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لوجیة المستخدمة في إدارة األزماتالسیكو  الفنیات  

  : مقدمة
بعد مسح للمصادر المطبوعة والمخزنة إلكترونیـا مـن  الحاليبحث ال أجري

 Educationalمصـادر المعلومـات التربویـة  بمركـزخـالل : قاعـدة البیانـات الخاصـة 

Resources Information Center (ERIC) ، الخاصـة بمستخلصــات  البیانـات وقاعـدة
مــن عــام  بــدءا    Dissertation Abstracts International الدولیــةالعلمیــة  الرســائل
" إدارة األزمــة مثــل  مفتاحیــهالكلمــات عــدد مــن الاســتخدم  وقــد،  اآلن حتــى ١٩٩١

Crisis Management  ،  دخل فــي األزمــة التــاســتراتیجیات وCrisis intervention 

strategies  رشاد األزمة ،   Crisis Psychologyواألزمة النفسـیة   ، Crisis consultingوإ
  ، واإلسـعافات النفسـیة األولیـة    The Psychology of a Crisisوسـیكولوجیة األزمـة 

Psychological First Aid  وقــد تــم االســتعانة بالمفــاهیم والمصــطلحات الــواردة فــي ،
 Journal of Crisis Intervention and Suicideعــدد مــن المجــالت العلمیــة مثــل 

Prevention  ، علي مواقع الویب التالیة : اإلنترنتكما استعین بشبكة    
http://www.ericir.syr.edu 
http:// calswec.Berkeley.edu 
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests 
http://www/nap.edu/readingroom/books/nses/    
http://www.hhpub.com/journals/crisis/index.html 
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/crisis.html 
http://www.crisispsych.com/artikler/CCP/present/new.htm  
http://www.calib.com/nccanch/pubs/usermanuals/crisis/index.cfm  

مصـــطلحات  : األول القســموینقســم البحــث إلــى ثالثــة أقســام كمــا یلــي :
الفنیـات  :  الثالـث القسـم، و   إدارة األزمـات سـیكولوجیة :  نيالثـا القسـمو ،  بحـثال
وقـد تبـع ذلـك عـرض لـبعض نمـاذج ،   المسـتخدمة فـي إدارة األزمـات سـیكولوجیةال

، ثــــم فـــــي نهایـــــة األمـــــر  إدارة األزمـــــات ســـــیكولوجیة حــــولســـــابقة الدراســـــات مــــن ال
  خالصة وتعقیب ومقترحات حول سبل إدارة األزمات  .

  
  ثبحمصطلحات ال 
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                    -مفهوم لألزمة:تعریف ل تحدید نحو

ربما یجد الباحث في مجال إدارة األزمات صعوبة حقیقیة في الحصول على 
تعریف محدد لألزمة وقد یعزى ذلك لتعددت وجهات النظر حول مفهوم 
األزمة بتعدد وجهات من تناولها ، فهناك العدید من السیاقات التي تدرس فیها 

لها عملیة إدارة األزمة ، فعلى سبیل المثال ال الحصر أمكن للباحث ومن خال
  ) مجال لمفهوم األزمة وهي :٣٦استقصاء أكثر من (

 نفسیة أزمة  أزمة تعلیمیة  أزمة جماعیة  أزمة فردیة 

 أزمة إداریة  أزمة ریاضیة  أزمة طبیة  أزمة غذائیة 

 أزمة بیئیة  أزمة اقتصادیة  أزمة زراعیة  أزمة صناعیة 

 زمة سیاسیةأ  أزمة طبیعیة  أزمة تشریعیة  أزمة تجاریة 

 أزمة مروریة  أزمة عسكریة  أزمة أخالقیة  أزمة محلیة 

 أزمة دولیة  أزمة تكنولوجیة  أزمة فكریة  أزمة إنسانیة 

 أزمة أمنیة    أزمة نقدیة   . أزمة سیول   أزمة أسریة  
  أزمة تسویقیة   أزمة ثقة   . أزمة قلبیة   أزمة بیولوجیة  
 یةأزمة نمائ   أزمة مجتمعیة   أزمة ریاضیة   أزمة فنیة  

إال أنه مهما كان نطاق هذه األزمات .. فقد أصـبحت نتیجـة لتطـور الحیـاة 
وتـشــابكها أن تشــــابكت األزمـــات فأصــــبح التـــأثیر متبــــادًال بـــین كــــل منهـــا وتــــداخلت 
الخطوط بینها ، فال یمكن عزل األزمـات التعلیمیـة عـن سـیاق األزمـات االجتماعیـة 

والنفســـیة واإلداریـــة واألخالقیــة، والتكنولوجیـــة ، واالقتصـــادیة ،  ...وحتـــى  واألســریة
األزمــات النفســیة فــال تأخــذ كلهــا نفــس الشــكل أو األســلوب ؛ فأزمــة الهویــة تختلــف 
عــن أزمــة الفقــد ، تختلــف عــن أزمــة االنتحــار ، تختلــف عــن أزمــة المــوت الفجــائي 

لتـــدخل الخـــاص بهـــا فـــي ضـــوء ... فلكـــل تـــداعیاتها ولكـــل منهـــا أســـلوب التنفـــیس وا
أسبابها ، والعوامل المؤثرة فیها والمرحلـة العمریـة التـي تخـتص بأطرافهـا ، والموقـف 

  والمكان الذي حدثت فیه ... 
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إلـى التسـبب فـي حصـول وضـع نفسـي معـین مـا یـؤدي التعـرض ألزمـة فقـد 
یتمیز بظهور أعراض نفسـیة وجسـمیة متعـددة. وقـد تـؤدي  النفسیة،یعرف بالصدمة 

تعزیــز قــدرات التكیــف لــدى الفــرد، أمــا فــي حالــة عــدم  إلــىاألزمــة فــي بدایــة حــدوثها 
معرضــَا آلثـار الصــدمة النفسـیة. ولعــل هــذا  یصـبحزوال الضـغط الواقــع علیـه، فإنــه 

نــه یســاعد فــي تــوفیر وقایــة إحیویــاً، حیــث  أمــراً یجعــل مــن التــدخل فــي وقــت األزمــة 
.  تما حدث ذاإأولیة، والتخفیف من حدة اآلثار النفسیة    الحقًا

وجه الصعوبة إذن فـي تحدیـد مفهـوم " األزمـة " یكمـن فـي شـمولیة طبیعتـه 
، واتساع نطاق استعماله لینطبق على مختلـف صـور العالقـات اإلنسـانیة فـي كافـة 
مجـاالت التعامـل اإلنسـاني ، وعلـى تعـدد مســتویاته حتـى أصـبح مـن المتعـذر علینــا 

جــد مصــطلحًا یًضــارع مصــطلح " األزمــة " فــي ، إن لــم یكــن مــن المســتحیل ، أن ن
مكانیاته ، واتساع مجاالت استخدامه ، بدًء مـن الحـدیث عـن " أزمـة الثقـة "  ثرائه وإ
التـي قـد تنشـأ بـین صـدیقین ، وتهـدد اسـتمرار صـداقتهما ، وانتهـاء بأزمـة الثقـة التـي 

لعمـاري ، قد تطرأ على العالقات الدولیة وتهدد مصیر العالم بأسره (عبـاس رشـدي ا
١٧-١٦،  ١٩٩٣. (  

التـدخل مــع األزمــات،  نظریــةاالفتراضــات األساسـیة التــي تســتند إلیهـا  مـنو 
أن ال نفتــرض وجــود مـــا  ویجــبشــخص  كـــلأن األزمــة تحــدث ویمكــن أن تحــدث ل

یــرفض الكـــالم أو حتـــى  النفســـیة المریضـــة عنــدما نـــرى طفـــالً  بالبیئــةیمكــن تســـمیته 
 Stunned Conditionلـــة مـــن الـــذهول التـــام حا أو Muteوصـــوله إلـــى مرحلـــة الـــبكم 

 الفردیــة للفــروقمــن أن  الــرغم وعلــى ، هحــدوث زلــزال نجــم عنــه انهیــار منزلــ عقــب
علـى احتمـاالت تعــرض الطفـل لالنهیـار عقـب تعرضــه لصـدمه أو أزمـة وكــذا  اً تـأثیر 

شــخص لدیــه مناعــة مــن احتمــاالت  یوجـد ال فإنــهوتوقیــت االضــطرابات  شــكلعلـى 
 Aftermath ofالشـاملة  الكارثیـةاالضطرابات عند حـدوث األزمـات حدوث مثل هذه 

A crisis اً زائـد أو حمـالً  اً زائـد اً بضغوط نفسـیة شـدیدة عبئـ المحملةتسبب المواقف  إذ 
علـــى مجمـــل البنـــاء النفســـي  الـــوظیفيحالـــة مـــن العجـــز أو االضـــطراب نـــتج عنـــه ی

  .)Gilliland, James, 1997; Donna, Messick, Farrell ,1998(للفرد
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أن محاولــة فهــم  (Stephen et . al ,1996 : 10)ویــرى " ســتیفن وآخــرون "  
 Crisisواســتراتیجیات التــدخل فــي األزمــات  Crisisالمصــطلحات األساســیة لألزمــة 

intervention  وأســــــالیب تطــــــویر الخطــــــط واالســــــتراتیجیات ذات المغــــــزى فــــــي إدارة
األول علـى مراجعـة اإلطـار النظـري األزمات ومواجهـة الكـوارث ؛ یعتمـد فـي المقـام 

  وفهم أفكار المنظرین حول نظریة األزمة .
ــــاًء علیــــه فســــوف یــــتم التعــــرض لماهیــــة األزمــــة مــــن حیــــث أنواعهــــا ،  وبن
والمراحـــل التـــي تمـــر بهـــا ، والفـــروق المنهجیـــة بـــین مـــدخلي إدارة األزمـــات واإلدارة 

ى الفنیـات السـیكولوجیة باألزمات واستراتیجیات التدخل في األزمـات مـع التركیـز علـ
المسـتخدمة فــي إدارة األزمـات ، ثــم محاولـة الخــروج بـبعض التوصــیات والمقترحــات 

  التي قد تفید في وضع تصور مقترح إلدارة األزمات في البیئة المصریة .
  ماهیة األزمة :

األزمة فـي التعریـف اللغـوي كمـا ورد فـي المعجـم الوسـیط التعریف اللغوي لألزمة : 
) تعنـــي الضــــیق والشـــدة ، واألزمــــة هـــي الشــــدة ٩٨، ١٩٨٥العربیــــة، ةلغـــ(مجمـــع ال

والقحط وجمعهـا أوازم، وكمـا ورد فـي مختـار الصـحاح "األزمـة هـي الشـدة والقحـط"، 
(والمــأزم) المضــیق، وكــل طریــق ضــیق بــین جبلــین مــأزم، وموضــوع الحــرب أیضــًا 

  مأزم. 
ت تعریـف المبذولـة لنحـ مـن خـالل اسـتقراء الجهـود البحثیـة:التعریف العلمي لألزمـة

  ت لألزمة یمكن تصنیفها كما یليعدة تعریفالألزمة أمكن الوقوف على 
 ــــة إدرا ــــف األزمــــة كعملی  مــــن ُلُ  كــــ ىر فیــــومعالجــــة نفســــیة للحــــدث:  كتعری

(Little,Robinson&Burnettc,2002;Lee,1995 ; Richardson,1988)  األزمـــةأن 
 Intolerableه صـعب االحتمـال دراك الفرد لحدث ما أو موقف معـین بأنـتمثل إ

difficulty التوافـــق لـــدى الشـــخص  أوأو یفـــوق میكانیزمـــات المواجهـــة  ویتجـــاوز
ذا یسـتنفذ فـي نفـس الوقـت كـل مصـادر وأسـالیب المواجهـة .و  لـم یـتم مسـاندة  وإ

عادتـــهالشـــخص للـــتخلص مـــن أو التخفیـــف مـــن األزمـــة  ســـابق حالتـــه  إلـــى وإ
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،  اً انفعالیــ اً وظیفیـ اً أو عجـز  خلـالً  األزمـةب االنفعالیـة قبـل األزمـة یمكـن أن تسـب
 "التأكیـد علـى مـا یسـمى  یالحـظإلى هذا التعریف  وبالنظر " اً سلوكی اً معرفیأو 

الحـدث أو الموقـف ذاتـه ،  علـىمـن التأكیـد  أكثـر "الحـدث أو الموقـف  إدراك
مـــن وجهـــة  الحـــدثممـــا یجـــذب االنتبـــاه إلـــى المعنـــى الكامـــل أو المتضـــمن فـــي 

أو الضـاغط ،  ادمأو یوجـد فـي الموقـف الصـ ثص الـذي یمـر بالحـدنظر الشخ
ــــنفسإذ قــــد یتواجــــد الكثیــــر مــــن النــــاس أو یمــــرون  الحــــدث أو الموقــــف و  ب

أساســـي  بشـــكلمختلفـــة تمامـــًا وذلـــك ألن اســـتجاباتهم تعتمـــد  بصـــور یســـتجیبون
دراك  علـى المختلفة لمعنى وداللة الحدث أو الموقـف بنـاًء  اتهمعلى تصوراتهم وإ

ــــتم  صــــیة البیئــــة النفســــیة والمزاجیــــة لكــــل شــــخصخصو  ، حیــــث یجــــب أن ال ی
من حیث القیمـة أو الصـیغة   Traumatic eventsالتعامل مع األحداث الصادمة 

الشــكلیة لهــا بــل مــع ترجمتهــا إلــى الــدالالت النوعیــة الخاصــة بالنســبة إلدركــات 
إلـى  (Webb,1999 ,8)كل شخص لها على حدة . وفي هذا السیاق أشـار "ویـب" 

ـــنفس  أنـــه قـــد یتواجـــد العدیـــد مـــن األشـــخاص فـــي نفـــس الموقـــف و یتعرضـــون ل
الحــــدث ولكــــن تختلــــف لــــدیهم التــــداعیات أو التوابــــع النفســــیة لهــــذا الموقــــف أو 
الحــدث لــیس فقــط بســبب اخــتالف خبــراتهم ولكــن ألن الخصــائص الفردیــة لكــل 

عـرف بالمعالجـة النفسـیة للحـدث أو ُ الموقـف .  منهم تؤثر بشكل كبیـر علـى مـا ی
وربمــا یســوغ لهــذا االعتــراف بقــدرة اإلنســان علــى تقریــر ضــبط ســلوكه فــي قوتــه 
ــعفه فـــــي التعامـــــل مـــــع األزمـــــات مـــــا ورد بوضـــــوح فـــــي األســـــاس النظـــــري  وضـــ
السیكولوجي للعالج العقالني االنفعالي المتمثل في نظریـة الشخصـیة لــ "إلبـرت 

حـادث أو خبـرة  (A)تعنـي  حیـث (A.B.C)والشهیرة بنظریة  Ellis , (1993)ألیس " 
Act  بینمـــا تعنـــي(B) والمعتقـــدات  راألفكـــاBeliefs  فـــي حـــین تعنـــي(C)  النتیجـــة

فـإذا حـدث أن شـعر فـرد مـا بخبـرة انفعالیــة   Emotional Consequenceاالنفعالیـة
(C)  كالصـــدمة النفســـیة نتیجـــة لحـــادث مـــا(A)  كانتحـــار أو قتـــل أو وفـــاة إنســـان

مـــع أنــه یبـــدو هـــو الســبب فـــي النتیجـــة  (A)ادثـــة عزیــز علیـــه ، فـــإن حــدوث الح
، فإنه األمـر وفقـًا لمعطیـات هـذه النظریـة لـیس كـذلك ، حیـث أن  (C)االنفعالیة 
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النتیجـــة االنفعالیـــة لمواقـــف األزمـــات قـــد تختلـــف مـــن فـــرد إلـــى آخـــر بـــاختالف 
 (B)هذا الفرد  وأفكاره ومعتقداتـه عـن هـذا الحـادث ، وبالتـالي فـإن  إدراكطریقة 

، هــي التــي تعتبــر  مســؤلة عــن إبــراز هــذه النتیجــة االنفعالیــة فــي  (A)ســت ولی
صورة صدمة نفسـیة أو تماسـك وصـالبة نفسـیة تجـاه مواقـف األزمـات ، أي أن 

  اإلدراك وخلفه قیم ومعتقدات الفرد هي التي تنتج المعالجة النفسیة للحدث . 
 : یــــة ) إلــــى أن نظر ١٩٩٥فیشــــیر طلعــــت منصــــور ( تعریــــف األزمــــة كعــــرض

"جیرالــد كــابالن" تمیــز حالــة األزمــة بمظــاهر اخــتالل التــوازن، التــي تتضــح فــي 
االضــــطراب االنفعــــالي وفــــي انهیــــار قـــــد رات الفــــرد علــــى حــــل المشـــــكالت أو 

) إلـــــى ١٩٨٨،٣٣٠مواجهـــــة المواقـــــف الصـــــعبة، كمـــــا یشـــــیر كمـــــال دســـــوقي (
 تعریــف األزمــة باعتبارهــا عــرض عصــبي یتمیــز بالفجائیــة والعنــف واالقتضــاب

 ویصاحبه قلق وهیاج وصرع.

 : مــن بــین وجهــات النظــر حــول األزمــة أنهــا عبــارة عــن  تعریــف األزمــة كنــاتج
نتــاج لألحــداث الخطیــرة التــي تمثــل تهدیــدًا الحتیاجــات البقــاء ، وتــرتبط بشــكل 
رمــزي بالتهدیــدات األولیــة التــي تنــتج عــن التعــرض والصــراع ، وتحــدث كنتیجــة 

 Noel & Rita)ت تكیــــف مالئمــــة للفشــــل فــــي التوصــــل إلــــى میكانزیمــــا

timms,1982,50) ) ١٩٩٦، كمــــا ینظــــر كــــل مــــن محمــــد عبــــد الغنــــي هــــالل ، (
) إلــى األزمــة باعتبارهــا نتیجــة نهائیــة لتــراكم ٢٠٠٢ومحســن أحمــد الخضــیري (

مجموعـــــة مـــــن التـــــأثیرات وأنهـــــا تمثـــــل نتـــــائج مجموعـــــة مـــــن تتابعـــــات تراكمیـــــة 
Accumulative Sequences ألخـرى إلـى أن تصـل إلـى حالـة مـن تُغـذي كـل منهـا ا

االنفجــار الفجــائي بصــورة تعكــس نقــص المعلومــات وعــدم وضــوح الرؤیــا لـــدى 
 متخذ القرار . 

  : حیـث یـرى كـل مـن  تعریف األزمة كحدث تتشابك فیه األسباب مـع النتـائج
(Mitchell ,1999 ;Roberts ,2000)  أن األزمـة حـدث مفـاجئ غیـر متوقـع تتشـابك

نتــائج ، وتتالحـــق فیــه األحــداث بســرعة كبیـــرة تُزیــد مــن درجـــة فیــه األســباب وال
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الغمــوض عمـــا یمكـــن أن یحـــدث مـــن نتـــائج وتطـــورات فـــي المســـتقبل ، وتجعـــل 
متخذ القرار فـي حیـرة مـن أمـره فـي طبیعـة مـا یمكـن اتخـاذه مـن قـرارات مناسـبة 

 لدرجة قد تصل به إلى مرحلة الالقرار فاقدًا السیطرة والتصرف .

 ٣٣٠، ١٩٨٨فیشــیر تعریــف كمــال دســوقي ( كنقطــة تحــول : تعریــف األزمــة (
لألزمــة باعتبارهــا نقطــة تحــول إلــى األفضــل أو األســوأ وأنهــا لحظــة حاســمة أو 
وقت حرج ونقطـة مصـیریة فـي مجـرى حـدث مـا ، تتمیـز بتحسـن حـاد أو تـأخر 

لحظـة خطـر  هـي نقطة تحول هامة في المرض أو التاریختمثل  األزمةف حاد ،
فـــي اللغــة الیونانیـــة  األزمــة وكلمـــة . الكبیــرة التغیـــراتمباشـــرةً قبــل كبیــرة تظهــر 

اإلنسـان  جسـمحـدث فـي  اً مفاجئ اً خطیر ًا القدیمة ظهرت كتعبیر طبي یعني تغیر 
، كمــا یتفـق "كریســتي"  … )كلـوي  فشـل –فــي الـدورة الدمویــة  هبـوط –(جلطـة 

Kristi,(1999,219) حالـة مؤقتـة مــن  الألزمـة باعتبارهـ همـع هـذا التوجـه فـي تعریفـ
تغیــر جــذري فــي النــواتج اإلیجابیــة الضـیق ، وعــدم التنظــیم ، مــع احتمــال وقـوع 

لــى هــذا الحــد تتســاوى فــرص التحــول إلــى األفضــل مــع التحــول  أو الســلبیة ، وإ
 ةأو ســـیاد ةغلبـــهنـــاك اعتقـــاد ســـائد لـــدى غالبیـــة النـــاس بإلـــى األســـوأ . إال أن 

تمثـــل وفقـــط أنهـــا اعتبـــار مـــة علـــى جانـــب التحـــول إلـــى األســـوأ فـــي تعریـــف األز 
نقطــة تحــول فــي سلســلة متتابعــة مــن األحــداث غالبــًا مــا تقــود إلــى نتــائج غیــر 

وهـــذا یتعــارض مــع كـــل التوجهــات الســابقة التـــي تنظــر لألزمـــة مرغــوب فیهــا ، 
كنقطة تحول تصبح فیه التحوالت السلبیة بدائل متنافسة تمامًا مـع التحـول إلـى 

قـد تحمــل أن األزمـة تحمــل فـي طیاتهــا بعـدًا ســلبیًا فاألفضـل ، فعلــى الـرغم مــن 
 Brenda, Lynette). كمــــا یــــرى كــــل مــــن  اً بعــــدًا إیجابیــــأیضــــًا فــــي طیاتهــــا 

,1995;Peggy ,1998)  فرصـــةبمثابـــة مواجهـــة األزمـــات یعـــد نجـــاح الفـــرد فـــي أن 
، وتمكینـه مــن التعامــل بنجــاح ةالتكیفیــالفــرد لنمــو وتعزیــز ذخیـرة قــدرات للـتعلم وا

  .المستقبلیةألزمات مع ا
 : ومنهـا تعریـف مجـدي عبـد الكــریم  تعریـف األزمـة كموقـف أو كحالـة ســلوكیة

) لألزمـــة باعتبارهـــا حالـــة الفـــرد الســـلوكیة التـــي تســـتدعي یقظـــة ١٩٩٩حبیـــب (
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 ,Aguileraســریعة للحفــاظ علــى الســالمة البدنیــة والنفســیة . كمــا تُشــیر "أجلیــرا"

تؤثر علـى عـدة مظـاهر سـلوكیة فـي حیـاة إلى أن حالة األزمة یمكن أن  (1998)
الفــــرد الجســــمیة والفكریــــة واالجتماعیــــة تتمثــــل فــــي الشــــعور بالتعــــب واإلجهــــاد، 
والعجــز ، وعـــدم الكفایـــة ، والحیـــرة والقلــق ، واضـــطراب فـــي العالقـــات األســـریة 

أزمــــة یعطــــي معنــــى حــــدوث شــــئ  تعبیــــر إنواالجتماعیــــة وعالقــــات العمــــل . 
 ویتصـــفت حســـیة والشـــعور بـــالخطر وانفعـــاالت باعتبـــارامفـــاجئ مـــرتبط عـــادة 

،  فجائیـاً  یحـدث، و أو أكثـر مـن األطـرافطـرف ل اً تهدید یحملالتالیة:  بالشروط
كـل مـن "جـیمس تعریـف كمـا یؤكـد و  . الوقـت المسـموح بـه محدودیـةفضًال عن 
 غیـــر موقـــف علـــى أنـــهاألزمـــة  لمفهـــوم (James& Gilliland,2000,3) وجااللنـــد"

احتمــال أن یســبب  مــع  an intolerable difficultyحتمــالمحتمــل أو صــعب اال
كمـا  . اً سـلوكی اً انفعالیـ اً معرفیـ اً وظیفیـ اً عجـز  أو هذا الموقف غیر المحتمل خلـالً 
) إلـى أن هنـاك مجموعـة مـن ٤٩-٤٨،  ١٩٩٥یشیر (علـّي إسـماعیل علـّي ، 

 تالیة:العالمات الدالة على التغیر السلوكي أثناء األزمة تتلخص في النقاط ال

عجز الشخص عن أداء الوظـائف المهنیـة بصـورة طبیعیـة ، وكـذلك عجـزه عـن  .١
 أداء واجباته األسریة بالشكل المطلوب .

ــــادة، أو مالزمــــة لغیــــره  .٢ انســــحاب الشــــخص مــــن االتصــــاالت االجتماعیــــة المعت
 بشكل لصیق. 

قــــد یتســــم ســــلوك بعــــض األشــــخاص فــــي مواقــــف األزمــــات بــــالتهور كمحاولــــة  .٣
 االنتحار.

فض بعـــض األشـــخاص مســـاعدة األصــدقاء ، وتنبـــع هـــذه االســـتجابة فـــي قــد یـــر  .٤
الغالب من الخـوف مـن التقیـیم السـلبي إلحساسـهم بـالعجز والحـرج لكـونهم غیـر 

 قادرین على التصدي لمشكالتهم .

قــد یظهــر بعــض األشــخاص ســلوكًا غیــر متســق مــع أفكــارهم ومشــاعرهم ، مثــل  .٥
فــي مواقــف ال تســتدعي ذلــك البكــاء أو الضــحك بشــكل یخــرج عــن المــألوف ، و 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩

أو یظهـــر مـــنهم ســـلوك غیـــر نمطـــي مثـــل التـــدخین أو تعـــاطي المخـــدرات علـــى 
 غیر تاریخ سابق .

  مفاهیم مرتبطة باألزمة:
نظـــرًا للتقـــارب الشـــدید بـــین مفهـــوم األزمـــة وبعـــض المفـــاهیم األخـــرى التـــي 

واء تشــترك فــي ســمة واحــدة جمیعــًا هــي الحاجــة إلــى المواجهــة والتــدخل واإلدارة، ســ
أو كانــت ، Problem Managementكانــت مشــكلة فهــي تحتــاج إلــى إدارة المشــكالت 

تهدیــد أو ، أو كانــت Disaster Managementكارثــة فهــي تحتــاج إلــى إدارة الكــوارث 
أو كانـت ضــغوط ، Risk Managementفهـي تحتـاج إلــى إدارة المخـاطر  Riskخطـر 
Stress   فهــــي  تحتــــاج إلــــى إدارة الضــــغوطStress Management  وحــــول المعــــاني

شـــــیر ُ إلـــــى كـــــل منهـــــا علـــــى النحـــــو  Richardson,(1988,13-36) المـــــوجزة لكـــــل منهـــــا ی
  -التالي:

  Threatالتهدید : 
هي مرحلة اإلنذار المبكر لما قـد یحـدث  وتمثل مرحلة من مراحل األزمة ،

مستقبًال من مشكالت إذا لم یتم التصدي لهـا تتحـول إلـى ضـغوط ضـارة وتقـود إلـى 
وث األزمة بالفعل. بل أن بعض من تصدوا لتعریف األزمة اشـترطوا فـي موقـف حد

األزمة اتصافه بصفتین أساسیتین همـا : التهدیـد وضـغط الوقـت (محمـد عبـد الغنـي 
) . أي أن التهدید شرط الزم لحـدوث األزمـة ولكنـه غیـر ٩،  ١٩٩٦حسن هالل ، 

 كاٍف .

    Problemالمشكلة 
مة ، ولكنهـا ال تمثـل األزمـة بجمیـع جوانبهـا . وتمثل مرحلة من مراحل األز 

وهي في الغالب المرحلة الممهدة لألزمة أو مـا یسـمى بمرحلـة مـا قبـل األزمـة حیـث 
، وتصـبح كافـة یفشل معها أسـالیب الفـرد التكیفیـةتزداد المشكالت حدة وشدة بحیث 

ملــــة أســـالیبه المعتـــادة غیـــر قــــادرة علـــى مواجهـــة الموقــــف المشـــكل بتداعیاتـــه المحت
  والمفاجئة وغیر المتوقعة . 
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وربمــا یؤكــد هــذا التوجــه فــي تحلیــل موقــف األزمــة كســیاق تطــوري للمشــكلة 
مــا ذهــب إلیــه مــن أن المشــكلة تمثــل الســبب لحالــة غیــر مرغــوب فیهــا ،  وبالتــالي 
یمكن أن تعمل بمثابـة تمهیـد لألزمـة إذا اتخـذت مسـارًا حـادًا ، فالمشـكلة تحتـاج فـي 

التفكیـــر والجهـــد المـــنظم االعتیـــادي ، لكـــن األزمـــة تحتـــاج إلـــى  التعامـــل معهـــا إلـــى
التفكیـر والجهــد المـنظم تحــت ظــروف ضـغط الوقــت والتهدیـد نظــرًا ألن دورة األزمــة 

  ).١٠،  ١٩٩٦سریعة ومتالحقة  (محمد عبد الغني حسن هالل ، 
هــــذا وقــــد ورد فــــي الــــدلیل التشخیصــــي اإلحصــــائي لالضــــطرابات العقلیــــة 

) تســـع فئـــات تتـــوزع ١٩٩٤بطـــة األمریكیـــة للطـــب النفســـي ســـنة (الصـــادر عـــن الرا
علیهــــا المشــــكالت، ویمكــــن أن تشــــكل أو تــــؤدي العدیــــد مــــن هــــذه المشــــكالت إلــــى 

صــنیف فــي تلل يمواقــف أزمــات نفســیة وســلوكیة علــى الــرغم مــن أن الهــدف األساســ
الـــدلیل التشخیصــــي اإلحصـــائي هــــو تقـــدیم أو عــــرض المشـــكالت النفســــیة والبیئیــــة 

فیــــه الصــــعوبات واالضــــطرابات النفســــیة نشــــأت ا مؤشــــرات للســــیاق الــــذي بوصــــفه
المشـكالت النفسـیة والبیئیـة التـالي ویعـرض الجـدول  (Webb,1999,6)والسلوكیة للفـرد 

  المرتبطة باألزمات النفسیة لدى األطفال والكبار.
 التعریف وأمثله . المشكالت

) مشكالت مع جماعة الدعم ١
 Problems with األولیة

Primary Support 
group 

المشكالت الصحیة في  –موت أحد أعضاء األسرة 
ال أو صالتفكك األسرى عن طریق االنف –األسریة 

االبتعاد  –رب أحد الزوجین غالطالق أو غیاب وت
الزواج مرة أخرى  –أو الجبري عن المنزل ختیاري اال
الحمایة الوالدیة  –اإلساءة الجنسیة أو البدنیة  –

الضبط الزائد أو التسامح  –إهمال الطفل  –الزائدة 
میالد طفل أو شقیق  –التفرقة بین األشقاء  –الزائد 

. 

) مشكالت مرتبطة بالبیئة ٢
 Problemsاالجتماعیة . 

related to Social 

المساندة االجتماعیة غیر  –خسارة أو فقد صدیق  -
ات صعوب –العیش منفردًا أو وحیدًا  –المناسبة 
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 التعریف وأمثله . المشكالت
Environment   یز العرقي أو الدیني أو یالتم –التعایش الثقافي

التوافق مع تحول دورة الحیاة مثل  صعوبة –الثقافي 
  ) .  retirement( التقاعد 

) المشكالت التربویة  ٣
Educational problems  

النزاعات مع –األكادیمیة  عاقاتاإل –األمیة  -
البیئة المدرسیة غیر  –المعلمین أو الزمالء 
 ناسبة .الم

) المشكالت المهنیة ٤
occupational problems  

روتین أو  –التهدید بفقد الوظیفة أو العمل –البطالة
الظروف السیئة  –نظام العمل المحمل بالضغوط

عدم الرضا الوظیفي أو عدم  –والصعبة للعمل
تغیر  –حصول الفرد على اإلشباع النفسي من العمل

 یس العمل والزمالءالمستمرة مع رئالنزاعات  –العمل

) المشكالت المتعلقة باإلقامة أو ٥
 Housing problemsالسكن 

ظروف السكن  –عدم وجود مأوى (أطفال الشوارع ) 
 ممعه رالجیران الذین ال یتواف –غیر المناسبة 
 مع الجیران. ةالمستمر نزاعات ال –اإلحساس باألمن 

) المشكالت االقتصادیة ٦
Economic problems  

عدم كفایة  –الفقر الشدیدحالة من إلى ول تحال
تأمین أو الرفاهیة العدم كفایة  –مصادر التمویل

 insufficient welfare supportاالجتماعیة

) مشكالت الحصول على خدمات ٧
 Problemsالرعایة الصحیة 

with access to heath 
care services 

عدم  –عدم مناسبة خدمات الرعایة الصحیة  -
وسائل االنتقال إلى مراكز ومؤسسات الرعایة توافر 

مؤسسات و عدم توافر ما یعرف بنظم  –الصحیة 
  التأمین الصحي .

) المشكالت المتعلقة بالتفاعل مع ٨
  النظام القانوني والجنائي

عدم الشرعیة في  –السجن أو الحجز  –االعتقال  -
  التعرض للجرائم المختلفة .  –مقابل الشرعیة 

  سیة وبیئیة أخرى .) مشكال نف٩
other psychological and 

Environmental 
problems   

النزاعات ب ـ و التعرض للنكبات والكوارث ـ الحر 
عدم  -المستمرة مع أعضاء خارج إطار األسرة 

مثل والنفسیة  وجود هیئات الرعایة االجتماعیة
  .األخصائي االجتماعي، والطبیب و المرشد النفسي، 
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     American psychiatric Association)   30-29., 1994( المصدر: ـ 

   Disaster الكارثة :
تعـــرف الكارثــــة بأنهــــا حـــادث شــــاذ وغیــــر عـــادي أو سلســــلة مــــن األحــــداث 
الفجائیـــة القـــاهرة أو المغرقـــة ، وینـــتج عنهـــا حالـــة مؤقتـــة مـــن عـــدم التـــوازن النفســـي 

تمثــل األزمــة تمزقــًا تــؤدي بعــد ذلــك إلــى حالــة االهتیــاج واالضــطراب االنفعــالي ، و 
) ، وقـد تكـون ٤٢،  ١٩٩٨واختالًال لالتزان الحیوي النفسي  (أحمد عبـد الخـالق ، 

فهــي  –الكارثــة هــي لحظــة انفجــار األزمــة ، ولكنهــا لیســت األزمــة بجمیــع مراحلهــا 
حالة حدثت بالفعل نجم عنها ضرر مـادي أو غیـره . والكارثـة كمـا ورد فـي المعجـم 

) نازلــــة عظیمــــة وشــــدة ، وجمعهــــا ٨١٣،  ١٩٨٥لعربیــــة، الوســــیط (مجمــــع اللغــــة ا
كــوارث ، ویقــال كرثتــه الكــوارث أي أقلقتــه ، وكرثــه األمــر أي أشــتد علیــه وبلــغ منــه 

  المشقة ، فهو كارث . وهذا یبین أن الكارثة أشد وقعًا وأقوى أثرًا من األزمة .
ومــن هـــذا یمكـــن اســتخالص أن الكارثـــة تمثـــل لحظــة مـــن لحظـــات األزمـــة 

اللحظة التي یبدأ فیها انفجار األزمـة وكالهمـا تطـور عـن عـدم مواجهـة مشـكلة هي 
محمـد كامـل ما أو نتیجة لإلخفاق في إدارة المشـاكل ، وهـذا مـا یؤكـده عبـد الوهـاب 

كالهمـــا مشـــكلة تختلـــف  Disasterوالكارثـــة  Crisis) مـــن أن األزمـــة ٨١٤أ ،٢٠٠٠(
  في الحجم واالنتشار والشدة.

  Stressالضغط : 
مثل الضغط الحمـل الـذي یقـع علـى كاهـل الفـرد ومـا یتبعـه مـن اسـتجابات ی

) ١٧، ٢٠٠٠، مـع التغیـر الـذي یواجهـه (علـي عسـكرمن جانبه لیتكیف أو یتوافق 
، كمــا یمثــل الضــغط نوعــًا مــن االنزعــاج أو األلــم أو الشــعور باالضــطراب ، ینـــتج 

االنزعـــاج أو  مـــن الحاجـــة إلـــى التحـــرر مـــن التـــوتر  أو الســـعي إلـــى الـــتخلص مـــن
الضیق أو األلم ، والضغط قد یكون قصیر المـدى یرافـق ظهـوره نتـائج متوقعـة إلـى 

)، ٢٥، ١٩٩٥حـــد كبیـــر ، وقـــد یـــؤدي إلـــى حـــدوث أزمـــة (علـــي إســـماعیل علـــي ، 
وعلى الرغم من أن الضغط لـیس بأزمـة فـي حـد ذاتـه ، إال أن الحـدث الضـاغط قـد 
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رد ألســالیب مواجهتــه أو الســیطرة علیــه ، یتطـور إلــى حالــة األزمــة فقــط إذا افتقــد الفــ
فاألزمـــة قـــد تتطلـــب حلـــوًال جدیـــدة قـــد ال تتـــوافر لـــدى الفـــرد مـــن خـــالل اســـتخداماته 

  العادیة لمیكانیزمات حل المشكلة . 
وعلى الرغم من أن الضغوط لیست مضرة فـي حـد ذاتهـا إال أنهـا قـد تكـون 

التـام لمـا یصـطلح علیـه مـن الوصـول إلـى المعنـى   Precipitateمقدمـة طبیعـة تعجـل
، هـــذا فـــي حالـــة وصـــول القلـــق المصـــاحب للضـــغط إلـــى درجـــة  باألزمـــة النفســـیة

تتجاوز أو تفوق قدرة الفرد على التوافق أو المواجهة ، مما قـد یـؤدى إلـى حالـة مـن 
أو التـأثیر الســلبي الخطیـر علــى األداء السـلوكي الــوظیفي العــام   Paralyzesالشـلل  

   .(Webb,1999,6)ة األزمة للفرد الذي یمر بحال
یفرلــي" نموذجــًا  (Mitchell&Everly, 1995,20-23) و یقــدم كــل مــن "میتشــل وإ

یفسـر لمــاذا ال یشــكل الحـدث الضــاغط وحــده األزمــة ، فاألزمـة تتحــدد وفقــًا للتفســیر 
المعرفــي والتنبیــه االنفعــالي وبالتــالي طبیعــة االســتجابة للحــدث الضــاغط وذلــك وفقــًا 

  التالي : لمعطیات الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحدث البیئي الضاغط

ضفاء المعنى   التفسیر المعرفي وإ

  التنبیه االنفعالي

  االستجابة للحدث الضاغط

  تنشیط میكانزیمات دفاع الفرد الهدف 

  المواجهة غیر الفاعلة مع الحدث

  خلل وظیفي مرتبط بالضغوط

  علة مع الحدثالمواجهة الفا

  استعادة التوازن الحیوي
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  ) نموذج االستجابة اإلنسانیة للضغوط١شكل رقم (
ویؤكد هذا التوجـه علـى طبیعـة العالقـة بـین الضـغط واألزمـة مـا ذهـب إلیـه 

مـــن أن األزمــة تحـــدث عنـــدما ال یقـــوى الفـــرد علـــى التعامـــل  Smead, (1988)"ســمید"
غط . فالحـدث الضـاغط وحـده بفعالیة مع التغیرات البیئیة التي تحمـل قـدرًا مـن الضـ

ال یشكل األزمـة ، فاألزمـة تتحـدد وفقـًا لنظـرة الشـخص للحـدث واسـتجابته لـه ، فـإذا 
رأي الفــرد الحــدث علــى أنــه هــام ومهــدد وأنــه وصــل معــه إلــى مرحلــة اســتنفاد كافــة 
اســتراتیجیات التوافــق المعتــادة وفــوق المعتــادة بــدون جــدوى ، كمــا أنــه أصــبح غیــر 

ر على متابعة بدائل أخرى، وفـي هـذه الحالـة فـإن هـذا الحـدث قـد واعي أو غیر قاد
وهي إحـدى  Psychological disequilibriumیدفع الفرد إلى حالة عدم االتزان النفسي 

  حاالت األزمة .
  Psychological traumaالصدمة النفسیة : 

ـــه .  الصـــدمة مـــن "صـــدم" ، والصـــدم : ضـــرب الشـــيء الصـــلب بشـــيء مثل
ضربه بجسده . وصـادمه فتصـادما واصـطدما ، وصـدمه یصـدمه وصدمه صدمًا : 

صدمًا ، وصدمهم أمر : أصـابهم . وفـي الحـدیث : الصـبر عنـد الصـدمة األولـى ، 
) . أي أن ٢٤٢٠،  ١٩٨٤أي عنــــــد فـــــــورة المصــــــیبة وحموتهـــــــا (ابــــــن منظـــــــور ، 

ــــدأ فیهــــا الفــــر  ــــه الصــــدمة هــــي اللحظــــة التــــي یب ــــت ب د إدراك أن مصــــیبة مــــا قــــد حل
  انفجار األزمة أو وقوع كارثة ما.فهي الترجمة النفسیة األولیة للحظة  وبالتالي،

) الصـــدمة النفســــیة ٣٤،  ٢٠٠٠كمـــا یعـــرف عبـــد الوهـــاب محمـــد كامـــل (
بأنها حدوث غیر المتوقع للفرد في الجوانب الحیاتیة االنفعالیـة والعقلیـة والتصـرفات 

دوث حالـة مـن الهلـع السلوكیة بصورة تُفضي إلى انخفـاض مسـتوى األداء العـام وحـ
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والــذعر والترویــع ، وقــد تنــتج الصــدمة النفســیة عــن وقــوع كــوارث طبیعیــة أو جــرائم  
أو حرائــق وانتشــار حــاالت التســمم .... الــخ. وبالتــالي فالصــدمة النفســیة تمثــل أحــد 

  أعراض األزمة ونواتجها .
 التعـــــرضالـــــرغم مـــــن أن لألفـــــراد مســـــتویات تحمـــــل مختلفـــــة ، فـــــإن  فعلـــــى

حـــــداث صـــــادمة متعـــــددة یقتضـــــي مطالـــــب متعـــــددة للتـــــواؤم أو التوافـــــق المتكـــــرر أل
الطاقـــة االنفعالیـــة حتـــى لـــدى ذوى مســـتوى التحمـــل المرتفـــع . وعلـــى  كـــلتســـتنزف 

التغلــــب النــــاجح علــــى األزمــــة بنــــاء علــــى جوانــــب القــــوة  إمكانیــــةالــــرغم أیضــــًا مــــن 
تمــــاالت مـــع األزمـــات ، أو منـــع اح المواجهــــةالشخصـــیة الفـــرد وتعـــدد میكانیزمـــات 

یـنجم عنهـا بطبیعـة الحـال تشـویه  وتكرارهـاتكرارها ، إال أن تعدد األحداث الصادمة 
 . (Webb,1999,6) أو حتى تحطیم لقدرات المواجهة أو التوافق

  Catastropheالنكبة (المأساة) : 
هــي أحــداث مفاجئــة تســبب دمــارًا ومعانــاة كبیــرة ، ینــتج عنهــا فقــدان كامــل 

ر بالطمأنینة االنفعالیة ، واحترام الذات ، كمـا تمثـل فشـل فـي للثقة بالنفس ، وللشعو 
الوصول إلى شروط مع البیئة لدرجة تسـفر عـن االنهیـار واإلحسـاس بمشـاعر عـدم 

).  وهــذا المفهــوم علـى الــرغم مـن كونــه یركــز ٢١٣، ١٩٨٨الكفایـة (كمــال دسـوقي،
ء األزمـة ، إال على الحدث ونتائجه ، وال یتضمن الفرصـة التـي یمكـن اغتنامهـا أثنـا

أنه یعبر عن تلك اللحظات التي تنفجر فیها األزمة والمشـاعر النفسـیة السـائدة فیهـا 
خصوصًا في اتجاههـا السـلبي فقـط ، وهـي بهـذا المعنـى قریبـة مـن مفهـومي الكارثـة 

  والصدمة النفسیة.
فـي ضــوء مــا تقـدم یمكــن القــول بـأن االخــتالف مــا بـین كــل مــن  خالصــة وتعقیــب :

األزمـــة والكارثـــة والضـــغط والنكبـــة والتهدیـــد والصـــدمة هـــو اخـــتالف فـــي المشـــكلة و 
الدرجــة والتوقیــت والشــدة ولــیس اخــتالف فــي النــوع ، فهــي جمیعــًا تمثــل درجــة مــن 
ــــدرجات  ــــوان الطیــــف المعلومــــاتي لمعنــــى ومفهــــوم األزمــــة یتــــراوح مــــن ال ــات أل درجــ

مشـكالت، فضـًال البسیطة حیث تكون لدى الفرد درجة معینة مـن التحمـل بالنسـبة لل
علــــى أن عنصــــر المفاجئــــة غیــــر موجــــود فــــي المشــــكالت بعكــــس الكارثــــة واألزمــــة 
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والصدمة ، كما أن أسالیب الفرد العادیة تفیـد فـي مواجهـة المشـكالت ومـا یسـتتبعها 
من ضغوط باعتبارهـا جمیعـًا ممهـدات لألزمـة ومـع فشـل أسـالیب المواجهـة السـلیمة 

ات تبـدأ بمرحلـة اإلنـذار المبكـر ، فـإذا عجـز معها تـأتي بعـد ذلـك أطیـاف مـن األزمـ
الفرد عن اكتشافها ومعالجتها، تبدأ بعدها أحداث األزمة فـي التسـارع إلـى أن تصـل 
إلــى قمتهــا لحظــة انفجــار األزمــة وهــي اللحظــة التــي توســم مــن حیــث وصــولها إلــى 
مســتوى غیــر متوقــع مــن الشــدة ومــن حیــث الحــدة وحجــم الخســائر مــا یطلــق علیــه 

