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 قدمة:الم

من  الففنام ا الواةناة اشار نار لنج الف رفن         Crisisمفهوم األزمة 

الفااصر، ح ث أصبح يفس ب كل أو بآخر كل جوااب الح ناة بندًا    

منن  األزمننات الرننج اواجننم الفننرد مننرورا  باألزمننات الرننج افننر بهننا      

ً  باألزمات الدول ة.  الحكومات والفؤةسات واارها

فلنناألحات الفرداولننة عألنن   بننل إم ملنناألح األزمننة أصننبح منن  ال   

 جف   األصادة ولج مخرألف الفسرويات اشجرفاع ة.

وعنننالا األزمنننات عنننالا حنننج ومرفاعنننل، عنننالا لنننم أ نننوار ، ولنننم         

خلائلم، وأةبابم، ارأثر بنم الدولنة أو الحكومنة ل رنأثر بنم أصن ر       

 كائ  موجود لج الف رف  الب ري.

جهننة... ولفننا لمزمننات ومواجهرهننا منن  أمف ننة كب ننرة اراألننب الفوا     

لاأل ننننم ةنننن حوم الباحننننث بروزنننن ح مفهننننوم األزمننننة، وخلائلننننها، 

 ومراحل ااورما، وأةبابم ا وئها، وأاواعها.

 مفهوم األزمة:   -1/1

ش يخرألنننف اث نننام لنننج أم األزمنننات جننن ً رئننن س لنننج وا ننن  الح ننناة   

الب رية والفؤةس ة، ومذا يدل  إل  الرفك ر بلورة جدية لج ك ف نة  

 ننكل لانناد يننؤدي إلنن  الحنند منن  ال رننائ  مواجهرهننا والراامننل ماهننا ب

 السألب ة لها، واشةرفادة إم أمك  م  ارائ ها اإلي اب ة.

وح ننث أم باننب البنناح    منن  عننرل األزمننة بننالففهوم اشجرفنناعج 

 والس اةج واش رلادي ح ث أشار إل  ذلك بحولم: 



 

 

يحلد باألزمة من  ال اح نة اشجرفاع نة: و او نف األحنداث الف  فنة       

وازاراب الاادات مفنا يسنرأل م الر   نر السنري  إلعنادة      والفرو اة 

 1الروازم، ولركوي  عادات جديدة أك ر مالئفةو.

أمننا األزمننة منن  ال اح ننة الس اةنن ة: و حالننة أو م ننكألة اأخننذ بأبانناد       

ال  ام الس اةج واسردعج ااخاذ  رار لفواجهنة الرحندي النذي اف ألنم     

ً  كام إداريا ، أو ة اة ا ، أو ا ام ا ،  أو اجرفاع ا ، أو ا رلاديا، ةوا

 2أو ثحال ا و.

ومنن  ال اح ننة اش رلننادية لهننج اا ننج:و ااحاننان لننج مسننار ال فننو         

اش رلادي حر  ااخفاض اإلاراج أو ع دما يكنوم ال فنو الفاألنج أ نل     

 3م  ال فو اشحرفالجو.

وةنننول يحنننوم الباحنننث برحلنننج الفانننااج الأل وينننة واشصننناالح ة      

 ك عأل  ال حو الرالج: الالزمة وم  ثا مفام فها وذل

األزمننة ل ننة : اا ننج ال نندة والححننه، واألزمننة مننو الف نن  ، وياألنن   

 4عأل  كل  ري  ب   جبأل   مأزم.

                                           

 

 

 

 



 

 

( م نننر  أصنننال  مننن  الكألفنننة ال وااا نننة Crisisوملننناألح األزمنننة   

 KIPVEW   أي بفا   لرحرر )To decide.)5 

أمننا الأل ننة اللنن   ة لحنند برعننب إلنن  حنند كب ننر لننج صنن ا ة ملنناألح  

( ومج عبنارة عن  كألفرن  : األولن      Ji-Wetألزمة... إذ ي احوام   ا

انندد عألنن    الخاننر ( واألخننرى انندد عألنن   الفرصننة( الرننج يفكنن      

اةر فارما، واكف  البراعنة م نا لنج النور إمكاا نة احوينل األزمنة        

وما احفألم م  مخا ر إل  لرصة إل نال  الحندرات اإلبداع نة الرنج     

ا ة ال ننرول وإي نناد الحألننود اسننر فر األزمننة كفرصننة إلعننادة صنن 

 6السديدة.

