 	 

ويحتاج إىل خطط تشغيلية أو اسرتاتيجية ملواجهتها.

6. تصنيف األزمات من حيث اآلثار:

أزمات ذات آثار وخسائر برشية: أرواح برشية سواء مدنية أو عسكرية.	 

األدوات، 	  املباين،  مثل  مادي  بعد  ذات  الخسائر  مادية:  وخسائر  آثار  ذات  أزمات 

املعدات، األموال ......الخ.

أزمات ذات آثار وخسائر معنوية: الخسائر ذات تأثري معنوي ونفيس قد تنعكس يف 	 

صورة حاالت أمراض نفسية وحاالت اكتئاب يصاب بها من يتعرض لألزمة.

أزمات ذات آثار وخسائر مختلطة: الخسائر عبارة عن خليط من نوعني أو أكرث مام 	 

سبق.
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وقد تقترص أنواع الزمات عىل نوعني أساسيني فقط وهام:

األزمات املرتاكمةاألزمات املفاجئة

وهي تلك األزمات التي يكون 

باإلمكان توقع حدوثها حيث أن

عملية تشكيلها وتفاعل أسبابها قد 

تأخذ وقتاً طويالً قبل أن تنفجر.

وهي تلك األزمات التي تحدث

فجأة ودون سابق إنذار مثل:

تعرض املنشأة لحادث حريق أو 

انفجار أو هزة أرضية.

أسباب نشؤ األزمة:

سوء الفهم: وينشأ عادة سوء الفهم من خالل جانبين . 1
هما:

املعلومات املبتورة.	 

الترسع يف إصدار القرارات أو الحكم عىل األمور قبل اتضاح حقيقتها.	 
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غري . 2 كاملة  األمور  تكون  وقد  والبيانات  املعلومات  تتوافر  قد  اإلدراك:  سوء 
منقوصة وممكن أن يحدث إدراك ناقص أو سوء إدراك وتحدث األزمة.

سوء التقدير والتقييم: يُعد سوء التقدير والتقييم من أكرث أسباب حدوث . 3
األزمات يف جميع املجاالت وعىل وجه الخصوص يف املجاالت العسكرية، حيث ينشأ 

عادة من سوء التقدير والتقييم من خالل جانبني هام:

املغاالة واإلفراط يف الثقة سواء يف النفس أو يف القدرة الذاتية عىل مواجهة الطرف 	 

اآلخر والتغلب عليه.

سوء تقدير قوة الطرف اآلخر واالستخفاف به والتقليل من شأنه.	 

اإلشاعات: من أهم مصادر األزمات بل إن الكثري من األزمات عادة ما يكون . 4
مصدرها الوحيد هو إشاعة أطلقت بشكل معني، وتم توظيفها بشكل معني، ويف إطار 

مناخ وبيئة محددة يحدث أن تنفجر األزمة. 

العاملني، واختفاء . 5 تلك األخطاء يف عدم كفاءة  وتتمثل  األخطاء البشرية: 
الدافعية للعمل، وتراخي املرشفني، وإهامل الرؤساء....وما إىل ذلك. 

تعارض األهداف: عندما تتعارض األهداف بني األطراف املختلفة يكون ذلك . 6
مدعاة لحدوث أزمة بني تلك األطراف خصوصاً إذا جمعهم عمل مشرتك، فكل طرف 

)محسن:  اآلخر.   الطرف  مع  تتوافق  ال  قد  والتي  زاويته،  من  العمل  هذا  إىل  ينظر 
2015،ص93(
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مراحل األزمة:

مرحلة النشوء: . 1

وتتميز هذه املرحلة بغياب الرؤية الواضحة، ونقص 

املعلومات الكافية عن األزمة، وتعترب من أفضل املراحل 

للتخلص من األزمة وتنفيسها، وإفقادها مرتكزات النمو 

ثم القضاء عليها دون أن تحقق أي خسائر تذكر. 

مرحلة الزيادة أو النمو:. 2

القرار  متخذي  تجاهل  عند  املرحلة  هذه  تبدأ 

قوة  ويزيد  األوىل،  املرحلة  يف  ظهرت  التي  للمؤرشات 

ذاتية ظهرت  محفزات  املرحلة  هذه  ويغذيها يف  األزمة 

معها،  وتفاعلت  األزمة  استقطبتها  خارجية  أخرى  ومحفزات  ميالدها،  لحظة  منذ  األزمة  مع 

فأضافت لألزمة قوة دفع محركة جديدة، ويف هذه املرحلة ال يستطيع متخذو القرار إنكار 

وجود األزمة، أو حتى تجاهلها بسبب الضغط املتزايد يف كل يوم.