ة ، والتــي تتولــد عنــدها مشــاعر الصــدمة النفســیة نتیجــة اإلحســاس بالتهدیــد بالكارثــ
في ظل سیادة حالة من العجز نتیجة فشل أسالیب التعامل التكیفیـة المعتـادة معهـا. 
وبالتــالي یمكــن القــول بــأن المشــاكل قــد تقــود إلــى ضــغوط تقــود بــدورها إلــى حــدوث 

یــة تــؤدي بــدورها إلــى مشــاعر أزمــة تتــوج بلحظــة انفجــار قــد یــؤدي إلــى أحــداث كارث
الصدمة النفسیة ، والتي قد تقود إلـى أحـداث مأسـویة أخـرى تعـرف بأحـداث مـا بعـد 
الصـدمة ، وفــي المقابــل قـد تــؤدي جــودة أســالیب الفـرد التكیفیــة فــي إدارة المشــكالت 
عـــرف أحیانـــًا بـــاإلدارة الوقائیـــة  ُ إلـــى التقلیـــل مـــن مخـــاطر حـــدوث األزمـــات وهـــو مـــا ی

  لألزمات . 
للحیــاة أو لالســتمراریة حتــى تتحــول إلــى تهدیــد األزمــة یشــترط أن تُحــدث و 

رف الصــدمة علــى أنهــا أزمــة تحمــل هــذه التهدیــدات. لكــن عَّــتً صــدمة نفســیة. حیــث 
هذا التعریف یبقى غائمـا إذ یـربط األزمـة، ومعهـا الصـدمة، بنوعیـة مصـادر التهدیـد 

دراك ، ومســتوى تعقیلهــا ، هــا التفســیري لوالموقــف ،  ماهیتهــا وأهــدافها. لــذلك درج وإ
وهــو تصــنیف  ،البــاحثون علــى تصــنیف الصــدمة وفــق مصــادر التهدیــد المؤدیــة لهــا

  -) :٢٠٠٢، فهد عبد الرحمن الناصر(  معقد نختصره على النحو التالي
 .الكارثة الطبیعیة: مثل الزالزل والفیضانات واألعاصیر والبراكین وغیرها  
 رغبات عدوانیة تستهدف إلحاق األذى. الكارثة االصطناعیة: الناجمة عن  
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  الكارثة المعنویة: وهى التي تطال المثال األعلى لالنا، سواء على صعید
الفرد أو الجماعة، فتجعل من الموت الشخصي ملجأ للهروب من معاناة 

  الكارثة.
  الكارثة الجسدیة: حیث یمكن للجسد أن یكون مصدر التهدید (اإلصابة

  بمرض ممیت).
إذ . نفســیة عــدة مظــاهر ردود الفعــل الكارثیــة فــي مــا بینهــا فــي  هــذا وتتفــق

یبــدأ التفاعــل مــع الكارثــة بحالــة مـــن التخــدیر الحســي. وهــي تمنــع الفــرد مـــن إدراك 
حقیقـــة مــــا یجـــري لفتــــرة قصـــیرة. لیعقبهــــا حالـــة عــــدم التصـــدیق وهــــي ذات مظــــاهر 

صـة للشـخص في هذه الحالة دفاعیة (تعطـي الفر  الهستیریاواضحة وتكون  هستیریة
النفسـیة الدفاعیـة)  آلیاتـه كي یفـرغ انفعاالتـه وكـي یسـتوعب الحـدث الكـارثي مسـتنفراً 

تقلــل احتمــاالت تحــول  الهســتیریالــذلك یعتبرهــا السیكوســوماتیون عالمــة حیــاة. فهــذه 
یـؤدي التعـرض لألزمـة إلـى التسـبب فـي  قـد، كمـا  االنفعـاالت إلـى أمـراض عضـویة

یتمیـز بظهـور أعـراض نفسـیة  النفسـیة،صـدمة حصول وضع نفسي معین یعـرف بال
تعزیــز قــدرات التكیــف  إلــىوجســمیة متعــددة. وقــد تــؤدي األزمــة فــي بدایــة حــدوثها 

معرضـَا آلثـار  یصـبحلدى الفرد، أما في حالة عدم زوال الضغط الواقع علیـه، فإنـه 
حیویــاً،  أمــراً الصــدمة النفســیة. ولعــل هــذا ممــا یجعــل مــن التــدخل فــي وقــت األزمــة 

مـا تـم  إذانه یساعد في توفیر وقایة أولیة، والتخفیف من حدة اآلثـار النفسـیة إث حی
 . فــي طیاتهــا بعــدًا إیجابیــاً، حیــث  األزمــةناحیــة أخــرى، قــد تحمـل  مــنحـدوثها الحقــًا

للنمــو ولتعزیــز ذخیــرة قــدرات  فرصــةن نجــاح الفــرد فــي التعامــل معهــا، هــو بمثابــة إ
مارییــت حنــا . ( المســتقبلیةجــاح مــع األزمــات التكیــف لدیــه، وتمكینــه مــن التعامــل بن

  .  )٢٠٠١، نجیب صالح الدین  موسى، الشویكي  ریما، خوري 
 تمثــلكمــا یلــي :  بتعریــف األزمــةوفــي ضــوء كــل مــا ســبق یمكــن الخــروج 

عــن حــدود الخبــرة االعتیادیــة لقــدرة الفــرد  یخــرجیحمــل تهدیــدًا  مفاجئــاً  موقفــاً األزمــة 
الشــــدید ونقــــص المعلومـــــات  بــــالغموضیــــة ویتمیــــز علــــى التحمــــل والمواجهــــة الفرد

لـه ونجـم  التـي مهـدت التراكمیـةوضغط الوقت ، ویعزى إلى مجموعة مـن األحـداث 
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عنهــا األزمــة  فتولــدتعنهـا تهدیــدات ومشــكالت وضــغوط لــم یــتم التخطــیط إلدارتهــا 
 التالیــةكنقطــة تحــول قــد تقــود إلــى إحــداث صــدمات نفســیة وزملــة مــن االضــطرابات 

 والتعامــلكمــا قــد تقــود إلــى تحســن فــي أداء الفــرد إذا مــا أحســن إدارتهــا  للصــدمة ،
معهــا بكفــاءة واقتــدار ویتوقــف ذلــك علــى عــدد مــن العوامــل لعــل مــن أهمهــا الكیفیــة 

یـــدرك بهـــا الفـــرد موقـــف األزمـــة ، وصـــالبته النفســـیة ، ومهاراتـــه فـــي مواجهـــة  التـــي
  .واألزماتالضغوط 

  مفهوم إدارة األزمات :
اســتقراء العدیــد مــن التعریفــات التــي وردت فــي كتابــات نظریــة األزمــة مــن خــالل   

أمكــن للباحـــث الوقـــوف علـــى أن تعریفـــات إدارة األزمــات كانـــت تأخـــذ أحـــد منحیـــین 
(CalSWEC,2001 ; Pitcher, Poland,1992 ; Richardson , 1988 , Roberts , 2000) :-  

هــود المبذولــة لمواجهــة أو ویــدور حــول معنــى  "االســتعدادات والج المنحــى األول :
الحـــد مـــن الـــدمار المترتـــب علـــى األزمـــة" . وهـــو منظـــور ســـلبي یعنـــي أن الجهـــود 
واالسـتعدادات یـتم توجیههـا بعــد حـدوث األزمـات بالفعـل ولــیس قبلهـا ، وهـو منظــور 
ینـــاقض دالئـــل مفهـــوم إدارة األزمـــة بمـــا تشـــمله مـــن أنشـــطة أساســـیة رئیســـیة تمثـــل 

ه والمتابعــة ، وال یمكــن قــراءة معنــى التخطــیط بعیــدًا عــن التخطــیط والتنظــیم والتوجیــ
مبــدأ ســلوك التنبــؤ والتصــور المســبق لمــا یمكــن أن تــؤول إلیــه األحــداث، واســتباقها 
من خالل وضع السیناریوهات المختلفة إلدارة األزمة ، والتي تتـراوح مـا بـین أفضـل 

،  ور ، وأسـوأ سـیناری، والذي یعكس نموذج التفاؤل المطلـق فـي اتخـاذ القـرا وسیناری
والـــذي یعكـــس نمـــوذج التشـــاؤم المطلـــق فـــي اتخـــاذ القـــرار. وهنـــاك رأي آخـــر علـــى 

ــــــیض أودره أحمــــــد إبــــــراهیم أحمــــــد ( ــــــى اعتبــــــار ٣٤،  ٢٠٠٢النق اإلدارة ) یمیــــــل إل
هــــي التــــي تمثــــل إدارة ســــاكنة تنفعــــل مــــع  –(ولــــیس إدارة األزمــــات )  -باألزمــــات 

هدیــدات والضــغوط المتولــدة عــن األزمـــة ، األزمــة حــال وجودهــا كــرد فعــل علـــى الت
وأنــــه ال توجــــد خطــــة واضــــحة المعــــالم تضــــع المســــتقبل فــــي حســــبانها وتعــــد العــــدة 

  لمواجهة مشكالته أو منعها قبل وقوعها .
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فیؤكــد علــى أن إدارة األزمــات تعنــي تلــك العملیــة التــي  المنحــى الثــانيأمــا 
أن یحدث أو قـد ال یحـدث مـن تشمل اإلعداد والتخطیط والتقدیر المنتظم لما یتوقع 

مشـكالت أو أزمــات مــن خــالل فریــق عمــل مــدرب تــدریبًا جیــدًا لهــذا الغــرض یســمى 
فریــق إدارة األزمــة یعمــل علــى وضــع الســیناریوهات والتصــورات المختلفــة لمواجهــة 
كافـــة احتمـــاالت الموقـــف وال تتـــرك أي أحـــداث لعنصـــر الصـــدفة بغیـــة إدارة األزمـــة 

شـف عــن إشـارات اإلنـذار المبكــر ، وكـذلك إدارة األزمــة قبـل حـدوثها عــن طریـق الك
  أثناء وبعد حدوثها .

كما یمكن الوقوف أكثر على مفهوم إلدارة األزمـات مـن خـالل تنـاول مثـال 
وال مثـــال علـــى ذلـــك، وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه األزمـــة المـــدارة فـــي مقابـــل األزمـــة غیـــر 

  ) ٦٧-٦٥، ٢٠٠٢المدارة (عبد الرحمن توفیق،
ن كـان  Nonperformanceهـي أزمـة تبـدأ بعـدم أداء لمدارة : األزمة غیر ا مـزمن ، وإ

غیر ملحوظ ، ویكون إیقاعها بطیئًا ، وتقود كل أزمة إلـى أزمـة أخـرى ، ثـم یتسـارع 
اإلیقـــاع ، وتنفجـــر األزمـــة بصــــورة تـــؤدي إلـــى فشـــل جمیــــع أســـالیب المواجهـــة مــــع 

المشــــكالت العمیقــــة  الموقــــف ذي األبعــــاد المــــدمرة نتیجــــة اإلهمــــال المــــزمن لعــــالج
  -الجذور ، وعلیه تتخذ األزمة غیر المدارة الصورة التالیة :

 تتابع أحداث األزمة غیر المدارة المرحلة
 الغضب والخوف  اإلنكار / تبادل االتهام    عدم أداء     مرحلة ما قبل األزمة :

 االنهیــــار    الفــــــــزع   الفشــل     مرحلة وقوع األزمة :

 يذر التغیر الج       ــد عدم التأكـ  الصدمـة    مرحلة ما بعد األزمة :

تأخـذ األزمـة المـدارة منحـى آخـر مـن حیـث تسلسـل األحـداث علـى األزمة المدارة : 
یـــد فریـــق عمـــل إدارة األزمـــات حیـــث یبـــدأ برصـــد دالئـــل وعالمـــات اإلنـــذار المبكـــر 

لتبكیــر بالتــدخل فــي األزمــة واالســتعداد الســریع لحصــر الضــرر فــي أضــیق حــدود وا
للقضــاء علــى المشــكلة أو الحــد منهــا قــدر اإلمكــان وذلــك مــن خــالل وضــع الخطــط 
الالزمــة إلدارة األزمــة فــي كــل مراحلهــا ، وعلیــه تتخــذ األزمــة المــدارة الصــورة التالیــة 

:-  
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 تتابع أحداث األزمة المدارة المرحلة
 تسویــــــة  إدراك                               دالئــل    مرحلة ما قبل األزمة :
 توجیــــــھ  التقویـم                       الــذروة        مرحلة وقوع األزمة :
 التعلـم اإلصالح   العودة إلى وضع مرضي    إعادة البناء  مرحلة ما بعد األزمة :

 Crisis Managementوهنـــا یلـــزم التفریـــق بـــین مصـــطلحي إدارة األزمـــات 
 –حیـث یعنــى األول _ إدارة األزمــات  Management by Crisisواإلدارة باألزمـات : 

السعي نحو التخطیط الهادف لمنع وقوع األزمة أو  احتـواء األضـرار الناجمـة عنهـا 
إذا ما وقعت ، والتعلم واالستفادة من خبراتها وأحـداثها وذلـك مـن خـالل سلسـلة مـن 

الوقائیــة أو االحتوائیــة لألزمــات أو عالجیــة ، فــي النشــاطات التــي تقــود إلــى اإلدارة 
ُشـــــیر المصـــــطلح الثـــــاني اإلدارة باألزمـــــات إلـــــى ســـــعي اإلدارة إلـــــى افتعـــــال  حـــــین ی
یجادهــا مـن عــدم ؛ بغیـة تحقیــق أهـداف معینــة مـن خــالل مواقـف تســمى  األزمـات وإ

  أحیانا اإلدارة بالصراعات .
 عي بكالیفورنیـــــــاالتربـــــــوي للعمـــــــل االجتمـــــــا مركزالالبـــــــاحثون بـــــــ قـــــــدم كمـــــــا

California Social Work Education Center (CalSWEC,2001,15) لمجابهـة  اً نموذجـ
یتكـون مـن أربــع مراحـل بـالتطبیق علـى نمــوذج أزمـة تعـاطي المخـدرات لــدى  األزمـة
  : والمراحل األربع التالیة إلدارتها الطالببعض 

طي بشـعور عمیـق بمخـزون ویشعر فیها الفرد المتعا Anxiety Phase مرحلة القلق :
مــن اإلحبــاط والصــمت ، ولكــن توجــد لدیــه بقایــا مــن القــوة النفســیة یمكــن أن تعطیــه 
ـــذا علـــى مـــن یعمـــل معـــه مـــن  اإلمكانیـــة علـــى الـــتحكم والســـیطرة علـــى ســـلوكه ، ول

، إذ إن علـــى مســـاعدته فـــي التحـــدث عـــن مشـــاعرهمعـــالجین أو مرشـــدین أن یركـــز 
  . صمته ال یحول مشاعره إلى سلوك سوي

وفیهــــا یتحــــول الصــــمت بمســــاعدة المرشــــد أو  Defensive Phase مرحلــــة الــــدفاع :
المعــالج النفســي إلــى صــوره أخــرى مــن صــور التحــدي لكــف العــادات الســلوكیة عــن 
طریق السلوك المعیار للعادات السلوكیة الخاطئة ، ولذا ینبغـي علـى مـن یعمـل مـع 

یــزًا علــى كــل مــن المشــاعر المــدمن فــي هــذه المرحلــة أن یصــبح أكثــر نشــاطًا وترك



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١

والسلوك ، ویعـد سـلوك التواصـل غیـر اللفظـي مـن المعـالج أكثـر جـدوى فـي اختـزال 
تهدیــدات ومخــاطر الشــعور بالصــمت . وعلــى مــن یعمــل مــع المتعــاطي خــالل هــذه 
المرحلـة أن یحــاول فهـم الحالــة فهمـًا جیــدًا وفهــم الفـروق فــي االسـتجابات هــل تعــزي 

ه الداخلیــة أم أنهــا اســتجابات ســلوكیة بحتــة أم أن هنــاك إلــى اســتجابة الفــرد لمشــاعر 
  اتساقًا بین المشاعر والسلوك . 

وفیهــا یركــز مــن یعمــل مــع الحالــة  Acting- Out Phase مرحلــة الفعــل الخــارجي :
وبصورة أساسیة على سلوك الصـمت وبخاصـة عنـدما یكـون واعیـًا بأنـه یحتـاج إلیـه 

وتـرویض االنفعـاالت  Manage angerب في مواقـف محـددة مثـل مواقـف إدارة الغضـ
، ومحــاوالت إنهــاء المقابلــة ، كمــا یحتــاج أحیانــًا مــن یتعامــل مــع الحالــة إلــى إنهــاء 
الموقــف وتركــه مهلــة إذا خــاف علــى أمنــه الشخصــي أو اعتقــد أن أمنــه الشخصــي 

  مهدد .
 فـي مرحلـة نهایـة األزمـة، تكـون Tension- Reduction Phaseمرحلة اختـزال التـوتر : 

حالــة الصــمت قــد خفــت وأصــبحت الحالــة أكثــر قــدرة علــى االنفتــاح قابلــة للمســاعدة 
والــتعلم مــن خــالل موقــف األزمــة ، ولــذا فمــن األهمیــة بمكــان أن یعمــد المرشــد أو 
المعــــالج النفســــي أن یكــــون الفــــرد علــــى وعــــي بفــــرص التغییــــر والتحســــن وتوقیتــــه ، 

الالزمـــة لمواجهـــة أي مشـــكلة  وتأهیلـــه تمهیـــدًا لتعلمـــه مـــن موقـــف األزمـــة األســـالیب
مشابهة لفعل التعاطي في المستقبل من خالل ما یسمى بالوعي الوقـائي مـن خـالل 

  أحداث األزمة .
مــا دام الحــوار علــى تطــویر الشــخص مــن داخلــه حتــى یــتمكن مـــن إدارة  تعقیــب :
وهـي مهـارة مـن مهـارات الـذكاء الوجـداني  -كمـا ورد فـي المرحلـة الثانیـة -الغضب 
اك نوعیــة مــن األســئلة تكتســب مشــروعیتها فــي الطــرح والتنــاول بغیــة زیــادة فــإن هنــ

مســـاحة الفهـــم والتقصـــي حـــول الفنیـــات الســـیكولوجیة فـــي إدارة األزمـــة ، ومـــن هـــذه 
ــــة مــــن األســــئلة : مــــا عالقــــ كــــل مــــن الــــذكاء الوجــــداني وبعــــض متغیــــرات  ةالنوعی

  . .الشخصیة األخرى مثل الصالبة النفسیة بإدارة الفرد ألزماته؟
   Definition of Crisis Management  - : إدارة األزمات تعریف 



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    
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 ٤٢

لمـا یتوقـع أن  المنـتظمالعملیـة التـي تشـمل اإلعـداد والتخطـیط والتقـدیر  تلـك
تـدریبًا  مـدربیحدث أو قد ال یحدث من مشكالت أو أزمات مـن خـالل فریـق عمـل 

ــــى وضــــع الســــ ــــدًا لهــــذا الغــــرض یســــمى فریــــق إدارة األزمــــة یعمــــل عل یناریوهات جی
المختلفة لمواجهة كافة احتماالت الموقـف وال تتـرك أي أحـداث لعنصـر  والتصورات
إدارة األزمـــة قبـــل حـــدوثها عـــن طریـــق الكشـــف عـــن إشـــارات اإلنـــذار  بغیـــةالصـــدفة 
دارة األزمة على مستوى تكوین الوعي الوقائي المبكر  األزمـة أثنـاء  إدارة، وكـذلك وإ

دعم والمســــاندة النفســــیة واالجتماعیــــة والتــــدخل مــــن خــــالل فنیــــات الــــ وبعــــد حــــدوثها
النفســي الـــدینامي للتخفیــف مـــن حــدة الصـــدمات النفســیة التـــي تحــدثها األزمـــة بغیـــة 
ـــتعلم واالســـتفادة مـــن  ـــة أثارهـــا طالمـــا أمكـــن ، وال احتـــواء أضـــرارها والعمـــل علـــى إزال

  خبراتها ، وهذا المفهوم إلدارة األزمات یعكس خمس مراحل رئیسیة هي :
ة اكتشــــاف إشــــارات اإلنــــذار المبكــــر (وعــــي وقــــائي وتربیــــة توقعیــــة حــــول مرحلــــ .١

العالمــــات المرضــــیة التــــي تنــــذر بوقــــوع أزمــــة ، وذلــــك بهــــدف اكتشــــافها مبكــــرًا 
، وتأخـذ إدارة هـذه وقـوع األزمـة وتمنـع حـدوثها أصـًال بالصورة التي تحول دون 

 Awarenessیـة المرحلة مجموعة من الفنیـات الوقائیـة التـي تـدعم الـوعي أو الدرا
على المستوى الفردي والجماعي والتنظیمي ،ذلـك عـن طریـق مـا یسـمى بجهـاز 
إعالم األزمة الذي یشـمل نشـاطات النـدوات والمحاضـرات واإلرشـادات التقلیدیـة 
واإللكترونیة والدعم المعلوماتي حول المخاطر المحتملة ، وسبل التعامـل معهـا 

دارتها) .  وإ

التـــدابیر واإلجـــراءات  نوتعنـــي باتخـــاذ مجموعـــة مـــ( لوقایـــةمرحلـــة االســـتعداد وا .٢
الوقائیــة واالســـتعداد لمواجهـــة األزمـــة قبـــل وقوعهــا، للتقلیـــل مـــن األضـــرار التـــي 

، وكـذلك للتحصـین ضـد الضـغوط  الجمـاعي ریبالتـد فنیـاتتحـدثها مـن خـالل 
عـــن طریـــق رفـــع كفـــاءة األفـــراد فـــي مواجهـــة موقـــف األزمـــة مـــن خـــالل آلیـــات 

ماتیة واالجتماعیة والنفسیة والصحبة االجتماعیة، وتقویـة جهـاز المساندة المعلو 
المناعــة النفســیة والصــالبة النفســیة وعملیــات تحمــل الضــغوط ، وكــذلك فنیــات 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣

التدریب المعرفي الالزمة لتـدریب األفـراد للعمـل تحـت ظـروف مشـابهة لظـروف 
وغمـوض  األزمة من حیث ضغط الوقت ، ودرجة التهدید ، ونقـص المعلومـات

 ) .الموقف

مرحلــة احتــواء األضــرار أو الحــد منهــا (حیــث تركــز هــذه المرحلــة علــى التعامــل  .٣
مـن خــالل فنیــات  -خصوصــًا مـع األطفــال -النفسـي الســریع أثنـاء وقــوع األزمـة

اإلسعافات النفسیة األولیـة ، والعـالج القصـیر فـي ضـوء درجـة تشـخیص عمـق 
فعـــل علـــى أحـــداث  االضـــطراب النفســـي الحـــادث نتیجـــة الصـــدمة النفســـیة كـــرد

یــة تقــدیم المســـاندة عالجاإلرشـــادیة والمــداخل جمیــع التســـتهدف األزمــة ، حیــث 
 نبغیــــة مســــاعدتهم علــــى التعبیــــر عــــباألزمــــات  یمــــرونالــــذین  فــــرادألوالــــدعم ل

ـــــق  موقـــــفانفعـــــاالتهم والتعامـــــل مـــــع  ـــــل أن تتفـــــاقم الصـــــراعات والقل األزمـــــة قب
لدرجة قـد تـؤدي إلـى األزمة  وتداعیات الصدمة النفسیة التي تحدثهاالمصاحب 

 الفردي أو الجماعي أو التنظیمي) .عجز من الحالة 

مرحلة استعادة حالة السواء ( ویكون ذلك من خالل عـدة فنیـات تمـارس حسـب  .٤
دراكهــا لموقــف األزمــة وتركــز فــي الغالــب علــى التعامــل  الحالــة وتفســیرها بــل وإ

یًا وعالجهـا مـن خـالل مـع االضـطرابات التالیـة للصـدمة بهـدف احتواءهـا إرشـاد
دي فنیــات التــدخل الســیكولوجي مثــل : اإلرشــاد النفســي واإلرشــاد العالجــي الفــر 

، والعـــــالج باللعــــــب لألطفــــــال أوقــــــات -قصــــــیر وطویــــــل المــــــدى -والجمـــــاعي 
 األزمات ....) .

مرحلـــة الــــتعلم واالســــتفادة مــــن أحــــداث األزمــــة (بــــرامج تــــدریب معرفــــي لتحلیــــل  .٥
المســــتفادة منهـــا كمـــادة أولیــــة لتكـــوین الــــوعي مواقـــف األزمـــات وأخــــذ الـــدروس 

الوقــائي لمواجهــة األزمــات فــي المســـتقبل مــن منظــور التربیــة التوقعیــة والتربیـــة 
  األمانیة)

    Definition of Management by Crisis -:اإلدارة باألزمات تعریف 
الفتعــال  المنــتظمالعملیــة التــي تشــمل اإلعــداد والتخطــیط والتقــدیر  تلــكهــي 

یجادهـــــا مــــــن عـــــدم ، فهـــــي إدارة لآلخــــــرین األزمـــــ أفـــــرادًا أو جماعــــــات أو  -ات، وإ
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 ٤٤

تمیـــل إلـــى صـــناعة األزمـــات للطـــرف اآلخـــر بصـــورة ســـریعة  -مؤسســـات أو دول 
یتوقع أن یحدث من مشـكالت أو أزمـات مـن خـالل فریـق ال لما ومتالحقة ومنظمة 

كـــون إعـــداده ی األزمــةبدارة اإلتــدریبًا جیـــدًا لهـــذا الغــرض یســـمى فریـــق  مـــدربعمــل 
وتأهیلـــــه منطلقـــــًا مـــــن التنظیـــــر فـــــي علـــــم الـــــنفس السیاســـــي وعلـــــم الـــــنفس الحربـــــي 
ـــــل الحـــــرب النفســـــیة  ـــــنفس االجتمـــــاعي مث ـــــم ال والموضـــــوعات ذات الصـــــلة فـــــي عل

علـــى هـــذا الفریـــق یعمـــل وســـیكولوجیة اإلشـــاعة ، وفهـــم ســـیكولوجیة اآلخـــر، حیـــث 
األزمـــــي ، وتوزیـــــع  ضـــــادة ، وتهیئـــــة المســـــرحالم والتصـــــوراتوضـــــع الســـــیناریوهات 

األدوار علــى قـــوى صـــنع األزمــة ، واختیـــار التوقیـــت المناســب لتفجیرهـــا بعـــد إیجـــاد 
المبرر لتفجیرها وذلك بغیة تحقیق هدف سیاسـي أو تحقیـق كسـب مـادي أو معنـوي 

  معین ، وقد یظهر ذلك جلیًا في سیكولوجیة التفاوض. 
باألزمـــات إدارة وهنـــاك رأي آخـــر علـــى النقـــیض یمیـــل إلـــى اعتبـــار اإلدارة 

ساكنة تنفعل مع األزمة حال وجودهـا كـرد فعـل علـى التهدیـدات والضـغوط المتولـدة 
عن األزمة ، وأنه ال توجد خطة واضحة المعالم تضع المستقبل فـي حسـبانها وتعـد 

  العدة لمواجهة مشكالته أو منعها قبل وقوعها .
  إدارة األزمات سیكولوجیة

ســـیة لألزمـــة یمكـــن الوقـــوف علـــى مـــن خـــالل اســـتعراض الخصـــائص األسا
  الجوانب السیكولوجیة الحاكمة في مواقف إلدارة األزمات

  -الخصائص األساسیة لألزمة :
  :  ما یلي الفرد لوضع استثنائي من أهم ممیزاته یتعرضاألزمة عندما  تحدث    
المفاجـــأة العنیفـــة عنـــد حـــدوثها واســـتقطابها لكـــل االهتمـــام مـــن جانـــب جمیـــع   – ١

 االعتیادیــــة،یعتبــــر خــــارج حــــدود الخبــــرة اإلنســــانیة بهــــا ، حیــــث المتصــــلین 
ویسبب ضیقًا شدیدًا لكل من یتعرض له، ومن ذلـك مـثال التعـرض للقصـف، 

   العنف وغیر ذلك.  وأاالعتقال،  وأالتهجیر،  وأ التعذیب، وأ
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 ٤٥

القــدرة علــى االحتمــال، ویشــكل  یفــوقالفــرد بأنــه وضــع بــالغ الصــعوبة،  إدراك - ٢
ــــه  وعلــــىالخطــــر علــــى ســــالمته، وأهدافــــه الحیاتیــــة، نوعــــًا مــــن  تلبیــــة حاجات
  األساسیة. 

  على التكیف.  االعتیادیةیفوق في حدته مصادر وآلیات الفرد  أنه - ٣
ویـؤدي إلـى فقـدان  الطـارئ،یتسبب في انهیار القدرة على مواجهة الوضـع  أنه - ٤

نجیـــب  ىموســـ، الشـــویكي ریمـــا، مارییـــت حنـــا خـــوري( حالـــة التـــوازن النفســـي
  . )٢٠٠١، صالح الدین

التعقیــد والتشــابك والتــداخل فــي عناصــرها وعواملهــا وأســبابها وقــوى المصــالح   – ٥
  المؤیدة والمعارضة لها .

نقــص المعلومــات الشــدید وعــدم الوضــوح الــذي یقــود إلــى حالــة مــن االرتبــاك   - ٦
 قــراراتیحتــاج  الموقــفوعــدم القــدرة علــى اتخــاذ موقــف أو قــرار ممــا یجعــل 

  .سریعة
الخوف والقلق : حیث تسود الموقـف حالـة مـن الخـوف تصـل إلـى حـد الرعـب  – ٧

،  ١٩٩٨مــن المجهــول الــذي قــد تتحــرك إلیــه األزمــة (فــاروق الســید عثمــان، 
١٠٩-١٠٨.(  

امتـــــداد خطــــــر األزمـــــة مــــــن الحاضـــــر إلــــــى المســـــتقبل وزیــــــادة حـــــدة الخطــــــر  – ٨
  واحتماالت ما قد یؤدي إلیه مستقبًال .

عنصـــر الـــزمن خاصـــة وأن الوقـــت المتـــاح للتعامـــل مـــع األزمـــة یكـــون  حیویـــة – ٩
  محدودًا وعنصرًا ضاغطًا في أسلوب مواجهتها والتعامل معها .

الحاجـة الماســة للتـدخل الســریع الصــائب الـذي ال یحتمــل أي خطـأ قــد یــؤدي  – ١٠
  لنشوء أزمة جدیدة أشد وأصعب .

ن كانــت تعبــر عــن فشــل نتیجــة لخلــل  – ١١ مفــاجئ فــي معالجــة األمــر ، األزمــة وإ
إال أنهــا تكشـــف عــن تـــراكم مجموعـــة التــأثیرات الســـابقة التـــي لــم یـــتم تقـــدیرها 

، ١٩٩٩الشـافعي،  جیدًا والتعامل معها كخطر محتمل یوشـك الوقـوع (محمـد
٧ - ٦(  .  
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 ٤٦

  المدخل السلوكي لتفسیر أسباب نشوء األزمات :
وع األزمـات بتنـوع أسـابها هناك أسبابُا مختلفة لنشوء األزمات ، وبالتـالي تتنـ

وفیمــا یلـــي عــرض مـــوجز ألهــم أســـباب نشــوء األزمـــات (محســن أحمـــد الخضـــیري، 
  ) : ٤٩ -٣٩،  ١٩٩٦، محمد عبد الغني حسن هالل ،  ٤٠-٢٧، ٢٠٠٢

وینشــأ ســوء الفهــم مــن المعلومــات المبتــورة والتســرع فــي إصــدار  ســوء الفهــم : .١
مثــل هـــذه األزمــات بمجـــرد  األحكــام علــى األمـــور قبــل تبــین حقیقتهـــا ، وتنتهــي

تبــین الحقیقیــة .ومــن أمثلتهــا فــي التــاریخ اإلســالمي عنــدما ذهــب أحــد صــحابة 
رســــول اهللا لجمــــع الزكــــاة مــــن أحــــد القبائــــل ، وكــــان مــــن عــــاداتهم أن یخرجــــوا 
الســتقبال ضــیوفهم وهــم یحملــون أســلحتهم ، فلمــا رآهــم الصــحابي وكــان بیــنهم 

وا لمحاربتـه ، فمـا كـان منـه إال أن عـاد وبینه ثأر في الجاهلیة ، ظن أنهم خرجـ
نعـــوا عنـــه الزكـــاة وخرجـــوا لمحاربتـــه، وكانـــت أدراجـــه مخبـــرًا رســـول اهللا بـــأنهم م

، لــــوال أن أدركــــه أهلهــــا لیخبـــــروه تعد فیهــــا الرســــول لمحاربــــة القبیلــــة، اســــأزمــــة
 بالحقیقة وانتهت األزمة.

ـــة اســـتیعاب المعلومـــات التـــي  ســـوء اإلدراك : .٢ تـــم الحصـــول یمثـــل اإلدراك مرحل
علیهـا والحكـم التقـدیري مــن خاللهـا ، فـإذا كـان اإلدراك غیــر سـلیم أو نجـم عــن 
تداخل في الرؤیة علیه أو حدث له تشـویه دافعـي ، أو تـأثر بـالتفكیر االرتغـابي 
للفــرد  أو أحــد عوامــل الذاتیــة فإنــه یــؤدي إلــى عــدم ســالمة االتجــاه الــذي تســیر 

 تخذه الفرد .فیه عملیات االستدالل العقلي الذي ی

یعد الیأس في حد ذاته إحدى األزمـات النفسـیة والسـلوكیة التـي تُشـكل  الیأس : .٣
خطـــرًا داهمـــًا ســـرعان مـــا تتفـــاقم وتصـــبح حالـــة اغتـــراب تفقـــد الفـــرد الرغبـــة فـــي 
العمل والتطویر والتحسین والتنمیة وتأخذ األزمة فـي هـذه الحالـة أحـد جـانبین : 

بـــر األزمـــة عـــن نفســـها صـــراحة وعلنـــًا ، وجانبـــًا جانبـــًا إیجابیـــًا تعبیریـــًا حیـــث تع
ســلبیًا هــدامًا مثــل ضــعف التوجــه اإلنجــازي ، وفقــدان الهمــة والعزیمــة . ویكــون 
عـالج هــذا النـوع مــن األزمــات بمعالجتـه بأســالیب مضـادة ألســبابها أي معالجــة 
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 ٤٧

 Buildingبناء األمل والمحافظة علیه :  استراتیجیةالیأس بإشاعة األمل ، مثل 

and Maintaining Hope .   
حیــــث تنشــــأ األزمــــة عــــن النقطــــة التــــي یجــــد فیهــــا الشــــخص نفســــه  الضــــغوط : .٤

مضــغوطًا مــن كــل جانــب (ضــغوط الوقــت ، وغمــوض الــدور ، وتعــدد الــدور ، 
وضـغوط العالقـات الشخصـیة ، وضـغوط البیئیـة .... الـخ) . ومـع افتقـار الفـرد 

فعـاالت یكـون قـد تقـدم مراحـل إلى االستراتیجیات المناسـبة إلدارة الضـغوط واالن
كثیـــرة فـــي طریقـــه إلـــى األزمـــة الحقیقیـــة وســـط كـــل هـــذه القـــوى المتصـــارعة مـــن 

) إلــى أن الكــوارث ٣٣،  ١٩٩٨آلیــات الضــغوط . ویشــیر أحمــد عبــد الخــالق (
ــــــي یصــــــنعها اإلنســــــان مــــــن أكبــــــر مصــــــادر الضــــــغوط ، ومنهــــــا الحــــــروب  الت

 واالغتصاب والخطف ...  

عات أكثـر فـي أوقـات األزمـات أو الظـروف الضـاغطة تنتشر الشـائ الشائعات : .٥
معادلـة  Allport & Postman أو المثیـرة للقلـق ، ولقـد وضـع "ألبـورت وبوسـتمان "

النتشـــار الشـــائعات تقـــول أن انتشـــار الشـــائعات یعـــادل مـــدى أهمیـــة موضـــوعها 
، ١٩٩٣مضروبًا في مدى الغموض المحیط بـه (فـي : فـرج عبـد القـادر طـه ، 

× ن انتشــار الشــائعة حــول أزمــة مــا  = دالــة (أهمیــة موضــوعها ) . أي أ٤٠٥
غموضها) وربما یدلل ذلك على أهمیـة إعـالم األزمـة كعنصـر فاعـل فـي نجـاح 
إدارة األزمــات لتضــمید الجــراح ومقاومــة مــا تحدثــه اإلشــاعات مــن ضــعف فــي 
الثقـــة وروح االنهزامیـــة كأحـــد مظـــاهر ســـیكولوجیة اإلشـــاعة والحـــرب النفســـیة . 

) إلــى أنــه یــتم إطــالق اإلشــاعة مــن قبــل ٢٢، ٢٠٠١شــیر محمــد فتحــي (كمــا ی
أصحاب منحى التوجه نحو اإلدارة باألزمات عن طریـق حقـائق صـادقة حـدثت 
بالفعــل وملموســة مــن عــدد كبیـــر إلــى مــن یســتمع لهـــا مــع إحاطتهــا بهالــة مـــن 
 البیانات والمعلومات الكاذبة والمضللة ، ویكون إعالنهـا فـي توقیـت معـین وفـي
منــاخ وبیئــة محیطـــة تــم إعــدادها بشـــكل معــین ومــن خـــالل اســتغالل حـــدث أو 

 معینة لتنفجر األزمة بدون إنذار أحداث 
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 ٤٨

باعتبارهــا نظــام متكامــل مــن المعلومــات یشــترك فــي  غیــاب التربیــة التوقعیــة : .٦
بنائــه فریــق إدارة األزمــة بكافــة تخصصــاته داخــل المؤسســة التعلیمیــة مــن أجــل 

ئیة الناتجة عن أي أزمة أو كارثة إلى أمـورًا متوقعـة فـي تحویل الصدمات الفجا
ضوء تقدیرات موضـوعیة معینـة ردًا علـى السـؤال اآلتـي : لمـاذا االنتظـار حتـى 

أ ، ٢٠٠٠تحــدث الصــدمة أو األزمــة أو الكارثــة ؟(عبــد الوهــاب محمــد كامــل ، 
٨١٤. ( 

  نماذج المرحلة في تفسیر األزمات :
 Baldwin, (1979)، و"بالـدوین"  Horowitze , (1976) قـدم كـل مـن :"هـوریتر "

& فــــــاروق الســــــید  ٥٧٤-٥٧٣،  ١٩٩٥وغیــــــرهم .. (فــــــي : طلعــــــت منصــــــور ، 
)  نمــاذج متعــددة لتفسـیر التطــور المرحلــي لألزمــات ١١٠-١٠٩،  ١٩٩٨عثمـان، 

، ثـــم  Shock، وهـــي نمـــاذج تتفـــق علـــى نحـــو تتـــابعي یشـــمل مرحلـــة الهـــزة النفســـیة 
، ثــــــم مرحلــــــة االعتــــــراف باألزمــــــة  Defensive retreatمرحلــــــة التراجــــــع الــــــدفاعي 

Acknowledgement   ثــم مرحلــة التكیــف والتغییــر ،Adaptation and change   ،
وتتمیــز كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل بخبراتهــا النوعیــة وبإدراكاتهــا للواقــع وبأفكارهــا 

أكثــر  Horowitze , (1976)" وانفعاالتهــا ، وربمــا كــان النمــوذج الــذي قدمــه "هــوریتر 
هــذه النمــاذج وضــوحًا لتفصــیالت هــذه المراحــل حیــث قــدم نموذجــًا عــن نســق تطــور 

 األزمة في خمس مراحل متتابعة لألزمة وهي : 

ویتمثـــــل فـــــي رد فعـــــل الفـــــرد بالصـــــرخة  مرحلـــــة رد الفعـــــل األولـــــي لألزمـــــة : .١
واالحتجـــاج نتیجـــة إحساســـه بالتهدیـــد والخطـــر كانعكـــاس مباشـــر للصـــدمة كـــرد 

 لتأثیر األزمة . فعل أولي

حیــث تمثــل  ویــؤدي رد الفعــل األولــي إمــا إلــى اإلنكــار/الرفض أو االنغمــار . .٢
الصـــرخة واالحتجـــاج ردود األفعـــال االنفعالیـــة كانعكـــاس مباشـــر للصـــدمة التـــي 
تقود إمـا إلـى اإلنكـار / الـرفض أو إلـى االنغمـار فیهـا . فیشـیر اإلنكـار/الرفض 

Denial لـــى تحجـــیم تـــداعیاتها ، مـــع إلـــى النزعـــة إلـــى الحـــد مـــن تـــأث یر األزمـــة وإ
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 ٤٩

الســـــعي إلـــــى إظهـــــار التماســـــك والقـــــوة ، وقـــــد تصـــــاحب هـــــذه الحالـــــة بالتخـــــدر 
تظهــر فـي القیـام بأنشــطة كمـا لــو أن األزمـة لــم  Emotional numbingاالنفعـالي 

 تقع .

ــــالإرادي لألفكــــار وللمشــــاعر  intrusiveness أمــــا االنغمــــار .٣ ــــدفق ال فیتضــــمن الت
تعلق بأحداث ومآسي الصدمة ، حیـث یـدور الفـرد فـي دوامـة مـن المؤلمة فیما ی

 األفكار والمشاعر التي تتملكه وتستحوذ علیه .

وهـي المرحلـة التـي  working through مرحلـة العمـل علـى التغلـب علـى األزمـة .٤
یجـــري فیهـــا تشـــغیل تلـــك العملیـــات التـــي یعمـــل فیهـــا األفـــراد علـــى التعبیـــر عـــن 

وخبرات األزمة ، وكذلك علـى تقبلهـا واسـتیعابها  أفكارهم ومشاعرهم وعن صور
باعتبارهـــا مرحلـــة نحـــو اســـتعادة التـــوازن وترشـــید الحیـــاة بعـــد األزمـــة ، وهنـــا قـــد 
یحتاج بعـض األشـخاص إلـى المسـاعدة أو السـند مـن اآلخـرین كـي یصـلوا إلـى 

 هذه المرحلة من مراحل تطور حالة األزمة . 

تكامـــل خبــــرة األزمـــة داخــــل حیــــاة  وهــــي مرحلــــة Completion مرحلـــة االكتمــــال .٥
الفرد/األفراد والجماعة ، واندماجها في نسیج حیاة الفـرد والجماعـة حیـث یجـري 
إعادة تنظیم فعالیات الفرد أو المجتمع لمواجهة األزمة ومـا نـتج عنهـا مـن آثـار 

. 

) إلـــى أنـــه مهمـــا كانـــت نــــوع ١١-١٠، ١٩٩٦كمـــا تشـــیر (ســـي.تي.هیو، 
معدیــــة كبیــــرة ، أو حریــــق أو الــــدمار التــــام لمحفوظــــات  األزمــــة (زلــــزال ، أو كارثــــة

  الحاسب ،.. ) فإنها ستستمر أیضًا عبر عدد من المراحل وفق المراحل التالیة :
 : وتتركز فیها مشاعر الصدمة والدهشة لما یحدث . مرحلة المفاجأة 

 : ـــة نقـــص المعلومـــات حیـــث ال یمـــنح عنصـــر المفاجـــأة الفرصـــة لجمـــع  مرحل
 رعة المنشودة .المعلومات بالس

 : حیــث یقــود نقــص المعلومــات إلــى تفــاقم  مرحلــة التــدفق المتصــاعد لألحــداث
 األحداث

 : فمن شأن تدفق وتسارع األحداث فقدان السیطرة علیها. مرحلة فقد السیطرة 
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 ٥٠

 : حیـث یـؤدي فقـد السـیطرة علـى األحـداث  مرحلة التدقیق الشـدید مـن الخـارج
ـــة التـــدقیق الخـــارجي عـــن إلـــى أنهـــا تســـترعي أنظـــار اآلخـــرین إلی هـــا لتبـــدأ مرحل

  سواء بالرصد أو بالمساعدة . طریق تدخل آلیات التدخل
 : التـي تجعـل مـن عقلیـة "نحـن" ألولئـك الـذین یشـعرون  مرحلة عقلیـة الحصـار

راث، وذلـــك فـــي مواجهـــة أنهـــم ضـــحایا اإلهمـــال ومواقـــف اإلســـاءة وعـــدم االكتـــ
  .عقلیة "هم"

 : عقلیـة الحصـار مرحلـة الـذعر حیـث ال یمتلـك لتبـدأ بعـد مرحلـة  مرحلة الذعر
 أحد  فكرة محددة عن كیفیة حل المشكلة .