أما األزمة اصاالحا: لهج و حالة اوار واحاة احود اراألب  رارا  

ي ر  ع م موا ف جديدة ةنألب ة كاانب أو إي اب نة انؤثر عألن  مخرألنف       

 7الك ااات ذات الاال ةو.

وياننرل  ننامود رانندام األزمننة بأاهننا:و يننرل اارحننالج يرسننا بانندم     

احدد لج زنوئها أحنداث الفسنرحبل الرنج     الروازم ويف ل احاة احود 

 8اؤدي إل  ا   ر كب رو.
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كفا يارلهنا لأل نبس بأاهناو حالنة  ارئنة أو حندث مفناجإ ينؤدي إلن           

اإلخالد بال  ام الفرب  لج الف  فة، مفنا ي ناف الفركن  الر السنج     

لهننا ويراألننب م هننا احركننا  ةننرياا   وامرفامننا  لوريننا ، وبننذلك يفكنن          

اعرفادا عأل  درجنة الخألنل النذي يرركنم      ال  ف أي حدث بأام أزمة

 9مذا الحدث لج ة ر الافل اشعر ادي لألف  فةو.

وياننرل رزننا رزننوام األزمننة بأاهننا:و لرننرة حرجننة أو حالننة   ننر 

 10مسرحرة ا ر ر اردخال  أو ا   را  لوريا و. 

كفا أم األزمة اا ج : و احانة احنود، أو مو نف مفناجإ ينؤدي إلن        

ارنائ    نر مر نوب ل هنا، لنج و نب       أوزان   ر مسرحرة، واحدث 

 لنن ر، ويسننرأل م ااخنناذ  ننرار محنندد لألفواجهننة لننج و ننب اكننوم ل ننم 

 11األ رال الفا  ة   ر مسرادة، أو   ر  ادرة عأل  الفواجهة و.

( بأاهننا:و احاننة احننود لننج أوزننان   ننر    Bieberويارلهننا ب بننر    

مسنننرحرة يفكننن  أم احنننود إلننن  ارنننائ    نننر مر نننوب ل هنننا إذا كاانننب 

                                           

Norman Phelps: "Setting Up A Crisis Recovery Plan", 

Journal Of Business Strategy, Vol.6. No.4 , 1986 , P. 6. 

 



 

 

ل الفا  ة   ر مسرادة أو   ر  ادرة عألن  احروائهنا أو درً   األ را

 12مخا رما.

أما وزير خارج ة الوشيات الفرحدة األةب  م ري ك سن  ر لناعربر   

لوصنننود م نننكألة منننا إلننن      Symptomاألزمنننة بأاهنننا: و عرزنننا    

الفرحألنننة السنننابحة مباشنننرة عألننن  اشاف نننار، مفنننا يحر نننج زنننرورة 

 13او.الفبادرة بحألها  بل افا ا عوا به

ممااا قاابا تباقااتقراف تعرألفاااف األزمااة اااا أدبياااف ا دار  ألت اا    

 تجود عناصر مشتركة تشكل مالم  األزمة تتتمثل اا:  

 .وجود خألل واوار لج الاال ات 

 .الحاجة إل  ااخاذ  رار 

 .عدم الحدرة عأل  الر بؤ الد    باألحداث الحادمة 

 .احاة احود إل  األل ل أو األةوأ 

 اةفة.الو ب يف ل   فة ح 

بأاهنا:و حالنة    -واأة سنا  عألن  منا احندم      -و د عرل الباحنث األزمنة   

  ر عادية اخرج عن  اانا  النرحكا والسن ارة وانؤدي إلن  او نف        

حركة الافل أو مبو ها إل  درجة   ر مارادة، بح ث اهندد احح ن    

 األمدال الفاألوبة م   بل الف  فة ولج الو ب الفحددو.

                                           

 



 

 

ففنام ا ال نائاة والرنج  ند ار نابم من        وش شك أم م اك الك  نر من  ال  

األزمنة لننج باننب خلائلننها ولك هننا لنج وا نن  األمننر ل سننب أزمننة   

 واذكر م ها عأل  ةب ل الف اد: 

 Disasterأ_ مفهوم الكارثة: 

الكارثة م  كرث ... بفا   ال ا، احود: لنالم اشنرد عأل نم وبألنه م نم      

 14الف حة، والكارث مو األمر الفسبب لأل ا ال ديد.