مرحلة النشوء

مرحلة الزيادة أو النمو

مرحلة القوة (النضج)

مرحلة الضعف (الشيخوخة)

مرحلة االضمحالل (الفناء)
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مرحلة القوة )النضج(:. 3

واالستبداد  الجهل  من  كبرية  درجة  عىل  القرار  متخذو  يكون  عندما  املرحلة  هذه  تظهر 

بالرأي، حيث تزداد قوة األزمة وتغذيها قوى املجتمع املتفاعلة معها.

مرحلة الضعف )الشيخوخة(:. 4

العنيف الذي يؤدي إىل تفكك األزمة وفقدانها جزءا من  تبدأ هذه املرحلة بعد الصدام 

قوتها، ثم بداية تقلصها وانحسارها.

مرحلة االضمحالل )الفناء(:. 5

يف هذه املرحلة تفقد األزمة قوتها بشكل عام، وتتالىش مظاهرها، وينتهي الحديث عنها، 

الكيان  استعادة  لبدء  واألرضار،  الخسائر  تقييم  بعدها  ويبدأ  تاريخي،  حدث  مجرد  وتصبح 

األزمات.  من  النوع  هذا  مثل  ونتائج  أسباب  مع  للتعامل  والخربة  املناعة  واكسابه  لعافيته 

)الغويل: 2015،ص23(
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التعامل مع األزمات

ينبغي التعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثها من خالل التخطيط للحاالت التي ميكن 

مع  يطبق  نظام  إطار  بحدوثها يف  التنبؤ  التي ميكن  لألزمات  التحضريات  وإجراء  تجنبها، 

هذه الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم يف النتائج أو الحد من آثارها التدمريية، 

وال ميكن التعامل مع األزمة يف إطار من العشوائية االرتجالية أو سياسة الفعل ورد الفعل، بل 

يجب أن يخضع التعامل مع األزمة للمنهج اإلداري السليم لتأكيد عوامل النجاح وحامية املوقف 

من أي تطورات غري محسوبة قد يصعب عليه احتامل ضغطها، ويقوم املنهج اإلداري عىل أربع 

وظائف أساسية هي: أ(التخطيط.   ب(التنظيم.   ج(التوجيه.  د(املتابعة.

أساليب وطرق التعامل مع األزمات

• أوال: الوسائل واألساليب التقليدية:	

تجاهل األزمة:. 1

وهي أبسط الطرق التقليدية، حيث يعلق املسؤول أو متخذ القرار اإلداري، أنّه التوجد أي 

أزمات، وأن األوضاع القامئة تعرب عن أفضل حال، وتجري محاوالت التعتيم اإلعالمي عىل 

األزمة واإليحاء للناس أنه ال توجد أي مربرات للخوف والفزع وأن األمور كلها تجري بصورة 

طبيعية وسلسة.
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كبت األزمة:. 2

قوى صنع  منها  تدخل  أن  التي ميكن  املنافذ  كافة  إغالق  الكبت من خالل  عملية  وتتم 

األزمة وافقادها قيادتها، وعدم السامح لهم بالتجدد الذايت والقضاء أوال بأول عىل ما ميكن 

أن يشكل محوراً من محاور التجدد، فهذه الطريقة تستخدم العنف يف كبت أي مظهر من 

مظاهر األزمة.

تشكيل لجنة لبحث األزمة:. 3

تستخدم هذه الطريقة عندما ال تتوافر معلومات عن القوى الحقيقية التي صنعت هذه 

الجوانب  كافة  وتشخيص  القوى  هذه  رصد  يتم  حيث  إنشائها،  يف  مصلحة  لها  أو  األزمة، 

التعاملية. وعادة ما تأخذ اللجان فرتة طويلة من الزمن حتى ينىس الجميع األزمة وأسبابها، 

فهي طريقه تسحب البساط بهدوء من تحت األزمة فيام تكون الجوانب اإلعالمية تبرش بأن 

اللجان املشكلة لحل األزمة تبذل كافة الجهود لحل األزمة والوصول إىل الحلول املناسبة لها.