 : وهـذا هــو الوقـت الــذي یبـدأ عقــب مرحلـة الــذعر  مرحلـة التركیــز قصــیر األمــد
انطــالق االنفعــاالت الغاضــبة بإلقــاء اللــوم علــى اآلخــرین وبــذل طاقــات مشــتتة 

  في أمور سرعان ما یتضح أنها خالیة من المنطق . 
،  ٢٠٠٢أورده عبد الرحمن توفیق ( األزمة مراحلوهناك تقسیم أخر ل  

 ) على النحو التالي :٣٣-٢٤

 تحـدث تغیـرات  حیـث :) مـا قبـل إدراك األزمـة مرحلـة( مرحلة األزمة التحذیریة
ولكنهــا قـــد ال تبــدو ظـــاهرة أو الفردیـــة أو الجماعیــة هــداف األعلـــى  تــؤثر ســلبیاً 

لجماعـات ، وهـذا یعطـي وجاهـة ألهمیـة تشــخیص فـراد أو املحوظـة بالنسـبة لأل
األزمـــــة والتعـــــرف علـــــى المؤشـــــرات التحذیریـــــة مبكـــــرًا بمـــــا یســـــهل إدارة األزمـــــة 

  والتأهب لمواجهتها قبل وصولها إلى مرحلة األزمة الحادة.
 تســترعي ظـواهر األزمــة  حیـث  :) إدراك األزمــة مرحلـة( مرحلـة األزمــة الحــادة

، فــإذا بوجــود األزمــة  نویســلمو  نبحیــث یقتنعــو  اتالقــرار متخــذي األفــراد و انتبــاه 
كانت المرحلـة التحذیریـة تنبـه أن بـؤرة األزمـة بسـبیلها فـي التكـون ، فـإن مرحلـة 
األزمة الحادة تخبر بأنها قـد ثـارت وتفجـرت بالفعـل، ولكـن مـع التخطـیط السـلیم 

  یمكن التحكم في تدفق وسرعة واتجاه ومدة األزمة .
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 ٥١

 إعــادة یــتم هــذه المرحلـة  فــي) : مواجهــة األزمـة مرحلــة( مرحلـة األزمــة المزمنــة
حیــث تحدیــد األســباب األساســیة لألزمــة وعواقبهــا مــن للظــروف المحیطــة  تقیــیم

 ةالالزمـة لمواجهــ بـاإلجراءاتبصـورة محـددة وواضـحة. ومــن ثـم القیـام  المباشـرة
  .هاتلك األزمة والخروج من

  ــــأتي  يوهــــ :) إعــــادة التقیــــیم مرحلــــة(مرحلــــة تســــویة األزمــــة ــــة التــــي ت المرحل
والتغلـب علیهـا. وفیهـا یفتـرض تهـا فـي مواجهاألزمـة  إدارةفریـق بـافتراض نجـاح 

فــــــراد أو للظـــــروف المختلفـــــة بغـــــرض تحســـــین مقـــــدرة األ تقیـــــیمإعـــــادة یـــــتم أن 
  . أن تحدث في المستقبل یمكنعلى التعامل مع األزمات التي الجماعات 

  تصنیفات األزمة :
ات الخاصـــة باألزمـــات منهـــا مـــا قدمـــه كـــل مـــن هنـــاك العدیـــد مـــن التصـــنیف

حیــــث قــــدما تصــــنیفًا لألزمــــات فــــي  (Muro&Kottman,1995:307)"مــــورو وكوتمــــان" 
  وأزمات طارئة .ت بیئیة،وأزمارئیسیة عبارة عن أزمات بیولوجیة، ثالثة أبعاد

  تصنیفًا ثالثیًا لألزمات على النحو التالي :  (Rosen,1996:3-4)كما قدم "روزن" 
كاالنتقـال مـن مرحلـة نمائیـة إلـى أخـرى  Developmental Crisis ت نمائیـة :أزما -  أ 

تتسم فیها األزمة بحالـة الضـغط الشـدید ولفتـرة زمنیـة ممتـدة مثـل تلـك اللحظـات 
الحاســـمة مـــن النمـــو التـــي یمـــر بهـــا اإلنســـان فـــي حیاتـــه (المـــیالد أو البلـــوغ أو 

ل مجموعــــــة مــــــن الشــــــیخوخة، أو المــــــوت... ) فــــــالنمو عنــــــد: "إریكســــــون" یمثــــــ
التغیرات التي تحدث فـي المجـالین البیولـوجي واالجتمـاعي ، والتغیـرات النمائیـة 
تحــدث مــن خــالل مــا أســماه باألزمــة . واألزمــة لیســت مشــكلة مستعصــیة علــى 

 Critical Periodsالحــل ولكنهــا نقطــة تحــول أقــرب إلــى مفهــوم الفتــرات الحرجــة 
ن یواجههــــا ، ونجاحــــه فــــي حیــــث یقابــــل الطفــــل فــــي كــــل مرحلــــة أزمــــة علیــــه أ

كسبه خبرة ت ُ فتـرض ساعده على مواجهة األزمـة التالیـةمواجهة األزمة ی ُ ، والتـي ی
 Senseأنه من خاللها سیكسـب خبـرة جدیـدة ، ویضـع "إریكسـون" كلمـة إحسـاس 

في عنوان كل مرحلة إشارة إلـى أن الشـعور الوجـداني الـداخلي بالنجـاح والفشـل 
فــي قــدرة الفــرد علــى مواجهــة األزمــات التالیــة وقــد  فــي مواجهــة األزمــة لــه تــأثیره



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ٥٢

ـــــدین  صـــــاغ "إریكســـــون" هـــــذه المراحـــــل علـــــى النحـــــو التـــــالي:( فـــــي : عـــــالء ال
 ).٩٩-١٩٩٧،٩٣كفافي،

  ــــى : اإلحســــاس بالثقــــة مقابــــل اإلحســــاس بالشــــك (أزمــــة تحقیــــق ــــة األول المرحل
 األمل) .

  أزمـة تحقیـق  خجـلمقابـل اإلحسـاس بالسـتقالل : اإلحسـاس باال الثانیةالمرحلة)
 ) .اإلرادة

  أزمـــة تحقیـــق ذنب مقابـــل اإلحســـاس بالـــبالمبـــادأة : اإلحســـاس الثالثـــة المرحلـــة)
 ) .الغرض

  أزمــة تحقیــق بــالنقص مقابــل اإلحســاس باإلنجــاز : اإلحســاس الرابعــة المرحلــة)
 ) .الغایة

  أزمــــة  بتمیــــع الــــدورة مقابــــل اإلحســــاس هویــــ: اإلحســــاس بالالخامســــةالمرحلــــة)
 ) .ءالوالتحقیق 

  المرحلــة السادســة : اإلحســاس بالتــألف مقابــل اإلحســاس بالعزلــة (أزمــة تحقیــق
 الحب) .

  المرحلــــــة الســــــابعة : اإلحســــــاس الوالــــــدي مقابــــــل اإلحســــــاس بــــــاالنطواء علــــــى
 الذات(أزمة تحقیق الرعایة).

  المرحلــة الثامنـــة : اإلحســـاس بالتكامــل مقابـــل اإلحســـاس بالیــأس (أزمـــة تحقیـــق
 الحكمة) .

مثـــل حـــاالت  Situational Crisis حالـــة العرضـــیة أو الموقفیـــة :أزمـــات ال  - ب 
 أزمة الطالق أو االنفصال .

تعتمــد علــى العدیــد مــن التراكیــب  Complex Crisis أزمــات مركبــة (معقــدة)  - ج 
 -والمكونات للخبرات الحیاتیة المختلفة وتشمل في ذلك :



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣

  الصدمة القاسیةSevere Trauma المحیطـین  التـي یمتـد تأثیرهـا إلـى األفـراد
واألقارب وجماعات الدعم االجتماعي المحیطة بـالفرد ومـن أمثلتهـا حـدوث 

 كارثة طبیعیة أو غیر طبیعیة. 

 حیــث تقــود ضــغوط األزمــات وبشــكل :األزمــات المرتبطــة بــالمرض العقلــي
 لمرض العقلي لدى الفرد مرة أخرى.متبادل إلى ظهور أعراض ا

 : ـــة للصـــدمة جین مـــن صـــدمات عنیفـــة حیـــث تطـــارد النـــا الضـــغوط التالی
أزمـات نفســیة مشــابهة فــي أعراضــها لتلـك األعــراض التــي ارتبطــت بموقــف 

 األزمة .

فرصـة هنـاك مـن ینظـر إلیهـا علـى أنهـا  ومهما كانت تصنیفات األزمة فـإن
، ى سـیكولوجیة األزمـة كفرصـة للـتعلمإلـ Peggy ,(1998)" بیجـيحیـث ینظـر " للتعلم :

، فــإن هنــاك ت متوقعــة أو فجائیــة أو كوارثیــةانــفمــن خــالل أحــداث األزمــة ســواء ك
االهتمـام الخـاص  منهـا ، تتمثـل فـي Survivorsاحتیاجات عامة لألشخاص النـاجین 

، ومشــاركتهم اإلحســاس بمــا لــدیهمتلطیــف مــن حــدة المخــاوف ال، و ببنــائهم المعرفــي
تاحــة احــدث اندة والمســاعدة ، وتقــدیم المســلفرصــة أمــامهم للتعبیــر عــن مشــاعرهم، وإ
غـــــالق المناقشـــــات، وطـــــرق تـــــذكر ، وتعلـــــیمهم ادة تكـــــیفهمإلعـــــ فنیـــــات المشـــــاركة وإ

، بحیـث تشـمل أنشـطة لمدارس لمواجهة األزمات المتوقعة، والتخطیط في ااألحداث
 .  ة، وترتیب أولویات مخاطر األزمةمواجهة األزمات الحالیة والمستقبلی

 األطفال واألزمات 

األزمات باألوضاع الناجمة عن  راً تأثاألطفال أشد الفئات العمریة  یعتبر  
آلیات التكیف  ومحدودیةالظروف الصعبة، بسبب قلة خبرتهم المعرفیة والحیاتیة، و 

 حیاةالمتوفرة لدیهم. وتشمل آثار الظروف الصعبة عدة جوانب مهمة في 
 والنفسیة ةاألطفال، تتمثل غالبیتها في التهدید الموجه نحو تلبیة احتیاجاتهم المادی

 الضروریةیة، باإلضافة إلى تقطع حیاتهم العادیة، وغیاب التجارب الجدیدة األساس
أهمیة  للطفلالستمرار عملیة النمو السلیم لدیهم. ولذا فان للبیئة المحیطة المتوفرة 



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ٥٤

بسبب اعتماد  -خاصة-خاصة في مساعدته على استعادة قدرته على التكیف
  حوله في توفیر الدعم واإلرشاد.  المباشر على أفراد العائلة والراشدین من الطفل

الفئات العمریة یتأثرون  مختلفالرغم من أن األطفال من  وعلى  
درجة وكیفیة تأثرهم،  فيباألوضاع الصعبة، إال أن هناك تفاوتًا بین األطفال 

 والموضوعیةویمكن أن یعزى هذا التفاوت إلى مجموعة من العوامل الذاتیة 
نجیب صالح  موسى، الشویكي  ریما، خوري  مارییت حنا( نلخصها فیما یلي

  :ـ ) ٢٠٠١، الدین 
دورًا رئیسًا في تحدید المعنى الخاص والذاتي  الصعب،إدراك الطفل للحدث  .١

األطفال الذین یشاهدون حدثا معینا،  أنللحدث بالنسبة للطفل. وهذا یعني 
، الخاصة لكل طفل الشخصیةیتأثرون به بطرق مختلفة تعتمد على الممیزات 
   .للحدثالتي تحدد المعنى الخاص الذي یعطیه الطفل 

عن الظروف الصعبة، استنادا إلى حجم ونوع  الناجمةالضغوط النفسیة  حّدة .٢
   على السیطرة علیها. وقدرتهالتغیرات التي تطرأ على حیاة الطفل 

للحدث أیضًا، لها تأثیرها المباشر على الطفل  مرافقةعوامل أو ضغوط  وجود .٣
الحدث  كون، الحدث الصعب تكرار،  األزمة متوقعة أو مفاجئة نكو ومنها: 

 عامل، الجسدي األذى، عامل الفقدان أو الخسارة وجود، فردیا أو جماعیا
تهدید الحدث  درجة، الشخصیة الخبرةالعنف سواء من خالل المشاهدة أو 

   .الطفللحیاة 
ا وتشمل: درجة تأثره بهو الذي یتعرض لألزمة،  للطفلالخصائص الشخصیة  .٤

مع أزمات في البیت السابقة  تكیف، أسالیب الالعمریة للطفل المرحلة طبیعة
، الطفل مع الوضع الصعب تعامل أسلوب، والمدرسة والعالقات مع الرفاق

 خبرة وجود، الحدثویشمل ذلك حدة القلق وقدرة الطفل على التحدث عن 
لفقدان، والتعرض سابقة للطفل مهما كانت، فیما یتعلق بأوضاع صعبة مثل ا



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥

 المعنى، الطفل الحالیة وقیامه بالوظائف الیومیة نشاط درجة، وغیرهماللعنف 
  الذي یعطیه الطفل للحدث الصعب.  الخاص

 فيإذ قد یلعب دورًا مساعدًا أو معوقًا للطفل : الدعم المتوفر للطفل  جهاز .٥
 باتواستجامثل طرق تعامل األهل مع الطفل أثناء األزمة  ؛عملیة تكیفه

األسرة المباشرة والممتدة :  األهل أنفسهم لألزمة. ویشمل جهاز الدعم
  والرفاق، وأجهزة الدعم المجتمعیة. والمدرسة،

  تقییم وقیاس األزمة والتنبؤ بها :
استقصـاء وتصـنیف ضـغوط الحیـاة واألحـداث  ودراسـاتحظیت بحـوث  لقد
الـوظیفي الیـومي  السلوك المختلفة التي تعیق واألزمات  Stressful eventsالضاغطة 

فـــي مجـــال  المتخصصـــینوتســـبب ألـــم ومعانـــاة انفعالیـــة للفـــرد باهتمـــام العدیـــد مـــن 
المختلفـة  األبعـاداالضطرابات النفسیة والسلوكیة ، ولما كانـت عملیـة تقیـیم و قیـاس 

و  الوقـــــائيالمكونــــة لألزمـــــة أو الصــــدمة مطلبـــــًا أساســــیًا لصـــــیاغة خطــــط التـــــدخل 
 التـيهتمام بالغ فـي هـذا اإلطـار وذلـك للوصـول إلـى الكیفیـة العالجي فقد حظیت با

تتفاعــــل بهــــا المتغیــــرات المكونــــة لموقــــف األزمــــة مثــــل المتغیــــرات المرتبطــــة بــــالفرد 
    . والسیاقواألسرة 

المواقـــف  مـــع التّعامــلوتُعــد خطـــوة تشـــخیص األزمــة مـــن أهـــم خطـــوات 
دارتهـــا بنجـــاح حیـــث یمكـــن التنبـــؤ باألزمـــات  ل عـــدة مؤشـــرات مـــن خـــالالمتأزمـــة وإ

  :موضوعیة منها
  Crisis Impact Valueمقیاس شدة تأثیر األزمة :  -  أ

 األزمـــة وهـــو عبـــارة عـــن مقیـــاس تقریـــر ذاتـــي یعبـــر عـــن قیمـــة شـــدة تـــأثیر
تتحـــدد درجتــــه عــــن و  ،للفـــرد أو الجماعــــةمثــــل تهدیــــدًا تیمكـــن أن وكیــــف  المحتملـــة

  -لتالیة :خمسة أسئلة نوعیة تتناول معلومات حول البنود اطریق 
 . درجة تصاعد شدة األزمة  
  مة أو متابعة وفحص من المسئولینوجود مراقبة إعالمیة لألز.  
 عارضها مع األداء الیومي المعتادتعطیل األزمة لألعمال وت.  

مقیاس تأثیر 
  األزمة

  
١٠ ----  

٩   ----  
٨   ----  
٧   ----  
٦   ----  
٥   ----  
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 ٥٦

 ا الصورة العامة اإلیجابیة للخطردرجة تأثیرها السلبي وتعریضه.  
  ار التي تلحقها باألداء النهائيدرجة األضر.  

  طریق منح درجة لكل نقطة تتراوح ما بین صفر  وذلك عن
  ، وعشرة (أعلى درجة تأثیر) الحتمال (أقل درجة تأثیر)

  حدوث ما یأتي نتیجة ألزمة محتملة ، ویمثل المتوسط قیمة 
  .المحتملة  األزمةشدة تأثیر 

  Crisis Barometerبارومتر األزمة :  –ب 
درجــة  تحدیــدة فــي ســاعدمیعــد مقیــاس بــارومتر األزمــة مــن أهــم األدوات ال

وهــو یمثـل مصـفوفة تخطـیط بیــاني لألزمـة حیـث تمثـل األزمــة ، موقـف األزمـة تـأثیر
عــن قیمــة شــدة تــأثیر  محــورین متعامــدین یعبــر المحــور الرأســيوتصــنف بنــاء علــى 

األزمة كمـا سـبق فـي العنصـر أ ، أمـا البعـد الثـاني فهـو البعـد األفقـي فیمثـل مقیـاس 
یبــــدأ تدریجــــه مــــن النســــبة (صــــفر% ، ویعبــــر عــــن ذي احتمــــال حــــدوث األزمــــة والــــ

% التــي تعبـــر ١٠٠مســتوى انعــدام تـــأثیر األزمــة) ، ویســـتمر تدرجــه حتــى النســـبة (
ـع هعـن مسـتوى الحـد األقصـى لتـأثیر األزمـة وعنـد  سـیناریوأسـوأ  كبیـرة بدرجـة تتوقّ

دّ  لكيممكن )   سلبّي  عَ ُ أعلـى االحتماالت ممـا یعطـي إمكانیـة  أسوألفرد لمواجهة ا ی
وبالتـالي یفـرز بـارومتر األزمـة أربـع  ،  بسـهولة مشـكلة أّي  تنـاولفـي القـدرة علـى 

  مناطق هي كما یلي: 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧

  
  قیاس األزمة .یوضح بارومتر  )٢( رقم شكل

قیق واألمـــین لبـــارومتر أزمـــة مـــا مـــن حیـــث الشـــدة ومـــن خـــالل التحدیـــد الـــد
ـب یمكـنوالتـأثیر  السـیطرة علـى األزمـة  یمكـنكمـا  . الكثیـرة المحتملـة األزمـات تجنّ
ة أكثر بسرعة   . وبفاعلیّ

، ٢٠٠٠وتأسیسًا على فكرة بارومتر األزمة قام عبـد الوهـاب محمـد كامـل (
ــــاء وتقیــــیم قاعــــدة معلومــــات إلدارة٢٠٠١ األزمــــات والكــــوارث  ) بوضــــع اســــتبانه بن

المدرسیة تساعد على تحدید كل مـن بـارومتر قیـاس شـدة األزمـة ، وبـارومتر قیـاس 
  كفاءة الفرد والمؤسسة في مواجهة الكوارث واألزمات ، وذلك على النحو التالي : 

 : بارومتر قیاس شدة األزمة واحتمال حدوثھا  
 نة دقیقـــة عـــحیـــث یعتمـــد تقیـــیم حالـــة األزمـــة علـــى معلومـــات كیفیـــة وكمیـــ

  تقدیر احتمال حدوث األزمة، وقیمة شدة األزمة كما یلي:
 تقییم حالة األزمة  قیمة شدة األزمة احتمال حدوث األزمة

أعلى من قیمة المئیني رقم 
٥٠ 

أعلى من نسبة 
٥٠% 

االتجاه نحو وقوع كارثة مروعة /خطر 
 شدید .

أعلى من قیمة المئیني رقم 
٥٠ 

أقل من نسبة 
٥٠% 

 یدة تمثل خطر قائم أزمة شد

 أزمة حادة تمثل خطر إلى حد ما (إنذار)أعلى من نسبة أقل من قیمة المئیني رقم 
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 ٥٨

 تقییم حالة األزمة  قیمة شدة األزمة احتمال حدوث األزمة
٥٠ ٥٠% 

أقل من قیمة المئیني رقم 
٥٠ 

أقل من نسبة 
٥٠% 

زملة أعراض تنبئ باحتمال وقوع أزمة 
 تحت السیطرة/ وفي حدود األمان.

 كوارث واألزمات :بارومتر قیاس كفاءة الفرد والمؤسسة في مواجھة ال  
ونظـــرًا للحاجـــة الماســـة لقیـــاس كفـــاءة الفـــرد والمؤسســـة فإنـــه یمكـــن تقییمهـــا مـــن 
خالل الحصول على بروفیل الكفـاءة فـي مواجهـة الكـوارث واألزمـات بـالتعرف علـى 
التقــدیر الكمـــي لإلمكانیـــات المتاحـــة كمحـــور رأســي ، وكفـــاءة األفـــراد كمحـــور أفقـــي 

  كما یلي :
 تقییم الكفاءة في المواجھة اإلمكانات المتاحة  نوعیة أعضاء الفریق
أعلى من قیمة المئیني 

 ٥٠رقم 

أعلى من نسبة 
٥٠% 

كفاءة وسیطرة تامة على األزمات 
 والكوارث

أعلى من قیمة المئیني 
 ٥٠رقم 

أقل من نسبة 
٥٠% 

 كفاءة وسیطرة متوسطة 

أقل من قیمة المئیني رقم 
٥٠ 

أعلى من نسبة 
٥٠% 

 خطر إلى حد ما  أزمة حادة تمثل

أقل من قیمة المئیني رقم 
٥٠ 

أقل من نسبة 
٥٠% 

زملة أعراض تنبئ باحتمال وقوع أزمة 
 تحت السیطرة/ وفي حدود األمان.

  
   Tripartite Crisis Assessmentالثالثي لقیاس األزمة النفسیة :    النموذج

حــدث  مجموعــات مــن المتغیــرات المتفاعلــة فــي أي ثــالث للقیــاستخضــع وفیــه 
 الخصــائص، و الموقــف الضــاغط أو موقــف األزمــة  طبیعــة أو ضــاغط هــي: صــادم

القـــــوة والضـــــعف فـــــي نظـــــام أو شـــــبكة المســـــاندة  جوانـــــب، و النفســـــیة الفریـــــدة للفـــــرد 
  للفرد . االجتماعیة
، األزمـة لقیـاس ثالثـيالیوضح الشكل التالي المكونـات األساسـیة للنمـوذج و 

الـــثالث  ینبــ التفاعـــلمـــة یعتمــد علـــى مســار مــع التأكیـــد علــى أن تـــأثیر موقــف األز 
    .(weebb,1999,5)مجموعات من المتغیرات التي سبق اإلشارة إلیها 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

األزمة موقف طبیعة  

 و البیئیة . النفسیة المشكالت  
 مقابل عدم التوقع . في األزمة توقع  
 ٢مقابل النمط ( في) ١مقابل حدوثها عدة مرات النمط ( في ةمرة واحد األزمة حدوث (

  لألزمة
 لشخص واحد ، أو مشاركة الفرد لألزمة مع اآلخرین . األزمة حدوث  
 من موقف األزمة . القرب مدى  
 مثلقد المتغیرات المرتبطة بالخسارة أو الف حضور :-  

  عن أعضاء األسرة .االنفصال  
 عضو أو أعضاء األسرة . موت  
 البیئة المألوفة أو المعتادة.  فقد  
 المعتادةأو خسارة الدور أو المكانة المألوفة أو  فقد .  
 جزء أو وظیفة للبدن . فقد  

 الجرح البدني . و األلم  
 و العدوان . مثل : العنف خبرة -   
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 ٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Fourfold Crisis Assessmentلقیاس األزمة النفسیة :   رباعي ال النموذج
 ,Marmar)بونــوس" وفقــًا لتصــور كــل مــن "مارمــار ، وفــوي ، وكاجــان ، و 

Foy, Kagan &Pynoos,1994)  ةأربعــعــن طبیعــة قیــاس األزمــة النفســیة فإنــه یوجــد 
 حـالمجموعات من المتغیرات تؤثر بشكل ما على استجابة الفـرد الـذي یتعـرض أو 

    -الصادمة وهذه المتغیرات هي: للضغوط هتعرض
  المصاحبة للصدمة أو الموقف الصادم . الظروف .١
 نمـــوإعـــادة تنشـــیط الصـــدمة أو األزمـــة فـــي مرحلـــة  أوط أو حـــدوث نشـــا وجـــود .٢

  مبكرة من عمر الفرد .



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦١

  النمائي أو التطوري الذي یتخذه الحدث الصادم أو األزمة . المسار .٣
    االجتماعي أثناء وبعد الصدمة. السیاق .٤

التصــور یتشــابه بالفعــل مــع النمــوذج الثالثـــي  هــذا أناإلشــارة إلــى  وتجــدر
كــون الثــاني فــي النمــوذج الربــاعي والــذي یؤكــد فیــه علــى ن المإاألزمــة ، إذ  لقیــاس

ارتقائیـــة  لـــهحإعـــادة تنشـــیط الصـــدمة أو األزمـــة فـــي مر  أونشـــاط وجـــود أو حـــدوث 
النمــوذج الثالثــي عنــد تحلیــل  إطــار، یــتم التعامــل معهــا فــي مــن عمــر الفــرد مبكــرة 

لضـــاغط . أو الحـــدث ا باألزمـــةالمتغیـــرات المتعلقـــة بـــالفرد ، و خبـــرة الفـــرد الســـابقة 
ممــا یشــیر إلــى أن النمــوذج الثالثــي بمــا قدمــه مــن تفاصــیل فرعیــة لمتغیــرات قیــاس 
األزمــة ومــا ارتــبط بــه مــن أدوات یعــد طــرح نظــري متماســك بجانــب بــارومتر األزمــة 
فـــي عملیـــة قیـــاس األزمـــات وســـبل مواجهتهـــا ، ویـــدفع األمـــر إلـــى القـــول بالحاجـــة 

التفصـــیلیة ألبعـــاد النمـــوذج الثالثـــي  الماســـة إلـــى إعـــداد المزیـــد مـــن أدوات القیـــاس
المختلفــة ، فــي ضــوء تكیفیهــا وفــق طبیعــة األزمــات ومواقــع حــدوثها وعلــى مختلــف 
تصنیفاتها ، بما یمثل أرضیة جیدة للتنبؤ باألزمات وحسن إدارتهـا فـي إطـار مفهـوم 

  شامل یسعى لتحقیق مفهوم التربیة التوقعیة.
  زماتإدارة األ ة في النفسیة المستخدموالمقاییس االختبارات 

 The Nature of the crisisنظرًا للطبیعة الخاصـة للقیـاس فـي موقـف األزمـة 

Assessment   فـي  للعـاملینفي الكثیـر مـن الحـاالت أن یتـاح  علمیاً  المتعذر منفإنه
مجـــال قیـــاس األزمـــة جمـــع أو تحلیـــل كـــل البیانـــات المرتبطـــة بـــالظروف الضـــاغطة 

وعلیــه یحتــاج مثــل هــؤالء العــاملون إلــى الســیطرة علـــى التــي تحــیط بهــا ،  والخلفیــة
التـوازن والعجـز لـدى  عـدم اتالمهـارات لیتمكنـوا مـن التقیـیم السـریع لـدرج منالعدید 

 &James) إلــى تغیــر الظــروف. اســتناداً   التقیــیمالعمیـل بشــكل مــرن یســمح بإعــادة 

Gilliland ,2000,38) یـات التشـخیص ونظـرًا ألهمیـة اسـتخدامات القیـاس كفنیـة مـن فن
علـى تحلیـل المكونـات األساسـیة لموقـف  بناء صیغتقد والعالج في مجال األزمة ف

األزمـــة وهـــى صـــفة  موقـــف تقـــدیر بصـــیغةالتـــي ســـبق توضـــیحها مـــا یســـمى  األزمـــة
 للموقــــفمفــــردات یمكــــن باســــتخدامها الوصــــول إلــــى رؤیــــة شــــاملة  ١٠مكونــــة مــــن 
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 ٦٢

مــن تطبیـق هــذه الصــیغة، مــع الضـاغط ، ویجــب أن یــتم تكمیـل البیانــات المتجمعــة 
التـــــي یـــــتم الحصـــــول علیهـــــا مـــــن تطبیـــــق أدوات قیـــــاس وتقـــــیم المتغیـــــرات  البیانـــــات

وبنظــام الـــدعم والمســاندة ألن هـــذه الصــیغة مكـــون واحــد فقـــط مـــن  بـــالفردالمرتبطــة 
ـــــات الـــــثالث  األزمـــــة إذ یـــــرتبط المكـــــون الثـــــاني بـــــالفرد مـــــن حیـــــث  لموقـــــفالمكون

حول نظام المسـاندة والـدعم ، وفیمـا  الثالث لمكوناخصائصه وسماته ، بینما یدور 
 . (Webb,1999,12)عرض لهذه الصیغة  یلي

 ) صیغة تقدیر موقف األزمة .١رقم ( جدول
 -والبیئیة : النفسیة المشكالت .١

  .................................................................. المشكالت قائمة
 فاجأةم.... في مقابل عدم التوقع أو ال........... التوقع .. -٢
  .(أختر)................

  ..................................................................االستعداد .. مدى
  ... األحداث المأزومة ..... تكرار.......... في مقابل حدوث األزمة مرة واحدة . -٣

   -صلة :قائمة باألحداث الصادمة المنف أكتب
  ................................ .-ب....     ........................ -ا     
  ..................................-د..      ....................... -جـ     

  ...اآلخرین في األزمة ...... مشاركة.. في مقابلة ..حدوث األزمة لشخص واحد .-٤
  -زمة :مدى القرب من األ  -٥
  وصفًا للوضع. قدمأو  -.... جـ .......بعید . -ب....  ........... قریب - أ

  .......................................وجود المتغیرات المرتبطة بالخسارة .-٦
  االنفصال )  ومرةعن أعضاء األسرة ( أكتب نوع العالقة  االنفصال - أ

  .......... الوفاة ) أعضاء األسرة ( أكتب نوع العالقة ، وسبب موت -  ب
  ..................................... مفصالً فقدان البیئة المألوفة ( قدم وصفًا  - جـ
مفصًال  وصفاً قدم  ؟)أم دائم  مؤقتخسارة المكانة أو الدور المألوف ( هل هو  -د

..................................................................................  
 ................فقد جزء أو وظیفة أحد أعضاء الجسم .......................... - هـ

.......................................................................................  



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٣

  .............................................ني ..................األلم واجرح البد -٧
   -وجود العدوان اللفظي أو البدني : -٨
  .. بدني .................................... لفظي ............... فقط المشاهدة - أ

  .. بدني .......................... لفظي ........................ ليــــالفع -  ب
  -تهدید الحیاة : درجة -٩
  .........................................) ........تهدید شخصي        (صف -أ

  ..................) وحدد العالقة ..................ء األسرة    (صفألعضا - ب
  ................................................) صف(لآلخرین           -جـ
  .................................................األزمة   لموقف) مكونات أخرى ١٠(

....................................................................................... 

ــــــي أوضــــــاع هــــــذا و  ــــــارات النفســــــیة، المســــــتخدمة ف األزمــــــات تتعــــــدد االختب
تنـــوع أشـــكال التعـــرض للكارثـــة ومـــع اخـــتالف أنـــواع الكـــوارث بحـــد تبعـــًا لارث، و الكـــو 

  -:االختبارات  ههذمن بین . و لقیاس في مجال األزمةاین جوانب اوتب ذاتها
  المصریة : ةمقاییس مقننة على البیئی -أ 
  لتقـدیر سـیة (استبانه بناء وتقییم قاعـدة معلومـات إلدارة األزمـات والكـوارث المدر

عبـد الوهــاب محمـد كامــل بـارومتر األزمـة وتكـوین فریـق المواجهــة) مـن تـألیف 
)٢٠٠١،  ٢٠٠٠( . 

  سـامح عبـد  عي بأسالیب مواجهة الكوارث واألزمات المدرسیة إعـداداستبانه الو
 المطلب إبراهیم 

  مقیــاس أســالیب المواجهــة اإلقدامیــة واإلحجامیــة للمشــكالت (األزمــات)، إعــداد
 رجب عليّ شعبان.

  المصریة : ةمقاییس غیر مقننة على البیئی -ب
 تقـــدیر والتـــدخل فـــي مقیـــاس الطاقـــة االنتحاریـــة الكامنـــة لـــدى المـــراهقین كـــأداة لل

   Elaine; Randell,.;Eggert,.(1997)األزمة 
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 ٦٤

  مقیــاس التقریــر الــذاتي ألعــراض اضــطرابات الضــغوط التالیــة للصــدمة المعــدل
(مقـــنن علـــى البیئـــة الكویتیـــة) ( فـــي: أحمـــد ١٩٩٣تعریـــب أحمـــد عبـــد الخـــالق، 

 )٢٠٨-٢٠٥،   ٩٩٨محمد عبد الخالق ، 

 وضــاع الكــوارث و األزمــات تعریــب محمــد االختبــارات النفســیة المســتخدمة فــي أ
 -، مقننة على البیئة اللبنانیة) وتشمل : ٢٠٠٢(أحمد النابلسي 

 النفسیة  ضغوطالشدة اس یمق(Stress Scales)  
  قائمة الخبرات الكارثیة(Inventory of Disaster Experiences)  
  القائمـــة العامــــة للخبــــرات الكارثیــــة(General Inventory of Disaster 

Experiences)  
  اســتبیان الشــدائد المرافقــة للخبــرات الكارثیــة(Perceived stress flumes of 

Disaster Experiences)   
  االستجابات السلوكیة أمام الكارثة مقیاسDisaster Behavioral Responses  

  ةولدبر لتحري االضطراب عقب الكارثجاختبار (GHQ-60), (GHQ-28)  

 ي بعواقب الكارثة استبیان التقدیر الذات(Self Evaluation questionnaire)  

  اختبار تحري االنهیار الرجعي(Back Depression Inventory)  
  مقیاس تأثیر الحدث الكارثي(Impact of Events scale)  
  مقیاس الدلیل الصدمي(Traumatic of Events Scale)  
  دلیل القلق الصدمي(Traumatic Index Scale)  
  اب الشدة ما بعد الصدمیة معیار اضطر(Criteria for PTSD)  
 سى والحزن بیان تكساس لأل(Texsus Inventory of Grief)  
  استمارة مشاعر الخسارة(Loss Questionnaire)  
  استبیان مختصر للكارثة(Brief Disaster Questionnaire)  
 مقیاس اضطراب الشدة ما بعد الصدمیة   (PTSD. Scale)  
  المتــأخرة للحــوادث الصــدمیة اســتبیان اآلثــار(Late Effect of Accidental 

injury Questionnaire)  



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
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 ٦٥

  قائمة مختصرة لألحداث الحیاتیة(Short Life Event Scales)  
 مقیاس مختصر لألحداث الحیاتیة (Short Life Event Scales)   

 الطبیعیة قیاس التدخالت (Measures of Natural Intervention)  
  عـــوارض الشـــدة عقـــب الصـــدمیة فـــي لبنـــان اختبـــار تحـــريQuestionnaire 

PTSD au Liban   
 لحــــــــرب الناجمـــــــة عــــــــن الجســــــــدیة او  النفســــــــیةتحــــــــري العـــــــوارض  اســـــــتبیان

Questionnaire des Symptoms Psychosomatics .  

    الوجدانيلذكاء اإدارة األزمات  و 

الكفایـات المهـارات و وبناء أن تنظیم  (Bar-On,2000:383-388) أون –بار  یرى
قــــدرة الفــــرد الوجــــداني تعكــــس لــــذكاء المكونــــة لواالجتماعیــــة  والوجدانیــــةالشخصــــیة 

، وأن هــذه ومواقــف إدارة األزمــات والضــغوط  البیئیــةللتعامــل بنجــاح مــع المتطلبــات 
لعــل مــن أهمهــا ارتباطــًا العوامــل  ةمتعــددأون -بــار تصــورفــي الكفایــات والمهــارات 

  :نالتالیتی بمواقف إدارة األزمات المكونتین
تحمـــل الضـــغط : وهـــى القــــدرة علـــى الصـــمود أمــــام األحـــداث غیـــر المالئمــــة   -١

. ر بــل التعامــل معهــا بنشــاط وفاعلیــةوالمواقــف الضــاغطة دون تراجــع أو تقهقــ
ا وهـــذ .ل المواقـــف الصـــعبة دون الغـــرق فیهـــاإنهـــا القـــدرة علـــى مقاومـــة  وتحمـــ

إلیـه بقـوة األنـا ، وتحمـل  رشـیأمشـابهة تمامـًا لمـا ُ  الوجـدانيمن الـذكاء المكون 
، تجابات المالئمـة للمواقـف الضـاغطةالضغط یتضمن امتالك ذخیرة مـن االسـ
بــط الجــأش وأن یواجــه أو راَ  اً أو هادئــ یاً ویــرتبط بالقــدرة ألن یكــون الفــرد مســترخ

. فالنـــــاس الـــــذین یســـــتطیعون تحمـــــل هـــــدوء الصـــــعوبات دون انفعـــــاالت قویـــــةب
والمشــكالت أكثــر مــن االستســالم لمشــاعر  الضــغط یمیلــون لمواجهــة األزمــات

ـــًا ینـــتج عنـــدما ال یـــتم توظیـــف هـــذ مـــن  كـــونالم االعجـــز والیـــأس. والقلـــق غالب
علـى األداء  سـیئیؤدى إلـى تـأثیر  والذيعلى النحو المالئم،  الوجدانيالذكاء 

اتخـــاذ القـــرارات واضـــطراب  فـــيالتركیـــز والصـــعوبة ضـــعف العـــام مـــن خـــالل 
  م على :وهذه القدرة تقو  .النوم



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ٦٦

 أي(التصـرف مــن أجـل التعامــل مـع الضــغط القـدرة علــى اختیـار مســارات   -أ
نشـاء أو الوصـول إلـى ، وكونـه قـادر علـى إكون الفرد واسع الحیلة وفعال

  .)؟یفعله طرق مالئمة،ومعرفة ماذا یفعل وكیف یفعل ما
تجــــاه الخبــــرات والتغیـــرات الجدیــــدة بوجــــه عــــام الفـــرد  ىالتفــــاؤل لــــدنزعـــة  -ب

التغلــــــب بنجــــــاح علــــــى و  قــــــدرة علــــــى مواجهــــــة الموقــــــفال فــــــيعتقــــــاد واال
  تواجهه. التيالمشكالت 

المواقـــف الضـــاغطة  فـــين الفـــرد یســـتطیع الســـیطرة أو التـــأثیر أالشـــعور بـــ-جــــ
  االحتفاظ بالهدوء .و 

ــــأخیر االنــــدفاع أو  -٢ ــــى االنــــدفاع : وهــــى القــــدرة علــــى مقاومــــة أو ت الســــیطرة عل
. وهـذا یسـتلزم القـدرة علـى تقبــل التصـرف أوسـلوك غـراء للقیـام بالالحـافز أو اإل

لجـــــأش ل اً االنـــــدفاعات العدوانیـــــة للشـــــخص، وكـــــون الشـــــخص هادئـــــًا أو رابطـــــ
. وتظهــر المشــكالت والســلوك غیــر المســئول العــدوانيومســیطرًا علــى الســلوك 

، التحمــــــل األقــــــل لإلحبــــــاط، واالندفاعیــــــة فــــــيالســــــیطرة علــــــى االنــــــدفاع  فــــــي
، والســــلوك أقــــل ذاتــــيضــــب والبــــذاءة ، وضــــبط ومشــــكالت الســــیطرة علــــى الغ

  . االنفعالي
مـــن الفوائـــد  )٢٦٢-٢٥٢،  ٢٠٠٠دانییـــل جولمـــان (ولعـــل مـــا أشـــار إلیـــه 
فـــي إدارة بعـــض األزمـــات واألمـــراض  نزعـــة التفـــاؤلو  العالجیـــة للمشـــاعر اإلیجابیـــة

الصــحیة الممیتــة ودور المســاندة العاطفیــة فــي زیــادة تحســن فعالیــة المناعــة والشــفاء 
ن بعـــض األمـــراض التـــي انعكســـت مؤشــراتها علـــى تحســـن فعالیـــة أنزیمـــات الكبـــد مــ

، ممـا أعطـى دعمـًا قویـًا إلـى مـوذج التنفـیس عـن المشـاعر المؤلمـةوذلك باستخدام ن
، وربمــا كــان أقــوى إلــى المرضــى الــذین یعــالجون طبیــاً  إضــافة العــالج الســیكولوجي

خرجــت بــه الدراســة التــي أجریــت  ، مــایــة المســاندة العاطفیــة إكلینیكیــاً دلیــل علــى أهم
على مجموعات مـن النسـاء المریضـات بسـرطان الثـدي الخبیـث فـي أثنـاء عالجهـن 

األولــى ، حیــث عــاد الســرطان وانتشــر بعــد العــالج ة اســتانفوردفــي كلیــة طــب جامعــ
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ر اإلكلینیكـي مجـرد وقـت قبـل ، وكانـت المسـألة مـن المنظـو الذي یتم غالبًا بالجراحـة
وجــد أن  حینمــاالمعــالج رئــیس فریــق الدراســة أصــیب بالــذهول  ، لكــن الطبیــبالمــوت

بعــض النســاء المصــابات بســرطان الثــدي والالتــي یجــتمعن أســبوعیًا مــع صــدیقاتهن 
فســــها ، لكــــنهن واجهــــن المــــرض قــــد عاشــــت ضــــعف عمــــر المریضــــات بحــــالتهن ن

، وغیرها مـن دراسـات الكثیـر التـي سـاهمت فـي إدخـال الـذكاء الوجـداني فـي وحدهن
یــة الصــحیة والتوجــه نحــو طــب یعتنــي بــالنفس خصوصــًا فــي مجــاالت الطــب الرعا

  الحرج .
مــن خــالل العــرض الســابق لــبعض مكونــات الــذكاء الوجــداني فــي بعــدي  تعقیــب :

تحمــــل الضــــغط والســــیطرة علــــى االنــــدفاع ، ووفقــــا لطبیعــــة مواقــــف األزمــــات التــــي 
مـــن ســــمات  تفـــرض ثـــالوث المفاجــــأة والتهدیـــد وضـــغط الوقــــت ، ومـــا یتطلبـــه ذلــــك

شخصیة لدى الفرد تمنحه أسالیب المواجهـة الفاعلـة فـي إدارة األزمـات مـن مهـارات 
فـــي إدارة الوقـــت والقـــدرة علـــى العمـــل تحـــت ظـــروف ضـــاغطة والقـــدرة علـــى تحمـــل 
الضـــغط والقـــدرة علـــى اختیـــار مســـارات التصـــرف مـــن أجـــل التعامـــل مـــع الضـــغط ، 

تغلـب بنجـاح علـى المشـكالت التـي فضًال عن نزعة التفـاؤل تجـاه قـدرة الفـرد علـى ال
تواجهـــه ، والقـــدرة علـــى الســـیطرة علـــى االنفعـــاالت أوقـــات األزمـــات لیظـــل اإلنســـان  
ــــذكاء  هادئــــًا ، رابــــط الجــــأش ؛ وجمیــــع هــــذه المتغیــــرات ینتمــــي فــــي األصــــل إلــــى ال
دارتــه لألزمــات ،  الوجــداني الــذي یتــرجم بداللتــه النفســیة فــي كفــاءة مواجهــة الفــرد وإ

یمكن معه القول بوجود عالقة بـین مسـتوى الـذكاء الوجـداني لـدى الفـرد األمر الذي 
والقـدرة علــى إدارة األزمــات ، وبعیــدًا عــن االسـتنتاج النظــري لشــكل وطبیعــة العالقــة 
بــین مكــون نفســي معــین كالــذكاء الوجــداني ومهــارات إدارة األزمــات ،ومهمــا كانـــت 

ـــــذكاء جـــــودة االســـــتنتاجات النظریـــــة حـــــول طبیعـــــة العالقـــــة بـــــین  إدارة األزمـــــات وال
مــن خــالل القیــام بعــدد مــن  يالوجــداني ، فــإن األمــر یحتــاج إلــى التحقــق األمبیریقــ

لبنـاء  البحوث المستقبلیة یمكن أن تشـكل بجانـب غیرهـا مـن البحـوث معطیـات قویـة
الســـلوكیة والنفســـیة والوجدانیـــة الالزمـــة للعـــاملین نظـــام معلومـــات حـــول الخصـــائص 

  ات .ضمن فریق إدارة األزم
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Psychological Hardness  صالبة النفسیة           لإدارة األزمات  وا 

إلـى   Kobasa; Maddi,& Kohan,(1982)"ومـادا وكـوهین "كوبازاكل من تشیر 
باعتبارهــا تمثــل اعتقــاد عــام لــدى الفــرد فــي فعالیتــه الذاتیــة  -أن الصــالبة النفســیة 

النفســیة واالجتماعیــة فــي إدراك وتفســیر ومواجهــة  وقدرتــه علــى توظیــف كــل طاقاتــه
من شأنها أن تحافظ علـى سـالمة البنـاء واألداء  -أحداث الحیاة الضاغطة بفعالیة 

النفسـي للفــرد فــي ظــل تعرضــه ألي أزمـات أو أحــداث ســلبیة ضــاغطة ، كمــا یشــیر 
) إلى أن األشـخاص األكثـر صـالبة نفسـیة أكثـر ١٩٩٦مخیمر (محمد أحمد عماد 

اكـــًا لكفـــایتهم ولفعـــالیتهم ممـــا یجعلهـــم یعتقـــدون أن بإمكـــانهم مواجهـــة المشـــكالت إدر 
) إلـــى أن الفـــرد الـــذي ١٤٥، ٢٠٠٠ســـكر (واألزمـــات بنجـــاح . كمـــا یشـــیر علـــّي ع

فــي  یتمیــز بالصــالبة النفســیة لدیــه قــدرة عالیــة علــى توقــع األزمــات والتغلــب علیهــا
لمجموعـــة مــن الســـمات التـــي  النهایــة حیـــث تعكــس الصـــالبة النفســـیة امــتالك الفـــرد

  تساعده على مواجهة مصادر الضغوط .
إذا كــان الفــرد الــذي یتمتــع بالصــالبة النفســیة یتســم بأنــه أكثــر قــدرة علــى  تعقیــب :

التنبـــؤ باألزمـــات والتغلـــب علیهـــا نتیجـــة امتالكـــه بعـــض الســـمات التـــي تمكنـــه مـــن 
مـة وقدرتـه مواجهة مصادر الضـغوط ومنهـا ضـغط الوقـت الـذي یفرضـه موقـف األز 