بأاهننا: و   Disasterمود أكسننفورد ، لحنند عننرل الكارثننة   أمننا  ننا 

 15حدث يسبب دمارا  واةاا  ومااااة  عف حة ، ومو ةوً حظ ع  او.

أمننا السنن د عأل ننوة، لحنند  نناد بننأم الكارثننة: مننج أحنند أك ننر الففننام ا         

الرلا ا  باألزمات، و د ي  ا ع ها أزمة، ولك ها ش اكوم منج أزمنة   

حالنة مندمرة حندثب لانال  وا نا ع هنا        بحد ذااها، واابر الكارثة ع 

 16زرر لج الفاديات أو كأل هفا ماا .

أمننا عبنند الومنناب محفنند كامننل لحنند عننرل الكارثننة بأاهننا: و حنندث       

مننرون يلنن ب  ااعننا  منن  الف رفنن  أو الف رفنن  بأكفألننم بفخننا ر        

شديدة وخسائر مادية وب رية، ويؤدي إل  اراباك وخألل وع   لج 

                                           

 

 

 



 

 

عة اإلعداد لألفواجهة، واانا الفوزن    الر   فات اشجرفاع ة لج ةر

 17لج األداً  وا ارب لج األدوار عأل  مخرألف الفسرويات.و

ب   مفهنومج األزمنة    توعأل  ما احدم اسرا   أم ا فل أما الفرو ا

 والكارثة عأل  ال حو الرالج: 

األزمة أعا وأشفل م  الكارثة، لكألفة األزمنة اا نج اللن  رة م هنا     

ج ننة، أمننا الكارثننة لفنندلولها ي حلننر لننج   والكب ننرة، الفحأل ننة والخار

الحننننوادث ذات النننندمار ال ننننامل والخسننننائر الكب ننننرة لننننج األروا    

 والففرألكات.

لمزمات مؤيدوم داخأل ا  وخارج ا ، أما الكنوارث وخاصنة الاب ا نة    

 م ها ل البا  ش يكوم لها مؤيدوم.

لج األزمات احاود ااخاذ  رارات لحل األك األزمات، وربفنا ان  ح   

ا اخف ، أما لج الكارثنة لن م ال هند  البنا  منا يكنوم باند و نون         وربف

 18الكارثة وي حلر لج الراامل ماها.

 Conflict And Disputeمفهوم الصراع تالنزاع:  -ب

ومو يابر عن  النادم إرادات و نوى ما  نة بهندل احان ا با نها        

النننباب كأل نننا  أو ج ئ نننا  واشارهننناً بالسننن ارة والنننرحكا لنننج إدارة       

 19الخلا.

                                           



 

 

فا ويرك  مفهوم اللران عألن  الاال نات اشجرفاع نة بن   األلنراد      ك

وي  أ ار  ة وجود ااارض لج األمدال أو الفلالح أو الرلرلات 

بننن   األلنننراد والح نننادات داخنننل الك اانننات الر   ف نننة واشجرفاع نننة      

 20الفخرألفة.

أمنننا ةننناود عابننند لحننند عنننرل اللنننران بأانننم:و ا نننارب الفلنننالح  

 ا و سفم إل  ثالثة أ سام: والفبادئ واأللكارو، كف

 .اللران الخف ف الحدة 

 .اللران مروةه الحدة 

 .21اللران شديد الحدة 

 Problemمفهوم المشكلة:  -ج

اابر ع  الباعث الرئ سنج النذي يسنبب حالنة منا من  الحناشت   نر         

الفر وب ل ها، واحراج عادة إل  جهد من  ا لألراامنل ماهنا وحألهنا،     

 22ا ل سب بذااها أزمة.و د اؤدي إل  وجود أزمة ولك ه

 Accidentمفهوم الحادث:  -د

و د عرلم كل م  الس د عأل وة وحواش بأانم:و شنجً مفناجإ ع  نف     

اا ب كل ةري  وااح   أثر  لور إافامم و د ا نا ع نم أزمنة لك هنا     

 23ش اف ألم لاال  وإافا اكوم لحه أحد ارائ مو.

                                           

 



 

 

 خصائص األزمة:   – 2/  1

الخا نننر النننذي يواجنننم الك نننام وحرننن  يفكننن  الراامنننل مننن  الفو نننف 

اإلداري عألنن  أاننم ي ننكل أزمننة لالبنند أم يرننوالر ل ننم م فوعننة منن      

 الخلائص.