بخس األزمة:. 4

ومحور هذه الطريقة التقليل من شأن األزمة ومن تأثريها ومن نتائجها، ولكن يتعني أوال 

الطريقة تسعى إىل إظهار  ولّكنه حدث غري مهم، فهذه  تم فعال،  باألزمة كحدث  االعرتاف 

األزمة يف صورة هزيلة غري صورتها الحقيقة ومحاولة تجريدها من كل مظهر قوة.
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تنفيس األزمة:. 5
يتم ذلك من خالل دراسة واسعة لقوى الضعف الخاصة باألزمة، ومعرفة عالقات أطرافها 

األسباب  تخبت  حتى  تفاصيلها  واالستغراق يف  جزئية  قضايا  عن  والبحث  البعض،  ببعضهم 

الرئيسة املشكلة لألزمة وينىس الناس ما هو السبب الرئيس التي ظهرت األزمة من أجله.

طريقة تفريغ األزمة:. 6
يتم مبوجب هذه الطريقة إفقاد تيار األزمة قوته وحدته، حيث يتم إيجاد مسارات بديلة 

تترسب إليها قوة الدفع األزموية، ومن ثم تفقد عنارص الخطر فيها حيث يصبح تيار األزمة 

الرئييس مجزأ إىل تيارات فرعية جانبية.

طريقة عزل قوى صنع األزمة:. 7
حيث يتم تصنيف قوى صنع األزمة إىل قوى صانعة وأخرى مؤيدة وثالثة مهتمة باألزمة، 

والبداية بعزل القوى التي تصنع األزمة عن بقية القوى األخرى األمر الذي يؤدي إىل فقدان 

األزمة لقوتها املحركة.

طريقة إخماد األزمة:. 8
وهي من الطرق بالغة العنف التي تقوم عىل الصدام العلني والرصيح مع كافة القوى التي 

يضمها التيار األزموي وتصفيتها بعنف بالغ، وبدون مراعاة ألية مشاعر أو قيم، وهذه الطريقة 

ال تستخدم عادة إال يف حالة بلوغ األزمة مرحلة خطرية ال تنفع معها أي طريقة أو أسلوب 

آخر. )الغويل: 2015،ص42(.
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• ثانيًا: األساليب غير التقليدية:	
طريقة فريق العمل:. 1

وهي أكرث الطرق شيوعا واستخداما للتعامل مع األزمات حيث يشكل فريق يضم أكرث من 

خبري مختص يف مجاالت مختلفة بهدف تقييم كل عنرص من عنارص األزمة ومن ثم تحديد 

الترصف املطلوب للتعامل معه، بهدف حل األزمة بالشكل العلمي السليم، وقد يكون تشكيل هذا 

الفريق عىل هيئة:

لذاتها 	  أزمة محددة  التعامل مع  بهدف  الفريق  تشكيل هذا  يتم  فريق مؤقت: حيث 

وهو يضم الخرباء املتخصصني يف املجاالت املتصلة باألزمة فقط، وتنتهي مهمة هذا 

الفريق بانتهاء األزمة ويتم حله بعد ذلك.

فريق العمل املستمر: وهنا يتم تشكيل فريق دائم للتعامل مع األزمات من خالل أفراد 	 

مختارين بدقة وعناية تتوافر لديهم قدرات خاصة، بعضها استعداد طبيعي، وبعضها 

تم اكتسابه خالل عملهم وخربتهم ويتم تأهيل هؤالء األفراد تأهيالً عالياً استعداداً 

للتعامل مع األزمات.

طريقة االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمات:. 2
    تقوم هذه الطريقة عىل أساس تحديد املناطق الضعيفة التي ميكن لعوامل األزمات 

اخرتاقها ومن ثم إعداد احتياطي وقايئ ميثل حاجزاً إضافياً وقائياً ملواجهة أي اخرتاق ألي 

من النقط والحواجز املحددة.
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طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع األزمات:. 3

وعند اللجوء لهذه الطريقة يتعني اإلفصاح عن وجود األزمة، وعن مداها وعن خطورتها 

وعن الخطوات التي اتخذت يف سبيل التعامل معها وما هو مطلوب من الجميع إلنجاح خطة 

املواجهة ومشاركتهم فيها.

طريقة احتواء األزمة:. 4

وتعتمد هذه الطريقة عىل محارصة األزمة أو حرصها يف نطاق محدود وتجميدها عند 

املرحلة التي وصلت إليها وعدم السامح لها بالتشعب ويف الوقت ذاته امتصاص واستيعاب 

الضغط املولد لها ومن ثم إفقادها قوته التدمريية.