على االستجابة واتخاذ القرار المالئم فـي أقـل وحـدة زمـن ممكنـة تحـت تـأثیر ضـغط 
تـــیح للفـــرد الفرصـــة الكافیـــة الوقـــت الـــذي تفرضـــه غالبـــًا مواقـــف األزمـــات التـــي ال ت

، فهل یمكن لنا أن نطرح سؤاًال مفـاده هـل هنـاك عالقـة بـین نجـاح الفـرد فـي للتروي
  ؟.  Impulsive-Reflectiveالتروي  -في االندفاعإدارة األزمات واألسلوب المعر 

  التروي  –سلوب المعرفي االندفاع ألاإدارة األزمات  و 
التــروي  –فــي ضــوء قــراءة الباحــث لخصــائص األســلوب المعرفــي االنــدفاع 

 ١٩٨٩كمـــا ورد فـــي عـــدد مـــن الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة مثـــل (أنـــور الشـــرقاوي 
، ١٩٨٥، حمـــــــــــدي الفرمـــــــــــاوي ، ١٩٨٩،عبــــــــــد العـــــــــــال عجــــــــــوة ١٩٩٢، ١٩٩٠،

Messick,1984 (:أمكن استخالص ما یلي  
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 Reflectiveمتــرٍو  - Impulsiveإمكانیـة تقسـیم األفـراد وفقــًا للتصـنیف منـدفع 
في ضوء محكات زمن كمون االستجابة ودقة الحلول (دقیق في مقابـل غیـر دقیـق) 

مـع الدقـة فــي االنـدفاع (مجموعـة  إلـى أربـع مجموعـات نوعیـة مـن األشـخاص هـم :
، ومجموعــة %)٤٠االنــدفاع مـع عـدم الدقــة فـي الحـل (، ومجموعـة  %)١٠الحـل (

التــروي مــع عــدم الدقــة فــي الحــل ، ومجموعــة %)٤٠التــروي مــع الدقــة فــي الحــل (
  وذلك وفقًا لمنظور الشكل التالي :، %)١٠(

 االندفاع المعرفي 

  مندفع مع قرار صائب 
  )%10( (سرعة مع دقة الحل)

 ةأزممتطلبات اتخاذ القرار إلدارة تتوافر 

  مندفع مع قرار خطأ
  )%40( ( سرعة مع عدم دقة الحل)

  ةدارة أزمإلالقرار  اتخاذ متطلباتال تتوافر 
  دقة الحل

  مترٍو مع قرار صائب
  )%40( (بطيء مع دقة الحل)

 ةدارة أزمإلالقرار  اتخاذ متطلباتال تتوافر 

  عدم دقة الحل
  مترٍو مع قرار خطأ

  )%10( ء مع عدم دقة الحل)(بطي
 ةدارة أزمإلالقرار  اتخاذ متطلباتال تتوافر 

  التروي المعرفي

  ) العالقة بین التروي/االندفاع المعرفي ودقة/عدم دقة الحل ٤شكل رقم (
یتضح من الشـكل السـابق وفـي ضـوء نتـائج األبحـاث السـابقة أن مـا نسـبته 

خصــــائص األســـــلوب االنـــــدفاع %) فقــــط هـــــم مجموعــــة األفـــــراد الــــذین لـــــدیهم ١٠(
المعرفـــي وقـــراره صـــواب  ، وهـــؤالء األفـــراد هـــم الـــذین یمكـــنهم العمـــل فـــي ظـــروف 
ُجیــدون تنــاول  ُشــكل مــن بیــنهم فریــق إدارة األزمــة حیــث إنهــم ی األزمــات ویمكــن أن ی
وتكــوین المعلومــات فــي الموقــف األزمــي بســرعة فائقــة وفــي أقــل وحــدة زمــن ممكنــة 

ـــدیهم صـــغیر جـــدًا بمـــا یتفـــق ومتطلبـــات موقـــف حیـــث إن زمـــن كمـــون االســـتجا بة ل
األزمـــة فـــي محاولـــة ألن یكـــون قـــرار األزمـــة ســـریعًا ودقیقـــًا ، وذلـــك تحـــت ظـــروف 
ضاغطة زمنیًا تتطلب من الفرد أو عضـو فریـق إدارة األزمـة مهـارة فـي إدارة الوقـت 

  وجودة في القرار .
 فریق إدارة األزمات 
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األزمــــة ومتطلبــــات إدارة  یمثــــل الوقــــت عنصــــر ضــــغط شــــدید فــــي أحــــداث
، ونظرًا ألهمیة عنصر الوقت في أثناء األزمة یشـیر كـل  (Lioyd,1995 , 7)األزمات 

إلــى أن هنــاك إجــراءات أساســیة یجــب  ) ٢٠٠٠" (هــوفردانــي كــوكس وجــون مــن "
 :  تتمثل في عدد من الخطوات كما یلي  وقت األزماتأن یتخذها القائد 

  .األزماتوقت تكوین فریق عمل  .١

  .األزمات وقتحدید األهداف ت .٢
  .األزمات أثناءتخطیط الوقت  .٣
  .وقت األزمات بالمعنویاتاالرتفاع  .٤
  .المواقف العصیبةفي  اإلبداع والتجدید .٥
  .حل المشكالت وقت األزمات  .٦
  .األزماتالتغییر وقت  .٧

 : األزماتإدارة فریق  تكوینكیفیة 

أزمــة فـــإن لقــد بــات مــن المســـتقر فــي علــم إدارة األزمــات أنـــه عنــد حــدوث 
مواجهتها یتم من خالل ما یسمى بفریق إدارة األزمة والذي یتم تشـكیله مـن مختلـف 
المجــاالت التــي تتصــل بطبیعــة خطــة عمــل مواجهــة األزمــة ، ومهمــا تعــددت اآلراء 
حـــول طبیعـــة تشـــكیلة فـــإن األصـــل فیهـــا هـــو حشـــد أكبـــر عـــدد مـــن الكفـــاءات التـــي 

لتعـــاوني كفریـــق عمـــل فـــي مواجهـــة یمكنهـــا أن تعمـــل بالتنـــاغم مـــن خـــالل العمـــل ا
 CalSWEC , 2001)األزمة ، وقد ذهب المركز التربوي للعمل االجتماعي بكالیفورنیا 

  إلى أن تكوین فریق إدارة األزمة یتم على النحو التالي:  (7,
 Drug treatment counselors     رفي عالج المخدرات والعقاقی ناالستشاریو  - 

 School counselors                           االستشاریون بالمدرسة -

 Teachers                                  المعلمون -

 Therapists                            عالج خبراء ال -

 Psychiatrists                               طباء النفسانییناأل -



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
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 ٧١

 Pediatricians                             أخصائي طب األطفال  -

 Foster parents                           ن مجلس األباءممثل ع -

 Probation officers                                 مكتب التحقیقات -

 Former or ongoing social workers         لسابقینخبراء العمل االجتماعي ا - 

 Social work supervisors                          موجهي العمل االجتماعي  - 

 Law enforcement officers                       التنفیذ القانوني مكتب  -

 Attorneys                                المحامون -

 Daycare providers                      الیومیة ة والرعایةمقدمو الخدم -

وعلــى أیــة حــال ینبغــي أن یركــز القائــد فــي تشــكیل فریــق إدارة األزمــة علــى 
هویه الشـكل علـى حسـاب المضـمون فـي اختیـار أعضـائه ، بـل ینبغـي علیـه أال یسـت

وحـــدة اتخـــاذ  مقومــات العمـــل التعــاوني وعلـــى قمتــه تـــوفیر أن یضــع تصـــب عینیــة 
  في فریق إدارة األزمات . القرار

  في فریق إدارة األزمات  وحدة اتخاذ القرار مقومات
قـوة هـذه الوحـدة تـؤثر ن إحیـث  األزمـةله تأثیر هام على إدارة  العامل وهذا

،  الطریقــة الفعالــة إلدارة األزمــة اختیــارتــأثیرًا مباشــرًا علــى نجــاح متخــذ القــرار فــي 
 ; Bob, Morris,2000( القــرار اتخـاذنسـرد فیمــا یلـي أبــرز خصـائص وحــدة  وسـوف

Nira , 1989; Lindemann,1995 ( :  

یـة مـن األزمـات أو نوعیـة مع إلدارةتشكیل الوحدة إما إلدارة أزمـة معینـة أو  یتم -
علــى مســتوى  اً أشخاصــإلدارة مجموعــة مختلفــة النوعیــات وهــذا التشــكیل یضــم 

  من الكفاءة في التعامل مع األزمة التي نشأت. عالٍ 
أو مجموعـة صـغیرة مـن  واحـد فـردأن یتراوح حجم وحدة اتخاذ القرار من  یمكن -

  األفراد إلى مؤسسة أو هیئة من الهیئات.
  اء وحدة اتخاذ القرار.السابقة ألعض الخبرات -

ـــ العمـــل مـــع فریـــق إدارة األزمـــات مـــن الصـــدمات الثانویـــة نتیجـــة  ةكیفیـــة حمای
  األزمات 
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تكـــون قـــادرة علـــى التكیـــف  أنالنفســـیة لوحـــدة اتخـــاذ القـــرار والتــي یجـــب  الحالــة -
  والتشكیل مع البیئة المحیطة باألزمة.

مصــــــادر ومــــــا  القــــــرارالتعامــــــل مــــــع المعلومــــــات داخــــــل وحــــــدة اتخــــــاذ  طریقــــــة -
المعلومـــات ومــــدى تعــــددها ومــــدى قــــدرة هـــذه المصــــادر علــــى الحصــــول علــــى 

  .؟دقیقة وصحیحة في الوقت المناسب ومدى الثقة في هذه المصادر بیانات
أن  علـى Prediction & forecastingالتوقـع والتنبـؤ علـى وحـدة اتخـاذ القـرار  قـدرة -

معالجــة هــذه بهــا  تــتمالتــي  یــةكیفعلــى الو یتركــز ذلــك علــى بیانــات موثــوق بهــا 
والبــدائل التــي ، النتـائج  صســتخالا یـةوكیف ،البیانـات وطــرق ووسـائل المعالجــة 

 الوحدة التخاذ القرار.مدیر فریق وتقدیمها ل تحدیدهایتم 

یعمـــل أفـــراد فریـــق إدارة األزمـــات ویعیشـــون فـــي  ظـــروف مـــن المـــرجح أن 
ـــــل المضـــــاد یصـــــابوا فیهـــــا باإلجهـــــاد والصـــــدمات المنتقلـــــة عـــــن اآلخـــــرین، والت حوی

واإلنهــاك وتالشــي األمــل. وهــذه الظــواهر مجتمعــة یشــیر إلیهــا علمــاء الــنفس باســم 
التـــي یكثـــر شـــیوعها بـــین مـــن یعملـــون  Secondary traumatic"الصـــدمات الثانویـــة" 

، وفــي بعـض الظــروف  قــد ع األشــخاص المصــابین بصـدمات نفســیةعمـال مكثفــا مـ
ث مــوتى وأدلــة مباشــرة مشــابهة علــى یشــاهد فریــق إدارة األزمــات حــاالت وفــاة وجثــ

  وقوع انتهاكات وغیر ذلك من األحداث التي قد تصیبهم مباشرة بالصدمة.
ذا لـم یتعامــل فریــق إدارة األزمــات مـع اإلجهــاد الهائــل والشــعور بالصــدمة  وإ
الثانویة أو إذا كان یتعین علیهم معالجة هذه الظروف على مدى فترة زمنیـة طویلـة 

یعانون من تالشي األمل  وتناقص قدرتهم على العـیش والعمـل فمن المرجح أنهم س
بفعالیة في المیدان. وال یوجد أحد محصن ضد هـذه التـأثیرات.  ویحتـاج فریـق إدارة 
األزمــات وغیـــرهم ممـــن یعملــون فـــي مهـــن المســـاعدة إلــى یعترفـــوا بعواقـــب الصـــدمة 

فریــق إدارة األزمــات الثانویـة ویكونــوا مـدركین لهــا. وباإلضـافة إلــى ذلـك، فــإن قابلیـة 
ــــه  نمــــا أیضــــا تركیبت ــــة، وإ للشــــعور بالصــــدمة الثانویــــة ال تشــــكلها فقــــط ســــمات الحال
ـــــي أهـــــم أعـــــراض الشـــــعور بالصـــــدمة الثانویـــــة والعوامـــــل  النفســـــیة الفریـــــدة وفیمـــــا یل
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فیهــــا وســــبل الوقایــــة منهــــا (التقریــــر الســــنوي لمنظمــــة حقــــوق اإلنســــان ،  ةالمســــاهم
٢٠٠٢  ،Figley,1995: (-  

تسبب الصدمة الثانویة في كثیر من  الشعور بالصدمة الثانویة :  ضأعرا
  مثل: أعراضاألحیان 

 ب.اإلعیاء  والحزن واالكتئا 

 ة والوهن النفسي وفقدان التعاطف.الالمباال 

 القتحامیة المرتبطة بمواد سرعة االستثارة واضطرابات النوم والكوابیس ا
 الصدمة.

  م المفاصل وتعب البطن/اإلسهال.آالالمشاكل الجسدیة المظهر: الصداع و 

 .مشاعر الیأس واإلنكار وعدم التصدیق والغضب والهیاج 

  تشمل ما یلي:و  العوامل المساهمة في الشعور بالصدمة الثانویة :
  فــي البحـث عــن أســباب األزمـات  إدارة فریــقالقلـق بشــأن األثـر المحتمــل لعمـل

 والمعاناة.األزمة 

 ـــ ة تعـــد نمطیـــة فـــي الحـــاالت التـــي قـــد یكـــون المشـــاعر المتضـــاربة وقضـــایا الثق
 یها مرتكبین وضحایا على السواء.الناجون ف

  صعوبة االتصال.  أحیانًا

 دم كفایة الموارد والتجهیزات.ع 

  الخ. األزمةمشاعر المسؤولیة عن حادث ، 

ــة : یوجــد عــدد مــن التــدابیر والممارســات التــي  ســبل الوقایــة مــن األزمــات الثانوی
  منع اإلصابة بالصدمات الثانویة ومعالجتها، بما في ذلك:یمكن أن تساعد على 

  فتـــرات التوقـــف عـــن العمـــل اإللزامیـــة مـــن وقـــت إلـــى آخـــر(مثال یـــوم واحـــد فـــي
 األسبوع)؛

  ـــد (مـــثال أســـبوع كـــل ســـت إلـــى ثمـــان فتـــرات راحـــة واســـتجمام إلزامیـــة خـــارج البل
 أسابیع)؛

 عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء؛ 
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 ٧٤

  ،بمـــا فـــي ذلـــك تقاســـم ردود األفعـــال المؤلمـــة والممزقـــة مـــع نظـــم الـــدعم المهنـــي
 الزمالء من الموظفین؛

  ــــى ــــات التــــنفس العمیــــق واالســــتماع إل أســــالیب االســــترخاء، مثــــل التأمــــل وتمرین
 الموسیقى؛التدریبات الریاضیة؛

 الحاجة إلى االعتراف  بالمشاعر وحلها بوضوح؛ 

 التناوب من خالل أداء مختلف أنواع  أنشطة العمل؛ 

 التغذیة السلیمة والحصول على قسط كاف من النوم؛ 

 تفادي اإلفراط في استخدام المنبهات، مثل السكر والكافیین؛ 

  جلســــات االســــتطالع النفســــي عقــــب األزمــــات التــــي یســــتعرض فیهــــا الموظــــف
 التجربة ویتعامل مع مشاعر الخوف واإلحباط والنجاح التي تصاحب العمل.

  العملیات في إدارة األزمات  استخدام األسالیب الكمیة وبحوث
إلــى اسـتخدام بعــض األسـالیب الكمیــة وبحــوث أحیانـًا تحتـاج إدارة األزمــات 

العملیات لتقیـیم بـدائل القـرارات وتحدیـد المخـاطر والفوائـد المرتبطـة بكـل بـدیل، وفـي 
كـــن أن یمرســـم الســـیناریوهات المحتملـــة لألزمـــات وتحدیـــد المســـارات المختلفـــة التـــي 

ة وردود األفعــــــال المحتملــــــة لألطــــــراف المختلفــــــة، ومــــــن األســــــالیب تســــــلكها األزمــــــ
، وأســــالیب  Decision tree، وشــــجرة القــــرارات  PERTالمســــتخدمة أســــلوب بیــــرت 

والمنفعــة الذاتیــة ، ، Games theoryالمحاكــاة ، وتمثیــل األدوار، ونظریــة المباریــات 
تحدیـد األســلوب وعمومـًا تعتمـد عملیـة اتخـاذ القـرار فــي ظـل ظـروف األزمـات علـى 

المناســـب مـــن بـــین المـــداخل الكمیـــة التالیـــة لنظریـــة القـــرار (أحمـــد إبـــراهیم أحمـــد ، 
، عبـد الـرحمن  ٢٠٠٢؛ محسن أحمـد الخضـري ،  ٢٠٠١، محمد فتحي ، ٢٠٠٢

 ,Aguileraأ ؛ ٢٠٠٠، ٢٠٠٠،  ، عبـــد الوهـــاب محمـــد كامـــل ، ٢٠٠٢توفیـــق ، 

1998 ; Donna ,Messick, Farrell,1998  ; James, Gilliland, 2000  : ( 

  والتي تتضمن : Decision Under Risk.  المخاطر ظروفالقرارات تحت  اتخاذ .١
  Expected Value Criterion المتوقعةالقیمة  طریقة – أ
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 ٧٥

  Experimental Data in Decision Under Risk التجریبیةالبیانات  طریقة –ب

 Decision Under Uncertaintyظروف عدم التأكد  تحت القرارات اتخاذ
  يالتشاؤمالنموذج ، و  Optimisticوالتي تشمل كل من النموذج التفاؤلي 

Pessimistic  على النحو التالي:  
  Maxmaxأقصى األقاصى  أو األقصىالتفاؤل  طریقة – أ

  Minmaxالتفاؤل األدنى  أو المتحفظالتفاؤل  طریقة –ب
  Maxminاألدانى  ىأقصالتشاؤم المتحفظ أو  طریقة – ج
   Mimminأو أدنى األدانى (مصفوفة الندم)   الالنهائيطریقة التشاؤم  - د

   Game Theoryظروف التنافس (نظریة المباریات)  تحت القرار اتخاذ .٢
  شخصین متنافسین  حالةالمثالي في  الحل – ١
   المختلطة االستراتیجیة – ٢
  البیاني  الحل – ٣
  . الخطیةبالبرمجة  الحل – ٤

المشــترك لطبیعـة تشــكیل فریــق الـوعي تكــوین بعضــًا منهـا بهــدف  وسـنتناول
القیــام بمهــام كثیــرة تخــرج عــن حـــدود إدارة األزمــة مــن تخصصــات مختلفــة تتطلــب 

ات إدارة األزمـة سـیناریو تصـورات و التخصص الضیق وذلك لإلفادة منهـا فـي وضـع 
  .من جوانبها الكمیة والسیكولوجیة 

  ) Subjective Expected utility Model (SEU)(يالنفعي الشخصي التوقع النموذج) ١

البحث الریاضي في الحصول على بدائل مختلفة وتقدیمها  یستخدم حیث
القرار وتعرف هذه الطریقة بالنموذج النفعي  لمتخذمقارنة بعضها ببعض 

 لتعطي  Game Theory المباریات نظریةالشخصي التوقعي، حیث تستخدم أیضًا 
 Zero- Sum(  والتي یدخل فیها العامل الشخصي التوقعي مختلفةالالنماذج النفعیة 

Game, Non-Zero- Sum Game(   المباریات لترشید القرار أثناء  نظریة تستخدم. و
استخدام الطرق العددیة وهي نظریة  یتمالصراع سیاسیًا أو عسكریًا أو إداریًا حیث 

اع أو المنافسة أو الصر  عندتركز على استخدام التحلیل الریاضي والعددي 
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 ٧٦

واضعین في  طرفللحصول على أحسن بدائل لكل  التفاوض بین طرفین أو أكثر
  االعتبار تأثیر األطراف األخرى على نتائج الصراع.

  
  
  
  
  
  
  

  ویستخدم أسلوب المنفعة الذاتیة في المواقف التي تتسم بما یلي :
 .وجود مجموعة محددة من بدائل القرار  
 لقرار لتحقیقه.هدف محدد یسعى متخذ ا 

 .تتصف الظروف المحیطة بقدر من عدم التأكد 

ویــتم اختیـــار البـــدیل الـــذي یحقـــق أعلـــى منفعـــة ذاتیـــة، وعـــادة یـــتم اســـتخدام 
ویســــتخدم أســــلوب  الحاســــب اآللــــي إلجــــراء الحســــابات واســــتخراج النتــــائج النهائیــــة.

للســیناریو نظریــة المباریــات فــوق العلیــا، والمنفعــة الذاتیــة للوصــول إلــى أفضــل بــدیل 
  المتوقع لتطور األحداث.

  ) استخدام نظریة المباریات في إدارة األزمات :٢
تفتــرض نظریــة المباریــات أن هنــاك العبــین أو أكثــر، كــل العــب قــد یكــون 
شخصــًا واحــدًا أو مجموعــة مثــل فریــق إدارة األزمــات، أو وحــدة تقــوم بالمهمــة كفــرد 

مجموعــة عیــوب ویختــار كــل وكــل العــب یكــون لــه مجموعــة تفضــیالت أو مزایــا و 
العـــب طریقـــة أو اســـتراتیجیة للوصــــول إلـــى الهـــدف المفضــــل لـــه مـــع افتــــراض أن 
الالعبــین اآلخــرین لهــم اســتراتیجیات ســیتبعونها والتـــي قــد تكــون غیــر معروفــة لـــه. 

  
  بین طرفین مباراة

Zero – Sum 

 Game 

Non-Zero–Sum 

Game  
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 ٧٧

ونظریة المباریات تتیح لالعبین القدرة علـى ترتیـب قـیم العائـد مـن كـل بـدیل بطریقـة 
  عب :كمیة وهناك طریقتان لل

  وفیها یربح أحد الالعبین واآلخر یخسر.  Zero-Sum Game:  المباراة الصفریة -أ
فــي هــذه المباریــات تكــون   Non Zero-Sum Game:  المبــاراة غیــر الصــفریة -ب

هناك فرصة لجمیع الالعبین لتعظیم العائد لكل من الفـریقین عـن طریـق التفـاوض، 
  ون بصورة أو بأخرى.فلیس هناك خاسر ولكن جمیع الالعبین یربح

إلعـــداد المبـــاراة یـــتم اتبـــاع : المباریـــات فـــوق العلیـــا إلعـــداد ســـیناریو أزمـــة  -ج 
  الخطوات التالیة:

 تحدید أطراف السیناریو المشتركة (الالعبین). .١

 تقسیم السیناریو إلى عدة مراحل والبدء بتحلیل المرحلة األولى. .٢

ولــى عــن طریــق: تحدیــد تكــون دراســة مبــاراة كــل طرف(العــب) فــي المرحلــة األ .٣
تقـدیر أفضـلیات البـدائل ، و  البدائل التي یقترحها كـل العـب لـه وللجانـب اآلخـر

تحلیـل المبــاراة للبــدائل المحتملـة ، ویــتم إعـادة الخطــوات الســابقة ، و  لكـل جانــب
  لكل طرف حتى یمكن إعداد المباراة فوق العلیا.

لكـل جانـب أو یعظـم مـن  یتم تحدید البدیل المناسب الذي یقلل من أكبر خسـارة .٤
 أقل عائد ویمثل نقطة االرتكاز.

دراســــة أثــــر تغییــــر المعــــاییر المختلفــــة، وهــــل هنــــاك نقــــاط أخــــرى تحقــــق فوائــــد  .٥
 للطرفین.

یــتم رســم شــجرة القـــرارات لســیناریو تطــور األحـــداث لتحدیــد المســارات المختلفـــة  .٦
 لألطراف وردود الفعل المتوقعة.

المبـــاراة بـــین طـــرفین مـــن نـــوع  كانـــت ذاإ، فـــ یـــتم إعـــادة الخطـــوات لكـــل مرحلـــة .٧
مســتحیل وأنــه  بینهمــاذات المجمــوع الصــفري فهــذا یعنــي أن التعــاون  اتیــالمبار 

 طـرفال یوجد أي احتمـاالت للتنـازالت ألن كـل مـا یمكـن أن یحصـل علیـه أي 
یمثــل خســارة مباشــرة للطــرف اآلخــر (مكســب طــرف = خســارة الطــرف اآلخــر) 

صــفري فــإن مكاســب طــرف مــن اللمجمــوع غیــر ذات ا المباریــاتأمــا فــي حالــة 
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 ٧٨

نمــا یمكــن أن تمثــل جــزء  خســارةاألطــراف ال تســاوي بالتأكیــد  الطــرف اآلخــر وإ
تكون نتیجة المباراة خسارة الطرفین أو مكسـب الطـرفین ولكـن  أن ویمكن منها.

  بقیم مختلفة.
  ) Resolution Action Model (REACT)( الفعل الحل و  نموذج) ٣

 Action Researchوذج إلــى إطــار مــا یســمى بحــوث الفعــل ینتمــي هــذا النمــ
وهــو یمثـــل أحـــد أهـــم المـــداخل النظریـــة فــي التعامـــل مـــع األزمـــات حیـــث أن طبیعـــة 
األزمــة تحتــاج إلــى نوعیــة خاصــة مــن بحــوث التــدخل الــذي یعتمــد فیــه الباحــث أو 

، األساســـیة علــى رأس الموقــف األزمـــي قائــد األزمــة علـــى ممارســة األدوار اإلداریــة
، أم علـى مسـتوى التنظـیم علـى مسـتوى التخطـیط إدارة األزمـة سواء كانت الممارسـة

هــــذا النمـــوذج مــــن مـــرحلتین : مرحلــــة  یتكـــونأو التنســـیق  أو التقیـــیم والمتابعــــة ، و 
  .في إدارة األزمة  حلومرحلة ال الفعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .االتصاالتتغذیة بنتائج  ١ – ٢
  الحل .تغذیة بنتائج  ١ –٤
  ویمكن أن تؤدي إلى خلق قرار جدید.الحل مرحلة  ١–٢ –٣ –١

  Process Resolution الحل مرحلة

  )١( المعلومات معالجة
Information Processing  

  )٣القرار ( صناعة
Decision Formulation   

  )٤التصرف ( تنفیذ
Action Implementation  

  )٢االتصاالت ( دینامیكیة    
Communication 

Dynamics  

  Process Action الفعل  مرحلة
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  جدید.حل ویمكن أن تؤدي إلى خلق قرار جدید یتبعه الفعل مرحلة  ١–٤–٣–١
األطـــراف  عـــن معلومـــاتالحـــدث ، و  عـــن معلومـــاتوتتضـــمن :  المعلومـــات معالجـــة

الشخصـیات التـي تتخـذ القـرار  عـنالمختلفة وغالبًا ما تكون معلومات كیفیـة وتقدیریـة 
هـل یمیلـون  –التحلیـل  علىقدراتهم  –معتقداتهم  –خبراتهم  –قناعاتهم  –تعلیمهم  –

  اتجاهاتهم .... –إلى المخاطرة 
باألزمـــة وأهـــدافها وعمـــق  المعنیـــةتتوقـــف علـــى األطـــراف و :  االتصـــاالت دینامیكیـــة

  اتصاالتها باألزمة.
التصـــاالت نتـــائج او معالجـــة المعلومـــات أتاحتهـــا  بـــدائلفـــي ضـــوء :  القـــرار صـــناعة
  .المختلفة

تمام  وهو:  التصرف تنفیذ   .التصرفعملیة تنفیذ القرار وإ
  الفنیات السیكولوجیة في إدارة األزمات

) إلى أنه إذا كـان الكشـف المبكـر ٣٩٩،  ١٩٩٨یشیر أحمد عبد الخالق (
Early Detection  لطـــب مســـألة علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن األهمیـــة فـــي تخصصـــات ا

 ت، فــــــإن االكتشــــــاف الســــــریع والمبكــــــر الضــــــطراباالنفســــــیةالمختلفــــــة : الجســــــمیة و 
ج ، كمــا أن ســرعة البــدء فــي العــالشــفاءالضــغوط التالیــة للصــدمة أمــر حاســم فــي ال

، وأنه كلما كان العالج وجیـزًا مختصـرًا كـان ذلـك تؤدي إلى نتائج أفضل من تأجیله
  مؤدیًا إلى نتائج أفضل .

ذا كــان هــذا التوجــه یؤســس لعملیــة التــدخل ا لســیكولوجي فــي تنــاول أحـــد وإ
أعراض األزمة وهي اضطرابات ما بعد الصدمة ، فإن األمـر یـذهب أبعـد مـن ذلـك 

، ففــي ضـــوء دخل الســـیكولوجي فــي إدارة األزمـــاتفــي رســم تصـــور عــام لفنیـــات التــ
المفهوم الـذي تـم وضـعه إلدارة األزمـات فـإن عملیـة التـدخل السـیكولوجي ینبغـي أن 

عملیــة مراحــل إدارة األزمـة،  فــي ســیاق النظــر إلیهــا ك تكـون مواكبــة لكــل مرحلــة مــن
لمـا یتوقـع أن یحـدث أو قـد ال یحــدث  المنـتظماإلعـداد والتخطـیط والتقـدیر تتضـمن 

إدارة األزمـة قبـل حـدوثها  بغیـةمن مشكالت أو أزمات من خالل فریق إدارة األزمـة 
الوقـائي علـى مسـتوى تكـوین الـوعي عن طریق الكشف عن إشارات اإلنـذار المبكـر 
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مـن خـالل فنیـات الـدعم والمسـاندة النفسـیة  األزمة أثناء وبعـد حـدوثها إدارة، وكذلك 
واالجتماعیـــة والتـــدخل النفســــي الـــدینامي للتخفیــــف والتلطیـــف مــــن حـــدة الصــــدمات 
النفســیة التــي تحــدثها األزمــة بغیــة احتــواء أضــرارها والعمــل علــى إزالــة أثارهــا طالمــا 

بعــد حــدوثها مــن خــالل الــتعلم واالســتفادة مــن خبراتهــا األزمــة  إدارةوكــذلك أمكــن ، 
لتكـوین ورفـع مسـتویات الـوعي واالسـتعداد سـواء علـى مسـتوى الشـكل أو المضــمون 
األمثــل لمواجهتهــا ، وهــذا المفهــوم إلدارة األزمــات یعكــس خمــس مســتویات رئیســیة 

  هي:السیكولوجي ینبغي أن تكون متأنیة لكل مراحل تلك العملیة  التدخل عملیةل
  ففــي مرحلـــة اكتشـــاف إشـــارات اإلنـــذار المبكــر یكـــون التـــدخل الســـیكولوجي مـــن

حـــداث التربیـــة التوقعیـــة حـــول تشـــخیص وقیـــاس  خـــالل رفـــع الـــوعي الوقـــائي وإ
، وذلـــك بهـــدف اكتشـــافها مبكـــرًا بالصـــورة المـــات اإلنـــذار المبكـــر بوقـــوع أزمـــةع

ة هــذه المرحلــة ، وتأخــذ إدار وقــوع األزمــة وتمنــع حــدوثها أصــالً التــي تحــول دون 
علـــى  Awarenessمجموعــة مـــن الفنیـــات الوقائیـــة التــي تـــدعم الـــوعي أو الدرایـــة 

المســـتوى الفـــردي والجمـــاعي والتنظیمـــي ،ذلـــك عـــن طریـــق مـــا یســـمى بجهـــاز 
إعالم األزمة الذي یشـمل نشـاطات النـدوات والمحاضـرات واإلرشـادات التقلیدیـة 

ة، وسـبل التعامـل معهـا المحتملـواإللكترونیة والدعم المعلومـاتي حـول المخـاطر 
دارتها)  .وإ

  وفـــــي مرحلـــــة االســـــتعداد والوقایـــــة فإنـــــه یعنـــــى باتخـــــاذ مجموعـــــة مـــــن التـــــدابیر
واإلجـــراءات الوقائیـــة واالســــتعداد لمواجهـــة األزمــــة قبـــل وقوعهــــا ، للتقلیـــل مــــن 

للتحصـــین ضـــد  الجمـــاعي ریبالتـــد فنیـــاتاألضـــرار التـــي تحـــدثها مـــن خـــالل 
رفـع كفـاءة األفـراد فـي مواجهـة موقـف األزمـة مـن  ، وكذلك عن طریـقالضغوط

، عیـة والنفسـیة والصـحبة االجتماعیـةخالل آلیات المساندة المعلوماتیـة واالجتما
، بة النفســـیة وعملیـــات تحمـــل الضـــغوطوتقویـــة جهـــاز المناعـــة النفســـیة والصـــال

وكــذلك فنیـــات التــدریب المعرفـــي الالزمــة لتـــدریب األفــراد للعمـــل تحــت ظـــروف 
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، ونقــــص ن حیــــث ضـــغط الوقــــت، ودرجـــة التهدیــــدلظــــروف األزمـــة مــــمشـــابهة 
 .وقف)المعلومات وغموض الم

  أمــــا فــــي مرحلــــة احتــــواء األضــــرار أو الحــــد منهــــا فیكــــون جــــل اهتمــــام التــــدخل
خصوصــًا مــع  -الســیكولوجي علــى التعامــل النفســي الســریع أثنــاء وقــوع األزمــة

والعــالج القصـــیر أو ، فنیــات اإلســعافات النفســـیة األولیــةمــن خـــالل  -األطفــال
المـوجز وفقــًا لمسـتوى تقــدیر عمـق االضــطراب النفسـي الحــادث نتیجـة الصــدمة 

مـــــداخل جمیـــــع التســـــتهدف النفســــیة كـــــرد فعـــــل علــــى أحـــــداث األزمـــــة ، حیــــث 
بغیـة باألزمـات  یمـرونالـذین  فرادألیة تقدیم المساندة والدعم لعالجاإلرشادیة وال

األزمـــة قبـــل أن  موقـــفلتعامـــل مـــع انفعـــاالتهم وا نمســـاعدتهم علـــى التعبیـــر عـــ
وتــداعیات الصــدمة النفســیة التــي تحــدثها تتفــاقم الصــراعات والقلــق المصــاحب 

الفـردي أو الجمـاعي أو التنظیمـي عجـز مـن اللدرجة قد تؤدي إلـى حالـة األزمة 
. 

  أما في مرحلة استعادة حالة السواء فإن هناك عدة فنیات تمـارس حسـب الحالـة
دراكهـــا لموقـــف األزمـــة وتركـــز فـــي الغالـــب علـــى التعامـــل مـــع  وتفســـیرها بـــل وإ

االضـــطرابات التالیـــة للصـــدمة بهـــدف احتواءهـــا إرشـــادیًا وعالجهـــا مـــن خـــالل 
ردي فنیـــات التـــدخل الســـیكولوجي مثـــل اإلرشـــاد النفســـي واإلرشـــاد العالجـــي الفـــ

، العـــالج باللعـــب لألطفـــال أوقـــات األزمـــات  والجمـــاعي، قصـــیر وطویـــل المـــدى
. (.... 

 مرحلــــــة الــــــتعلم واالســــــتفادة مــــــن أحــــــداث األزمــــــة . فیكــــــون التــــــدخل  أمــــــا فــــــي
الســیكولوجي مــن خــالل فنیــات التــدریب المعرفــي لتحلیــل مواقــف األزمــات وأخــذ 
الــدروس المســتفادة منهــا كمــادة أولیــة لتكــوین الــوعي الوقــائي لمواجهــة األزمــات 

 في المستقبل من منظور التربیة التوقعیة والتربیة األمانیة)

قد تختلـف إلـى حـد كبیـر فنیـات التـدخل السـیكولوجي بـاختالف مكـان هذا و 
دراكــات األفــراد لهــا بــل  ، والمرحلــة العمریــة التــي یمــرون بهــاوموقــع ونــوع األزمــة وإ

والتوجــــه الثقــــافي الــــذي یولــــد التفســــیر المعرفــــي ویصــــیغ وجــــدان الفــــرد فــــي إدراكــــه 
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تعــدو أن تكــون موقــف أنهــا ال  ألحــداث الموقــف األزمــي علــى أنهــا أزمــة حقیقیــة أم
، ووعلیــــه فســــوف یــــتم التعــــرض أوًال ألســــس التــــدخل الســــیكولوجي لمواجهــــة عــــادي

األزمــــات المدرســــیة الســــلوكیة باعتبارهــــا المیــــدان الفعلــــي المنــــوط بالبحــــث التربــــوي 
والنفسي التوجه إلیه وارتیاده لحل أزماته ، وتقـدیم الفنیـات السـیكولوجیة التـي تـتالءم 

عتبــر المجــال الحیــوي الــذي یهــتم الباحــث التربــوي ویمــارس فیــه وواقعــه ، كمــا أنــه ی
 عمله العلمي البحثي والتطبیقي 

  األسس العامة للتدخل السیكولوجي لمواجهة األزمات المدرسیة السلوكیة : 
السـلوكیة والبـوادر العصـبیة الشـدیدة بعـدم  العالمـاتقـد ینبـئ ظهـور بعـض 

یعنـي ذلـك أن حـدوث أي أزمـة أو مشـكلة وجود مناعة نفسیة قویة لدى التالمیذ ، و 
ــــــي الشخصــــــیة یســــــتلزم التــــــدخل  ــــــًا ف حــــــدث شــــــرخًا عمیق ُ ضــــــخمة مــــــن شــــــأنه أن ی
الســـــیكولوجي بالتعـــــاون بـــــین فریـــــق عمـــــل األزمـــــة بالمدرســـــة واألخصـــــائي النفســـــي 
واالجتمـــاعي لمســـاعدة التالمیـــذ ، وذلـــك فـــي ضـــوء األســـس العامـــة التالیـــة : (عبـــد 

 ).٤٢-٤١، ٢٠٠٠الوهاب محمد كامل، 

 . تحدید نوع األزمة المنتشرة :عنف/ مخدرات/انحرافات 

 تمثـل نـواة لرصـد عناصـر  نتكوین مجموعة من التالمیذ والمعلمین واألخصائیی
 تلك األزمة.

  جذب تلك العناصر لممارسة األنشطة بكـل الطـرق والوسـائل بعیـدًا عـن التهدیـد
 والعقاب أو التلمیح بهما .

 ي الجماعي .إجراء جلسات اإلرشاد النفس 

  تقطیـــع جمیـــع أنـــواع الصـــالت فـــي الزمـــان والمكـــان بـــین أصـــدقاء الســـوء حتـــى
یمكن التأثیر علیهم فرادى في الجلسـات اإلرشـادیة النفسـیة بالتعـاون مـع األسـرة 

. 

  توافر قاعدة معلومات عن تـاریخ األزمـة وعناصـره وتطورهـا یمكـن مـن السـیطرة
ُخفي وراءه كوارث وخیمة.علیها ، فاالهتمام بالتحصیل الدراسي وفق  ط ی
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 ٨٣

  التحول مـن اإلرشـاد النفسـي الجمـاعي إلـى الحـاالت الفردیـة مـع تـوفیر المتابعـة
 واألنشطة واالهتمام.

  استخدام أسالیب تكوین المناعة النفسیة قبل وأثناء وبعد وقـوع األزمـات ، حیـث
مـل تقوم المناعة النفسیة على أربعة محاور أساسیة هي (عبد الوهـاب محمـد كا

 ،١٩٩٩:( 

 وحدة تكوین األفكار المنطقیة . .١

 وحدة التحكم الذاتي . .٢

 وحدة مقاومة اإلحباط وتنشیط الحث الذاتي لدى الفرد. .٣

  وحدة التعبیر االنفعالي السلوكي السوي. .٤
) لألسـس العامـة ٢٠٠٠ویمثل هذا الطـرح عنـد عبـد الوهـاب محمـد كامـل (

السـلوكیة أحـد الخطـوط العامـة  للتـدخل السـیكولوجي فـي مواجهـة األزمـات المدرسـیة
التـي ینبغـي أن یسـتتبعها محـاوالت أخـرى لوضـع سـیناریوهات كاملـة لمواجهـة أنــواع 

وارث الطبیعیــة أخــرى مــن األزمــات خصوصــًا تلــك المرتبطــة بأزمــات الحــروب والكــ
 .وغیرها من األزمات

  الفنیات السیكولوجیة العامة في إدارة األزمات :
لوقـوف علــى عـدد مـن الفنیـات الســیكولوجیة فـي ضـوء كـل مــا سـبق أمكـن ا

المســتخدمة فــي إدارة األزمــات یمكــن اعتبارهــا بمثابــة موجهــات للتــدخل فــي األزمــة 
حســب عمــق ومرحلــة التــدخل النفســي المشــار إلیهــا فــي المفهــوم الــذي نحتــه البحــث 

  الخالي عن مصطلح إدارة األزمات في جانبها النفسي .
 Stress Inoculation Trainingغوط ضد الضالتحصیني  ریبالتد فنیات - ١

یقوم هذا األسلوب على أساس أن الضغط یحدث عندما یـدرك الفـرد وجـود 
تفـــاوت بـــین األشـــیاء المطلوبـــة ومـــوارده الشخصـــیة، وبالتـــالي فـــإن فنیـــات التـــدریب 
التحصیني تعمد إلى تزوید الفرد بأكبر قـدر مـن المعلومـات والوسـائل التـي یسـتطیع 

الضــاغط ورد فعلــه بالنســـبة لهــا وذلــك باســـتخدام عــدة فنیـــات  بهــا مواجهــة الموقـــف
تؤكـــد فكــــرة الحــــدیث الــــذاتي بالتحــــدث إلــــى الــــذات بطریقــــة إیجابیــــة والــــتخلص مــــن 
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 ٨٤

التحدث إلى الـذات بطریقـة سـلبیة وانهزامیـة كأسـس للـتخلص مـن المشـكلة، وتتكـون 
لــي اســتراتیجیة التــدریب التحصــیني ضــد الضــغط مــن ثــالث مراحــل متداخلــة كمــا ی

(Hains,1992; Dattili & Arthur,1994; Mitchel &Everly,1995;Bob & Morris,2000) :  
  
  
  
  

 مرحلة التصور المفاهیمي Conceptualization Phase  
في إطار تكوین عالقة تعاون ودیة تركـز علـى إعـادة الطمأنینـة  -وتهدف 

حـداث الماضـیة وتركیز االنتباه علـى الحاضـر والمسـتقبل بـدًال مـن االنشـغال فـي األ
أثیراتـه علـى مسـتوى ، وتالمعلومـات عـن مفهـوم الضـغط النفسـيإلى تقدیم بعـض  -

الـــذات وتســـهم فـــي اإلحســـاس  ، والمســـاعدة علـــى تحدیـــد األفكـــار التـــي تحـــبطاألداء
ـــة یـــتم بالضـــغوط ، ثـــم یلـــي ذلـــك مناقشـــة أهـــداف البرنـــامج، وفـــي أثنـــاء هـــذه المرحل

ء المعرفـــي مـــن خـــالل أمثلـــة للتعبیـــر عـــن مناقشـــة إجـــراءات التخطـــیط إلعـــادة البنـــا
الــذات، واالتجاهــات، وأســالیب اإلســناد الســببي، واإلدراك، وختامــًا یــتم مناقشــة دور 
األفكـــــار الالعقالنیـــــة فـــــي تعزیـــــز فـــــرص ظهـــــور تشـــــویه فـــــي ردود األفعـــــال تجـــــاه 

  الضغوط.
  مرحلة اكتساب المهاراتSkills Acquisition Phase  
 والتــدریب علــى نیــات حــل المشــكلة واتخــاذ القــرارف ویــتم خاللهــا التــدریب علــى ،

، والتـدریب علـى  Cognitive Coping Skillsالمعرفیـة للضـغوط  ةالمواجهـ تمهـارا
 بالـذاتوتنمیة مهارات الوعي ،   Cognitive Restructuringإعادة البناء المعرفي 

Self Awareness   ومراقبــة الــذات ،Self Monitoring  التــدریب علــى طــرح، و 
  أسئلة عن األفكار السلبیة ووسائل الحوار الذاتي .

   مرحلة التطبیقApplication Phase  
ویــتم فیهــا ممارســة التــدریب فنیــات مواجهــة الضــغوط الســابق اإلشــارة إلیهــا 
فـي المرحلــة الثانیـة ولكــن مـن خــالل التعـرض الفعلــي للمواقـف الضــاغطة والتــدریب 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٥

ة فـــــي وضـــــع ســـــیناریوهات المواجهـــــة علـــــى مواجهتهـــــا ، بهـــــدف بنـــــاء الثقـــــة الذاتیـــــ
واحتمــاالت الفشـــل وتنظـــیم عملیـــات المتابعـــة ومناقشـــة ســـبل الـــدعم والمســـاندة التـــي 
تعزز من فرص استخدام تلك االستراتیجیات المعرفیة والسـلوكیة مسـتقبًال  كأسـلوب 

  وقائي للتغلب على أحداث وضغوط قد تقع في المستقبل .
التـدریب التحصـیني ضـد فنیـات كـن اسـتخدام بناء علـى مـا سـبق طرحـه یمتعقیب : 
عــن طریــق تنمیــة  األزمــاتوقائیــة تهــدف إلــى منــع حــدوث كفنیــات  (SIT)الضــغوط 

تـــدعمهم  التـــيعملیـــات تحمـــل الضـــغوط لـــدى األفـــراد وصـــالبتهم النفســـیة بالصـــورة 
وتنطلـق مـن فرضـیة  ،بأسالیب وفنیات المواجهة النفیسة المالئمة في موقـف األزمـة

بالقــدر الــذي یخفــق فــي أســالیب مواجهتهــا وعــدم  الفــردألزمــة تــؤثر فــي مفادهــا أن ا
فــإن التحصــین الجمــاعي ضــد الضــغوط  وبالتــاليالقــدرة علــى تحمــل ضــغوطاتها ، 

تنمیـة قـدرات األفـراد علـى تحمـل  علـىمن شأنه أن یمنع وقوع األزمات التـي تعتمـد 
دراكالضغوط وصالبتهم النفسیة في مواجهة األحداث    موقف األزمة .الفرد ل وإ

إمكانیـــة اســـتخدام ) إلـــى ٢٦٤-٢٦٢،  ١٩٩٩البـــبالوي ( فیـــوال تشـــیركمـــا 
لعـــالج اضـــطرابات  (SIT)اســـتراتیجیة التـــدریب الجمـــاعي للتحصـــین ضـــد الضـــغوط 

الضــغوط التالیــة للصــدمة عــن األطفــال مــن خــالل عــدة فنیــات تســتند إلــى نمــوذج " 
  مایكنباوم " كما یلي :

  تهویة المشاعرFeeling ventilation . باستخدام أسالیب لفظیة وغیر لفظیة : 

  التفریــغ االنفعــاليAbreaction  عــادة روایــة مــا حــدث : مــن خــالل لعــب الــدور وإ
 من صدمة.