 ويرى باب الاألفاً أم األزمات ارسا بالخلائص الرال ة:  

لننن م م ننناك ثنننالث   L . Komfortلنننج رأي لنننويس كففنننورت  

 خلائص لمزمة اؤدي إل  إعا ة الراامل ماها وماال رها ومج: 

 و عدم الرأكد :  عامل ال ك أUncertainty. 

  :عامل الرفاعلInteraction. 

  :عامل الر ابك والراح دComplexity.24 

وي نن ف اللننباى إلنن  الخلننائص السننابحة:أم األزمننة اسنناعد عألنن   

يهنننور أعنننراض ةنننألوك ة مرزننن ة م نننلو الحألننن ، لحننندام الاال نننات 

 25اشجرفاع ة، ش ون الالمباشة، وعدم اشارفاً.و

                                                                                                     

 



 

 

   ايرى أن أهم خصائص األزماف ما أللا:  أما السيد عليو

  احاة احود ار ايد ل ها الحاجة إل  الفال الفر ايد ورد الفال

 الفر ايد لفواجهة ال رول الاارئة.

 .ارف   بدرجة عال ة م  ال ك لج الحرارات الفاروحة 

 .يلاب ل ها الرحكا لج األحداث 

     اسننود ل ننم يننرول عنندم الرأكنند واحننص الفاألومننات ومننديرو

مة يافألوم لج جو من  الريبنة وال نك وال فنوض وعندم      األز

 وزو  الرؤية.

        زن ه الو نب والحاجنة إلنن  ااخناذ  نرارات صنائبة وةننرياة

منن  عنندم وجننود احرفنناد لألخاننأ لانندم وجننود الو ننب إلصننال  

 .أمذا الخا

      الرهديننند ال نننديد لألفلنننالح واألمننندال، م نننل ااه نننار الك نننام

 اإلداري أو ةفاة وكرامة مرخذ الحرار.

 اجأة والسرعة الرج احدث بها، وم  ذلك  ند احندث ر نا    الفف

 عدم وجود ع لر الففاجأة.

   الرننداخل والرانندد لننج األةننباب والاوامننل والا اصننر والحننوى

الفؤينندة والفاارزننة، والفهرفننة و  ننر الفهرفننة... وااسنننان      

 جبهة الفواجهة. 

      ةنن ادة حالننة منن  الخننول والهألنن   نند الننل إلنن  حنند الرعننب

 26واح  د الرفك ر.

                                           



 

 

 

 مراحل تطور األزمة:   – 3/  1

افر األزمة باعربارما يامرة اجرفاع ة بدورة ح اة ، م ألها لنج منذا   

م ل أي كائ  حنج، ومنذ  الندورة اف نل أمف نة  لنوى لنج مرابارهنا         

 واإلحا ة بها م  جااب مرخذ الحرار اإلداري.

لكألفننا كننام مرخننذ الحننرار ةننري  الر بننم لننج اإلحا ننة ببدايننة يهننور       

بركنوم عوامألهنا كألفنا كنام أ ندر عألن  عالجهنا والراامنل         األزمة، أو 

 ماها، وذلك لألحد م  آثارما وما ي ر  ع ها م  اااكاةات ةألب ة.

تألاارى الي ااير  أن هنااام خماار مراحاال رئيسااية لتطااور األزمااة  

 ها:  

 مرحلة الميالد:   – 1/  3/  1

ولننج مننذ  الفرحألننة ابنندأ األزمننة الول نندة لننج ال هننور ألود مننرة لننج  

ساد( مبها  أل  بوجنود شنجً منا يألنو  لنج األلن ، وي نذر        شكل  إح

بخار  ريب   ر محدد الفاالا أو اشا ا  أو الح ا أو الفدى الذي 

 ة لل إل م.

واألزمة  البا  ش ا  أ م  لراى وإافنا منج ار  نة لف نكألة منا لنا ينرا        

 ماال رها بال كل الفالئا.

بلن رام ،  وم  م ا يكوم إدراك مرخنذ الحنرار وخبرانم ومندى افناذ      

مج الاوامل األةاة ة لنج الراامنل من  األزمنة لنج مرحألنة الفن الد،        

ويكننننوم محننننور مننننذا الراامننننل مننننو و ا فنننن س األزمننننة و وإلحادمننننا  

مراك ات ال فو، وم  ثا ا ف دما أو الح اً عأل ها لج مذ  الفرحألة 

                                                                                                     

 



 

 

دوم أم اححنننن  أي خسننننارة أو دوم أم الننننل حننننداها إلنننن  درجننننة 

 اللدام الا  ف.