طريقة احتواء وتحويل مسار األزمة:. 5

    يف حالة الزمات البالغة والتي ال ميكن وقف تصاعدها أو التعامل مع قوة الدفع 

املولدة لضغوطها البد من االلتجاء إىل تحويل مسار الزمة إىل مسارات بديلة أخرى مع 

محاولة احتواء الزمة باستيعاب نتائجها والرضوخ لها، واالعرتاف بأسبابها ثم التغلب عليها 

ومعالجة إفرازاتها وبالشكل الذي يقلل أرضارها إىل أدىن حد ممكن. )الغويل: 2015،ص45(
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ويمكن أيضًا التعامل مع األزمات من خالل الطرق التالية:

• األساليب السلوكية المعرفية	

وتتضمن عمليتني أساسيتني هام:

هذه  وتتمثل   »Social Support« االجتامعي:  والتأييد  املعلومات  عن  البحث 

والفهم  النصيحة، واملساعدة  املعلومات بغرض  للحصول عىل  األفراد  االسرتاتيجية يف: سعي 

التأييد  إىل  الفرد  يسعى  املقابل  ويف  املشكلة  نحو  موجهاً  عمال  ذلك  ويعد  للموقف،  الجيد 

االجتامعي ألسباب انفعالية، عاطفية، حيث يبحث عن الدعم األخالقي أو التعاطف ويعد ذلك 

مظهراً للتحمل املوجه نحو االنفعال.

الرجوع إىل الدين: »Turning to religion« تتضح هذه العملية يف تحويل األفراد 

إىل الدين واإلكثار من العبادات والدعاء املتصل، حيث يصبح الدين مصدراً للدعم الروحي 

واالنفعايل، وسلوكاً وعمالً لتجاوز املوقف الضاغط.

• المساندة االجتماعية	

إن عالقاتنا مع اآلخرين ميكن أن توفر وسائل مهمة ملواجهة األزمات، حيث وجد العلامء 

أن املساندة االجتامعية متكننا من مواجهة كافة املستويات من الضغوط واألزمات، ويجعلنا 

الضغط  مواجهة  عىل  طالب  مساعدة  فمثالً  أفضل،  بشكل  الضغط  مواجهة  عىل  قادرين 

النفيس الناشئ عن أداء أكادميي، أثناء استعداده لالمتحانات الدراسية، باالعتامد عىل الدعم 
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االجتامعي لآلخرين، وذلك يعترب أسلوبا منطقيا ملواجهة الضغط النفيس فاملساندة االجتامعية 

ال تقلل من الضغط النفيس فقط ولكن تزيد قدرة الفرد عىل مواجهتها والتعامل معها.

• اإليمان باهلل	

فاإلميان بالله والتوكل عليه واملحافظة عىل الصلوات. والتقرب إليه بالعمل الصالح، لقوله 

تعاىل: )َوَمن يتَِّق الِلَّهَّ يَْجَعل لَُّه َمْخرًَجا(. )سورة الطالق، اآلية 2( وقصة النفر الثالثة الذين 

ُحبسوا يف الغار ليست ببعيدة عنا، فقد فرج الله عنهم هذه الكربة حني تذكر كل واحد منهم 

لله تعاىل فتوسل إىل الله تعاىل به، كذلك االستعانة بالصرب والصالة،  عمالً صالحاً وخالصاً 

حيث إنهام يعينا اإلنسان عىل مواجهة التحديات واملسؤوليات بثبات ونجاح، لقوله تعاىل: )يا 

اِبِريَن(. )سورة البقرة، اآلية 153( الة إِنَّ الِلَّهَّ َمَع الصَّ رْبِ َوالصَّ أَيهُّا الَِّذيَن آَمُنوا اْستَِعيُنوا ِبالصَّ

• ممارسة التمارين الرياضية المالئمة	

التامرين الرياضية لها دور هام يف اختزال املوقف الضاغط ألنها تعترب مخرجاً لطاقة 

جسمية كامنة، عندما ال يرصح بخروجها فإنها تسبب توتراً. وتفريغها عرب التمرين الريايض 

يتيح للعقل أن يتحول إىل بعض األشياء املفيدة بعيداً عن اإلحباطات والضغوط التي أرهقت 

املواقف  مواجهة  يف  فعالية  أكرث  األسلوب  هذا  ويعترب  املواجهة.  أهبة  عىل  وجعلته  الجسم 

البيئة  عن  مؤقتاً  ابتعاداً  يبعدك  كام  بالنجاة،  باإلحساس  التمرين  يشعرك  وأيضاً  الضاغطة، 

التي تسبب الضغط النفيس، وتجعل التامرين الرياضية األفراد ينامون أفضل يف الليل. )بخيت: 
2013،ص116(
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عوامل مساعدة على نجاح التعامل مع األزمات:

• إدراك أهمية الوقت:	

عنرص الوقت أحد أهم املتغريات الحاكمة 

يف التعامل مع األزمات، فالوقت هو العنرص 

عىل  بالغاً  خطراً  ندرته  تشكل  الذي  الوحيد 

إذ  معها  التعامل  عملية  وعىل  األزمة،  إدراك 

األزمة  الستيعاب  مطلوب   الرسعة  عامل  إن 

والتفكري يف البدائل واتخاذ القرارات املناسبة.