  تصـریف العـدوانAggression channeling   مـن خـالل اسـتخدام الـدمى والعـرائس
. 

  التعـرض التـدریجي الفعلـيGradual in vivo exposure ت الحـدث ألمـاكن ومثیـرا
 الصدمي .
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 ٨٦

  إعادة التقدیر المعرفيCognitive reappraisal  للخبرة الصدمیة مـن خـالل تقـدیر
الســلوك وردود األفعــال باســتدعاء األحــداث الماضــیة واستعراضــها والتأمــل فیهــا 

. 

  التعامـل الفعلـيWorking through  مـع الخبـرة الصـادمة مـن خـالل أداء أنشـطة
 أو الشعر أو كتابة المذكرات .عملیة وبنائیة مثل الكتابة 

  التخطـــیط وتحدیـــد البـــدائلAlternatives   فیمـــا یتعلـــق بالتعامـــل مـــع األخطـــار
 المحتملة في المستقبل ومواجهتها . 

فــي ضــوء مــا توصــلت إلیــه دراســة "فــآو وآخــرون "  -وتجــدر اإلشــارة هنــا 
Foa, et al (1991) -  إلى فعالیة التدریب التحصـیني ضـد الضـغط(SIT) ي تخفیـف فـ

اضــطرابات ضــغوط مــا بعــد الصــدمة عنــد ضــحایا االغتصــاب وذلــك علــى المــدى 
القصـــیر فقـــط ، حیـــث أثبتـــت المتابعـــة البعدیـــة لمـــدة ثالثـــة أشـــهر ونصـــف الشـــهر 

فـــي تخفیــف اضـــطرابات  Prolonged Exposureفعالیــة التعــرض التـــدریجي المطــول 
  ید.ضغوط ما بعد الصدمة عند ضحایا االغتصاب على المدى البع

وعلیـــه یكـــون یجـــب أن یكـــون ســـعي البحـــوث المســـتقبلیة فـــي التحقـــق مـــن 
فـــي إطـــار فنیـــات  (SIT)إمكانیـــة تســـكین فنیـــات التـــدریب التحصـــیني ضـــد الضـــغط 

 األزمـاتتهـدف إلـى منـع حـدوث التدخل قصیر المدى بجانب كونها فنیـات وقائیـة  
سـیة بالصـورة عن طریق تنمیة عملیـات تحمـل الضـغوط لـدى األفـراد وصـالبتهم النف

  .تدعمهم بأسالیب وفنیات المواجهة النفیسة المالئمة في موقف األزمة التي
  Psychological First aid:  األولیةالنفسیة  اإلسعافات - ٢

(عبـد  كما یؤكد الكثیرون على ذلـكالنفسیة األولیة  اإلسعافاتیشیر مفهوم 
ا یمكـــــن كـــــل مـــــإلـــــى  );Kliman,1994،  ٤٠-٣٥، ٢٠٠٠الوهـــــاب محمـــــد كامـــــل ، 

فـــي التـــدخل الســــیكولوجي لتقلیـــل أو منـــع أثــــر الصـــدمات النفســـیة التــــي  اســـتخدامه
أو التالمیـذ أو الطـالب فـي حالـة وجـود األزمـة أو الكارثـة، وتهـدف  لألطفـالتحـدث 

النفســـیة األولیـــة إلـــى امتصـــاص الصـــدمة االنفعالیـــة وحـــاالت  اإلســـعافاتخـــدمات 
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 ٨٧

تالمیـــذ أو الطـــالب ، فضـــًال عـــن إعـــادة بـــین األطفـــال أو ال المنتشـــرةالرعـــب والفـــزع 
خـالل العمــل علـى اختـزال الفتــرة الزمنیـة المحتمـل أن یبقــى  مـنالتـوازن النفسـي لهــم 

، ویكـون ذلـك مـن خـالل فنیـة تنفـیس األزمـة ، وعمومـًا  توترفیها التالمیذ في حالة 
  -األولیة تنقسم إلى: النفسیةفإن خدمات اإلسعافات 

 مــات قصـــیرة المــدى : بهــدف تقلیـــل أو منــع حـــدوث نفســیة أولیـــة لألز  إســعافات
كنتیجــة ألزمــة مادیــة أو كارثــة طبیعیــة مثــل الــزالزل والحرائـــق  نفســیةصــدمات 

  بالمدرسة ، انتشار غاز سام ، جرائم مروعة ... الخ . جزئيوانهیار كلي أو 
 أولیـــــة لألزمـــــات طویلـــــة المـــــدى : بهـــــدف مواجهـــــة األزمـــــات  نفســـــیة إســـــعافات

مـــدى زمنـــي قـــد یســـتمر فتـــرة طویلـــة مثـــل :  علـــىة والمـــؤثرة المدرســـیة الخطیـــر 
االنحرافــات الجنسـیة ، أو ظهــور  أوانتشـار البـانجو ، وانتشــار الشـذوذ الجنسـي 

، أو حـاالت الفقـد  التالمیـذمرض معد بـین التالمیـذ ، أو حـاالت االنتحـار بـین 
یـــذ ... التالم وأمـــاموالمــوت المفـــاجئ ألحـــد التالمیــذ أو المعلمـــین فـــي المدرســة 

 الخ .

 فریق خدمات اإلسعافات النفسیة األولیة : عمل نطاق

 عمــــلفریـــق مواجهـــة األزمـــات والكــــوارث مجموعـــة فرعیـــة لفریـــق  یتضـــمن
  -ممارسة خدمات اإلسعافات النفسیة األولیة على النحو التالي :

 نفسـیة تـرتبط بامتصـاص الصـدمة االنفعالیـة عـن طریـق أسـلوب  إسعافات تقدیم
األصـدقاء والـزمالء ، واسـتدعاء األقـارب إن أمكـن ذلـك  مـعلتواجـد الطمأنة ، وا

أو المعلـــم كمصـــدر للـــدعم االنفعـــالي  النفســـي، مـــع وجـــود المرشـــد أو الموجـــه 
  والعاطفي للتالمیذ .

 لفئــات التالمیــذ حیــث تُســند كــل مجموعــة إلــى أحــد األعضــاء  الســریع التصــنیف
لتـــوتر والخـــوف مـــن خـــالل النفســـي الجمعـــي إلزالـــة ا باإلرشـــادلكـــي یقـــوم معهـــا 

  وممارسة الهدوء . االسترخاءمساعدة األطفال على 
 بالثقــة واالعتمــاد علــى الــنفس حیــث تظهــر هنــا وظــائف الــدعم  اإلحســاس دعــم

  للتالمیذ  االنفعالیةوالمساندة 
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 ٨٨

 قـدم المرشــد التــأثیر المطِمـ اسـتخدام یمكـن ُ ئن مــن خـالل التالمیــذ أنفسـهم حیــث ی
ویـــة المرتبطـــة بالطمأنینــــة المطمئنـــة لبـــث الــــروح المعن الهادئــــةنمـــاذج للتالمیـــذ 

  .والهدوء
 فنیة االسترخاء بعد االنتقال إلى مكان آمن . على التدریب  
 ن تلــــك اآلثــــار طارئــــة ولیســــت إرشــــادیة جماعیــــة تُركــــز علــــى أ جلســــات تنظــــیم

  .مستمرة
 فنیات اللعب العالجي لتحویل انتبـاه األطفـال مـن حـاالت التـوتر  جمیع ممارسة

عبــر فیهــا الطفــل عــن أشــكال التــوتر  اللعــبجمیــع أنــواع  إلــى ُ واألنشــطة التــي ی
بكافة وسائل التعبیر على الـتخلص مـن  مساعدتهوالعصبیة والخوف ، ومن ثم 

  التوتر وامتصاص الصدمات االنفعالیة. 
 المدرســي حــول ســلوكیات التربیــة األمانیــة  النفســي اإلرشــادSafety Education 

 األطفــالنفســه : كالمســاندة أو الــدعم النفســي ، ومعانقــة  أدوار المعلــم لتوضــیح
ـــــة، كمـــــا أن للمعلـــــم دور  ـــــزالزل مثـــــل  اً إرشـــــادی اً والطمأن تنظـــــیم : فـــــي أزمـــــات ال

، وتـوفیر أسـالیب المسـاعدة البنــاءة والمخـارج وتقلیـل الصـراخ والتهدئــة والمـداخل
فـــــي التعبیـــــر عـــــن  األطفـــــال، ومســـــاعدة عـــــن المخـــــاطر األطفـــــال  إبعـــــادفـــــي 
مـع وقـوع  تنتشـر، والدور الهام فـي محاربـة الشـائعات والخرافـات التـي عرهممشا

 الذاتیـة، والعمـل علـى تكـوین مهـارات الضـبط الـذاتي والرقابـة األزمات والكوارث
  لدى الطالب أنفسهم . 

 عــن طریــق التوعیــة مــن خــالل وســائط االتصــال المختلفــة ألن  األســري اإلرشـاد
قابــة یــؤدي إلــى العمــى األســري عــن عیــوب حســاب ور  بــدونفــرط الثقــة الشــدیدة 

ــــاء  عالجیــــة متقدمــــة للحــــاالت  إرشــــادیةیمكــــن إجــــراء جلســــات نفســــیة ، و األبن
خـالل صـیاغة  مـنالشدیدة التي تظهر علیها عالمات تصدع الشخصیة وذلـك 

  . )٢٠٠٠، ١٩٩٩، م العالجي (عبد الوهاب محمد كاملبرامج التعل
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 ٨٩

 briefفنیة العالج النفسي المختصر (العالج القصیر) للتدخل في األزمات  - ٣
psychotherapy  

) علــــى أنــــه كلمــــا كــــان العــــالج ٣٩٩،  ١٩٩٨یؤكـــد أحمــــد عبــــد الخــــالق (
النفســي فــي مجــال التعامــل مــع الصــدمات النفســیة وجیــزًا وقصــیرًا كــان ذلــك مؤدیــًا 

  إلى نتائج أفضل .
أو مـا یطلـق علیـة   brief psychotherapy وتكنیك العالج النفسي المختصـر

أصـــحاب نظریـــة العمـــل االجتمـــاعي فـــي األزمـــة مصـــطلح العـــالج لنفســـي القصـــیر 
للتدخل في مواقف األزمات نشأ لیحقـق  Short-term dynamic psychotherapyالمدى 

هذه المعادلة ، والذي یعتمد في عالج الحالة على تناول دینامیـات المكاسـب والفقـد 
ة تقبـل األحـداث غیـر المتوقعـة . حیـث یجـب أن ال یـتم التعامـل مـع األحـداث وتهیئ

مـن حیـث القیمـة أو الصـیغة الشـكلیة لهـا بـل ترجمتهـا   Traumatic eventsالصـادمة 
  .   (Davanloo,1995)إلى الدالالت النوعیة الخاصة بالنسبة لكل فرد على حدة 

إلـى  ) Green,Wilson,Lindy,1985(  فقد أشار "جـرین،  وول سـون ، والنـدي"
أنـه قـد یتواجــد العدیـد مــن األشـخاص فـي نفــس الموقـف و یتعرضــون لـنفس الحــدث 
ولكن تختلف لدیهم التداعیات أو التوابع النفسـیة لهـذا الموقـف أو الحـدث لـیس فقـط 
بسبب اختالف خبـراتهم ولكـن ألن الخصـائص الفردیـة لكـل مـنهم تـؤثر بشـكل كبیـر 

عرف بالمعالجة  ُ النفسـیة للحـدث أو الموقـف ، وأیضـًا أن هـذه المعالجـة قـد على ما ی
تحـــدث فـــي مختلـــف المواقـــف أو البیئـــات العالجیـــة وفیمـــا یتعلـــق بـــالفرد الـــذي یمـــر 
ویعاني من األزمات أو الصدمات یعطي لما یطلق علیـه " البیئـة العالجیـة " أهمیـة 

مـن الكبـار خاصة نظرًا ألن الطفل یعتمد بشكل مطلق على أعضاء أسرته وغیرهم 
للحصول على المساندة والتوجیه لذا تتضح أهمیة عملیـة تقیـیم وقیـاس الطفـل الـذي 
یمــر بأزمــة أو صــدمة وتحلیــل المتغیــرات المتعلقــة بــالفرد فــي تفاعلهــا مــع مصــادر 

  العائلة و شبكة الدعم االجتماعي في مواجهته للمواقف الضاغط أو الصادم .
 مبادئ منها: (علـي إسـماعیل علـيوینطلق العالج القصیر من خالل عدة 

، ٧٧، ١٩٩٥ (  
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 ٩٠

  األیمان بقدرة العمیل على التصدي لألزمة 

 . التركیز على الحاضر واألحداث الماضیة المرتبطة به 

 . المشاركة في تحدید األهداف 

  التفكیــــر فــــي الشــــخص والمشــــكلة مــــن خــــالل األشــــخاص اآلخــــرین والمشــــاكل
 األخرى . 

 لعالجي باعتباره موجه أساسیًا للشخص الـذي لدیـه االلتزام بحدود هذا المدخل ا
 قوة أنا .

 . اإلدارة السلیمة للوقت ، والتي تتطلب تنمیة مهارات إدارة الوقت 

 . التعاون مع المؤسسات التي تشترك في التعامل مع العمیل  
(علي إســــماعیل كمـــا تتضــــمن فنیـــة العــــالج القصـــیر عــــدة تكنیكـــات منهــــا:

  )٨٧، ١٩٩٥علي،
 اسب مع الجانب العاطفي لألزمة وتشمل : تكنیكات تتن- 

  اإلنصات للعمیل بنشاط واهتمام .  -
 تشجیع العمیل على التعبیر عن مشاعره . -

 : تكنیكات تتناسب مع العناصر المعرفیة والسلوكیة لألزمة وتشمل 

 مساعدة العمیل على فهم األزمة . -

 مساعدة العمیل على التقبل التدریجي للواقع . -

 .یجاد طریقة جدیدة للتصدي لألزماتعلى إمساعدة العمیل  -

دعم أدوات التصدي الجدیدة التي تعلمها العمیل ومتابعـة حـل  -
 األزمة.

كمـــا تتضـــمن الخطـــة العالجیـــة ثـــالث مراحـــل هـــي مرحلـــة البدایـــة ومرحلـــة 
التعاـقــد ومرحلــــة النهایـــة وتحتــــوى علـــى نشــــاطات مختصـــرة لمــــا یحـــدث تمامــــًا فــــي 

 Individual Psychodynamicینامي الفــــردي  : اســــتراتیجیة التــــدخل النفســــي الــــد

intervention  .  



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١

    Multiple Impact Supports Strategyالمساندة المتعددة التأثیر  ةاستراتیجی - ٤
شــیر "ویــب"  ُ إلــى أن اإلحســاس بالســند یمثــل قیمــة عظمــى  (Webb,1999,9)ی

إذ كانــــت المأســــاة تحــــب فــــي حیــــاة اإلنســــان خصوصــــًا فــــي مواقــــف األزمــــات ، فــــ
توقــع إذن أن فإنــه  misery loves companyالصــحبة  ُ المشــاركة فــي خبــرات تــؤدي ی

األزمــة إلــى درجــة مــن الراحــة والــدعم الــذي یغیــب بطبیعــة الحــال عنــدما یمــر الفــرد 
 The dynamic of  مشـاعر الـذنب  هباألزمـة الضـاغطة بمفـردة خاصـة عنـدما تنتابـ

guilt ــــده لســــؤال مفــــاده ( لمــــاذا أنــــا ب ــــذات؟ ) فــــي ظــــل تردی ــــارات ، ال وأیضــــًا االعتب
المرتبطة بالمسئولیة الشخصیة في ظل الطرح الدائم لسؤال كیف یمكـن تجنـب مثـل 
هـــذه األزمـــة؟ وهـــذه المشـــاعر یقـــل شـــیوعها بدرجـــة كبیـــرة فـــي مواقـــف األزمـــة التـــي 

علـــى كـــل أزمـــة یـــتم التعـــایش معهـــا أن رك فیهـــا اآلخـــرون . وعلـــى الـــرغم مـــن تیشـــ
إذ إن لكــل شــخص أســلوبه اإلدراكــي والتــوافقي  مقــام األول ،فــردى فــي الالمســتوى ال

الممیز إال أن معرفة الفرد بأن اآلخرین یتفاعلون بنفس الكیفیة مع األزمـة یقلـل مـن 
ضــحیة ألزمــات أو كــوارث. علــى ســبیل المثــال  هكونــ یــهالوصــمة التــي قــد تســقط عل

الجیـــة بهـــا مشـــاركته فـــي جماعـــة عألزمـــة معینـــة عنـــد  الـــذي تعـــرضفـــرد یســـتفید ال
  . تعرضوا لنفس الخبراتآخرون 

ومع ذلك ال یؤدى شیوع الحدث الصادم ومشاركة اآلخـرین فیـه بشـكل آلـي 
التـي  Terr(1991)إلى تقویة االرتبـاط بـین هـؤالء المشـاركین فقـد كشـفت دراسـة "تیـر" 

تناولــــت تالمیــــذ تــــم اختطــــاف األوتــــوبیس الــــذي یســــتقلونه عــــن أن هــــؤالء الصــــغار 
جنـب التواصـل فیمــا بیـنهم كمـا لـو كــانوا یتجنبـون أیـة ذكریـات مرتبطــة یمیلـون إلـى ت

بهـــذا الحـــادث إذ یحـــاول هـــؤالء الصـــغار االنـــدماج فـــي المجتمـــع والبقـــاء بعیـــدًا عـــن 
زمالئهـــم التالمیـــذ الـــذین یــــذكرونهم بهـــذه الخبـــرة المرعبــــة . ومـــن المتفـــق علیــــه أن 

خصـــــائص األساســـــیة تجنـــــب الـــــذكریات المرتبطـــــة بالحـــــدث الصـــــادم واحـــــدًا مـــــن ال
   ) PTSD( لالضطرابات التالیة للصدمة 

ومســاندة  ةوعمومـًا تتعــدد أشــكال المســاندة والــدعم مــا بــین مســاندة معلوماتیــ
المسـاندة  ة، ومسـاندة بیئیـة ، وتمثـل اسـتراتیجی ةوانفعالیـ ةاجتماعیة ومسـاندة عاطفیـ
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 ٩٢

واع مــــن المتعــــددة التــــأثیر تولیفــــة لجهــــد مكثــــف وشــــامل مــــن خــــالل كــــل هــــذه األنــــ
المساندات والدعم ، وتقـدم أشـكال المسـاندة بطریقـة فردیـة ، وتفیـد فـي حـاالت كبـار 
الســن والمــراهقین ممــن یواجهــون أزمــات نفســیة واجتماعیــة ویفتقــدون إلــى المســاندة 

مواجهــــة مـــن قـــدرة الفــــرد علـــى لمســـاندة االجتماعیــــة والـــدعم األســـري حیــــث تثـــري ا
ه مســاندلل الفــردبمــا تلبیــه مــن احتیاجــات  وموقــف األزمــاتأحــداث الحیــاة الضــاغطة 

ــــه ســــواء أفــــراد أو جماعــــات تخفــــف مــــن أحــــداث   الحیــــاةودعــــم البیئــــة المحیطــــة ب
األحـــداث والتكیـــف معهـــا  هـــذهالضـــاغطة التـــي یتعـــرض لهـــا وتمكنـــه مـــن مواجهـــة 

وتأخـذ  ،(Ehly,1986 ; Hoff , 1989; Steele , Melvyn ,1991 ; Monahon ,1993) بفعالیـة
  -:منها عدة أشكال  االجتماعیة المساندة

 ــــدة عـــن طریـــق تقـــدیم أشـــكال الـــدعم  Emotional supportاالنفعالیــــة:  المسان
  .في الذات  الثقة بث وبناء و  رعایةاالنفعالي من 

 بالمعلومـــات :  المســـاندةInformational support   عـــن طریـــق إســـداء وتقـــدیم
  شكلة أو موقف ضاغط حل مبما یقود إلى النصائح والمعلومات اإلرشادیة 

 الوسـیلیة  المسـاندةInstrumental support    العمــل  فـيالمسـاعدة عـن طریــق
للخدمــة أو  المتلقــيوالمســاعدة بالمــال أو عــن طریــق إتاحــة بعــض الوقــت للفــرد 

  ألنشطة مثل االسترخاء أو الراحة . العون
 االجتماعیــة الصـحبة  :Social Companionship   أنشــطة التــرویحعــن طریـق  ،

تشــــبع الحاجـــة إلـــى االنتمــــاء والتواصـــل مــــع و الضـــغوط مــــن أثـــر تخفـــف التـــي 
، عــــن االنشــــغال بالمشــــكالت الفــــرداآلخــــرین ، وكــــذلك بالمســــاعدة علــــى إبعــــاد 

مـــن أن أشـــكال المســـاندة  الـــرغموتیســـیر الجوانـــب الوجدانیـــة الموجبـــة . وعلـــى 
نجـــــدها  ال الطبیعیـــــة قـــــفالموا فـــــياالجتماعیـــــة یمكـــــن تمییزهـــــا نظریـــــًا ، فإنـــــه 

 الــذینمنفصــلة عــن بعضــها ، فعلــى ســبیل المثــال ، فإنــه مــن الممكــن ألولئــك 
لــدیهم صــحبة اجتماعیــة أكبــر أن یكــون لــدیهم فرصــة للحصــول علــى المســاندة 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٣

، ١٦، ١٩٩٨ عمــاد عبـــد الـــرازقوالمســاندة بالمعلومـــات ( واالنفعالیـــة لوســیلیة ا
  )٤١-١٩٩٤،٤٠، محمد السید عبد الرحمناوينالشمحمد محروس 

) إلـى  عـدد مـن المهــارات ١٩-١٦،  ١٩٩٨ویشـیر أحمـد حسـن البربـري (
یمكــن  Skills for support and crisis managementالمســاعدة فــي إدارة األزمــات 

  استخدامها للمواساة والنمو في حاالت األزمات وهي :
 : مهـارات االتصــال Communication Skills  حیــث یحــدث االتصـال غیــر الجیــد

لصـعوبة  Information Processing Blackالقـدرة علـى تجهیـز المعلومـات تشـویه 
 فهم المقصود من االتصال .

 مهـارات إعــادة الطمأنینــة Reassuring Skills  وقــد تأخـذ الشــكل الشـفهي إلعــادة
طمأنـــة المنكـــوبین بهـــدف بنـــاء الثقـــة وتقلیـــل تـــأثیر الضـــغوط وهنـــاك إرشـــادات 

رة االعتمـاد علـى الخاصـیة اإلیجابیـة عامة بخصوص هذه المهارات منها ضرو 
للمسـاعدة بإعـادة الطمأنینـة ولـیس علـى الشـكل الشـفوي فقـط ، وقصـر اسـتخدام 

فــي إنقــاص الضــغوط مــن خــالل الحقــائق ،  طفنیــة إعــادة الطمأنینــة الشــفهیة فقــ
فضــــًال عــــن اســــتخدام فنیــــة إعــــادة الطمأنینــــة كعامــــل معــــزز لتشــــجیع اســــتمرار 

 السلوك .

 ءمهـارات االســترخا Relaxing Skills  وهـي طریقــة لتخفیـف التــوتر الجسـدي مــن
ـــتحكم فـــي بـــط الشـــهیق خـــالل التركیـــز أحیانـــًا علـــى تنظـــیم عملیـــات التـــن فس وال

ل بعــــض اإلســــعافات ، أو إجــــراء بعــــض التمــــارین الریاضــــیة مــــن خــــالوالزفیــــر
 .النفسیة األولیة

  مهــارة اإلحالــةReferring Skills  إدارة األزمــة ویلجــأ إلیهــا مــن یعمــل فــي فریــق
عنــدما یقــرر عجــزه عــن التعامــل معهــا بنــاء علــى تشــخیص الحالــة التــي أمامــه 
وبالتـــالي ضـــرورة إحالتهـــا إلـــى أحـــد الجهـــات األكثـــر تخصصـــًا فـــي مثـــل هـــذه 
ــــذلك  الحــــاالت ، وحتــــى تكــــون اإلحالــــة أكثــــر فعالیــــة فهنــــاك إرشــــادات عامــــة ل

 -منها:
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 ٩٤

ت المسـاندة فـي التعامـل مـع ضرورة اإللمام بالمصـادر األخـرى التـي تقـدم خـدما -
 األزمات .

 بحث مدى استعداد األشخاص لإلحالة . -

 األمانة والصراحة في المالحظات للسلوكیات التي تؤدي إلى اإلحالة . -

 مناقشة إمكانیة اإلحالة مع الجهة التي یعمل بها فریق إدارة األزمة . -

فــي موضــوع مقابلـة األشــخاص التــي تــربطهم صــلة بــالفرد المنكــوب واستشــارتهم  -
 اإلحالة . 

الحصــــول علــــى موافقــــة الوالــــدین عنــــد إحالــــة األطفــــال، وتــــرك تحدیــــد میعادهــــا  -
  للشخص أو الوالدین.

ــــة فــــي عــــرض إمكانــــات ال - جهــــة التــــي ســــوف یحــــال إلیهــــا تحــــري الدقــــة واألمان
 .المنكوب

  Building and Maintaining Hopeاستراتیجیة بناء األمل والمحافظة علیه:  -٥

یص مـــــدى تـــــأثیر األزمـــــة علـــــى المشـــــاعر والتسلســـــل وتعتمـــــد علـــــى تشـــــخ
الــواقعین تحـت تــأثیر األزمـات  ، وأســالیب مــواجهتهم  دالمنطقـي لألفكــار لـدى األفــرا

لألزمـــة ، وبعـــد ذلـــك یـــتم تبنـــي اســـتراتیجیة بنـــاء األمـــل كمصـــدر لمشـــاعر االرتیـــاح 
المــرتبط بموقــف األزمــة ، وذلــك مــن خــالل اســتراتیجیة عامــة ترتكــز حــول مســاعدة 
حـداث نــوع مـن التكامـل واالنتظــام  األفـراد علـى التعبیـر االنفعــالي عـن المشـاعر ، وإ
المعرفــي لهــم ، وحشــد وتعبئــة المصــادر البیئیــة واالجتماعیــة وتركیزهــا حــول هــدف 
االحتفــــــــاظ بحالــــــــة األمــــــــل، ثــــــــم البــــــــدء بالعمــــــــل التنفیــــــــذي المســــــــتمر مــــــــع الفــــــــرد 

(Brammer,1988,105).  
مــن الفنیــات الســـیكولوجیة  Instillation of Hope فنیــة بـــث األمــلوتعتبــر 

الهامة التي تشجع األفراد على التفاعل والتحسن مـع خبـرات العـالج الجمعـي وذلـك 
مــن خــالل نقطتــین أساســیتین همــا : أن یتقبــل المعــالج شــعور العمیــل ، فــي الوقــت 
الـذي یجــب أن یــرفض فیــه اســتنتاجاته الســلبیة حـول النتــائج النهائیــة مــن قبیــل عــدم 
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 ٩٥

دوى المحاولة أمام الحوادث والصدمات التي یصـعب تحملهـا والیـأس وقلـة الحیلـة ج
ومــن هنـــا یـــأتي بــث األمـــل كعامـــل عالجــي مـــن خـــالل رفــض تقبـــل هـــذه المشـــاعر 
كأشـیاء ثابتــة ، وعنـدما تنضــج الجماعــة ، ویـرى األعضــاء تحسـن أوضــاع بعضــهم 

  ) .٧٥-٧٣، ١٩٩٧تصبح عملیة بث األمل من مهام الجماعة (فریدمان ، 
مـــن خـــالل رصـــد وتتبـــع  -فنیـــة بــث األمـــل  -كمــا تبـــدو أهمیـــة هـــذه الفنیـــة

دوافــــع وتوقیتــــات بعــــض حــــاالت انتحــــار األطفــــال بالتحلیــــل والتــــي وردت بجریــــدة 
 ومنها :  ٧/٩/١٩٩٩األهرام القاهریة في حدیث لـدالل العطوي بتاریخ 

  ســوهاج شــنق طفــل نفســه ،، بمركــز المنشــأة بمحافظــة  ١٩٩٩فــي شــهر فبرایــر
لرسوبه في امتحان نصف العام بالصف الخـامس االبتـدائي وتـم نقـل جثتـه إلـى 

 المستشفى .

  وعقـــب ظهـــور نتـــائج االمتحانـــات انتحـــر تلمیـــذ  ١٩٩٩مـــع مقـــدم شـــهر یولیـــو
بالصــف األول اإلعــدادي خوفــًا مــن والــده لرســوبه فــي مــادة الریاضــیات بإلقــاء 

 نفسه من سطح العمارة المجاورة لمنزلة .

 انتحــر طالـب جــامعي بكلیــة الحقـوق لرســوبه بإلقــاء نفســه  ١٩٩٩غســطس فـي أ
 في النیل .

  في طنطا اتفق ثالثة تالمیذ بالصف الثالـث االبتـدائي علـى االنتحـار خوفـًا مـن
عقــاب المعلــم لعجــزهم عــن حفــظ جــدول الضــرب فتنــاولوا كمیــة كبیــرة مــن ســم 

بعــد أن ُعثـــر  الفئــران ، لقـــي أحــدهم مصـــرعه وأصــیب اآلخـــران بتســمم شـــدید ،
 علیهم فاقدي النطق في مكان منعزل بالمقابر .

 ُ فعـل مـن دور فنیـة بـث األمـل هـو كیـف تهـون والسؤال الذي یطرح نفسـه وی
الحیــاة علـــى هـــؤالء، ومـــا هـــي ســـمات وخصـــائص تلـــك البیئـــة النفســـیة واالجتماعیـــة 

هــل المولــدة لمنــاخ االنتحــار بحیــث تمــأل اإلنســان بمشــاعر الیــأس وفقــدان األمــل، و 
جــادة فــي منــع أو كــف ســلوك االنتحــار  ةتــأتي فنیــة بــث األمــل كمحاولــة ســیكولوجی
. ربمـــا د للتفـــاؤل واألمــل والمحافظـــة علیـــهوتولیــد منـــاخ بیئـــي نفســي واجتمـــاعي مولـــ
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 ٩٦

تركت كل هـذه األسـئلة مسـاحة واسـعة لبحـوث المسـتقبل فـي تقصـي جوانبهـا وطـرح 
  المزید من التساؤالت حولها .

  Strategy of Renewal an Growthید والنمو : استراتیجیة التجد - ٦
وهي استراتیجیة وقائیة تعتمد على تقدیم المساعدة لألفراد في مرحلة ما قبل 
األزمة، وذلك بناء على تشخیص جید لمناطق القوة في شخصیتهم والعمل على 
تنمیتها من خالل مهارات الوعي بالذات وتطویر إدراكاتهم وتحریر إمكاناتهم 

ق هذه القوى بشكل یدفعهم لحالة من عدم االتزان الممهد ألحداث التجدید النطال
  .  (Brammer,1988,106)والنمو

وهذه االستراتیجیة وقائیة بالدرجة األولى فهي تهتم بتنمیة المهارات الالزمة 
، أي قبل وقوع األزمة سواء كانت المبكرة من مراحل إدارة  األزماتإلدارة المراحل 
، اإلنذار المبكر قبل وقوع األزمة دم في مرحلة الكشف عن عالماتمهارات تستخ

، جهة األزمة والوقائیة من أضرارهاأو مهارات تستخدم في مرحلة االستعداد لموا
وتعتمد استراتیجیة التجدید والنمو على إحداث نمو نوعي في شخصیة األفراد 

مع مختلف األزمات والجماعات بالصورة التي تمنحهم آلیات المواجهة المناسبة 
قت المتوقع حدوثها وتتضمن في ذلك تنمیة مهارات نوعیة مثل مهارات إدارة الو 

، ومهارات العمل التعاوني وغیرها من ومهارات العمل تحت ظروف ضاغطة
  مهارات تتطلبها عملیات إدارة األزمة المستقبلیة.

  Crisis Intervention Counseling األزماتاإلرشادي في مواجهة  األسلوب -٧

 Little, Robinson& Burnettc"التـل ، وروبنسـون ، وبورنتـكمـن "یشـیر كـل 

ــــى )  (2002, ــــة إل ــــة وفاعلی دارة اإلرشــــادي فــــي مواجهــــة  األســــلوبأهمی األزمــــات وإ
لعملیة اإلرشاد كأحد الفنیـات السـیكولوجیة  خمس مراحلیتكون من  اً تنظیر  نویقدمو 

  :  حل هيمرافي إدارة األزمات ومواجهتها ، وهذه ال
 األولى: اإلقرار بوجود األزمة  المرحلةCrisis Recognition  
 األزمیةالثانیة: تحدید وتعریف المشكلة  المرحلة Define the Problem  
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 ٩٧

 محـددةأهـداف المساعدة فـي تعیـین الثالثة:  المرحلة Assist In The Setting 
of a Limited Goal  

 المشـكالتالرابعة: البدء بجهـود حـل  المرحلة Beginning Problem Solving 
Efforts  

 حـل المشـكالت  جهـودالخامسـة : التركیـز فـي  المرحلـةFocused Problem 
Solving    

كأحد العناصر الفاعلة في فریق إدارة األزمة في األزمات  لمعلماإلرشادي ل دورال
: 

یـومي، یضـعانه فـي مكانـة  بشـكلالمعلم الحیوي واتصاله مع الطـالب  دور  
شـك بـأن  وال .الصعبةدیم بعض التدخالت المساعدة للطالب في األوقات تؤهله لتق

الوســائل تــأثیرًا فــي مســاعدة الطــالب للتغلــب علــى خبــراتهم  أكثــرالتواصــل هــو مــن 
في مشاعر العزلـة والعجـز والسـلبیة. هنالـك ثالثـة  انغماسهماأللیمة، والحیلولة دون 

  :  ات مع طالبه في األزم بتدخله تحقیقهاأهداف یسعى المعلم إلى 
  عن خبراتهم ومشاعرهم المرتبطة باألزمة.  التعبیرمساعدة الطالب على  
  فهم معرفي مالئم بشأن الظرف الصعب.  تطویرمساعدة الطالب على  
  في حیاتهم الیومیة. التكیف على  قدرتهمتمكین الطالب من تعزیز  

  ؟  وتعلى تخطي أزمة الم في مساعدة األطفال لمعلماإلرشادي ل دورال
معنـــوي ومـــادي نتیجـــة لمـــا یمـــر بـــه الطفـــل الفلســـطیني مـــن أزمـــات مـــوت 

 موســى، و الشــویكي  ریمــا، و مارییــت حنــا خــوري قامــت كــل مــن یومیــة فقــد بصــورة 
) مـــن خــــالل المركـــز الفلســـطیني لإلرشـــاد بوضــــع ٢٠٠١، (نجیـــب صـــالح الـــدین 

  خطة إرشادیة بالنسبة ألزمة الوفاة من خالل الخطوات التالیة:
 خبـاره بمــا حـدث مــن  وحكمــةمــع الطفـل بعــد حـدوث المــوت بحنـان  دثلتحـا ، وإ

  قبل شخص یثق به. 
 ذلكفي مظاهر العزاء ، إال إذا رفض  إشراكه   .  
 هذه المشاعر .  وقبولالفرصة له للتعبیر عن المشاعر  إتاحة  
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 ٩٨

 حـــدث ، ونؤكـــد لـــه أنـــه  لمـــاالضـــروري أن نوضـــح للطفـــل الســـبب الحقیقـــي  مـــن
  .  ول عن ذلك ئغیر مس

 كاللعب والدراسة .  الیومیةالطفل على متابعة روتین حیاته  تشجیع  
 ـــــه  مـــــعنتـــــیح الفرصـــــة للطفـــــل للتحـــــدث عـــــن ذكریاتـــــه  أن المتـــــوفى والســـــماح ل

  باالحتفاظ بصورة ووضعها قریبة منه إذا طلب ذلك . 
 ـم الطفـل أن المـوت بشـكل  هبـیلتجن ّ خوفـه علـى نفسـه مـن المـوت ، یجـب أن نفه

بمـــرٍض خطیـــٍر أو  یصـــابإنســـان عنـــدما یهـــرم أو عنـــدما عـــام هـــو نهایـــة كـــل 
ُصــــاب فــــي مواجهــــات أو حــــادث.   شــــأن ذلــــك أن یســــاعد الطفــــل علــــى  فمــــنی

  أمكنه ذلك. كلما االهتمام بسالمته الشخصیة 
  Therapeutic Counseling Strategyاستراتیجیة اإلرشاد العالجي :  - ٨

ر من األحیان إلى تتعدد طرق وفنیات اإلرشاد العالجي التي تنسب في كثی
  ).١٩٩٨، ١٩٩٦النظریات العالجیة مثل (محمد محروس الشناوي ، 

طرق اإلرشاد القائمة على مدخل العالج السلوكي مثل تلك القائمة على 
اإلجرائي وتشمل (التدعیم والتشكیل ، والتمییز، والتلقین  طأساس االشترا

Prompting  والتالشي ،Fading ائمة على أساس ، ... الخ)، أو تلك الق
الكالسیكي وتشمل (التخلص المنظم من الحساسیة ، والتدریب على  طاالشترا

 التنفیري ، والغمر ، ... الخ)    طالسلوك التوكیدي ، واالشترا

  ، طرق اإلرشـاد القائمـة علـى مـدخل الـتعلم االجتمـاعي مثـل : أسـلوبي النمذجـة
 ولعب الدور.

 قـة اإلرشــادیة مثــل : مــدخل اإلرشــاد أو طـرق اإلرشــاد القائمــة علــى مــدخل العال
  العالج المتمركز حول الشخص ،   

  طــــرق اإلرشــــاد القائمــــة علــــى مــــدخل العــــالج الســــلوكي المعرفــــي مثــــل العــــالج
 Systematic Rationalالعقالنـي االنفعــالي، واإلعـادة المتدرجــة للبنـاء العقالنــي 

Restructuring  وطریقـة التـدریب علـى التعلیمـات الذاتیـة ، Self Instructional 
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Training وطریقـة التــدریب علـى التحصــین ضــد الضـغط ،Stress Inoculation 
Training  

  طـــرق اإلرشــــاد القائمــــة علــــى مــــدخل العـــالج الــــواقعي مثــــل اإلرشــــاد باســــتخدام
القــــــــراءة ، واإلرشــــــــاد باســــــــتخدام األنشــــــــطة  ، واإلرشــــــــاد بإتاحــــــــة المعلومــــــــات 

 للمسترشدین . 

 مــة علــى المــدخل المعرفــي : مثــل اتخــاذ القــرارات ، والعــالج طــرق اإلرشــاد القائ
المعرفـــي ، واإلرشـــاد بوقـــف األفكـــار ، وأســـلوب الضـــبط الـــذاتي ، وطریقـــة حـــل 

 المشكالت ، 

 . طرق اإلرشاد القائمة على مدخل العالج بالسیكودراما 

كمــا أن هنــاك عــدة أنــواع مــن العــالج ألولئــك الــذین یحتــاجون إلــى مســتوى 
ن مســـتوى اإلرشـــاد خصوصـــًا الـــذین أثـــرت علـــیهم أحـــداث األزمــــة تـــدخل أعلـــى مـــ

بصـورة مرضـیة خصوصـًا األطفـال فـي حـاالت الحـروب والكـوارث الكبـرى ، أو مـن 
وقعـــوا فـــي أزمـــات قاســـیة أنهكـــتهم نفســـیًا لدرجـــة یعجـــز الفـــرد عـــن اإلدراك والتغییـــر 

،  ١٩٩٨ الـداخلي لألزمـة . ومـن هـذه األنـواع مـن العالجـات (أحمـد عبـد الخــالق ،
 -) : William,Johnson,1993 ; Everstine, Louis ,1983،  ١٩٩٧فریدمان هـ ولیم  ، 

 الفــــرد فـــي موقــــف  بطمأنـــةیقـــوم المعــــالج  وفیــــه المســــاند ( المســـاعد ): العـــالج
رشاده، وتوضیح مختلف األمور لهاألزمة     . ، وتوجیهه، وإ

 ات المـــــریض الســـــلوكي : وفیـــــه یقـــــوم المعـــــالج بتعـــــدیل بعـــــض ســـــلوكی العـــــالج
   . مناسبة بسلوكیاتالمرضیة ، واستبدالها 

 التفكیـر الخاطئـة  أسـالیببتقـویم وتصـحیح  المعالج المعرفي : وفیه یقوم العالج
 ومسـتقبله لتـي ینظـر بهـا إلـى نفسـهفرد الـذي یعـاني مـن خبـرات األزمـة والدى ال

   حوله ، ومحاولة استبدالها بأسالیب صحیحة. منوالناس 
 إمـرار تیـار كهربـي مـنخفض  عـن: وهـي عبـارة  كهربیـاً  ة المحدثـةبالرجفـ العالج

فـي مختلـف أعضـاء جسـم  بسـیطة عبـر رأس المـریض یـؤدي إلـى حـدوث رجفـة
. ولهـــذا  البـــنج المـــریض دون أن یشـــعر بـــذلك ، ألنـــه یكـــون عـــادة تحـــت تـــأثیر
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 ، النفســـیةالنـــوع مـــن العـــالج فعالیـــة كبیـــرة فـــي عـــالج عـــدد مـــن األمـــراض 

 ب الشدیدة .االكتئا خصوصاً 

 Individual Psychodynamic:استراتیجیة التدخل النفسي الدینامي الفردي -٩
intervention  
یــثأعــد "  : (فــي : فیــوال البــبالوي ،  Pynoos & Eth (1986)"  بینــوس وإ

) اســتراتیجیة للتـــدخل فــي األزمـــة مـــع األطفــال الـــذین شــاهدو أحـــداث عنـــف ١٩٩٩
االختطــاف . حیــث تعتمــد هــذه االســتراتیجیة شــدیدة كاالغتصــاب والقتــل واالنتحــار و 

على إجراء مقـابالت فردیـة مـع هـؤالء األطفـال فـي الـذین شـاهدو أحـداثًا مـن العنـف 
) دقیقـة یـتم ٩٠) سنة ، وتسـتغرق المقابلـة (١٦-٣الشدید وتتراوح أعمارهم ما بین (

فیهــــا جمــــع معلومــــات عــــن الخلفیــــة األســــریة وظــــروف الحــــدث الصــــدمي وأســــلوب 
الطفل له، وكذلك المعلومـات التـي تتـوفر مـن مصـادر أخـرى كالمدرسـة أو استجابة 

جراءاته فـي ثـالث مراحـل كمـا  االشرطة أو الهیئات القضائیة. وتتم عملیة المقابلة وإ
  -یلي :

حیــث یبــدأ المعــالج بتحیــة الطفــل ثــم یحــدد  : Openingالمرحلــة األولــى  : االبتــداء 
یرســم أو یحكـــي قصــة أو روایـــة تـــدور  الهــدف مـــن اللقــاء ، ویطلـــب مــن الطفـــل أن

حــول خبرتــه بالحـــدث الصــادم ، ویســـتتبعه المعــالج باألســئلة واالستفســـارات كــل مـــا 
یرید أن یعرفه عن الحدث الصدمي سـواء مـن خـالل الرسـم أو القصـة التـي یحكیهـا 

.  
وهــــي مرحلــــة إطــــالق المشــــاعر والتفریــــغ  : Traumaالمرحلــــة الثانیــــة : الصــــدمة 

ـــة االنفعـــالي ، وذ لـــك عـــن طریـــق الكشـــف عـــن مصـــدر الصـــدمة مـــن خـــالل المرحل
األولى ، ثم تبدأ عملیة االقتراب بعنایة عمـا تضـمنته القصـة أو الرسـم مـن تعبیـرات 
تتعلــق بالصــدمة ، وهنـــا تصــدر عـــن الطفــل صـــرخة انفعالیــة عمیقـــة تســتوجب مـــن 

ل المعــالج مســاعدة الطفــل وحمایتــه مــن أن ینغمــر فــي هــذه العملیــة وذلــك مــن خــال
  إعادة البناء وتطویر أسالیب مواجهة الخبرة الصدمیة .
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وذلــك عــن طریــق اإلعــادة المختصــرة لمــا تــم  : Closureالمرحلــة الثالثــة : اإلنهــاء 
في الجلسة وتلخیصـها بمـا تضـمنته مـن مخـاوف واقعیـة ، وجوانـب التطـور المتوقـع 

كلمـــات الشـــكر فـــي تقـــدیره لذاتـــه ، وجوانـــب نقـــد الجلســـة ، ثـــم تـــتم عملیـــة التودیـــع ب
  والثناء لمشاركة الطفل .