 ة الر ف س لج محورما الاام مج: واكوم عفأل 

خأل  محور امرفام جديد ي اج عأل  اشمرفام باألزمة، ويحولها إل  

 شجً ثااوي ش   فة لم.

مارلنة أين  اكفن  عوامألهنا والراامنل ماهنا بنالاالج ال ناجح لألح ناً          

 عأل  أةباب الروار الذي اا أ األزمة.

اننوا  امرلنا   ننوة النندل  الفحركننة لمزمنة وا ننر ب جهودمننا لننج   

 27أخرى.

  مرحلة النمو تاالتساع:   – 2/  3/  1

لنج الو نب    –الفن الد   –وا  أ ار  نة لاندم ماال نة الفرحألنة األولن       

الف اةب، ح ث اأخذ األزمة لنج ال فنو واشاسنان من  خنالد انوع         

 م  الفحف ات مفا : 

م ذيات ومحف ات ذاا ة مسرفدة من  ذات األزمنة اكوانب ماهنا لنج      

  مرحألة الف الد.

م ذيات ومحف ات خارج ة اةرحابرها األزمة وافاعألب ماهنا وبهنا،   

 وأزالب إل ها  وة دل  جديدة، و درة عأل  ال فو واشاسان.

                                           



 

 

ولننج األننك الفرحألننة يراننايا اإلحسنناد باألزمننة وش يسننرا   مرخننذ      

الحننرار أم ي كننر وجودمننا أو ير امألهننا ا ننرا  لوجننود زنن ه مباشننر    

  دخود أ رال جديدة إل  م اد ي داد ثحألم يوما  باد يوم، ل ال  ع

ً  شم خارمننا امرنند إلنن ها أو لخننولها منن        اإلحسنناد باألزمننة ةننوا

 ارائ ها أو م  أم خارما ةول يلل إل ها.

ولج منذ  الفرحألنة يكنوم عألن  مرخنذ الحنرار الرندخل من  أجنل إلحناد           

 األزمة روالدما الفحف ة والفحوية لها عأل  ال حو الرالج: 

ً    اح  نننند وعنننن د الا اصننننر الخ    ارج نننننة الفدعفننننة لمزمننننة، ةنننننوا

 باةرحاابها، أو خأل  ااارض ملالح ب  ها وب   اةرفحاد األزمة. 

ا ف د افنو األزمنة ب يحالهنا ع ند الفسنروى النذي وصنألب إل نم وعندم          

السفا  براورما، وذلك ع   ري  اةنرحااب عوامنل ال فنو النذااج     

 28الرج حركب األزمة.

 مرحلة الن ج:   – 3/  3/  1

ر مراحننل األزمننة، ومنن  ال ننادر أم الننل األزمننة إلنن  اانند منن  أخانن

م ل مذ  الفرحألة، واحدث ع دما يكوم مرخنذ الحنرار اإلداري عألن     

درجة كب نرة من  ال هنل والرخألنف واشةنربداد برأينم واا ال نم عألن          

ذاام أو إحا ة مذ  الذات بالحدةن ة والرأل نم، وبحاشن ة من  الف نالح        

لننم أخانناً  حسنن ات.. وبننذلك  الننذي  يك ألننوم لننم الفننديح ويلننوروم  

الننل األزمننة إلنن  أ لنن   واهننا وع فهننا، والننبح السنن ارة عأل هننا   

مسرح ألة وش مفر م  اللدام الا  نف ماهنا. وم نا  ند اكنوم األزمنة       

بال نننة  ال ننندة ، شنننديدة الحنننوة ااننن ح بفرخنننذ الحنننرار وبالفؤةسنننة أو  

الف ننرون الننذي يافننل ل ننم، أو أم يكننوم مرخننذ الحننرار  نند اةننراان     
                                           



 

 

احويل اا نا  األزمنة إلن  كنبا لنداً، ومفنج، ارفرنب األزمنة          بدماً

ع د ، وا رهج باةرحااب ع اصر الحوة ل ها والس ارة عأل ها ب نكل  

 29أو بآخر.