• إنشاء قاعدة 	
شاملة ودقيقة من 

المعلومات:

إن وجود قاعدة أساسية للبيانات واملعلومات 

املتعلقة بكافة أنشطة املنظمة، وبكافة األزمات واملخاطر التي قد تتعرض لها قد يساعد كثرياً يف 

وضع أسس قوية لطرح البدائل واالختيار بينها.

إدراك

أهمية الوقت

االستعداد 

الدائم ملواجهة 

األزمات

إنشاء قاعدة

شاملة ودقيقة

من املعلومات
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• االستعداد الدائم لمواجهة األزمات:	

إن عملية االستعداد ملواجهة األزمات تعني تطوير القدرات العملية ملنع أو مواجهة األزمات، 

أثناء  لهم  املختلفة  األدوار  األفراد عىل  وتدريب  الخطط  ووضع  الوقاية،  إجراءات  ومراجعة 

مواجهة األزمات. )محسن: 2015،ص159(

دور وسائل اإلعالم في مواجهة األزمات

وتنوعه  ودوريته  اإلعالم  آنية  ألن  األزمة  مع  للتعامل  األول  التامس  خط  اإلعالم  يشكل 

ومرونته أمور تجعله أكرث فعالية يف التعامل مع األزمة منذ مراحلها األوىل، كام أن اإلعالم 

املعارص أصبح ميثل الشاشة العريضة التي تكشف مختلف الرصاعات واألزمات يف مختلف 

املجاالت، مام دفع املجاالت املختلفة )السياسية، واالقتصادية، والدينية والثقافية...الخ( تندفع 

صوب الساحة اإلعالمية لتشخيص واقعها ومعالجة أمورها وتقوية تأثريها ومخاطبة جامهريها، 

وهذا ما جعل اإلعالم يزداد التحاماً بالقوى الفاعلة يف املجتمع ويف النظام السائد التي تحدد 

اسرتاتيجيات عملها ومنطلقاتها. )جاب الله: 2016،ص214(

إن مهمة اإلعالم األساسية يف أوقات األزمات أياً كان نوعها هي جعل املعلومات التي تريد 

الرموز،  استخدام  العمل اإلعالمي عىل  ويعتمد  إليه،  املرسل  لدى  إرسالها معروفة ومفهومة 

والكلامت، والصور، وغريها، لنقل أفكار ومعلومات وخربات يتفاعل مبقتضاها متلقي ومرسل 

الرسالة يف مضامني اجتامعية معينة ومفاهيم متساوية ومتقاربة لدالالت الرموز ومضامينها، 

بحيث تتوافق مضامني الرسالة عند املرسل واملتلقي مبا يحقق فهم املعلومات ويستخدمها يف 
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تجاوز األزمة بأقل الخسائر املمكنة. )محسن: 2015،ص200(

االجتامعية   الحياة  أمناط  أصاب  واقعنا  عىل  املتغريات  من  كثرياً  العوملة  أنتجت  ولقد 

والسياسية والثقافية كافة، ولعل من أبرز هذه املتغريات هو الدور البارز لإلعالم بكافة أشكاله 

يف توجيه األحداث وصناعة القرار السيايس واالنتقال الرسيع للقيم والثقافات بني الشعوب، 

فلم يعد اإلعالم يف واقعنا املعارص وسيلة من وسائل الرتفيه والتسلية أو مجرد وسيلة لرصد 

الخرب وتحليله فقط، بل أصبح أحد موجهات الفعل السيايس، وصناعة القرار  عىل املستوى 

اإلقليمي والدويل. )محسن: 2015،ص201(

ويبرز دور اإلعالم في مواجهة األزمات كالتالي:

تولد األزمة اإلحساس بنوع من التوجس والقلق والحاجة إىل الشعور باألمن وتزداد 	 

الحاجة إىل املعرفة، لذا تزداد الحاجة إىل وسائل اإلعالم يف وقت األزمات.