  Reality Therapy: العالج الواقعي فنیة  - ١٠
وتقـدیم الضـطرابات الصـدمیة اتشـخیص علـى  طریقة العالج الـواقعيتركز 

ـــســاعدة والتــدریب علــى عالجهــا وفــق طریقــة العــالج الــواقعي الم " ویلیــام جالســر" ل
William Glasser's  مضــاعفات وآثــار وء فــي ضــ مــع الــذات التعامــلتحــت مســمى

تركـه ت، ومـا  سـواهمكثـر مـن مجموعـة معینـة مـن األفـراد أ اتعرض لهاألزمات التي 
جـــراء مـــن  لألضـــرارتعرضـــون خصوصـــًا أولئـــك الـــذین ینفســـیة  أضـــرارمـــن علـــیهم 
نــاك مــا یتــراوح إلــى أن هالنســب العالمیــة والتــي تشــیر العنــف الجمــاعي  أوالحــرب 

ة نتیجـــة الحـــروب أو العنـــف الجمـــاعي یعـــانون مـــن أزمـــات نفســـی %٣٠- ٢٠ بـــین
  .)  Larry,1998 ،٢٠٠١،  صالح الرشیدي  بشیر( عالجهاالبد من 

الواقعیة في هذا العالج تعنى قبول المسئولیة في مواجهة الواقع مـن خـالل 
تكــــوین اإلطــــار اإلدراكــــي الســــلیم للعــــالم الحقیقــــي ، ومحاولــــة الــــوعي بــــالقیود التــــي 

ولــیس محــور اهتمــام العــالج الــواقعي الســلوك الحــالي یمثــل یفرضــها الواقــع ، حیــث 
، وذلــك بغیــة تــوفیر الظــروف البیئیــة المولــدة لتشــجیع الفــرد العواطــف أو المشــاعر 

على تقییم سلوكه الحالي وتطویر شخصیته من أجل إكسـاب السـلوك الفـردي صـفة 
لفـــرد ، كمـــا یركـــز العـــالج الــواقعي علـــى أن أزمـــات ا (Glasser ,1997,13)المســئولیة 

تنشـــأ مـــن كونـــه یفتقـــر إلـــى القـــدرة فـــي التصـــرف حیـــال مواجهـــة مـــا یعترضـــه مـــن 
مشكالت ، ومن ثـم یـأتي دور المعـالج أو األخصـائي النفسـي فـي العمـل لمسـاعدته 
علـى مواجهــة مشـكالته مــن خـالل التركیــز علــى التصـرف الســلوكي السـلیم فــي جــو 

  .(Glasser ,1997,213)یسوده عالقات ودیة من شأنها أن تدعم هذا التوجه
وعمومًا فإن العالج الواقعي یقوم على قواعد أساسیة منها  : االندماج مـع 
اآلخــرین ، والتركیـــز علـــى الحاضـــر والمســـتقبل ، والتركیــز علـــى الســـلوك أكثـــر مـــن 
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المشــــــاعر، وتقیــــــیم الســــــلوك ، والتخطــــــیط للســــــلوك ، وااللتــــــزام بضــــــوابط البرنــــــامج 
  . (Glasser ,1992,5-7) تبعاد مبدأ العقابالعالجي ، ورفض االعتذارات ، واس

  فنیات العالج باللعب لألطفال في موقف األزمة : - ١١
أن األطفـــال الـــذین تعرضـــوا لخبـــرات صـــادمة  )Terr,1991(  "تیـــرت "الحظـــ

منـــذ مرحلـــة عمریـــة مبكـــرة مقارنـــه أكثـــر انـــدماجًا ورغبـــة فـــي االشـــتراك فـــي اللعـــب 
رات الصــادمة . و علیــه البــد أن تتــاح باألطفــال الــذین لــم یتعرضــوا لمثــل هــذه الخبــ

كل فرص اللعب أمام األطفال الذین تعرضوا لخبرات وأحـداث صـادمة أو ضـاغطة 
منــذ فتــرة مبكــرة لتســهیل التغبیــر الرمــزي عــن الخبــرات التــي تبلــغ درجــة مــن الشـــدة 
واإلزعـــاج قـــد ال یـــتمكن معهـــا الطفـــل مـــن التعبیـــر اللفظـــي عنهـــا خاصـــة فـــي ظـــل 

علــى مثــل هــذه الخبــرات المرعبــة أعــراض مرضــیة مثــل القلــق و  بتــإمكانیــة أن یتر 
  .المخاوف ...... الخ 

ویتوقـف نجــاح المعـالج النفســي باللعـب فــي التعامـل مــع مثـل هــذه الحــاالت 
على مدى حساسـیته فـي مالحظـة الهادیـات أو المالمـح الدالـة علـى تفصـیل ألعـاب 

  اللفظي كلما أمكن . معینة ، مع السعي دائمًا إلى دفع الطفل إلى التعبیر
واللعب أیضًا وسیلة إلقامة عالقة عالجیة ناجحة وغالبـًا مـا یكـون األجـراء 
المعتــاد فــي الجلســات األولــى للعــالج النفســي باللعــب أن یخبــر المعــالج الطفــل بأنــه 
یرید أن یساعده ویساعد أسـرته للـتخلص مـن الصـعوبات والقلـق وأنـه سـیتكلم أحیانـًا 

انــًا وهــذا یعطــى تصــریح للطفــل بأنــه ســیعبر عــن نفســه إمــا مــع الطفــل وســیلعب أحی
بـــاألداء اللفظـــي أو مـــن خـــالل اللعـــب بنـــاء علـــى قدرتـــه الخاصـــة أو علـــى مســـتوى 

   .(Webb, 1999,31)الراحة الذي یتوفر له في أحدهما 
یمثــل العـالج باللعــب نوعــًا مـن التفاعــل یهــدف إلـى المســاعدة ، ویــتم حیـث 

والمــــدربین وأحــــد األطفــــال ، للســــعي إلــــى تخفیــــف بــــین أحــــد األشــــخاص المــــؤهلین 
المعانــاة واأللــم االنفعــالي لــدى الطفــل مــن خــالل اســتخدام اللعــب كوســیلة للتواصــل 
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الرمـــزي . ویقـــوم العـــالج باللعـــب علـــى افتـــراض رئیســـي مفـــاده أن األطفـــال یعبـــرون 
  عن / ویظهرون صراعاتهم االنفعالیة بشكل مجازى أو رمزي أثناء اللعب .

ضمن العـالج باللعـب مـا هـو أكثـر مـن مجـرد اللعـب مـع الطفـل ، إذ یتكما 
التقبـــل ، خبـــرة مـــن خـــالل عالقـــات التفاعـــل االجتمـــاعي مـــع المعـــالج یـــتعلم الطفـــل 

والتنفـیس أو التطهیـر االنفعــالي ، واختـزال أو نقصـان اآلثــار المزعجـة أو المؤلمــة ، 
إذ یـــتمكن   .(Webb,1999,32)إعـــادة توجیـــه الحـــوافز ، وتصـــحیح للخبـــرة االنفعالیـــة. 

 هالطفـــل مـــن خـــالل تواجـــده فـــي بیئـــة لعـــب آمنـــة ومتقبلـــه مـــن التعبیـــر عـــن انفعاالتـــ
بشكل خیالي وطریـف ممـا قـد یتـیح فرصـًا عدیـدة للعمـل معـه وتنمیـة قابلیـات ضـبط 

عادة انتظام مسارها بشكل صحیح   .  هذه االنفعاالت وإ
طفـــال الـــذین یعـــانون مـــن الفنیـــات الســـیكولوجیة لمـــدخل العـــالج باللعـــب مـــع األ

  األزمات 
تطبـــــق مـــــداخل العــــــالج باللعـــــب علـــــى األطفــــــال المعرضـــــین ألزمــــــات أو 
صـــدمات أو كـــوارث وذلـــك فـــي حـــدود المـــدى العمـــري حتـــى ســـن الثانیـــة عشـــر أو 
الثالثة عشر من العمر ، كما یمكن أن تستخدم تلك الفنیـات فـي العدیـد مـن مواقـف 

ل العدیــد مــن المتخصصــین مثــل : فریــق إدارة الرعایــة الصــحیة والتربویــة ، ومــن قبــ
األزمــة والعــاملون فــي مجــال التصــدي للكــوارث واألزمــات ، المرشــدون النفســیون ، 
واألخصائیون االجتماعیون بالمدارس ، ومعلمـو األطفـال ، والممرضـات والطبیبـات 
، باإلضافة إلى المتخصصین في مجال عـالج األطفـال والمتخصصـون فـي مجـال 

فسیة بوجه عام ، واألخصائي االجتماعي اإلكلینیكـي ، والطبیـب النفسـي الصحة الن
، حیـــث تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن العدیـــد مـــن هـــؤالء المتخصصـــین ال یتلقـــون تـــدریبًا 
منظمـًا حـول فنیـات العـالج باللعــب علـى الـرغم ممـا یتــوافر لـدیهم مـن معرفـة بأوجــه 

ـــــــث كونـــــــه نمـــــــوًا طب یعیـــــــًا أو شـــــــاذًا  ومظـــــــاهر النمـــــــو النفســـــــي ومعـــــــاییره مـــــــن حی
(Wabb,1999,34-44)  .  

بغـض النظــر عـن الفلســفة العالجیـة التــي یتبنهـا المعــالج والتـي قــد تتمحــور 
حول إما بتبني مدخل اللعـب غیـر الموجـة ، أو مـدخل العـالج بالعـب المعـد سـلفًا ، 
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متعـــددة فنیـــات المـــدرب جیـــدًا یســـتخدم أدوات ومـــواد و فـــإن المعـــالج النفســـي باللعـــب 
اللعــب فــي العمــل مــع األطفـــال الــذین یعــانون مــن األزمــات أو الصـــدمات للعــالج ب

النفسیة . وعلى الرغم من تعذر توفیر مواد وأشكال اللعب فـي حجـرة اللعـب إال أنـه 
 رتجـــدكمـــا مـــن المهـــم أن یكـــون عـــدد البـــدائل التـــي یختـــار منهـــا الطفـــل متنوعـــة ، 

یركــز بشـــكل كامــل علـــى اإلشــارة إلـــى ضــرورة إلمـــام المعــالج بكـــل تفاصــیل اللعبـــة ل
    -ما یلي بعض فنیات العالج باللعب:وفیوعلى كیفیة تواصله أثناء اللعب، الطفل

  العالج الجماعي باللعب . والعالج األسرى باللعب : 
یمكـن اســتخدام العدیــد مــن فنیــات ومــواد العــالج باللعــب التــي تطبــق بشــكل 

باللعـب أو مجموعــات  فـردى فـي التعامــل مـع الطفـل وأســرته وكـذا العـالج الجمــاعي
بعـــد مراجعـــة لفنیـــات عـــالج  Terr,(1991)"تیـــر"  علـــنتاللعـــب العالجـــي . ومـــع ذلـــك 

میــة واحــدة خلصــت إلــى أن لالصــدمة النفســیة لــدى األطفــال أنــه ال توجــد دراســة ع
فنیة معینة هـي األكثـر فعالیـة مـن بـین وسـائل أو وسـائط العـالج الفـردي ، والعـالج 

لســـیكودینامى ، والعـــالج المعرفـــي الســـلوكي ، والعــــالج باللعـــب، والعـــالج النفســـي ا
ــــین هــــذه  ــــب التــــدخل العالجــــي الفعــــال فــــي التوفیــــق ب ــــذي یتطل ــــدوائي ، األمــــر ال ال

فمـن المنطقـي إذن أن  المداخل . وعندما تعانى األسرة بكاملها من األزمات النفسیة
المواجهـة یتم عالج كل أعضاء األسرة معًا لتنمیة مساندة ودعـم  وتحسـین مهـارات 

والتوافق باإلضافة إلى تقدیم عالج فردى وفق مقتضـیات الحـال ، ولمـا كـان الطفـل 
یعیش في إطار أسرة ، فإن أي أزمة تحـدث ألي عضـو منهـا تـؤثر بالضـرورة علـى 

  بقیة األعضاء .
  اإلرشاد الوالدي :

كأحــد طــرق إدمــاج  Filial Therapyوهــو مــا یعــرف أحیانــًا بــالعالج بــالبنوة 
عملیة العالج النفسـي لألطفـال ، حیـث یكـون مـن المناسـب أحیانـًا مقابلـة  فياآلباء 

خصوصــًا مــع بعــض حــاالت األطفــال  أحــد الوالــدین أو كلیهمــا فــي حضــور الطفــل
الذین تعرضوا ألزمات أو صدمات نفسیة ، حیث یجب أن تـتم مثـل هـذه المقـابالت 
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ًا فـي ظـل مشـاورات عقب التخطـیط المتقـدم لخطـة العـالج التـي یـتم صـیاغتها أساسـ
مع اآلباء ، والتي قـد تتضـمن العـالج باللعـب الفـردي باإلضـافة إلـى إجـراء جلسـات 
تجمـــع الطفـــل مـــع الوالـــد مـــع المعـــالج یطبـــق فیهـــا مـــدخل تعـــدیل الســـلوك كمـــدخل 

  .(Van Fleet,1994)عالجي مكمل بطبیعة الحال للعالج باللعب 

أنــه (Webb,1999,43) كــد وتمثــل فنیــة اإلرشــاد الوالــدي أهمیــة خاصــة إذا یؤ 
بدون اشـتراك الوالـدین فـي العـالج ال یمكـن مسـاعدة الطفـل بشـكل صـحیح ویوضـح 

أن عالقــــة الطفـــــل بوالدیــــه هــــي المتغیـــــر الحاســــم واألســــاس للصـــــحة   هذلــــك  بقولــــ
النفسـیة للطفــل ، ولـیس عالقــة الطفــل مـع المعــالجین أو المتخصصـین ، وقــد أعلــن 

هـو أهـم معـالج نفسـي للطفـل  An effective parentفي موضـع أخـر أن الوالـد الفعـال 
، وبالتـالي فــإن االقتنــاع بــأن الوالــد هــو أهـم معــالج نفســي ال بــد معــه أن یســعى كــل 
ســــتراتیجیة إقامــــة  رشــــادهم إلــــى طــــرق وإ ن النفســــیین إلــــى تــــدریب األبــــاء وإ المعــــالجی

ألقـل مـرة عالقات إنسانیة فعالة مع أطفالهم ویقتضي ذلك االلتقاء مـع األبـاء علـى ا
كل شـهر لمناقشـة سـلوكیات وردود أفعـال أطفـالهم وابتكـار مـا یشـبه الخـط التلیفـوني 
الســـاخن مـــع المعـــالج النفســـي ومـــع ذلـــك فـــإن علـــى المعـــالج أن یحتـــرم الطفـــل وأن 
یعمل فـي إطـار درجـة عالیـة مـن الموثوقیـة أو الثقـة ومـا یتطلـب ذلـك مـن عـدم نقـل 

ـــــه ـــــاء  أو إبـــــالغ كـــــل مـــــا یقـــــول الطفـــــل أو یفعل إلـــــى والدیـــــه ، وأن ینـــــاقش مـــــع اآلب
  الموضوعات العامة فقط. 

 )  السیكودرامافنیة العالج بالتمثیل (

 متناغمـة بالتمثیل المسـرحي یـتم مـن خـالل مجموعـة العالج أو السیكودراما
 ه ، لـیس لمحاكــاةی) أو ( المخـرج ) ومعـه مســاعد المعــالجهمومهـا تلتقــي مـع (  فـي
بشـكل  تمثیلـهع أو مـا حـدث فـي الماضـي لكـن إعـادة فـي الواقـمن أزمات  یحدث ما

الحــر ، تأكیــد الــذات، الثقــة بــالنفس ،  التــداعي البــوح، صــحي ممــا یتــیح عملیــات
وتنبــع فكـرة العــالج بالتمثیـل (الســیكودراما)  .المختلفـة اتمالصـدمـن عــبء  التحـرر

لمشـكلة فا  في رحـم األزمـة االجتماعیـة العامـة، وتنمونشأ تاألزمة النفسیة من كون 
عید بعثه مـن جدیـد فـي  البناءانعكاس لواقع اجتماعي على  ُ ُشكله ثم ی النفسي الذي ی
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، ومن ثم فإن إعادة تمثیل األزمات بشـكل صـحي مـن شـأنه أن یولـد  مواقف بعینها
آلیــات الــوعي الــذاتي واالجتمــاعي الالزمــة إلدارة األزمــات بمــا یتــیح لألفــراد فــرص 

دارتهــــــا ذاتیــــــًا واجتماعیــــــًا بطریقــــــة أكثــــــر كفــــــاءة وفیــــــرة لمواجهــــــة تلــــــك األزمــــــات وإ 
حكام   .(Webb,1999,43-45)وإ

  Art techniques الفنیات ذات الطابع الفني
والفنون التشكیلیة مـن أهـم أشـكال الفنـون التـي یمكـن  التصویریة الفنونتعد 

الـذین تمكنــت مــنهم أحـداث األزمــة فأصــبحت تــدیرهم والكبار اسـتخدامها مــع األطفــال 
ن أن یــدیروها بحیــث یظهــر علــیهم عالمــات االضــطراب التــالي للصــدمة ، بــدًال مــ
 نغیـر المـتق الرسـم تكنیـكوتشمل هذه الفنیات كل مـن :  في مختلف األعماروذلك 

اللعـــب ، و  Doll playاللعـــب بالـــدمى ، و  باســـتخدام الصلصـــال النمذجـــة تكنیـــك، و 
طاولــة المباریــات أو فنیــة ، و  Storytellingســرد القصــص ، و  puppet playبــالعرائس 
 اســـتخدام، و  الفوتوغرافیـــة فـــي العـــالج الصـــور اســـتخدام، و  Board games األلعـــاب
 البــذور والنباتــات ، وزراعــة الحــدائق  اســتخدام، و  Sand play  بالرمــل اللعــب

(Webb,1999, 46).  
  Role of play Therapist:  دور المعالج النفسي باللعب

شــــأنه شــــأن أي صـــیغة مــــن صــــیغ العــــالج  یقـــوم المعــــالج النفســــي باللعـــب
فـــي ضـــوء احتیاجــــات كـــل عمیـــل وفــــى ضـــوء األهــــداف  هالنفســـي بتعـــدیل إجراءاتــــ

الخاصـة بعـالج كـل حالــة . وتلعـب االتجاهـات والمعتقــدات المسـیطرة علـى المعــالج 
   -:(Webb,1999, 46) دورًا هامًا في المفاضلة بین األدوار التالیة

 : المشـاركة Participating یــه یقــوم المعـالج باللعــب بشــكل مباشـر مــع الطفــل وف
 مع الحذر من متابعة كل رغبات الطفل ، أو القفز على أفكار الطفل 

 الضبط والتحدیـد  :Limiting  وفیـه یقـوم المعـالج بـدور األنـا األعلـى االحتیـاطي
من خالل محاولة تقویة األداء الـوظیفي ألنـا الطفـل  Auxiliary Egoأو المساعد 
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د على أهمیة احترام القواعـد وتشـجیع قـدرات الطفـل علـى تحمـل اإلحبـاط بالتأكی
  ، ووضع الحدود والضوابط .  

  : التفسـیرInterpreting  ویقــوم فیــه المعـالج بعمــل ارتباطــات بـین اللعــب الرمــزي
للطفل والحیاة الخاصة للطفـل ، والبـد أن یقـوم المعـالج بهـذا الـدور بحـذر شـدید 

 وبین الطفل عالقات اجتماعیة إیجابیة. وفقط بعد أن تتوطد بینه

ومن الواضح أن دور المعالج  النفسي باللعب معقـد جـدًا ، فباإلضـافة إلـى 
اللعــب مــع الطفــل ، یحــاول المعــالج الفهــم المتعمــق للموضــوعات والمعــاني المتعلقــة 

مجـــاالت تــــدریب المعـــالج النفســـي باللعــــب كمـــا یجــــب أن تتضـــمن بلعـــب الطفـــل . 
مـن  Child psychiatristكن كمتخصـص بـالعالج النفسـي لألطفـال كـي یـتملألطفـال 

خبــرة فــي میــدان العمــل مــع لدیــه عــالج الكبــار أوًال  ، إذ مــن المفتــرض أن تتــوافر 
أن یكــون قـادرًا علــى  يالكبـار ومــع األسـرة بشــكل عـام ، ویجــب علـى المعــالج النفسـ

طفـال ویمكـن القـول إقامة عالقات فعالة مـع اآلبـاء وغیـرهم ممـن یقومـون برعایـة األ
ــــتج مــــن الفشــــل فــــي االرتبــــاط بالوالــــدین ومــــن یقومــــون برعایــــة  أن فشــــل العــــالج ین

  األطفال أو الفشل في إقامة تحالف أو تعاقد عالجي مع األطفال.
 دراسات سابقة نماذج ل

تعددت الدراسات السابقة في مجال العمل مع األزمة بتعـدد أنـواع األزمـات 
عراض تلـك الدراسـات والتعقیـب علیهـا مـن خـالل محـاور نفسها وعلیه سوف یتم است

ثــم الخــروج نــاول نفــس األزمــة كلمــا أمكــن ذلــك ،خصوصــًا تلــك التــي اشــتركت فــي ت
بمجموعـــة مـــن االســــتنتاجات والتوصـــیات والمقترحـــات فــــي ضـــوء اإلطـــار النظــــري 

 .ما توافر للباحث من دراسات سابقةلسیكولوجیة األزمة و 

  لمسلح على أحد المدارس :دراسات حول أزمة الهجوم ا .١
 (Nader, Pynoos , Fairbanks ,& Frederick,1990)" وآخـروننـادر "دراسـة 

والتي أجریت في كالیفورنیا في األحـداث التـي أعقبـت هجـوم قنـاص علـى فنـاء أحـد 
أن األطفــــال الــــذین كــــانوا یتواجــــدون قــــرب ، حیــــث أشــــارت نتائجهــــا إلــــى المــــدارس 

هم األعـراض الدالـة علـى اضـطراب الضـغوط مصدر إطالق الرصاص تطـورت لـدی
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 التالیة للصدمة مقارنة باألطفال الذین لم یكونوا متواجدین في الفناء وقـت الهجـوم.

دراسـات خلصـت إلـى أن االقتــراب سلسـلة مـن الوقـد تأكـدت هـذه النتیجـة مـن خــالل 
أو التواجــد عــن قــرب فــي موقــف إطــالق الرصــاص یترتــب علیــه زیــادة االســتجابات 

علـــى االضـــطرابات التالیـــة للصـــدمة وذلـــك بعـــد انتهـــاء الحـــدث مباشـــرة وبعـــد  الدالـــة
.  ١٤مرور أكثر من   شهرًا

یســتخلص مــن مثــل هــذه النتــائج أهمیــة مراعــاة مــدى القــرب مــن  تعقیــب :
موقف األزمة أو مسرح وقوع الحادث وما یرتبط بـه مـن تـداعي ذكریـات ألیمـة حـال 

 التخطیط لنظم الوقایة والعالج .

ـــــت" ا"دو  دراســـــة حـــــول فعالیـــــة إدارة األزمـــــات فـــــي الحـــــرم  Dewitt,(1989)ی
الجـــامعي بوالیـــة بنســـلفانیا ، والتـــي عمــــد فریـــق إدارة األزمـــة علـــى تطـــویر الخطــــط 
الرئیســـیة إلدارة األزمــــة مــــن خــــالل العمــــل بالتعــــاون مــــع المجتمــــع المحلــــي بمركــــز 

الخطــــط الصــــحة العقلیــــة حتــــى یتســــنى مواجهــــة فعالــــة مــــع األزمــــة ، حیــــث تعمــــل 
الرئیسیة عند الضرورة بمثابة هادیـات عامـة للمشـرفین والمتخصصـین بـإدارة األزمـة 

ب الكحولیـــات، بشـــأن تحســـین جـــودة صـــناعة القـــرار فـــي كافـــة األزمـــات مثـــل (شـــر 
، وجــرائم االغتصــاب واالعتــداءات الجنســیة) ، كمــا تشــمل هــذه ومحــاوالت االنتحــار

تعـاون والتفاعـل داخــل الحـرم الجــامعي الخطـط الرئیسـیة اإلرشــادات الالزمـة حیــال ال
، والتأكیـد علـى أن وكیـل الشـئون اإلرشـادات بمـا تشـمل مـن مجـاالت : العالقـة مـع 
ـــــــات حـــــــاالت  ـــــــام تلیفون ـــــــق إدارة األزمـــــــة ، وأســـــــماء وأرق المجتمـــــــع المحلـــــــي ، وفری
االغتصــاب واالنتحــار ، وكــل مــا یلــزم للعــالج مثــل تلیفونــات المستشــفى ، ومراكــز 

ة ومراكـز المـرأة ، ومكتـب أمـن الكلیـة ، والشـرطة المحلیـة ، والجهـات الصحة العقلی
مــع مركــز الصــحة العقلیــة الــذي  قالقضــائیة ، وطــرق االتصــاالت ، وذلــك بالتنســی

 یمكنه تقدیم الخدمات النفسیة اإلرشادیة والعالجیة للطالب في موقف األزمة .

مـن خـالل فریـق یستفاد من هذه الدراسة أن یكون مواجهة األزمـة  تعقیب :
عمـل متعـاون مـع أطــراف األزمـة الخارجیـة ویسـمى بفریــق إدارة األزمـة الـذي یشــكل 
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فریــق عمــل مقــیم تقــع علیــه مهمــة بنــاء قاعــدة معلومــات األزمــة واالتصــال بــأطراف 
ـــــة متخصصـــــة  ـــــي یمكـــــن أن تســـــاعد فـــــي تقـــــدیم خـــــدمات فنی ـــــة الت األزمـــــة الخارجی

 زمة كفریق تنفیذًا لهذه .الطالبیة ، وعمید الكلیة یتعامالن مع األ

  دراسات حول أزمة اختطاف حافلة تُقل أطفال أو طائرة ركاب : .٢
ــر"  مــن دراســتها ، والتــي هــدفت إلــى وصــف نمــط  Terr,(1983)خلصــت "تی

طفـًال كـان لـدیهم قلـق جـارف عقـب تعرضـهم لخبـرة صـادمة عمیقـة  ٢٩اللعب لـدى 
 ١٦مرت مـــدة االختطـــاف ومفاجئـــة إثـــر اختطـــاف الحافلـــة التـــي كـــانوا یقلونهـــا واســـت

ســاعة عــانوا فیهــا مــن ســلوكیات وأســالیب معاملــة بشــعة ، إلــى التأكیــد علــى حاجــة 
األطفـــال الـــذین یتعرضـــون لصـــدمات نفســـیة شـــدیدة إلـــى التعبیـــر اللفظـــي عـــن هـــذه 
لى اللعب التخیلي للتخفیف من التـداعیات النفسـیة لهـذه الصـدمات ،  الصدمات ، وإ

صــیغة مــن صــیغ العــالج النفســي تســمى اللعــب وأوصــت كــذلك بضــرورة اســتخدام 
وفیـه یشــجع المعــالج عـن عمــد الطفــل لیمثـل الصــدمة مــن  -المعــد ســلفًا  -المرتـب 

خــالل تزویــد الطفــل بمــواد لعــب متعلقــة بــالخبرة الصــادمة ، ویتضــمن هــذا التكنیــك 
العالجــي الهــادف إلــى إعــادة البنــاء النفســي للخبــرة أو الحــادث الصــادم المراجعــة أو 

دة التقیــیم اللفظــي للحــادث الـذي یمكــن مــن خــالل قیـام المعــالج بمســاعدة الطفــل إعـا
  للتخلص من اإلحساس بالذنب والخوف المرتبط بالصدمة .

بدراســة حــول اآلثــار النفســیة لــدى  Thompson (1991)كمــا قــام "طومســون" 
) شــخص ، وعقــب ١٣النـاجین مــن حــادث اختطـاف طــائرة علــى عینــة مكونـة مــن (

راج عــنهم بأســبوعین تــم تطبیــق بعــض المقــاییس النفســیة بغیــة استقصــاء عملیــة اإلفــ
 General Healthحالتهم النفسیة عقب أزمة االختطاف وهي مقیاس الصحة العامـة 

Questionnaire   ومقیـــاس أیزنــــك للشخصـــیة ، وقــــد أظهـــرت النتــــائج أن ثمانیــــة ،
فسـي ، فـي أشخاص من بین عینة البحث قد أظهـروا احتمـاالت حـدوث اضـطراب ن

حـــین كـــان االضـــطراب لـــدى ثالثـــة مـــنهم فـــي حالـــة شـــدیدة، كمـــا جـــاءت ترتیبـــات 
شــكواهم مــن االضــطرابات علــى النحــو والترتیــب التــالي : القلــق والــذكریات القهریــة 
لحــــادث االختطــــاف ، انعــــدام القــــدرة علــــى القیــــام بالواجبــــات المنزلیــــة أو المرتبطــــة 
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ســتمرت الدراســة التتبعیــة لمــدة ســتة أشــهر بمجــال العمــل بالكفــاءة المطلوبــة ، وقــد ا
على عدد تسـعة أشـخاص أظهـرت النتـائج التتبعیـة أن أربعـة مـنهم فقـط یقعـون عنـد 

  المنطقة التي تعكس نقطة القطع لمعدل االضطراب النفسي .
یســتفاد مــن مثــل هــذه الدراســات حــول أزمــة اختطــاف أتــوبیس أو  تعقیــب :

مــع أولئـك التالمیـذ وفـرزهم لتقـدیم المســاندة حافلـة بتالمیـذ ضـرورة التـدخل العالجـي 
النفسیة السریعة لهم ضمن إطار اإلسعافات النفسیة األولیة ، واتبـاع فنیـات العـالج 
بـــالتنفیس االنفعـــالي التـــي تتـــیح فرصـــة التعبیـــر االنفعـــالي عـــن موقـــف األزمـــة بغیـــة 

راجعـة أو مساعدة األطفال علـى إعـادة البنـاء النفسـي للخبـرة أو الحـادث الصـادم الم
.   إعادة التقییم اللفظي للحادث من خالل صیغة العالج باللعب مثًال

وربمـا تفیـد نتـائج مثـل هـذه الدراسـات التتبعیـة فـي تحسـین كفـاءة فریــق إدارة 
األزمــة مــن أكثــر مــن زاویــة ســواء علــى مســتوى مرحلــة مــا بعــد األزمــة فــي محاولــة 

یـة عـودتهم للحالـة الطبیعیــة لتحسـین أحـوال األفـراد الـذین تعرضـوا لحــادث صـادم بغ
أضـرار نفسـیة تكـون قـد حـدثت ، أو علـى  ةالتي كانوا علیهـا قبـل األزمـة واحتـواء أیـ

مســتوى الــتعلم واالســـتفادة مــن خبــرات األزمـــة وتدریســها كنــوع مـــن التربیــة التوقعیـــة 
لتقویــــة جهــــاز المناعــــة النفســــیة لألفــــراد اآلخــــرین حــــال وقــــوعهم تحــــت تــــأثیر أزمــــة 

علــــى مســــتوى تكــــوین ركــــام معرفــــي متناســــق ومتنــــاغم یســــمح بــــإدارة محتملــــة ، أو 
  األزمات المتشابهة في المستقبل . 

دراســـات حـــول ســـبل مواجهـــة أزمـــة االنتحـــار أو المـــوت أو الفقـــد الفجـــائي فـــي  .٣
  المدرسة :

دراسـة عـن إدارة أزمـات االنتحـار والفقـد  Rosemary (1990)قدم "روسـماري" 
 Suicide and Sudden Loss: Crisis Management in theالفجـائي فــي المدرســة 

Schools   ــــین ــــة تنــــاول أزمــــات االنتحــــار والفقــــد الفجــــائي ب والتــــي أكــــدت علــــى أهمی
تقـدیم  يمجتمع التالمیذ من قبل المستشـارین والمعلمـین بالمدرسـة والوالـدین ومحترفـ

صـًا المساعدة ، حیث إن طاقة التـدمیر الـذاتي لألزمـات المعاصـرة كبیـر جـدًا خصو 
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ــــزمالء والمعلمــــین واألقــــارب  علــــى األطفــــال صــــغار الســــن ، ممــــا یســــتدعي مــــن ال
مواجهــة المغــزى المباشــر لوفــاة أحــد التالمیــذ وكــذلك اآلثــار النفســیة طویلــة المــدى 
والناجمــة عــن اإلحســاس النفســي بــالجراح نتیجــة مشــاهدة حــاالت االنتحــار أو الفقــد 

، وقــــد شـــمل أســــرة المدرســـة بأكملهـــا المفـــاجئ ألحـــد التالمیـــذ كخبــــرة مریـــرة تمتـــد لت
  -خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة النتحار یكون بین الحاالت التالیة :

 . األفراد الذین یعانون من عدم استقرار في العالقات االجتماعیة  
 . عندما یشیع سلوك التقلید والمحاكاة 

 . عندما یتواجد عنصر التظاهر بالشجاعة 

اجین مـن االنتحـار بمـزیج مـن مشـاعر  بعـض أو كما تتسـم ردود أفعـال النـ
الشـــعور  –الغضــب  -الخــزي  -كــل مــن الخصــائص الســلوكیة التالیـــة : اإلنكــار  

سـاعة  ٤٨العدائیة  ، كمـا أكـدت الدراسـة علـى أهمیـة إدارة الــ  –الخوف  –بالذنب 
  -األولى عقب حادثة االنتحار بحیث تتضمن :

  ، شــراك األســرة إثبـات صــحة الوفـاة ، مقابلــة األســرة أو االتصـال بهــا هاتفیـًا ، وإ
فیمــا تنــوي المدرســة أو فریــق إدارة األزمــة التخطــیط لــه أو القیــام بــه ، وحمایــة 

 حقوق األسرة في الخصوصیة .

 . الدعوة النعقاد الفریق المدرسي إلدارة األزمة 

 . تقدیم المعلومات الدقیقة وتنفیذ الخطة المدرسیة إلدارة األزمة 

 للخدمة كمدیر للطوارئ . تعیین مسئول 

  خفـــض الجـــدول الدراســـي للتالمیـــذ بغـــرض إتاحـــة الفرصـــة لاللتقـــاء بـــالمعلمین
 وزمالء المنتحر .

 . تحدید التالمیذ موضع االهتمام والمعرضین ألي أخطار أو أزمات 

 . توفیر حجرات للتالمیذ حتى تتم مقابلتهم في مجموعات صغیرة 

  العمــــل لإلبــــالغ عــــن أي حــــاالت تحدیــــد كیــــف ومتــــى یجــــب االتصــــال بفریــــق
 انتحار محتملة .

 . العمل على تشجیع المنافسة والسماح بالتعبیر عن المشاعر واألحزان 
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 . التركیز على مواطن القوة وسلوكیات التوافق البناءة 

 . تصحیح حالة التمزق النفسي 

 . تجنب صراعات القوة أو نفوذ السلطة اإلداریة مع المراهقین 

  واالنفعاالت الصریحة والكامنة .مخاطبة المشاعر 

بمشـكلة هامـة سـبق اإلشـارة إلیهـا ، وعلـى الـرغم مـن  ةاهتمت هذه الدارس  تعقیب :
سـاعة  ٤٨بعد وقوعها وخـالل أول  ةخروج هذه الدراسة بسیناریو التدخل في المأسا

، إال ألنـــه یجـــب التنبیـــه باســـتمرار أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن إدارة األزمـــة تأخـــذ فـــي 
ا توقــع أســوأ ســیناریو ممكــن إال أنــه یجــب أال یغیــب عــن أذهاننــا أن هنــاك حســبناه

مشـــاعر مـــن الیـــأس قـــد تـــدفع إلـــى االنتحـــار ینبغـــي أن نوجههـــا بعكـــس أســـبابها أو 
  إزالتها من خالل ما یسمى باستراتیجیة بث األمل المشار إلیها سلفًا كفنیة وقائیة . 

أخرى عن بعـض أزمـات  دراسة Rosemary (1995)هذا وقد قدم "روسماري" 
المـــدارس مـــن زیـــادة حـــاالت االنتحـــار بـــین المـــراهقین والفقـــدان المفـــاجئ والكـــوارث 
المروریـــــة ، وجــــــرائم العنـــــف ، وذلــــــك تحــــــت عنـــــوان "اســــــتراتیجیات إدارة األزمــــــات 
بالمـدارس " حیـث ركـزت الدراسـة علــى االسـتراتیجیات العملیـة التـي تسـاعد الطــالب 

ط النفسـي للخبـرات المؤلمـة لتلـك األزمـات والكـوارث على التكیـف السـریع مـع الضـغ
أو مــــا یســـــمى بضـــــغوطات مـــــا بعـــــد الصـــــدمة ، وانتهجـــــت الدراســـــة فنیـــــة التنفـــــیس 
االنفعـــالي لألزمـــة مـــن خـــالل إجـــراء المشـــاورات مـــع الطـــالب عـــن حـــاالت المـــوت 

  -المفاجئ أو االنتحار انطالقًا من األسس التالیة :
 راد األسرة .تأسیس عالقة مساندة وطیدة مع أف  
 . فحص مشاعر الذنب وتأنیب الذات السائدة لدى الطالب 

 . تصحیح التشویه السائد تجاه الفقید 

  مســاعدة النــاجین علــى إدراك كیفیــة المــوت تأسیســًا علــى اختبــار اتجاهــاتهم
 المستقبلیة .
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  تشجیع الطالب على احتواء الغضب وتدریبهم على مهـارات إدارة الغضـب
دیم التغذیـة الراجعــة السـلیمة عــن مخـزون الفــرد الســلوكي واالنفعـاالت ، وتقــ

 منها .

  ــار الطـــــــالب النـــــــاجین مـــــــن حیـــــــث شـــــــعورهم بـــــــاالغتراب أو العزلـــــــة اختبـــــ
 االجتماعیة .

قــدت لقــاءات جماعیــة مــع الطــالب تراوحــت أعــدادها مــا بــین ( -٧وقــد عُ◌ً
) طالب قدمت لهم من خالل شخصیة المعلم أو المحـامي أو االستشـاري ممـن ١٠
افرت فیهم خصائص المدرب الكـفء فـي مسـاعدة الطـالب فـي وصـف مشـاعرهم تو 

حـــداث الصـــدمیة بیـــوم أو یـــومین ردود أفعـــالهم وذلـــك عقـــب األ لكتجـــاه الفقیـــد وكـــذ
وذلـك لمـدة سـت جلسـات تمتــد كـل منهـا إلـى الســاعة وذلـك خـالل المراحـل التالیــة : 

حـول الحـادث الصـدمي المرحلة األولى : وتهتم بجلسـة المقـدمات أو الحـدیث العـام 
، المرحلــة الثانیــة : وتعــرف بجلســة اإلدراك الحســي والتشــویه ، أمــا المرحلــة الثالثــة 
فتخصـــص جلســـتها للحـــدیث حـــول المشـــاعر والخبـــرات الذاتیـــة بـــالموقف الصـــدمي 
ووصــــف المشــــاعر والفكــــر المتمركــــز حــــول الحــــادث الصــــدمي ، فــــي حــــین تهــــتم 

میة واالنفعالیــة ومــا تملیــه مــن اســتجابات المرحلــة الرابعــة بمواجهــة األعــراض الجســ
مجهـــدة علـــى الفـــرد ، كمـــا تهـــتم المرحلـــة الخامســـة بجلســـة التعلـــیم واالســـتفادة مـــن 
خبرات ودروس الموقف الصدمي والتخطیط لمواجهتها فـي المسـتقبل ، أمـا المرحلـة 
السادسة فهي جلسة الختام الذي یتم فیه تقیـیم مشـاعر االرتیـاح لـدى الفـرد فـي ظـل 

رات المســــاندة والتنفــــیس االنفعــــالي بالصــــورة التــــي تســــمح لهــــؤالء الطــــالب مــــن خبــــ
التعامل المستقبلي مع الحادث الصـدمي باعتبـاره التجربـة األولـى فـي نسـیج خبـرتهم 

  الذاتیة .
قـدمت هـذه الدراسـة اسـتراتیجیة تـدخل فـي األزمـة واضـحة المعـالم  تعقیب :

فنیـــة التنفـــیس االنفعـــالي لألزمـــة مـــن  تتفـــق ومراحـــل إدارة األزمـــة وانتهجـــت الدراســـة
خـالل إجــراء المشـاورات مــع الطـالب عــن حـاالت المــوت المفـاجئ أو االنتحــار بمــا 

والتكیـــــف مــــع الحـــــادث  میؤهــــل الطــــالب مـــــرة ثانیــــة مــــن الســـــیطرة علــــى انفعــــاالته
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ــــــة  ــــــف أشــــــكالها المعلوماتی ــــــدعم والمســــــاندة بمختل ــــــات ال الصــــــدمي مــــــن خــــــالل فنی
. وهــذا مــا یفیــد توجهــات فریــق إدارة األزمــات علــى مختلــف واالجتماعیــة والنفســیة .

توجهاتــه فـــي تبنــي فنیـــات التنفـــیس االنفعــالي والمســـاندة والتـــدریب علیهــا قبـــل وقـــوع 
  األزمات لتنفیذها بإتقان حال وقوع األزمات .

 Elaine;Randell ;Eggertكمــا قــام كــل مــن "إآلیــن ، ورانــدل ، وججیــرت"

اســـتخدام مقیـــاس االســـتعداد لالنتحـــار لـــدى المـــراهقین بدراســـة حـــول فعالیـــة  (1997),
كــأداة للتقیــیم وأســلوب للمواجهــة مــع األزمــات ، حیــث یــتم طــرح حــوار ومناقشــة مــع 
المراهقین حول بنود وعبـارات المقیـاس السـتطالع الـرأي والمناقشـة فیمـا تـذهب إلیـه 
ــــى مالمــــح الشخصــــیة التــــي تظهــــر میــــل  بنــــود وعبــــارات المقیــــاس فــــي التعــــرف عل
واستعداد المراهق المقبل على سلوك االنتحار ، حیـث یـتم وصـف عبـارات المقیـاس 
ضمن فعالیـات برنـامج لمنـع إسـاءة اسـتخدام المخـدرات وتـرك الدراسـة كأحـد مالمـح 

الشخصیة التي تُبـدي اسـتعداد لالنتحـار ، وقـد أظهـرت النتـائج بشـكل دال إحصـائیًا   
ة والحـــوار مـــن شـــأنها أن تعمـــل علـــى أن اســـتخدام مواقـــف المقیـــاس كمـــادة للمناقشـــ

ــــة لالنتحــــار ، مثــــل االكتئــــاب ، والیــــأس ،  خفــــض ملحــــوظ فــــي الســــلوكیات المؤدی
والضغط العصـبي ومشـاعر الغضـب لـدى المـراهقین ضـمن فعالیـات البرنـامج الـذي 

  استخدم فیه مقیاس االستعداد االنتحاري لدى المراهقین .
راســة یمكــن تعمــیم محــاوالت مــن خــالل مــا أظهرتــه نتــائج تلــك الد تعقیــب :

استقصـــاء وضـــع أدوات القیـــاس بجانـــب كونهــــا وســـیلة للتشـــخیص فـــي اســــتخدامها 
كمــادة تعلیمیــة بالمناقشــة والحــوار حــول بنیتهــا ومــا تقیســه عبارتهــا والســلوك الكــامن 
وراء كــل عبـــارة أو موقـــف بمـــا یثیـــر الـــوعي لــدى األفـــراد ویخلـــق حالـــة مـــن التأهـــب 

مــات ، وبالتــالي تصــبح لكــل أداة قیــاس وظیفتــین ، األولــى النفســي للتعامــل مــع األز 
في جانبها التقلیدي تشخیصیة ، أما الوظیفـة الثانیـة فهـي وقائیـة وعالجیـة فـي ذات 

  الوقت . 
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عـــن ســـبل مواجهـــة  دراســـة Armstrong , (1997)كمـــا قـــدم "أرمســـترونج" 
یـث أشـار إلـى األزمات حال موت أحد التالمیذ أو التلمیذ المتفوق فـي المدرسـة ، ح

أهمیة أن یقوم مدیر المدرسـة باعتبـاره قائـد فریـق عمـل األزمـة بعمـل الشـيء الكثیـر 
وأن یكون له دور أكبر فـي واجـب العـزاء وعملیـة المواسـاة داخـل المدرسـة وخارجهـا 
بالنســبة ألســرة وأقــارب المتــوفى ، وذلــك فــي إطــار مــن عمــل بعــض الواجبــات مثــل 

مــــع مشــــاركة معلمیــــه فـــي وضــــع ترتیبــــات الزیــــارة التحـــدث عــــن التلمیــــذ المتـــوفى ، 
المنزلیـة ألسـرة التلمیـذ المتــوفى ، ومحـادثتهم تلیفونیـًا ، وغیرهــا مـن سـلوكیات تجنــب 

  تالمیذ المدرسة اضطرابات ما بعد الصدمة . 
تفید هذه الدراسة في التعـرف بعـض سـلوكیات التـدخل فـي األزمـة  تعقیب :

لناجمـــة عـــن لحظـــات الصـــدمة فیمـــا یعـــرف التـــي تحـــول أو تمنـــع تفـــاقم األوضـــاع ا
ــطرابات مــــا بعـــد الصــــدمة وســــبل احتوائهـــا ، وذلــــك عــــن طریـــق التأكیــــد علــــى  باضـ

  ممارسة أدوار قائد فریق األزمة من حیث المشاركة واإلعالم واالتصال.
بدراســة عــن ســبل   Higbee ; Dwinell (1999)كمــا قــام "هجبــي ، ودونــل" 
  Depression and Suicideلطــالب الجــامعیین مواجهــة االكتئــاب واالنتحــار لــدي ا

حیث تبدأ عملیة إدارة األزمة في مرحلة التقـاط ورصـد العالمـات التحذیریـة وشـواهد 
عالمــات اإلنــذار المبكــر لكــل مــن االكتئــاب واالنتحــار لــدى الطــالب ، وذلــك عــن 

ة طریـــق قیـــام إدارة الكلیـــة واألســـاتذة بتقـــدیم اإلرشـــادات الالزمـــة للطـــالب عـــن كیفیـــ
مالحظــة عالمــات اإلنــذار المبكــر لــدیهم أو لــدى زمالئهــم ، والكیفیــة التــي یــتم بهــا 
التواصـل مـع هـؤالء الطـالب ، حیـث تشـمل العالمـات التحذیریـة علـى الغیـاب الزائـد 
عن الحد ، االنطـواء ، والجلـوس منفـردًا بعیـدًا عـن األصـدقاء ، والتغیـر إلـى األسـوأ 

وقـد اتبعـت الدراسـة نهـج االتصـال الفـردي بكـل  في حالة الملبس والحالة الصـحیة ،
طالب على حدة على أن یتم بطریقـة موضـوعیة وفـي جـو یسـوده االحتـرام لشـخص 
ـــــاب واالنتحـــــار  ـــــع ســـــلوك االكتئ ـــــة فـــــي من ـــــى یكـــــون اإلرشـــــاد ذو فعالی ـــــب حت الطال

  ومحاصرته قبل أن تتفاقم الحالة .
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نحـو اإلدارة الوقائیـة یؤكد النهج الذي اتبعته هذه الدراسـة التوجـه   تعقیب :
لألزمــة قبــل وقــوع ، حیــث إن هــذه األنــواع مــن الســلوكیات المفضــیة إلــى االنتحــار 
ــى خســـــارة عنیفـــــة ال تجـــــدي معهـــــا ســـــوى فنیـــــات محاصـــــرة االنفعـــــال مـــــع  تقـــــود إلـــ
المحیطین بالشخص المنتحر ، وبالتالي إذا نجحنا فـي منـع حـدوث االنتحـار أصـًال 

وتداعیاته والمحیطین به من تـداعیات الصـدمة  نكون قد أنقذنا الشخص من الموت
  التي یحدثها سلوك االنتحار، ویدخل هذا التوجه ضمن إطار التربیة التوقعیة.

بدراسـة عــن سـبل مواجهـة ومنـع االنتحــار   Yeates (2001)كمـا قـام "یــتس" 
عـن  مفصـالً  اً لدي كبار السن في مراحل العمـر المتـأخرة حیـث قـدمت الدراسـة تقریـر 

االنتحـــار بـــین كبـــار الســـن فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة وكیـــف تغیـــرت حـــاالت 
معــدالت الزیــادة فــي نســب حــدوثها مــن ســنة إلــى أخــرى ، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
خصــائص المرحلــة العمریــة بغیــة منــع الســلوك االنتحــاري بــین حــاالت كبــار الســن 

الخطر والكشــف بمنــع دوافعــه ، مــن خــالل التعــرف علــى دالالت اإلنــذار المبكــر بــ
عــن العوامــل المؤدیــة إلیــه ، وقــد نــاقش التقریــر تــدریب المعنیــین برعایــة كبــار الســن 
لمالحظــة المســنین الــذین یمیلــون إلــى العزلــة ، واألكثــر عرضــة لالنتحــار ، وكــذلك 
إعطــاء هــؤالء المعنیــین برعایــة المســننین التوجیهــات واإلرشــادات الالزمــة بأســالیب 

 ةالمعلومـات البحثیـة الخاصـة بـالتعلیم والرعایـة اإلكلینیكیـ لكالرعایة المختلفة ، وكـذ
  ، وأولویات السیاسة العامة لمنع سلوك االنتحار عند كبار السن .

تفید هذه الدراسة في إلقـاء الضـوء علـى أهمیـة االهتمـام بالمسـنین  تعقیب :
سـط لمنع قدومهم على سلوك االنتحار بطریقة غیر مباشرة عن طریق االهتمـام بالو 

المحــیط والمعنــي بتقــدیم خــدمات الرعایــة الشــاملة لهــم  وذلــك بتــدریبهم علــى فنیــات 
عطــائهم المعلومــات الفنیــة ،  الرعایــة واكتشــاف عالمــات اإلنــذار المبكــر لالنتحــار وإ
كســابهم مهــارات الرعایــة اإلكلینیكیــة الالزمــة للقیــام بــأدوارهم بالصــورة التــي تحــول  وإ

  ثة االنتحار لدى المسنین. دون انفجار األزمة ووقوع كار 
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ــــراهیم ( ــــنعم إب ــــد الم ــــة المســــاندة ) ٢٠٠١دراســــة أســــماء عب حــــول فعالی
االجتماعیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة في حاالت الثكـل ، وقـد اعتبـرت الدراسـة سـلوك 
العزاء أحد أشكال المساندة االجتماعیة التقلیدیة والتي تأتي عقـب الفقـد مباشـرة ،أمـا 

اعیة غیـر التقلیدیـة فقـد تمثلـت فـي الخـدمات النفسـیة لحـاالت الثكـل المساندة االجتم
والتــي یقــوم بهــا أثنــاء حــدوث المــوت وبعــده مباشــرة مــا یطلــق علیــه مــوجهي الجنــائز 

Funeral directors  ولفتـرة زمنیــة قصـیرة ، یبـدأ بعـدها الخــدمات النفسـیة التـي تقــدمها
الخـــدمات اإلرشـــادیة فیمـــا مؤسســـات كبـــرى وبعـــض المستشـــفیات التـــي تتـــوافر فیهـــا 

، وقـــد قامـــت   Bereavement Counselingیعـــرف باإلرشـــاد النفســـي لحـــاالت الثكـــل 
الباحثة بتصمیم مقیاس لقیاس سلوك العزاء وخلصت إلـى نتـائج  تفیـد بوجـود دوافـع 

ل علـى تحمـل الموقـف و ثكـماجتماعیة وثقافیة وذاتیـة ودینیـة لسـلوك العـزاء تسـاعد ال
شعره باألمان ، كما كشـفت النتـائج المیدانیـة عـن الحاجـة الماسـة والتماسك أمامه وتُ 

لوجــود الخـــدمات التــي تقـــدم المســاندة االجتماعیـــة بشــكل مســـتمر وبطریقــة منهجیـــة 
للمســـــاندة  اً مقترحــــ اً بجانــــب المســـــاندة التقلیدیــــة ، وعلیـــــه فقــــد قـــــدمت الباحثــــة إطـــــار 

فســـي كأحــد اســـتراتیجیات االجتماعیــة غیــر التقلیدیـــة یعتمــد علـــى فنیــات اإلرشــاد الن
ل و ثكــمالتـدخل فــي أزمــة الثكـل أو المــوت ، والتــي تشــمل التعـرف علــى احتیاجــات ال

  -مثل :
  . الحاجة إلى التعبیر عن مشاعر األلم الذي یعاني منه 

 . الحاجة إلى اإلحساس باألمن واألمان 

  الحاجة إلى القیام ببعض الحاجات الهامة مثل اإلجراءات المرتبطة
 والدفن . بالجنازة

 لمساندة)الحاجة لمساعدة األصدقاء في هذه الفترة (بأي أشكال الدعم وا. 

  الحاجة إلى فهم وتفسیر الفقد بالموت ومعناه ، حیث یبدو لهم العالم بال
 معنى .

  . القبول الوجداني للفقد حتى یقل الحزن بالتدریج 

 . الحاجة إلى مفهوم جدید للهویة 
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 دیة .التركیز على زیادة الوعي ل 

 . الحاجة الستعادة التحكم في الذات وفي الحیاة 

المســاندة  اي تلعبهــتــلقــد أوضــحت نتــائج هــذه الدراســة الفائــدة الكبیــرة ال تعقیــب :
ل الــذي قــد و ثكــماالجتماعیــة التقلیدیــة متمثلــة فــي ســلوك العــزاء فــي الــدعم النفســي لل

 ىأشــیاء أخــر ل بعیــدًا عــن جــو المــوت ویتحــدث معــه فــي و ثكــمیأخــذ فیــه المعــزي ال
غیر الشخص المتوفى وأحداث الوفاة  ، وقد یتوحـد معـه ویتعـاطف ویـدور الحـدیث 

ُطلق علیـه بـالعزاء الوجـداني  Affect Consolations حول المتوفى وحدث الموت فیما ی
حـــول خطـــأ الحـــزن وأضـــراره  المثكـــولأو یتبنـــى توجهـــًا أخـــر یـــدور فیـــه الحـــوار مـــع 

لموت هـو قـانون الحیـاة فیمـا یمكـن أن یطلـق علیـه وضرورة تقبل األمر الواقع وأن ا
، وعلیــه فسـلوك العــزاء بصـورته الســائدة  Evaluation Consolationsبـالعزاء التقـویمي 

فــي القریــة المصــریة یمثــل فنیــة ســیكولوجیة فاعلــة فــي إدارة أزمــات المــوت والثكــل ، 
لمــدن الكبــرى وبعیــدًا عــن تقیــیم تغیــر ســلوك العــزاء والتطــورات التــي حــدثت لــه فــي ا

فـإن األمــر یتطلــب فنیــات تــدخل أخـرى فــي إدارة أزمــات المــوت أو الثكــل خصوصــًا 
في المدن التي ابتعدت فیـه العائلـة النوویـة عـن العائلـة الممتـدة ، ومـن هـذه الفنیـات 

القصــیر الــزمن كمــا أشــارت الدراســة فیمــا یعــرف بخــدمات اإلرشــاد النفســي المباشــر 
لك الخـدمات النفسـیة التـي تقـدمها مؤسسـات كبـرى ، وكـذمـوجهي الجنـائز مـن خـالل

وبعـــض المستشـــفیات التـــي تتـــوافر فیهـــا الخـــدمات اإلرشـــادیة فیمـــا یعـــرف باإلرشـــاد 
  النفسي لحاالت الثكل .

 وسبل مواجهتها :ألزمة لإشارات اإلنذار المبكر  دراسات حول .٤

ذوي دراسـة بعنـوان "إدارة األزمـات للطـالب   Gilliam (1992)قـدم "جیلیـام " 
المشــكالت الســلوكیة واالنفعالیــة " هــدفت إلــى منــع حــدوث األزمــات وحســن إدارتهــا 
لدى الطالب ذوي المشكالت السلوكیة واالنفعالیة مـن خـالل عملیـة التنبـؤ بإشـارات 
اإلنـــذار المبكـــر لألزمــــة بمـــا یقــــدم مجموعـــة مــــن المعلومـــات المســــاعدة فـــي التنبــــؤ 

ــــف مراحــــل األزمــــة مــــن قبــــل باألزمــــات خصوصــــًا فــــي حــــاالت التعامــــل مــــع م ختل



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
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المعلمــین والمــدیرین الــذین لــدیهم نقــص واضــح فــي مهــارات إدارة األزمــات مرجعهــا 
ضـــرورة التـــدریب أثنـــاء مـــن ، ومـــا یتطلبـــه ذلـــك األساســـي إلـــى أن بـــرامج إعـــدادهم 

فنیات التعامل مع األزمات ، كمـا قـدمت الدراسـة اسـتبانه للكشـف عـن الخدمة على 
قریــر الحــوادث الخطیــرة وخطــة إدارتهــا علــى المســتوى الوقــائي األزمــات الســلوكیة وت

  والتدخل العالجي اآلمن .
(فـــي : عبـــد الوهـــاب محمـــد كامـــل :  Farish , (1995)كمـــا قـــدم "فـــارش" 

أ) دراســـة حـــول أنـــواع اإلســـعافات النفســـیة األولیـــة إذا مـــا حلـــت األزمـــة أو -٢٠٠٠
ارت إلــــى أهمیـــة القیــــام الكارثـــة وعلـــى األخــــص بـــین األطفـــال والصــــغار والتـــي أشـــ

  بمجموعة من اإلسعافات النفسیة األولیة بهدف احتواء األضرار ومن أهمها :
 . توفیر األمان والراحة الجسمیة بصفة أساسیة 

  أن یكـــون المســـئولین علـــى وعـــي بـــاألثر الســـلبي لقلـــق االنفصـــال عـــن مصـــدر
 األمان .

 ثــر الضــغط النفســي ممارســة المهــارات العالیــة مــع األطفــال الــذین یعــانون مــن أ
 علیهم، إلدماجهم في أنشطة المدرسة والحیاة الیومیة .

  تشجیع األطفال على المناقشة والرسم واألنشطة المتنوعة والكتابة والتعبیر عـن
 ذواتهم .

 . ضرورة إدخال العالج باللعب في المنهج المدرسي 

 . تدریب األطفال على حل الصراعات بأسلوب علمي 

 رشاد وتدریب الوالدین . تنشیط إجراءات الت  ربیة الوقائیة األسریة  وإ

عــن األخطـاء الشــائعة فــي  Dewey, Peter (1998)دراسـة "دیــوي ، وبیتــر " 
مكانیــة الــتعلم مــن األخطــاء ، حیــث قــام الباحثــان  اســتجابات المــدارس لألزمــات ، وإ
بوصف خمس أزمات مدرسیة وتحلیلهـا مـن حیـث األخطـاء التـي وقـع فیهـا أعضـاء 

التــــدریس عنــــد مــــواجهتهم ومعـــــالجتهم لتلــــك األزمــــات ، فضــــًال عــــن تحلیـــــل  هیئــــة
األخطــاء التــي ارتكبهــا الطــالب مــن أفعــال حیــال تعرضــهم لألزمــات ، فضــًال عــن 
األخطاء التي ارتكبهـا أفـراد المجتمـع المحلـي عنـد مـواجهتهم لتلـك األزمـات ، وبنـاء 
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مـل الجمـاعي أثنـاء مواجهـة على هذا التحلیل تـم تقـدیم نمـوذج ألوجـه المشـاركة والع
عـــادیین  اً أو أفـــراد اً أو طالبـــ اً األزمـــات وتحدیـــد مســـئولیة كـــل فـــرد ســـواء كـــان معلمـــ

  بالمجتمع المحلي وذلك بغیة الخروج بإدارة ناجحة ألي أزمة محتملة . 
 تیمكـــن اإلفـــادة مـــن مثـــل هـــذه النوعیـــة مـــن الدارســـا:  تعقیـــب واســـتنتاج

ــــتعلم مــــن األزمــــات وذلــــك عــــن طریــــق باعتبارهــــا تنتمــــي إلــــى مرحلــــة االســــتف ادة وال
اســتخدام فنیــة التــدریب المعرفــي فــي تحلیــل أخطــاء معالجــة األزمــات الســابقة وعمــل 
بــرامج تدریبیــة متكاملــة للطــالب والمعلمــین واإلداریــین وأفــراد مــن المجتمــع المحلــي 
تكون مادتها األساسیة ومحتواها العملي هو مجموعة من األزمات التـي حـدثت فـي 

بیئــة المحلیــة بالفعــل ســواء كانــت أزمــات مــدارة أو أزمــات غیــر مــداره ومــن أمثلتهــا ال
  ما یلي :

  الــذي أطلــق علیــه أزمــة المبــاني  ١٢/١٠/١٩٩٢أزمــة الــزالزل الــذي وقــع فــي)
  المدرسیة).

  المعروفـة إعالمیـًا بظـاهرة ٣١/٣/١٩٩٣أزمة اإلغماء الجماعي للطالبات فـي)
 دلع البنات).

  وفـــــي كفـــــر الشـــــیخ ٨/٩/٢٠٠٠المـــــدارس فـــــي إمبابـــــة (أزمـــــة تســـــمم تالمیـــــذ (
)٤/١٠/٢٠٠٠( 

  أزمة عنف تالمیذ مدارس بإلقاء زمیل لهم من الشـباك ممـا أدى لوفاتـه بمدرسـة
) ، ٢٤/١٠/٢٠٠٠أســـــماء بنــــــت أبـــــي بكــــــر االبتدائیـــــة إدارة وســــــط القــــــاهرة  (

وبمدرســة فــي القلیوبیـــة ، وطلبــة یلقـــون علــى زمالئهـــم مــاء النـــار بمدرســة كـــوم 
 حمادة الثانویة الزراعیة .

  أزمــة مقتــل تلمیــذین تحــت أقــدام زمالئهــم نتیجــة إشــاعة بحــدوث زالزل بــالوراق
)٩/٢٠٠٢.( 

بعنـوان " إدارة األزمـات النفسـیة  )١٩٩٩دراسة مجدي عبد الكریم حبیب (
والتربویـة : حــاالت تطبیقیــة وكیفیـة مواجهتهــا " ، والتــي تنـاول فیهــا الباحــث ضــرورة 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢١

اجـات التحــدیث والتطـویر فــي إدارة التعلـیم المحلیـة بمصــر حتـى یتســنى األخـذ باحتی
التكیــــف مــــع متغیــــرات القــــرن الحــــادي والعشــــرین . وقــــد عــــرض البحــــث بالدراســــة 

  -والتحلیل الموضوعات اآلتیة : 
 . األزمة : تعریفها ، منشأها ، تأثیرها 

 .الكوارث 

 . االستجابة للكوارث واألزمات 

 . الضغوط التالیة للصدمة 

 . دراسات حدیثة في بحوث األزمات 

 . دراسات حدیثة في األزمات والكوارث الخاصة بالعملیة التعلیمیة 

 . خطة إدارة األزمة : الخصائص والمتطلبات والعناصر 

  بیان األزمات والكـوارث التعلیمیـة فـي البیئـة المصـریة مـن خـالل دراسـة میدانیـة
 ة .) من مدیري المدارس الثانوی١٠٠على عینة من (

وانتهى البحث بتحدید أسباب الفشل في مواجهة األزمات وأدوار المدیر الفعال 
في إدارة األزمات، ومواصفات جودة خطة إدارة األزمة وأهمیة تطویرها 

  وتطبیقها .
رشـــاد ) ١٩٩٩كمـــا قـــدمت فیـــوال البـــبالوي . ( دراســـة بعنـــوان "األطفـــال وإ

لتجــارب القاســیة واألحــداث الصــدمیة األزمــات" ، والتــي تناولــت فیهــا الباحثــة تــأثیر ا
على األطفال والتي تعزى إلـى نقـص نمـو مهـارات مواجهـة الضـغوط وآلیـات الـدفاع 
بوصفها أسالیب للتوافق مع المواقف الضاغطة، وطبیعـة الطفولـة ذاتهـا . فقـد تزایـد 
االهتمام حدیثًا بالكشف عن طبیعة صـدمة الطفولـة وبتحدیـد ماهیـة مكونـات الخبـرة 

  ة.الصدمی
كمــا أوضــح البحــث أن نتــائج بعــض دراســات تــأثیر الكــوارث علــى األطفــال 
ســــواء الكــــوارث الطبیعیــــة كالفیضــــانات واألعاصــــیر والــــزالزل أو التــــي مــــن صـــــنع 
اإلنسان مثل جرائم العنف والجریمة ، ومدى األضـرار التـي قـد تلحـق بهـم وتجعلهـم 

  .بل حیاتهمقد یتعرضون لها في مستقمستهدفین للتأثیر بالضغوط التي 
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 ١٢٢

ولقـد تضـمن البحـث إبــرازًا لعـدة خصـائص ممیــزة للصـدمة النفسـیة لألطفــال 
  -وما تستدعیه  عندهم من اضطرابات وأعراض تتمثل فیما یلي :

  الصدمة حالة تتجاوز الخبرة العادیة . – ١
  استدعاء الصدمة قدرًا هائًال من االنفعاالت . – ٢
  العادیة .انتهاك الصدمة االفتراضات النفسیة  – ٣
  إخالل الصدمة بآلیات التوافق الموجودة عند الفرد من قبل . – ٤
  عصف الصدمة بالمعنى . – ٥
  الخبرة الصدمیة خارج الزمن . – ٦
  احتواء الخبرة الصدمیة على بعد وجودي . – ٧

هـــذا وقـــد تضـــمن البحـــث نمـــاذج مـــن اســـتراتیجیات إرشـــاد األزمـــة لألطفـــال 
متخصصـة الســتراتیجیات التـدخل اإلرشــادي العالجــي  مشـیرًا إلــى تـوافر عــدة أنمــاط

  -لألطفال الذین یعانون من صدمة أزمة ومن أبرزها االستراتیجیات اآلتیة :
 . التدخل النفسي الدینامیكي الفردي 

 . العالج الجماعي باللعب 

 . التدریب الجماعي للتحصین ضد الضغوط 

 . التدخل التربوي لألزمات في المدرسة 

إلى اإلشارة إلى أن اإلرشاد والعالج النفسي یذخر بفنیات  وانتهى البحث
جراءات متعددة یمكن استثمارها وتوظیفها داخل نسق العمل  وأسالیب وإ

بمثابة توجیه لبحوث إدارة األزمات نحو التحقق من  كالتربوي ، ویعد ذل
فعالیة فنیات اإلرشاد والعالج النفسي في تنمیة الوعي الوقائي والسلوك 

عي لدى لمتعلمین بشأن تفعیل مهارات إدارة األزمات على كافة مستویات التوق
ومراحل إدارة األزمة الهادفة إلى الحیلولة دون وقوعها أو احتواء األضرار 

  الناجمة عنها حال وقوعها .



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
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 ١٢٣

) : بعنـــوان "التربیـــة التوقعیـــة ٢٠٠٠(دراســـة عبـــد الوهـــاب محمـــد كامـــل 
، والتــي تناولــت المالمــح األساســیة ألســالیب لمواجهــة األزمــات والكــوارث المدرســیة 

مواجهة المشاكل المتوقعة من خالل طرح عدد من التساؤالت من قبیـل : هـل لـدینا 
اســتراتیجیة محــددة لمواجهــة األزمــات والكــوارث المدرســیة ؟ هــل أعــدت كــل مدرســة 
فریقــًا لمواجهــة األزمــات والكــوارث التــي تحــدث والتــي نتوقــع انتشــارها ؟ وهــل یوجــد 
لــــدى كــــل مدرســــة بنــــك مــــنظم مــــن المعلومــــات الموضــــوعیة لمواجهــــة األزمــــات ، 
والكــوارث المدرســیة ، وكیــف یمكــن تكــوین نظــام مــن أعضــاء هیئــة التــدریس یمثــل 
ــــة الرقابــــة الذاتیــــة للســــلوكیات والمشــــاكل الخطیــــرة داخــــل  عیونــــًا تربویــــة تقــــوم بعملی

وضــوعیة لمواجهــة المدرســة ، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الشــروط الم
  األزمات والكوارث وهي: 

 : فهناك أفكار خاطئة لدى األفراد في كثیـر مـن المواقـع  توعیة أفراد المؤسسة
تجعلهــم یســیئون بشــدة تقــدیر المواقــف والعوامــل المحیطــة بهــم بمــا یمــنعهم مــن 
التخطیط ووضع البدائل والتوقعات ، ومـن ثـم  فإنـه البـد مـن تربیـة أمانیـة تقـوم 

 ین وعي حقیقي ألفرادها.على تكو 

 : بمــا یســمح بوضــع حســابات المخــاطرة كدالــة للــزمن أثنــاء  قیمــة إدارة الوقــت
دراك قیمة الوقت في التعامل مع األزمات والكوارث .  وقوع األزمة ، وإ

بعنـــوان "الخطـــط المســـتقبلیة إلدارة  ):٢٠٠١دراســـة ریـــم میهـــوب ســـلیمون (
واجهـــة " والتـــي ركـــزت علـــى استقصـــاء دراســـة مســـتقبلیات الم –األزمـــات المدرســـیة 

أكثــر األزمــات شــیوعًا والكفـــاءة فــي مواجهتهــا فــي بعـــض المــدارس الثانویــة بمدینـــة 
) مدرســـًا ومـــدیرًا ونـــاظرًا وأخصـــائیًا نفســـیًا ١٩٢طنطـــا علـــى عینـــة إجمالیـــة عـــددها (

مــن الــذكور واإلنــاث بمدینــة طنطــا  ، وبعــد تطبیــق اســتبانة بنــاء وتقیــیم  اً واجتماعیــ
ة معلومـــــات إلدارة األزمـــــات والكـــــوارث المدرســـــیة علـــــى عینـــــة الدراســـــة التـــــي قاعــــد

اختیرت من أربع مدارس ، خلصت الدراسة أن نسـبة انتشـار األزمـات النفسـیة التـي 
تـــنعكس فـــي بعـــض الســـلوكیات داخـــل المدرســـة كانـــت عالیـــة حیـــث بلغـــت نســـبتها 
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بروفیــل كفــاءة  %) كمــا قامــت الباحثــة برســم بروفیــل لكــل أزمــة ، كمــا قــدمت٨٧,٥(
  مواجهة األزمات في المدرسة في ضوء ما توافر من معلومات كمیة ونوعیة. 

تمثل هذه الدراسة إحدى الدراسات النفسیة القلیلة التـي تمـت علـى  تعقیب :
البیئة المصریة وهي لبنة في بناء ضخم یجـب تشـیده لدراسـات وبحـوث التـدخل فـي 

تحتـــاج إلــى نظــام معلومــات متكامــل یضـــم إدارة األزمــات والكــوارث المحتملــة التــي 
جهـــود فریـــق عمـــل إدارة األزمـــة علـــى مســـتوى كـــل مدرســـة وكـــل إدارة وكـــل مدیریـــة 

  وعلى مستوى الوزارة ، وبل وعلى أعلى مستوى حكومي.
  تنمیته :برامج دراسات حول الوعي بمواجهة أخطار األزمات والكوارث و  .٥

اسـة میدانیـة بمحافظـة بدر ) ١٩٩٧قام سامح عبد المطلب إبراهیم عـامر (
المنوفیــة عــن دور اإلدارة المدرســیة فــي تنمیـــة الــوعي لــدى تالمیــذ التعلــیم المرحلـــة 
اإلعدادیــة فــي مواجهــة الكــوارث واألزمــات اعتمــد فیهــا علــى جمــع المعلومــات مــن 
خـــالل المقـــابالت الشخصـــیة مـــع القیـــادات التعلیمیـــة المختلفـــة مـــن مـــدیرین مـــدارس 

أخصائیین اجتمـاعیین فضـًال عـن اسـتخدام اسـتبانه لقیـاس ووكالء ومدرسین أوائل و 
الــوعي بأســالیب مواجهــة الكــوارث واألزمــات ، وقــد كشــفت النتــائج عــن عــدم وجــود 
إشــارة إلــى األزمــات والكــوارث فــي المدرســة وال توجــد لوحــات إرشــادیة فــي المــداخل 

زمـــات والمنافـــذ والمصـــاعد والطرقـــات ، وال یوجـــد تـــدریب علـــى أســـالیب مواجهـــة األ
والكــوارث ، كمـــا كشــفت الدراســـة عــن عـــدم وجــود وعـــي لــدى التالمیـــذ فیمــا یتصـــل 
باألخطــــار المترتبـــــة علـــــى الكــــوارث واألزمـــــات مـــــن خــــالل المدرســـــة ، وأن ســـــلوك 
التالمیذ أثناء األزمات یكون فطریًا ، ومن جهة أخرى فإنهم یتأثرون بمـا یجـري فـي 

  المجتمع المحلي من أحداث .
دراســة الحالیــة مــن الدراســات الوصــفیة التــي تهــدف إلــى تعتبــر ال تعقیــب :

ــــي لكفــــاءة المــــدارس فــــي مواجهــــة األزمــــات  كشــــف وتشــــخیص ورصــــد الواقــــع الفعل
والكــوارث المحتملــة ، وقــد أعطــت نتــائج الدراســة إشــارات واضــحة الداللــة بضــرورة 
العمـــل علـــى تشـــكیل فریـــق إلدارة األزمـــات بالمـــدارس والعمـــل علـــى تـــدریبهم علــــى 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأســالیب مواجهـــة األزمــات ، فضـــًال عــن تنمیـــة مــا یســـمى بالتربیــة التوقعیـــة فنیــات 
ورفع الوعي الوقائي لدى التالمیذ في كثیر من األمـور المحتملـة فـي مختلـف أنـواع 
األزمــات والتــي مــن بینهــا علــى ســبیل المثــال األزمــات الصــحیة فیمــا یتصــل بأزمــة 

ـــدم واألمـــراض المعدیـــة (اإلیـــدز  ... ) وذلـــك عـــن -ي وبـــائي التهـــاب كبـــد -نقـــل ال
  طریق تنظیم الندوات والملصقات واإلرشادات والقراءات الحرة.

بــراهیم  ــاتن إبــراهیم، وانشــراح المشــرفي، وإ كمــا قــدمت دراســة كــل مــن ف
برنـــامج لعـــب مقتـــرح لتنمیـــة الـــوعي لمواجهـــة أخطـــار األزمـــات  )٢٠٠١الصـــاوي (

ة ، وقـد قامـت الدراسـة ببنـاء والكوارث الطبیعیة (الـزالزل) لـدى طفـل مـا قبـل المدرسـ
برنـــامج لعـــب مقتـــرح لتنمیـــة الـــوعي لمواجهـــة أخطـــار األزمـــات والكـــوارث الطبیعیـــة 

) لعبــة تنوعــت مــا ٢٨(الــزالزل) لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة ، والــذي اشــتمل علــى (
ــــة ، وثالثــــة قصصــــیة ، وألعــــاب حركیــــة موســــیقیة ،  بــــین ألعــــاب عقلیــــة وأخــــرى فنی

س الوعي بالزالزل لدى طفـل مـا قبـل المدرسـة، وقـد اختیـرت باإلضافة إلى بناء مقیا
عینـــة البحـــث بطریقـــة عمدیـــة مـــن أطفـــال روضـــة مدرســـة بلقـــیس باإلســـكندریة بلـــغ 

) ســـنوات ، قســـمتا ٦-٥) طفـــل وطفلـــه ، تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــین (١٤٠قوامهـــا (
بالتســـاوي إلــــى مجمــــوعتین متكـــافئتین مــــن حیــــث الســـن والــــذكاء اعتبــــرت إحــــداهما 

) یـوم بصـورة مكثفـة ١٤بیة واألخـرى ضـابطة ، وقـد اسـتغرق تطبیـق البرنـامج (تجری
بواقع لعبتین كل یوم ، وبعد تطبیق مقیاس الوعي أسـفرت النتـائج عـن وجـود فـروق 
ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات األطفال فـي المجموعـة التجریبیـة علـى 

ك لصـالح  القیـاس البعـدي ممـا مقیاس الوعي قبل وبعد تطبیق البرنامج المقترح وذل
یشیر إلى فعالیة برنـامج اللعـب المقتـرح فـي تنمیـة الـوعي لمواجهـة أخطـار األزمـات 

  والكوارث الطبیعیة (الزالزل) لدى طفل ما قبل المدرسة .
ربمـا تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراسـات القالئــل فــي البیئــة العربیــة  تعقیــب :

توى الوقـــائي ألخطـــار األزمـــات والكـــوارث التــي اهتمـــت بتكـــوین مواجهـــة علـــى المســـ
الطبیعیــة لـــدى أطفــال مـــا قبــل المدرســـة مـــن خــالل مـــدخل اللعــب التربـــوي ، األمـــر 
الـذي یـدعو إلـى تكرارهـا فـي مسـتویات ومراحـل تعلیمیـة أعلـى ومـع نوعیـات مختلفـة 
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مـــن األزمـــات الكثیـــرة المحتملـــة غیـــر الـــزالزل ، ومـــن خـــالل ضـــوابط منهجیـــة أكثـــر 
حكا مـــــًا ، حیـــــث إن هـــــذه الدراســـــة اتبعـــــت مـــــنهج المجموعـــــة التجریبیـــــة صـــــرامة وإ

والمجموعـة الضــابطة ولـم یــتم االســتفادة مـن ذلــك فــي مقارنـة أداء المجمــوعتین بعــد 
انتهــاء البرنــامج ، بــل اقتصــرت علــى التعامــل مــع نتــائج المجموعــة التجریبیــة فقــط 

 ةج المجموعـة التجریبیـبمقارنة أداءها القبلي والبعدي أي أنها استخدمت بالفعل مـنه
البعـــدي) فـــي الوقـــت التـــي أشـــارت فیـــه إلـــى أن المــــنهج  -الواحـــدة (القیـــاس القبلـــي

  المستخدم هو منهج المجموعتین .
برنـامج إرشـادي  )٢٠٠١كما قدمت دراسة نجوى سید عبد الجـواد علـيّ (

لــدي لتنمیـة الـوعي بمهــارة اتخـاذ القـرار لــدى األطفـال الـذین تعرضــوا ألزمـة الیـتم الوا
ســنة  ١٢-١٠وقــد اختیــرت عینــة الدراســة مــن تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي الســن 

) طفـل وطفلـة ٣٠وقد أجریت الدراسة علـى عینتـین إحـداهما تجریبیـة وتكونـت مـن (
مـــن حـــاالت الیـــتم الوالـــدي والمقیمـــین بإحـــدى الـــدور اإلیوائیـــة ، واألخـــرى ضـــابطة 

، وقـــد أعـــدت الباحثـــة  اســـتمارة ) طفـــل وطفلـــة مـــن غیـــر األیتـــام ٣٠وتكونـــت مـــن (
بیانـــات عامـــة للطفـــل واألســـرة باإلضـــافة إلـــى اســـتبیان لقیـــاس وعـــي الطفـــل بمهـــارة 
اتخاذ القـرار ، فضـًال عـن إعـداد برنـامج إرشـادي لتنمیـة الـوعي بمهـارة اتخـاذ القـرار 

ــــامج ( ــــتم الوالــــدي ، وقــــد تضــــمن البرن ــــذین تعرضــــوا ألزمــــة الی ــدى األطفــــال ال ) ٨لــ
دقیقـــة وحیـــث تناولـــت الجلســـات  ٤٥ة ، المـــدة الزمنیـــة لكـــل جلســـة جلســـات إرشـــادی

اقتــــراح حلــــول  –تحدیــــد المشـــكلة  –المناشـــط التالیــــة  : تعــــارف الباحثـــة واألطفــــال 
 –تنفیـذ القـرار  –اتخـاذ القـرار  –اتخاذ القرار  –دراسة الحلول المقترحة  –المشاكل 

ـــــیم القـــــرار وتحمـــــل المســـــئولیة  وعقـــــب انتهـــــاء البرنـــــامج الجلســـــة الختامیـــــة ،  –تقی
ــــى المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة ، وقــــد  اإلرشــــادي تــــم تطبیــــق االســــتبیان عل
أظهــرت نتـــائج الدراســـة فعالیــة البرنـــامج اإلرشـــادي التنمـــوي فــي تنمیـــة مهـــارة اتخـــاذ 

الـذین تعرضـوا ألزمـة -القرار لدى األطفال (اإلنـاث والـذكور) بالمجموعـة التجریبیـة 
  الیتم الوالدي .
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أظهــرت هــذه الدراســة أهمیــة التــدخل فــي إدارة األزمــة الطبیعیــة   عقیــب :ت
مثــل حــاالت الیـــتم خصوصــًا حــاالت األطفـــال الــذین تعرضــوا ألزمـــة الیــتم ، والتـــي 
تشــیر معظــم الدراســات الســابقة أن أزمــة الیــتم الوالــدي لهــا عمیــق األثــر علــى مهــارة 

الــذین تعرضــوا للحرمــان مــن  اتخــاذ القــرار ، وبالتــالي فهنــاك احتیــاج لــدى األطفــال
األسرة نتیجة لوفاة أحد الوالدین أو كلیهما إلـى مثیـرات ذهنیـة غنیـة وتهیئـة المواقـف 
االجتماعیـــة إلتاحـــة أكبـــر قـــدر مـــن الفـــرص أمـــامهم لكســـب معلومـــات وتعلـــم مهـــارة 
اتخـــاذ القـــرار وعلیـــه ینبغـــي تعمـــیم فائـــدة هـــذه البـــرامج اإلرشـــادیة الموجهـــة لألطفـــال 

ضـــوا ألزمـــة الیـــتم مـــن خـــالل وســـائل اإلعـــالم الجماهیریـــة لتـــدریب هـــؤالء الـــذین تعر 
األطفــال علــى مهــارات أخــرى نوعیــة بجانــب مهــارة اتخــاذ القــرار مثــل مهــارات إدارة 
الحیاة ، ومهارات إدارة الضغوط ، ومهـارات إدارة الـذات وغیرهـا مـن المهـارات التـي 

ا الجدیـــد ، كمـــا ینبغـــي عمـــل قـــد ال توفرهـــا األســـرة الحاضـــنة للطفـــل الیتـــیم بوضـــعه
دورات تدریبیــة وورش عمــل ألطفــال المالجــئ واألطفــال األیتــام فــي كافــة قطاعــات 

  المجتمع من خالل فنیات اإلرشاد الجماعي أو الفردي . 
  دراسات حول الخصائص النفسیة لفریق إدارة األزمات :   .٦

:  بعنــوان " ســیكولوجیة إدارة األزمــات )١٩٩٧دراســة محمــد ســمیر فــرج (
الثبــــات االنفعــــالي) " ، والتــــي قــــام فیهــــا  –اإلبــــداع  –فریــــق إدارة األزمــــة (الــــذكاء 

بتطبیق عدد من االختبـارات النفسـیة  –على سبیل الدراسة االستطالعیة  -الباحث 
ــــا فــــي شــــركات قطــــاع األعمــــال العــــام مــــن  ــــارة) مــــن اإلدارة العلی ــــة (مخت علــــى عین

عــداد القــادة للصــناعة، بلــغ عــدد أفرادهــا المشــاركین فــي الــدورات التدریبیــة بمركــز إ
) إنـــاث ، وذلــــك لقیــــاس كـــل مــــن الـــذكاء العــــام ، واالبتكــــار ، ٤) فـــردًا مــــنهم (٤٦(

ـــذین  والثبـــات االنفعـــالي ، بهـــدف تحدیـــد األفـــراد النـــاجحین مـــن بـــین هـــذه العینـــة وال
یمكــن أن یرشــحوا لتشــكیل فریــق إدارة األزمــات . وقــد خلصــت الدراســة إلــى النتــائج 

  -الیة :الت



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ١٢٨

) إنــــاث فــــي جمیــــع االختبــــارات ١) فــــرد مــــن العینــــة مــــنهم (١١نجــــح عــــدد ( – ١
 اً ) فــرد٣٥% تقریبــًا ، أمـا بــاقي أفـراد العینــة وعـددهم (٢٤المطبقـة ، أي بنسـبة 

  .فقد اختلفوا فیما بینهم في الرسوب في أحد االختبارات أو أكثر
) فـي مسـتوى عـام ( جیـد د (ذكـورافـر أ) ٥من بین األفراد الناجحین برز عدد ( – ٢

% تقریبــًا مــن العینــة الكلیــة . وعلــى ذك فلهــم األولویــة ١١) فــأعلى أي بنســبة 
  في الترشیح كأعضاء في فریق إدارة األزمة .

تشـــیر النتیجـــة الســـابقة بوضـــوح إلـــى صـــعوبة اختیـــار فریـــق إدارة  تعقیـــب :
ت والسـمات األزمات ، والذي ینبغـي أن یكـون رفیـع المسـتوى سـواء مـن حیـث القـدرا

االنفعالیــــة ، أو مــــن حیــــث اإلعــــداد والتــــدریب حتــــى یــــتمكن مــــن مواجهــــة تحــــدیات 
األزمـــة وحســـن إدارتهـــا مـــن خـــالل القـــرارات المالئمـــة ، ومـــن هنـــا فـــإن لعلـــم الـــنفس 

كمـا تفیـد هـذه الدراسـة بجانـب غیرهـا مـن دراســات ، إسـهامه المفیـد فـي هـذا المجـال 
لســـــــلوكیة والنفســـــــیة : المعرفیـــــــة وأطـــــــر نظریـــــــة فـــــــي التأكیـــــــد علـــــــى الخصـــــــائص ا

واالجتماعیــــة واالنفعالیـــــة التــــي یجـــــب أن تتــــوافر فـــــي أعضــــاء فریـــــق إدارة األزمـــــة 
بالصورة التي تعكـس مسـتوى الجـدارة أو الكفـاءة فـي إدارة األزمـة ، والتـي ال تنفصـم 

دارة اآلخـرین ، ،  Self Management بحـال مـن األحـول عـن مهـارات إدارة الـذات  وإ
الكفــــاءة االجتماعیــــة للفــــرد ، ومــــا زال و الكفــــاءة الشخصــــیة كــــل مــــن س التــــي تعكــــو 

لدراســات نوعیــه حــول خصــائص قائــد األزمــة الفعــال ، وخصــائص  اً المجــال مفتوحــ
فریـــــق األزمـــــة الفعـــــال ، وخصـــــائص البیئـــــة النفســـــیة واالجتماعیـــــة المولـــــدة للمنـــــاخ 

   .اإلبداعي في إدارة األزمة
  توصیات ومقترحات البحث :

ظهــور االهتمــام البحثــي الحــدیث بمفــاهیم إدارة األزمــة حداثــة تلــك ال یعنــي 
ظــاهرة قدیمــة قــدم اإلنســان تعتبــر األزمــة والتــدخل فــي مواقــف األزمــات الظــاهرة ، ف

... فیطالعنـــا القـــرآن الكــریم بـــالكثیر مـــن األمثلــة علـــى أزمـــات وطـــرق علــى األرض،
مواجهتها  ومنها أزمة القتل 
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١ ،
مـة مركبـة وما إن قتـل قابیـل هابیـل ، حتـى بـرزت أول أزمـة علـى األرض ، وهـي أز 

تضــمنت قتــل اإلنســان ألخیــه اإلنســان بتــدمیر كیانــه ، ثــم أزمــة النــدم النفســي الــذي 
یكـاد یقتـل اإلنسـان ذاتــه ، ثـم أزمـة العجــز عـن التصـرف حیــال الجثـة وكلهـا أزمــات 
لم یجد لها حًال حتى تعلم من الغراب كیف یواري سوءة أخیه عن طریق الـدفن فـي 

لـدفن فـي التـراب هـو حـل ألزمـة جثـث المتـوفین ، التراب ، وحتى یومنـا هـذا، یظـل ا
ــــذي أعطــــى لإلنســــان التصــــور إلدراك الحاجــــة نحــــو لإلعــــداد والتخطــــیط  األمــــر ال

  المسبق قبل حدوث األزمة .
كمـــا یعلمنـــا القـــرآن ضـــرورة التخطـــیط المســـبق لمواجهـــة األزمـــة أو الكارثـــة 

مســتقبلي فــي المحتملــة مثــل كارثــة المجاعــة مــن خــالل مــا ورد مــن حــل للتخطــیط ال
 قصـة ســیدنا یوســف 







 ٢ .  
تجربـة اختنــاق الرضــیع أثنـاء الــوالدة، التــي یعقبهـا إدخالــه للهــواء وربمـا تعــد 

. وهـي تجربــة یمـر بهـا كافــة ةاإلنسـانیزمــة تجـارب األ إلـى رئتیـه للمـرة األولــى، أولـى
اق لــدى مواجهــة الشــخص البشــر. وربمــا فســرت هــذه التجربــة ســبب الشــعور باالختنــ

  ألزمات حادة.
ومـــع ذلـــك یبقـــى التفاعـــل مـــع األزمـــات ســـمة فردیـــة ممیـــزة. فاألشـــخاص ال 

ن لكـل مـنهم طریقتـه الخاصـة فـي إیتفاعلون بالصورة ذاتها أمام األزمـة الواحـدة. إذ 
تعقیـــل األزمـــة وتقـــدیر أضـــرارها المحتملـــة. كمـــا أن لكـــل مـــنهم رصـــیده المعلومـــاتي 

  ونتائجها واحتماالتها. المتعلق باألزمة
                                                

  ) ٢٧سورة المائدة ، اآلیة رقم (  ١
  ) .٤٩-٤٦ اآلیات أرقام ( سورة یوسف،  ٢
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ــــا وربمــــا ی ــــة نبهن ــــدأ تراكمیــــة األزمــــات وكــــذلك تراكمی ــــى مب ــــك العــــرض إل ذل
الحلـــول خصوصـــًا مـــع تطـــور الحیـــاة وتعقـــد أنماطهـــا وتشـــابك أزماتهـــا ، ومـــن هنـــا 

لألزمة علم یسمى بعلم إدارة األزمـات، وأصـبح التعامـل مـع األزمـة یقتضـي  ىأضح
ها والكشـف عـن عالمــات اإلنـذار المبكــر رصـد مؤشـرات حــدوثها والبحـث فـي جــذور 

بقــدومها أو تكونهــا ، ومــن ثــم ضــرورة متابعتهــا وتحلیــل أســبابها والعمــل علــى نــزع 
ـــا بغیــــة الحیلولــــة دون ظهــــور نتائجهــــا مــــن خــــالل اســــتراتیجیة تــــدخل وقــــائي  فتیلهـ
إلدارتها في مرحلة تسمى مرحلة مـا قبـل حـدوث األزمـة ، أو حتـى احتـواء أضـرارها 

ثت وفقـــًا ألســالیب وفنیـــات التـــدخل أثنـــاء حــدوث األزمـــة أو بعـــد حـــدوثها إذا مــا حـــد
مـــا أحدثتـــه مـــن اضـــطراب وخلـــل وعـــدم تـــوازن ، ومـــن ثـــم لكمـــدخل احتـــواء وعـــالج 

التـــدخل الوقــائي فـــي إدارة أزمـــات بیكــون الـــتعلم مــن دراســـتها لضــمان عـــدم تكرارهــا 
  المستقبل .