رسعة نرش الحقائق الالزمة لخلق مناخ صحي يحتوي آثار األزمة ويعمل عىل تخفيفها، 	 

وتبعاً لذلك فإن التناول اإلعالمي لألزمات يجب أن مير بثالث مراحل يلعب اإلعالم 

دوراً محدداً يف كل مرحلة وتتلخص هذه املراحل يف اآليت:

مرحلة نرش املعلومات: يف بداية األزمة ليواكب اإلعالم رغبة الجامهري يف املزيد . 1

من املعرفة.

مرحلة تفسري املعلومات: وتقوم وسائل اإلعالم يف هذه املرحلة بتحليل عنارص . 2

األزمة والبحث يف جذورها وأسبابها، مقارنتها بأزمات أخرى مامثلة.
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دور . 3 يتوقف  ال  وانحسارها، حيث  األزمة  بعد  ما  مرحلة  الوقائية: وهي  املرحلة 

أن  يجب  بل  عنارصها،  مع  والتعامل  األزمة  تفسري  مجرد  عىل  اإلعالم  وسائل 

يتخطى الدور اإلعالمي هذا البعد لتقدم وسائل اإلعالم للجامهري طرق الوقاية، 

وأسلوب التعامل مع أزمات مشابهة. )محسن: 2015(

دور اإلرشاد النفسي في التعامل مع األزمات

نتيجة  العربية  مجتمعاتنا  يف  ازدياد  يف  القاسية  والظروف  األزمات  أن  علينا  يخفى  ال 

لعوامل كثرية كاألزمات االقتصادية، واالجتامعية، والحروب وما ينتج عنها من مشكالت نفسية 

وانفعالية، وهذا يستدعي من العاملني يف مجال خدمات الصحة النفسية اإلسهام يف مساعدة 

إىل  طاقاتهم  واستثامر  واالجتامعي،  النفيس  التوازن  حالة  إىل  وإعادتهم  األشخاص  هؤالء 

عىل  األزمات  اإلرشادي يف  التدخل  عملية  وتركز  وملجتمعهم،  لهم  خدمة  ممكن  حد  أقىص 

املساعدة الفورية لوقف األمل النفيس قبل أن تسبب أرضاراً خطرية عىل الصحة النفسية للفرد.  
)العاسمي: 2013(
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وختامًا..

ينبغي عىل الفرد عند تعرضه لألزمة أن يغري نتائجها السلبية إىل إيجابية وأن يحول األزمة 

األمور  أن األزمة من أفضل  الكثري من األشخاص  من كونها مشكلة إىل فرصة، حيث يرى 

التي مرت بهم يف حياتهم عىل اإلطالق، ألنهم تعلموا الكثري عن أنفسهم وعن الحياة بشكل 

عام. ويرى »أكيلريا وميسيك« Akellera and Misick أن كلمة األزمة بالصينية تتضمن 

االنهيار  أو  االنتحار  إىل  تؤدي  وقد  وعائلته  الشخص  تهدد  ألنها  الخطر؛  والفرصة:  الخطر 

العصبي. والفرصة؛ ألن األشخاص خالل األزمة يصبحون أكرث تقبالً للمؤثرات العالجية، وهذا 

يساعد عىل أداء أدوارهم بتوازن مبستوى أعىل مام كان عليه من قبل.



28 مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

المراجع

القرآن الكريم.. 1

بكيل قائد أحمد الغويل: األزمات ومنهج النبي صىل الله عليه وسلم يف إدارتها ودالالته . 2

الدعوية، رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، أم درمان، 2015م.

حسني محمد حسني بخيت: اسرتاتيجيات التعامل مع األزمات والكوارث سيكلوجياً، . 3

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 2013م.

للدراسات . 4 الحكمة  مجلة  األزمات،  وإدارة  اإلعالمي  التخطيط  الله:  جاب  حكيمة 

اإلعالمية واالتصالية، العدد 7، 2016م.

علم . 5 مجلة  الطارئة،  األزمات  إدارة  النفيس يف  اإلرشاد  دور  العاسمي:  نايل  رياض 

النفس، العدد 96، مرص، 2013م.

إدارة األزمات، رسالة دكتوراه، . 6 محمد خليل محمد محسن: دور وسائل اإلعالم يف 

جامعة أم درمان اإلسالمية، أم درمان، 2015م.





مركز األبحاث الواعدة في

البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

src@pnu.edu.sa