لقـرن، وسـاعد ظهورهـا وقد ظهرت نظریة األزمة خالل الستینیات من هـذا ا
علــــى اســــتحداث مــــدخل جدیــــد للتعامـــــل مــــع األشــــخاص الــــذین تعرضــــوا لمواقـــــف 

وقــد ازدادت ،  األزمـات، مــع التركیــز علــى التقــدم المحتمــل تحقیقــه مــن خبــرة األزمــة
أعداد المتخصصین في المجاالت الصحیة والعقلیة واالجتماعیة الذین تعرفوا علـى 

ـــذین هـــم فـــي مواقـــف فعالیـــة هـــذا المـــدخل، واقتصـــاره ع لـــى مســـاعدة األشـــخاص ال
التـدخل فـي مواقـف األزمـات بوصـفه مرحلـة   وقد سـاعد ذلـك علـى قبـول، األزمات 

ثالثـــة مـــن ثـــالث مراحـــل للبحـــث العلمـــي حـــدثت منـــذ بدایـــة هـــذا القـــرن فـــي مجـــالي 
 S.Freudاكتشـاف سـیجموند فرویــد : مرحلـة الصـحة العامـة و الصـحة العقلیـة وهـي 

اكتشــاف األدویــة التــي تســتخدم فــي عــالج األمــراض النفســیة رحلــة ، ثــم م لالشــعور
لتـدخل فـي اوأخیرا ظهـور مفهـوم  ، Psychotropic drugs والعقلیة واضطرابات السلوك

  ;Donna) فــــي الســــتینیات ومــــا بعـــدها – Crisis intervention مواقـــف األزمــــات

Messick;Marlene. 1998)   .  
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العدیـد مـن األخصـائیین االجتمــاعیین و و قـد جـذبت نظریـة األزمـة اهتمـام 
النفسـیین، فقـد وجــدوا أنهـا تعتمـد فــي تكوینهـا علـى مصــادر مختلفـة مـن المعرفــة، و 
تشــتمل علــى قــدر كبیـــر مــن المعــارف واألفكــار اإلكلینیكیـــة المقبولــة لــدیهم، وعلـــى 
مبـــــادئ وآلیـــــات وثیقـــــة الصـــــلة بعملهـــــم یمكـــــن أن تقـــــودهم إلـــــى إحـــــداث التغییـــــرات 

فـــي ســلوكیات عمالئهـــم وشخصــیاتهم، كمـــا وجــدوا أنهـــا یمكــن أن تمـــدهم المطلوبــة 
  بإطار مرجعي نظري لإلفادة منه في بناء قدر كبیر من ممارستهم و توجیهها.

هــذا وتلقـــى عملیـــة عــالج األزمـــة العدیـــد مــن الضـــغوط علـــى المعـــالج ، إذ 
الطفـل  على المعالج أن  یتحرر من االنفعاالت التي قد تسـیطر علـى األسـرة و/ أو

خاصــة االنفعــاالت الدالــة علــى التفكــك والرعــب . وقــد تــؤدى التحــدیات التــي تحــول 
دون صیاغة قیاس دقیق لموقف األزمة إلى تشویه أو تحریـف فـي عملیـة القیـاس ، 
وما على المعـالج إال أن یكـون نهمـًا لفهـم معنـى األزمـة بالنسـبة للعمیـل أي التركیـز 

داللــة موقــف األزمــة ویتطلــب ذلــك االستكشــاف علــى كیفیــة إدراك وتأویــل العمیــل ل
وأي  The precipitating event الشـامل والعمیــق لكــل مــن الحــدث المعجـل أو المثیــر

أحداث ماضیة مشـابهة ، وفـى بعـض الحـاالت یكـون لعملیـة التقیـیم والمراجعـة هـذه 
والتــي قــد تســتغرق ســاعات طویلــة تــأثیرًا مهــدأ علــى أعضــاء األســرة خاصــة عنــدما 

 محمــدون بــالربط بــین مشــاعرهم المتعلقــة بالخســائر الماضــیة واألزمــة الحالیــة (یقومــ
  ) .١٩٩٦، ر . أوجستین نورمان، و ٢٠٠٢،أحمد النابلسي 

دارة األزمــــــات والفنیــــــات  ــن خــــــالل الطــــــرح النظــــــري لمفهــــــوم األزمــــــة وإ ومــــ
المســتخدمة فــي إدارة األزمــات وبعــض الدراســات الســابقة التــي تناولــت  الســیكولوجیة

لیب وفنیـــــات التـــــدخل فـــــي األزمـــــات یمكـــــن الوقـــــوف علـــــى بعـــــض التوصـــــیات أســـــا
دارة األزمـات وذلـك علـى إلوالمقترحات التي قد تفید في مجال التـدخل السـیكولوجي 

 -النحو التالي :

  -:وى كل مدرسة وفقًا لألسس التالیةتكوین فریق إلدارة األزمات على مست .١
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 ١٣٢

  ــــى العمــــل واألداء الســــلیم تحــــت ظــــروف القــــدرة صــــدار عل ضــــغط الوقــــت وإ
المالئمـــــة فـــــي أقـــــل وحـــــدة زمـــــن ممكنـــــة فـــــي ضـــــوء  تاالســـــتجابات والقـــــرارا

 خصائص ضیق وقت األزمة.

 ته والبحـــث عـــن المعلومـــات القـــدرة علـــى تشـــخیص الواقـــع واكتشـــاف مشـــكال
 .الكافیة

 . القدرة على ضبط االنفعاالت والتحكم في المشاعر 

  دارة  تخطیطالقدرة على  األزماتبعد حدوث و أثناء قبل و الوقت وإ

 . إبداء المرونة وتقبل التغییر 

 فیما یبذل من جهود لحل األزمة . ةإبداء روح التفاؤل واألمل والثق 

 األزماتوقت اآلخرین  معنویات رفععلى  القدرة 

  ــــى القــــدرة ــــداععل ــــد اإلب ــــاء قبــــل و المشــــكالت  حــــلو  والتجدی  وبعــــد حــــدوثأثن
 .األزمات

  ال یعـــاني یعـــیش فـــي  الـــذي القائـــدف زمـــاتوقـــت األ التغییـــرالقــدرة علـــى قیـــادة
ذا افترضــنا  إیجــاد الخبــرة  فیجــبوجــود معانــاة،  مجــدال عــدعــالم الــواهمین، وإ

 الذین عاشوها.وتعلمها من أولئك األزمیة 

  الواقعیة و تحدید األولویات، والشجاعة والتفاني والحماس،  فيالبراعة. 

 لتوترعمل على تهدئة الاحترم جمیع اآلراء والشخصیات، وا . 

  وقـت األزمـاتمهام وترتیب األولویات وتحدیـد األهـداف ال تحدیدالقدرة على ،
جمـع بـین روح معنویـة منخفضــة وأداء ال یمكــن الوالـروح المعنویـة المرتفعـة فـ

 . جید

  القـــدرة العالیـــة علـــى تحمـــل الضـــغوط واإلبهـــام ونقـــص المعلومـــات ، والقـــدرة
ألزمـة) ، واتبـاع أسـالیب على العمل تحت خصائص أسوأ الظروف (أوقات ا

المواجهــة النشــطة مــع األحــداث والمشــكالت المأزومــة ســواء كانــت المواجهــة 
ذات طبیعــة معرفیــة تســتهدف التحلیــل العقلــي لحالــة األزمــة وكیــف حــدثت ، 
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 ١٣٣

أو ذات طبیعــة ســلوكیة تســتهدف محاصــرة االنفعــاالت الناجمــة عــن األزمــة، 
ي مواجهــــة أحـــداث األزمــــة أو خلـــیط مــــا بـــین التوجــــه الســـلوكي والمعرفــــي فـــ

 Crisisضــــمن إطــــار مــــا یعــــرف أحیانــــًا بفنیــــات التــــدخل فــــي إدارة األزمــــة 

intervention . 

 حصـــــر المخـــــاطر، وتتضـــــمن  عمـــــل فریـــــق األزمـــــات وضـــــع إطـــــار ألجنـــــده
عــداد و و تقیــیم األزمــات المحتملــة،  تحدیــدو ، هاتصــنیفو  ســجل لمتابعــة تطــور إ

 المحتملة . زماتاأل

  -:زمات على مستوى كل مدرسة كما یليریق إلدارة األ تحدید مهام تكوین ف .٢
  إعـــداد قـــوائم باألزمـــات المحتملـــة مـــع التحـــدیث المســـتمر لهـــا مـــن خـــالل مـــا

 یسمى ببارومتر األزمة .

  ـــة دارة األزمـــات المحتمل إعـــداد بـــرامج إرشـــادیة ووقائیـــة وعالجیـــة لمواجهـــة وإ
لمدرســة واألســرة الوقــوع تــربط األفــراد بشــبكات الــدعم والمســاندة فــي مجتمــع ا

 النواة واألسرة الممتدة ، ومؤسسات المجتمع المحلي .

 (المنظمـة) ودرجـة  ٣إعداد قوائم تصنیفیه للكشف عن مستوى كفـاءة المدرسـة
ــــة مــــع التحــــدیث  اســــتعدادها لمواجهــــة كــــل أزمــــة مــــن بــــین األزمــــات المحتمل
المســتمر لهـــا مــن خـــالل مــا یســـمى ببــارومتر الكفـــاءة فــي مواجهـــة األزمـــة ، 

دارا أخــرى  تلالســتفادة مــن إمكانــات فریــق إدارة األزمــة األكفــأ مــن مــدارس وإ
 حال افتقار تلك المدرسة لمستوى الكفاءة المطلوب في مواجهة األزمة.

  علـــــى خریطـــــة ( تحدیـــــد األزمـــــات األكثـــــر ترشـــــیحًا لالنفجـــــار (الخطـــــرة جـــــدًا
 األزمات المحتملة.

 ات المحتملــــة واإلمكانــــات بنــــاء نظــــام معلومــــاتي إلدارة قواعــــد بیانــــات األزمــــ
المتاحـة فــي مواجهتهـا علــى مســتوى فریـق إدارة األزمــة بكـل مدرســة ، وفریــق 

                                                
یمكن االستعانة هنا ببعض أدوات القیاس مثل مقیاس بارومتر الكفاءة في مواجهة األزمات المحتملة لـ" عبد   ٣

ستعداد المنظمة في مراحل األزمة لـ "محمد رشاد )  ، أداة قیاس درجة ا٢٠٠٠الوهاب محمــد كامـل " (
  ) .١٤٢-١٣٧، ١٩٩٥الحمالوي " (
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 ١٣٤

ـــــد  ـــــوزارة لتحدی ـــــة أو ال ـــــى مســـــتوى اإلدارة أو المدیری ـــــى عل إدارة األزمـــــة األعل
المدارس األكثر احتماًال للتعـرض األزمـات فـي ضـوء معیـاري قـوائم األزمـات 

 وقوائم الكفاءة في المواجهة .

 اد الســــــیناریوهات والبــــــدائل المختلفــــــة للتــــــدخل والتعامــــــل مــــــع األزمــــــات إعــــــد
 المحتملة .

  تدریب التالمیذ والمعلمین واألخصائیین النفسیین واالجتمـاعیین علـى مواقـف
یســمى بــاإلدارة الوقائیــة إدارة األزمــات المحتملــة أو الفعلیــة فــي إطــار مــع مــا 

 .لألزمات

 ألزمـــة والمدرســـة فـــي مواجهـــة األزمـــات التقیـــیم المســـتمر لكفـــاءة فریـــق إدارة ا
 المحتملة أو من خالل إدارتها ألزمات حدثت بالفعل .

  تجهیـز خطـة عمـل للتـدخل فـي األزمـات حـال وقوعهـا فعـًال مـن خـالل خطــة
سـریعة لإلســعافات النفســیة األولیــة بهــدف التلطیــف مــن حــدة األزمــة واحتــواء 

 At risk ین للخطـرأضـرارها النفســیة خصوصـًا مــع أولئـك األطفــال المعرضــ

children  ـــذین یتوقـــع أن تتفاعـــل لـــدیهم الضـــغوط الناجمـــة عـــن األحـــداث وال
ر اســتعدادًا للتــأثر الصــدمیة مــع صــعوبات ومشــكالت النمــو ممــا یجعلهــم أكثــ

، ویمكن االستفادة من فنیات العالج الـواقعي والعـالج القصـیر بتلك األحداث
 ذلك  .في األزمات مع األطفال الذین تقتضي حالتهم 

  -العمل على زیادة كفاءة فریق إلدارة األزمات من خالل :  .٣

  ـــــى الخبـــــرات الجدیـــــدة واعتبـــــار األزمـــــات التـــــدریب المســـــتمر ، واالنفتـــــاح عل
دارتهـا  السابقة مواد خام للدراسـة والبحـث وتقصـي أفضـل سـبل مواجهـة لهـا وإ

 بطرق أفضل من تلك التي تمت . 

 القیـــــاس النفســـــي وأدوات القیـــــاس  تــــدریب فریـــــق إدارة األزمـــــات علـــــى فنیــــات
الخاصة بالتنبؤ باألزمات وتشخیصها حتى یسـهل إدارتهـا وقائیـًا قبـل وقوعهـا 
دارتهـــا احتوائیـــًا أثنـــاء وقوعهـــا ، وعالجیـــًا بعـــد وقوعهـــا ، واالســـتفادة مـــن  ، وإ
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 ١٣٥

ــة أدوات قیــــــاس وتقیـــــــیم األزمــــــات كأحــــــد أســـــــالیب التــــــدخل الوقـــــــائي  مناقشــــ
فقـًا لمـا أشـارت إلیـه نتـائج الدراسـة التـي قـام بهـا واالحتوائي والعالجي وذلك و 

 . (Elaine; Randell;Eggert,.1997)كل 

  تــدریب فریــق إدارة األزمـــات علــى تطبیقــات فنیـــات الــتعلم الوقــائي والعالجـــي
) مـن ٣٩٢-٢٦٤، ١٩٩٩على غرار مـا ذكـره (عبـد الوهـاب محمـد كامـل ، 

رخاء ، وبرنـامج التـدریب علـى تعلـم االسـت ببرامج تدریبیة مثـل برنـامج التـدری
على مهارات اللیاقة النفسیة، وبرنامج تعلم التحكم الـذاتي ، وبرنـامج التـدریب 

 على اللعب التخیلي عن األطفال..الخ.

  العمـــل علـــى حمایـــة فریـــق إدارة األزمـــات مـــن اآلثـــار النفســـیة التـــي تـــنعكس
عــــرف  ُ علــــیهم مــــن جــــراء قیــــامهم بعملهــــم مــــن مشــــاهد وأحــــداث وذلــــك فیمــــا ی

الصدمات الثانویة أو الصدمات المنتقلة عن اآلخـرین . حیـث أشـار التقریـر ب
الثانویــة تســبب  ): إلــى أن الصــدمات٢٠٠٢الســنوي لمنظمــة حقــوق اإلنســان(

مثل اإلجهاد والحـزن واالكتئـاب وعـدم المبـاالة  في كثیر من األحیان أعراضاً 
لنـــــوم والـــــوهن النفســـــي وفقـــــدان التعـــــاطف وســـــرعة االســـــتثارة واضـــــطرابات ا

والكــوابیس االقتحامیــة المرتبطــة بمــواد الصــدمة، والمشــاكل الجســدیة المظهــر 
(الصداع وآالم المفاصل  وتعـب البطن/اإلسـهال)  ومشـاعر الیـأس واإلنكـار 
والغضــب والهیـــاج.  وهنـــاك عـــدد مــن التـــدابیر والممارســـات  التـــي یمكـــن أن 

  منها :تساعد على منع اإلصابة بالصدمات الثانویة  ومعالجتها، و 
  فتــــرات توقــــف عــــن العمــــل اإللزامــــي مـــــن وقــــت إلــــى آخــــر (یــــوم فـــــي

 . األسبوع)

 . (أسبوع كل ثمان أسابیع) فترات راحة واستجمام إلزامیة خارج البلد 

 .تطویر عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء 

  واالستماع أسالیب االسترخاء، مثل التأمل. 

 الریاضیة، وغیر ذلك. التدریبات 



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ١٣٦

 ج تــدریبي متكامـــل یشـــمل كافــة مؤسســـات المجتمــع مـــع التركیـــز وضــع برنـــام
ــــدریبًا بــــالتكیف مــــع شــــكل ومحتــــوى  إدارة علــــى دور فریــــق األزمــــة تعلیمــــًا وت

 األزمات المحتملة لیشمل العناصر التالیة:

  التعامــل، طــرق التعامــل مــع األزمــات  احتیاجــات، علــى األزمــات  مقدمــة 
مهـــــام ال فریــــق، مــــع األزمــــات  متكامــــل للتعامـــــلهج الن، المــــمــــع األزمــــات 

نظــام وقــائي ضــد  نحــو، بعــد األزمــة مــاذا، مجتمــع األزمــة  إدارة، األزمویــة 
 .األزمات 

  التهیئـــة واإلعـــداد  مهـــاراتوتشـــمل :  األزمـــاتالحدیثـــة فـــي إدارة  المهـــارات
الجیـــدة  اإلدارة،  بـــین األزمـــة والعامـــل البشـــري العالقـــة،  األزمـــاتلمواجهــة 

، وتحلیـل األطـراف المعنیـة باألزمـة تحدید،  األزمة وبعداء المتمیزة قبل وأثن
 علــىوتنمیــة فــر ق العمــل المدربــة  بنــاء،  التغییــر لمواجهــة األزمــات قیــادة

دارة األزمــــات إلدارة، ا مواجهــــة األزمــــات االبتكاریــــة  المهــــارة،  باألزمــــات وإ
القائـــــد فـــــي محاربـــــة اإلشـــــاعات  دور،  األزمـــــات مواجهـــــةواإلبداعیـــــة فـــــي 

 .وقوع األزمات عناتجة الن

  أن یتضـــمن إطـــار البرنـــامج النمـــوذجي لإلعـــداد وفقـــًا لمـــا أشـــار إلیـــه عبـــد
) بجانـــب التـــدریب النظـــري ، المناقشـــة ٥٦-٥٥، ١٩٩٦الفتـــاح الصـــبحي (

عــداد الخطــط المكتوبــة علــى شــكل كتیــب مــوجز عــن ألزمــة ،  الفكریــة ، وإ
ـــــدریب اإلعالمـــــي ، وعملیـــــات محاكـــــاة األزمـــــة لتق ـــــاط قـــــوة وكـــــذا الت یـــــیم نق

بقـاء أعضـاء الفریـق مطلعـین علـى األزمـة  وضعف فریق إدارة األزمـات ، وإ
،وكــذلك الفحــص المســتمر والمفــاجئ للوقــوف علــى درجــة اســتعداد وكفــاءة 

  المواجهة لدى فریق إدارة األزمة .
العمل على رفع كفاءة التالمیذ والطالب في كافـة مراحـل التعلـیم فـي مواجهـة  .٤

ـــائي تجـــاه مختلـــف أنـــواع األزمـــات  األزمـــات والكـــوارث وتكـــوین الـــوعي الوق
 -المحتملة من خالل :



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٧

  تنظــــیم مســــابقات طالبیــــة وشــــبابیة لعمــــل لوحــــات الحــــائط المتخصصــــة فــــي
ــال التوعیــــــة بأخطــــــار األزمــــــات، وعقــــــد النــــــدوات واللوحــــــات اإلرشــــــادیة  مجــــ

 والملصقات واإلرشادات والقراءات الحرة .

 یــة للتالمیــذ والطــالب قبــل حــدوث األزمــات تقــدیم خــدمات المســاندة المعلومات
وكیفیة مواجهة أخطارها مثـل كیفیـة التصـرف أثنـاء حـدوث الـزالزل أو تسـرب 
غـــاز أو حریـــق أو حـــاالت تســـمم أو إغمـــاء ، فضـــًال عـــن تعریـــف التالمیــــذ 
وتـــدریبهم علـــى قواعـــد األمـــن والســـالمة فـــي مختلـــف مجـــاالت المجتمـــع مـــن 

العامـة ضـمن إطـار بـرامج التربیـة األمانیـة المنزل إلى المدرسـة إلـى األمـاكن 
Safety education . 

  تقدیم خدمات اإلرشاد النفسي وخدمات الدعم والمساندة النفسـیة واالجتماعیـة
التـــي مـــن شـــأنها تقویـــة جهـــاز المناعـــة النفســـي لـــدى الطـــالب فـــي إطـــار مـــا 

عـــــرف بالصـــــالبة النفســـــیة لمـــــا لهـــــذا مـــــن أثـــــر واٍق فـــــي م ُ واجهـــــة األزمـــــات ی
ــــك فــــي مواجهــــة إحــــدى دمات النفســــیة والصــــ ، ویمكــــن استحضــــار فائــــدة ذل

األزمــات الســابقة مثــل أزمــة اإلغمــاء الجمــاعي للبنــات التــي عرفــت إعالمیــًا 
بظاهرة دلع البنات واتهمت فیها الجوانب النفسیة ولم یتحـرك أحـد مـن علمـاء 
النفس للكشف عما حدث من هشاشة نفسیة للبنت ومن ثم ألم المسـتقبل فـي 

اجهة األزمات والكوارث المحتملة ، وأین هي مـن متغیـر الصـالبة النفسـیة مو 
الـذي كــان یمیـز البنــت والمـرأة والزوجــة واألم المصـریة إبــان كـوارث الحــروب 
المختلفـة التــي خاضـتها مصــر ، ومـا هــي طبیعـة أو نمــط التربیـة الــذي أفــرز 

ومــا هـــي  هــذه الصــالبة النفســیة وتلــك التــي أفــرزت هــذه الهشاشــة النفســیة ،
 معاییر جودة التعلیم في هذا اإلطار .

  عـــن خبـــراتهم ومشـــاعرهم المرتبطـــة باألزمـــة التعبیـــرمســـاعدة الطـــالب علـــى 
حــداث الصــادمة ، والعمــل علــى مالئــم بشــأن األالمعرفــي مهــم الفهم تطــویرو 

    في مواجهة األزمة . قدرتهمتعزیز 



  
  عادل السعید البنا /أ. د           السیكولوجیة المستخدمة في إدارة األزمات الفنیات"    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ١٣٨

 بع التطــوري العمـل علــى إزالــة مظـاهر بعــض األزمــات والمشـكالت ذات الطــا
لـــدى الطـــالب الموهـــوبین والمتفـــوقین عقلیـــًا فـــي ضـــوء مـــا أشـــار إلیـــه فتحـــي 

 ) .٢٩٩،  ١٩٩٨جروان (

  تتطلب إدارة أزمات الموت أو الثكـل تقـدیم الـدعم النفسـي للطـالب مـن خـالل
أشــكال المســاندة والــدعم االجتمــاعي التقلیــدي المعــروف بســلوك العــزاء ســواء 

 Evaluationأو عــــزاء تقــــویمي  Affect Consolationsكــــان عــــزاء وجــــداني 

Consolations  یقـــوم بـــه أفـــراد مـــدربون فـــي فریـــق إدارة األزمـــة. وتقـــدیم أشـــكال
المساندة والدعم االجتماعي غیـر التقلیـدي المعـروف بخدمـة اإلرشـاد النفسـي 

ولفتـرة زمنیـة قصـیرة عقـب وأثنـاء الثكـل  الجنـائزالمباشر الـذي یقدمـه موجهـو 
مسـتمرة لفتــرة أطــول تقـدیم خــدمات اإلرشـاد النفســي لحــاالت  ، ویعقبـه بصــورة

 الثكل.

 العمل على رفع كفاءة األسر وأولیاء األمور في مواجهة األزمات : .٥

 ســــر وأولیـــاء األمــــور فـــي مواجهــــة األزمـــات وســــبل ألل تدریبیـــةبــــرامج  إعـــداد
وذلــك لمســاعدتهم التعامــل معهــا كأحــد األطــراف المشــاركة فــي إدارة األزمــة 

 بني أسالیب علمیة لتقدیم الرعایة المناسبة والفنیة.على ت

 فـــي طــــرق للتربیـــة األمانیــــة والتوقعیـــة  وورش العمـــل التدریبیــــةالـــدورات  عقـــد
 .األزمات المحتملة وتحدید شدتها وأسالیب اكتشاف 

 أزمــــــات النمــــــو التــــــي یمــــــر بهــــــا األبنــــــاء العامــــــة حــــــول  المحاضــــــرات تقــــــدیم
ــــة، بمــــا یحقــــق الموهــــوبین، فــــي الســــیاقات وخصوصــــًا   التربویــــة واالجتماعی

  .وكیفیة التعامل معها ومشكالتهم بخصائص هذه الفئة واحتیاجاتهم الوعي
 إدارة األزمات  في  Action Researchبحوث الفعل لتشجیع التوجهات البحثیة  .٦

  تشـــجیع التوجهـــات البحثیـــة للكشـــف عـــن عالقـــة الفشـــل أو النجـــاح فـــي إدارة
 االندفاع المعرفي . –تروي األزمة واألسلوب المعرفي ال



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩

  تشـــجیع التوجهـــات البحثیـــة لدراســـة العالقـــة بـــین األســـالیب الممیـــزة لمواجهـــة
 –األزمــــــات كدراســــــة مقارنــــــة تبعــــــًا لمتغیــــــرات الصــــــالبة النفســــــیة ( مرتفعــــــة 

مســــــاندة  –، وشــــــبكة المســــــاندة االجتماعیــــــة ( مســــــاندة مرتفعــــــة منخفضــــــة)
 منخفضة أو بدون) وعملیات تحمل الضغوط . 

 بالتعــاون إدارة األزمــات والدراســات، وتنفیــذ البــرامج المتصــلة بــ البحــوث إجــراء
ذلك ســواء كانــت الرســمیة والخاصــة، التــي یتصــل نشــاطها بــ المؤسســات مــع 

مراكـــــز خـــــدمات نفســـــیة أو مستشـــــفیات أو جمعیـــــات أو رابطـــــة أخصــــــائیین 
 نفسیین أو اجتماعیین أو أطباء نفسیین .

 ة واســعة مــن الــدورات التدریبیــة وورش مخطــط لمجموعــ دوريبرنــامج  وضــع
بمــا  ،الفنیــات الســیكولوجیة المســتخدمة فــي إدارة األزمــات العمــل، فــي مجــال 

مختلـف مراحـل یؤدي إلى اتساع قاعدة المؤهلین للتعامل المهني الكـفء مـع 
والتـي مـن بینهـا  في مختلف سیاقات التعلیم والعمل االجتمـاعيإدارة األزمة و 

ى اإلســعافات النفسـیة األولیــة ، وفنیــات العــالج القصــیر : بـرامج التــدریب علــ
، وفنیــــات اإلرشــــاد النفســــي ، وفنیــــات العــــالج باللعــــب لألطفــــال أثنــــاء وبعــــد 
حــــدوث األزمــــات، وفنیــــات العــــالج األســــري ، وفنیــــات التنفــــیس االنفعــــالي ، 

 المسـاندة وفنیات العالج المعرفي ، وفنیات العالج الواقعي ، واستراتیجیات 

فـي  والنمـو التجدیـد اسـتراتیجیةو  والمحافظة علیه األمل بناءو  عددة التأثیرالمت
    النفسي الدینامي الفردي التدخل استراتیجیةو  مواجهة األزمات

 ــــداد ــــامج إلــــى مختلــــف  التــــدریببأنشــــطة  االمت المیــــداني للدارســــین فــــي البرن
ارس التربویـة المتمثلـة فـي المـد المؤسساتمؤسسات المجتمع، باإلضافة إلى 

  .إدارة األزمات والجامعات ومراكز 
 نشـــرة دوریـــة تتضـــمن مختلـــف المعلومـــات واالتجاهـــات  إصـــدارعلـــى  العمـــل

، بمــا ذات الصــلة بفـرق إدارة األزمـات وفنیاتهــا السـیكولوجیة  الجدیـدةالعلمیـة 
فـي هـذا المجـال بـین الجمهـور  العلمیـةیحقق االنتشار واتساع نطاق المعرفة 

 .بإدارة األزمات ور المتخصصین والمعنیین العام، فضًال عن جمه
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 ١٤٠

  { وا ويل التوفيق  }
  



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤١

 ة المراجعقائم

 أوًال : المراجع العربیة :

 الكریم القرآن . 

  القـاهرة ، دار  العـرب لسـان) : ١٩٨٤. (الـدین بـن منظـور جمـالأبو الفضل ،
 المعارف ، الجزء الرابع .

 ) . لتعلیمیة في المدارس األسـباب إدارة األزمة ا) : ٢٠٠٢أحمد إبراهیم أحمد
  ، القاهرة ، دار الفكر العربي . والعالج 

  ) الصــدمة النفســیة ، مــع إشــارة خاصــة ) ، ١٩٩٨أحمــد محمــد عبــد الخــالق
. لجنة التألیف والترجمة والنشـر  إلى العدوان العراقي على دولة الكویت

 ، مجلس النشر العلمي ، مطبوعات جامعة الكویت

 نظریة التدخل فـي األزمـات فـي محـیط الخدمـة ١٩٩٨.( أحمد حسن البربري :(
المــؤتمر الســنوي الثالــث إلدارة األزمــات والكــوارث، وحــدة االجتماعیــة، 

-٣٠،فـي الفتـرة مـن  عـین شـمس ةبحوث األزمات كلیة التجارة بجامع
 .٣٢-١أكتوبر ، ٣١

 ) . یــر ) : المســاندة االجتماعیــة التقلیدیــة وغ٢٠٠١أســماء عبــد المــنعم إبــراهیم
المــؤتمر الســنوي الثــامن التقلیدیــة فــي حــاالت الثكــل (دراســة میدانیــة) ، 

جامعة عین شمس بعنوان األسرة فـي القـرن  –لمركز اإلرشاد النفسي 
 ٤فـي الفتـرة مــن  الحـادي والعشــرین (تحـدیات الواقــع وأفـاق المســتقبل)

 .٦٩-١٣نوفمبر ،  ٦ –

 ).المنتقلــة  والصــدمات هــاداإلج):٢٠٠٢التقریـر الســنوي لمنظمــة حقــوق اإلنســان
موجــود  المسـتند الثالـث والعشــرون الفصــل: عـن اآلخـرین وتالشــي األمـل

 http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/CH-23.docعلى موقع اإلنترنت 

 ) . لــنفس ، مجلــة علــم ) : األســالیب المعرفیــة فــي علــم ا١٩٨٩أنــور الشــرقاوي
 )١١النفس ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، السنة الثالثة، العدد (
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 ١٤٢

 ) . األســالیب المعرفیــة فــي البحــوث العربیــة ، مجلــة ١٩٩٠أنــور الشــرقاوي : (
علـــم الـــنفس ، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ، الســـنة الرابعـــة ، العـــدد 

)١٦( 

 ) . معاصــر ، القــاهرة ، مكتبــة األنجلــو ) : علــم الــنفس ال١٩٩٢أنــور الشــرقاوي
 المصریة.

  العــــالج النفســــي الــــواقعي فــــي مواجهــــة ) ٢٠٠١. (بشــــیر صــــالح الرشــــیدي
  . الكویت، مكتب اإلنماء االجتماعي ،  األزمات

 ) . كراســة تعلیمــات اختبــار تــزاوج األشــكال ) : ١٩٨٥حمــدي علــّي الفرمــاوي
 ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصریة .المألوفة 

 ــــادة) : ٢٠٠٠.(هــــوفر وجــــون نــــي كــــوكس دا ــــت  القی : ترجمــــة،  األزمــــاتوق
  ،  بیروت.العلمي  لإلعالمالشركة العربیة 

 ) یلـــى الجبـــالي ، ومراجعـــة ) الـــذكاء العـــاطفي ، ترجمـــة ل٢٠٠٠دانییــل جولمـــان
الـوطني  . المجلـس ٢٦٢، عـدد  عـالم المعرفـة . الكویـت :محمـد یـونس

  .  للثقافة والفنون واآلداب
  مقیــــــاس أســــــالیب المواجهــــــة اإلقدامیــــــة ) : ٢٠٠٢شــــــعبان. ( رجــــــب علــــــّي

 ، الفیوم ، دار العلم للنشر والتوزیع. واإلحجامیة للمشكالت

 ). الخطــط المســتقبلیة إلدارة األزمــات المدرســیة ٢٠٠١ریــم میهــوب ســلیمون : (
، كلیـــة رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، دراســة مســـتقبلیات المواجهـــة –

 .التربیة جامعة طنطا

 دراسة اآلثار النفسیة واالجتماعیـة للغـزو العراقـي ١٩٩٥عت منصور . (طل : (
) : عــدد ١٩٥، العــدد (سلســلة عــالم المعرفــةلدولــة الكویــت، الكویــت ، 

 .٦٢٠-٥٦٩خاص 

 ) . بــــراهیم الصــــاوي ) : برنــــامج ٢٠٠١فــــاتن إبــــراهیم ، وانشــــراح المشــــرفي ، وإ
كــوارث الطبیعیــة لعــب مقتــرح لتنمیــة الــوعي لمواجهــة أخطــار األزمــات وال



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة اإلسكندریة           المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٣

المـؤتمر السـنوي السـادس إلدارة (الزالزل) لدى طفل ما قبل المدرسـة ، 
، وحـدة بحـوث األزمـات األزمات االقتصـادیة فـي مصـر والعـالم العربـي 

أكتـــوبر ،  ٢٨-٢٧، فــي الفتــرة مــن جامعــة عــین شــمس –كلیــة التجــارة 
١٣٩٣-١٣٧١. 

 ) . دارة األزمـــاتســـیكولوجیة التفـــاوض ) : ١٩٩٨فـــاروق الســـید عثمـــان ،  وإ
  اإلسكندریة ، منشأة المعارف.

 ) .  العــین  الموهبــة والتفـوق واإلبــداع) : ١٩٩٨فتحـي عبـد الــرحمن جـروان ،
 ، دار الكتاب الجامعي .

 ) . موســوعة علــم الــنفس والتحلیــل النفســي) : ١٩٩٣فـرج عبــد القــادر طــه  ،
 القاهرة ، دار سعاد الصباح .

 ) . ـــــدمان . هــــــ ، ولـــــیم ـــــي : المرشـــــد : ) ١٩٩٧فری ـــــالج الجمع ممارســـــة الع
، ترجمــــة ناصـــر إبــــراهیم محــــارب ، جامعــــة الملــــك لألخصــــائي النفســــي

 سعود ، النشر العلمي والمطابع .

  األســرة المأزومـــة : أبعــاد المعانـــاة و ) : ٢٠٠٢. ( فهــد عبـــد الــرحمن الناصـــر
ـــــروت ، النفســـــیة الثقافـــــة، آلیـــــات المواجهـــــة  عـــــن مركـــــز  تصـــــدر، بی

 –التاســـــع واألربعـــــون  العــــدد،  الجســـــدیة-ســـــیة و النفســــیةالدراســــات النف
  .المجلد الثالث عشر 

 ) . رشاد األزمـات ، ١٩٩٩فیوال الببالوي المـؤتمر السـنوي الرابـع ): األطفال وإ
جامعــــة عــــین  –، وحــــدة بحــــوث األزمــــات كلیــــة التجــــارة إلدارة األزمــــات

 .٢٧٣ - ٢٤١أكتوبر ،  ص صـ  ٣١-٣٠شمس ، في الفترة من 

  دور اإلدارة المدرسـیة فـي تنمیـة ١٩٩٧عبد المطلب إبراهیم عـامر .(سامح : (
الـــــوعي لـــــدى طـــــالب التعلـــــیم األساســـــي (الحلقـــــة الثانیـــــة) فـــــي مواجهـــــة 

رســــالة دراســـة میدانیــــة علـــى محافظــــة المنوفیــــة ،  -الكـــوارث واألزمــــات
 ، كلیة التربیة ببنها، جامعة الزقازیق. ماجستیر غیر منشورة
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 ١٤٤

 ) .إدارة األزمـــــات : ترجمـــــة عبـــــد الفتـــــاح الصـــــبحي ،  )١٩٩٦ســـــي.تي.هیو :
، عدد خاص عـن إدارة األزمـات ، تصـدر عـن المجلـس الثقافة العالمیة

) ١١، العـدد ( ٧٩الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكویـت ، مجلـد رقـم 
 ،١٣-٩. 

 ). القـاهرة ،  إدارة األزمـات فـي عـالم متغیـر) : ١٩٩٣عباس رشدي العماري ،
  رام للترجمة والنشر .مركز األه

 ). ـــــبعض ١٩٨٩عبـــــد العـــــال حامـــــد عجـــــوة ) :األســـــالیب المعرفیـــــة وعالقتهـــــا ب
غیـر منشـورة ،  – رسـالة دكتـوراهمتغیرات الشخصـیة (دراسـة عاملیـة) ، 

 جامعة المنوفیة . –كلیة التربیة 

 ) .تـدریب المـدیرین علـى إدارة األزمـة ،متـرجم ، ١٩٩٦عبد الفتاح الصبحي : (
، عدد خاص عن إدارة األزمات ، تصدر عن المجلـس المیة الثقافة الع

) ، ١١، العــدد (٧الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب بالكویــت ، مجلـد رقـم 
٥٦-٥٤. 

 ) . التخطیط لما قد ال یحـدث –إدارة األزمات ) : ٢٠٠٢عبد الرحمن توفیق  ،
سلســـلة إصـــدارات بمبــــك ،  -القـــاهرة ، مركـــز الخبـــرات المهنیـــة لـــإلدارة 

 ) ، ٣٧عدد (ال

 ) . القــــاهرة ، مكتبــــة الــــتعلم العالجــــي ) : ١٩٩٩عبــــد الوهــــاب محمــــد كامــــل ،
 النهضة المصریة.

 ). اســتبانة بنــاء وتقیــیم قاعــدة معلومــات ) : ٢٠٠٠عبـد الوهــاب محمــد كامــل
، القــــاهرة ،  إلدارة األزمــــات والكــــوارث المدرســــیة : كراســــة التعلیمــــات

 مكتبة النهضة المصریة.

 أ) : التربیــــة التوقعیــــة لمواجهــــة األزمــــات ٢٠٠٠مــــد كامــــل . (عبـــد الوهــــاب مح
المـؤتمر العلمـي الثـاني لكلیـة والكوارث المدرسیة (نتائج اسـتطالعیة) ، 

بعنـوان الـدور المتغیـر للمعلـم العربـي فـي مجتمـع التربیة جامعـة أسـیوط 
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 ١٤٥

ــــة فــــي  ــــة كلیــــات ومعاهــــد التربی الغــــد رؤیــــة عربیــــة" بالتعــــاون مــــع جمعی
-٨١٠أبریــل، المجلــد األول.  ٢٠-١٨یــة فــي الفتــرة مــنالجامعــات العرب

٨٢٥. 

 ) . اسـتبانة بنـاء وتقیـیم قاعـدة معلومـات ) : ٢٠٠١عبد الوهاب محمـد كامـل
، القــــاهرة ، إلدارة األزمــــات والكــــوارث المدرســــیة : التقنــــین والمعــــاییر 

 مكتبة األنجلو المصریة.

 ). كولوجیة الطفولـة علـم الـنفس االرتقـائي : سـی) : ١٩٩٧عالء الدین كفـافي
 ، القاهرة ، مؤسسة األصالة .والمراهقة

 ) .العالج القصیر في خدمة الفرد والتـدخل فـي ) : ١٩٩٥علّي إسماعیل علّي
  ، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة.مواقف األزمات

 ) . الكویـت ، دار  ضغوط الحیاة وأسـالیب مواجهتهـا) : ٢٠٠٠علّي عسكر ،
 الكتاب الحدیث .

 المســـــاندة االجتماعیـــــة كمتغیـــــر وســـــیط فـــــي ١٩٩٨بـــــد الـــــرازق . (عمـــــاد ع : (
،  نفسـیة دراسـاتالعالقة بین المعانة االقتصادیة والخالفـات الزوجیـة ، 

 .٣٩-١٣) ، األول ، ١المجلد الثامن ، العدد (

  الصــــــــالبة النفســــــــیة والمســــــــاندة  )١٩٩٧(. مخیمــــــــر محمــــــــد أحمــــــــد عمــــــــاد :
قــة بــین ضــغوط الحیــاة وأعــراض االجتماعیــة متغیــرات وســیطة فــي العال

، المجلة المصـریة للدراسـات النفسـیةاالكتئاب لدى الشباب الجامعي ، 
) ، ١٧القـــــاهرة ، مكتبـــــة األنجلـــــو المصـــــریة ، المجلـــــد الســـــابع، العـــــدد (

١٣٨ -١٠٣. 

 ) المجلــــد األول ، القــــاهرة ،  ذخیــــرة علــــوم الــــنفس) : ١٩٨٨كمــــال دســــوقي ،
  یة للنشر والتوزیع . لالدار الدو 

  ٢٠٠١. (نجیـب صـالح الــدین  موسـى، الشـویكي  ریمـا، مارییـت حنـا خـوري (
ـــى الصـــغار كیـــف : ، القـــدس ،  تـــؤثر األزمـــات والظـــروف الصـــعبة عل

  .الفلسطیني لإلرشاد  المركز
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 ١٤٦

 ) . القــاهرة ، مكتبـــة  ٢،ط  إدارة األزمـــات) : ٢٠٠٢محســن أحمــد الخضـــري ،
  مدبولي . 

  ج النفسي لألسـرى وضـحایا العـدوانالعال) : ٢٠٠٢. (محمد أحمد النابلسي ، 
عــــن مركــــز الدراســــات النفســــیة و  تصــــدر، بیــــروت ، النفســــیة الثقافــــة
  ).١٣(المجلد  –التاسع واألربعون  العدد،  الجسدیة-النفسیة

 ) . القــاهرة ، مركــز المحروســة  فــن إدارة األزمــات) : ١٩٩٩محمــد الشــافعي ،
  للبحوث والتدریب والنشر .

 عشـــر  –التخطـــیط لمواجهـــة األزمـــات ) : ١٩٩٥. ( محمـــد رشـــاد الحمـــالوي
 ، القاهرة ، مكتبة عین شمس .  كوارث هزت مصر

 ) . ســیكولوجیة إدارة األزمــات : فریــق إدارة األزمــة ١٩٩٧محمـد ســمیر فــرج : (
المؤتمر السـنوي الثـاني إلدارة الثبات االنفعالي) ،  –اإلبداع  –(الذكاء 

جامعــة عــین  –ات كلیــة التجــارة ، وحــدة بحــوث األزمــاألزمــات والكــوارث
 .٢٥٩-٢٤٧أكتوبر ،   ٢٦-٢٥شمس ، في الفترة من 

 ) . مهــارات إدارة األزمــات ؛ األزمــة ) : ١٩٩٦محمــد عبــد الغنــي حســن هــالل
، القـــاهرة ، مركـــز تطـــویر األداء بـــین الوقایـــة منهـــا والســـیطرة علیهـــا 

  والتنمیة .
 ) . القـاهرة  رة األزمـاتفـن إدا –الخروج مـن المـأزق ) : ٢٠٠١محمد فتحي ،

 ، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة .

 ).القـاهرة ، دار غریـب العملیـة اإلرشـادیة  :)١٩٩٦محمد محـروس الشـنا وي ،
 للطباعة والنشر والتوزیع .

 ).موســـوعة اإلرشـــاد والعـــالج النفســـي :  :)١٩٩٨محمـــد محـــروس الشـــنا وي
ــــات اإلرشــــاد والعــــالج النفســــي  ــــنظری  للطباعــــة ب، القــــاهرة ، دار غری

 . والتوزیع والنشر
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 ١٤٧

 ) . المســاندة : ) ١٩٩٤محمــد محــروس الشــناوي ، محمــد ســید عبــد الــرحمن
، االجتماعیــة والصــحة النفســیة : مراجعــة نظریــة ودراســات تطبیقیـــة 

 القاهرة ، األنجلو المصریة .

 ) .إدارة األزمـات النفسـیة والتربویـة : حـاالت ١٩٩٩مجدي عبد الكریم حبیب :(
المـــؤتمر الســـنوي الرابـــع إلدارة األزمـــات ، یفیـــة مواجهتهـــا، تطبیقیـــة وك

كلیــة التجــارة جامعــة عــین شــمس، فــي الفتــرة مــن  وحــدة بحــوث األزمــات
 .٣٣٣-٣١٥أكتوبر، ٣١-٣٠

 ). القـــاهرة ، مجمـــع اللغـــة  المعجـــم الوســـیط) : ١٩٨٥مجمـــع اللغـــة العربیـــة ،
 العربیة ، الجزء األول .

 ) ــــّي ــــد الجــــواد عل ــــة مهــــارة اتخــــاذ القــــرار لــــدى ):  )٢٠٠١نجــــوى ســــید عب تنمی
المؤتمر السـنوي السـادس ،  الوالـدياألطفال الذین تعرضوا ألزمة الیتم 

ــي ، وحــدة بحــوث  ــالم العرب إلدارة األزمــات االقتصــادیة فــي مصــر والع
 ٢٨-٢٧كلیــــة التجــــارة جامعــــة عــــین شــــمس، فــــي الفتــــرة مــــن  األزمــــات
 .٦٣-٦٠٩أكتوبر،

  ) .إدارة األزمــــة التــــي حاولــــت أن تتجنبهــــا : ) ١٩٩٦نورمــــان ر . أوجســــتین :
، عــدد خــاص عــن الثقافــة العالمیــةترجمــة شــعبان عبــد العزیــز عفیفــي، 

اآلداب إدارة األزمـــات ، تصـــدر عـــن المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون و 
 . ٤٢-٢٣، )١١، العدد (٧٩بالكویت ، 
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