 مرحلة االنحسار تالتقلص:   – 4/  3/  1

ابنندأ األزمننة باشاحسننار والننرحألص ار  ننة لأللنندام الا  ننف الننذي اننا      

 ا......ااخاذ  والذي يفحدما ج ًا  ماما  م   واه

عأل  أم م ناك بانب األزمنات ار ندد لهنا  نوة دلن  أخنرى، ع ندما           

يف ننل اللنندام لننج احح نن  أمدالننم والننبح األزمننات لننج مننذ  الحالننة 

 كأمواج البحر، موجة ا دل  وراً موجة.

 مرحلة االختفاف:   – 5/  3/  1

والل األزمة إلن  منذ  الفرحألنة ع ندما افحند ب نكل شنبم كامنل  نوة          

لهننا أو لا اصننرما ح ننث ارالشنن  م امرمننا وي رهننج    النندل  الفولنندة  

اشمرفننام بهننا والحننديث ع هننا، إش أاننم منن  ال ننرورة اشةننرفادة منن    

 الدرود الفسرفادة م ها لراللج ما  د يحدث مسرحبال م  ةألب ات. 

والحح حة أم اشاحسنار لمزمنة يكنوم دالانا  لألك نام النذي حندثب ل نم         

لنالرك ف يلنبح أمنرا  مرلوزنا      إلعادة الب اً ول س إلعادة الرك نف،  

و  ر محبود ألام ةن بح  عألن  آثنار وارنائ  األزمنة باند ااحسنارما،        

أما إعادة الب ناً ل رلنل أةاةنا  بانالج منذ  اوثنار وال رنائ  ومن  ثنا          

                                           



 

 

اةراادة لاعأل نة الك نام وأدائنم وإكسنابم م اعنة أو خبنرة لنج الراامنل         

 30م  أةباب وارائ  مذا ال ون م  األزمات.

 حمد عز الدألن أن األزمة تمر بيمر مراحل ها : تألرى أ

ومنج الفرحألنة الرنج افهند لو نون األزمنة ، ومنذ          مرحلة الح انة:

الفرحألننة إذا مننا اننا اب   هننا واةننر اابها وإدراكهننا إدراكننا  كننامال  كننام   

 الراامل م  األزمة ةهال . 

ومج مرحألة بداية األزمنة الفاأل نة، ومنج بنال شنك       مرحلة االجتياح:

 أو ات الراامل م  األزمة.أصاب 

ومج الفرحألة الرج ابدو ل ها أبااد األزمنة، وينرا    مرحلة االقتقرار:

 ااب   الخاه  واإلةرراا   ات الخاصة ب دارة األزمة.

ومج الفرحألة الرج ابدأ ل ها األزمة لج الرالشنج   مرحلة االنسحاب:

 وافرد حر  ا رهج افاما . 

انننرا ل هنننا عفأل نننة الرحنننويا ومنننج الفرحألنننة الرنننج  مرحلاااة التعاااوأل :

 31وااللج اوثار.

 أقباب نشوف األزمة:  – 4/  1

لكنننل أزمنننة محننندمات اننندد عأل هنننا، وشنننوامد ا ننن ر إلننن  حننندوثها،      

وم امر أول نة، ووةنا ، واهائ نة اا زمنا... ولكنل حندث أو لانل        

                                           

 



 

 

اداع ات واأث رات، وعوامل افرز مسر دات، ومن  ثنا لن م حندوث     

جبننل جأل نند، اخفننج احرهننا  اعنندة      الفحنندمات، لنن س إش شننوامد  فننة   

 زخفة م  ال أل د وم  الفروال ات والرراباات.

 

تأألا ما كان اإن هنام أقبابًا ميتلفاة لنشاوف األزمااف ألههرهاا لناا      

 الشكل التالا:  

 

 (1شكل )

 أقباب نشوف األزماف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

الفلدر: الخ  ري، محسن  أحفند:و إدارة األزمنات: عألنا امنرالك      

أشنند لح ننات ال ننافو، الحننامرة، م فوعننة ال  ننل    كامننل الحننوة لننج 

 (.66م،    2002، 2الارب ة، ط

 تألمكن إأل اح تلك األقباب على النحو التالا:  

 قوف الفهم:   – 1/  4/  1

 وي  أ ةوً الفها عادة م  خالد جااب   مام   مفا: 

 . المعلوماف المبتور 

 ين التسرع اا إصدار القراراف أت الحكم على األمور قبل تب

، ةواً احب ز ه الخول والحأل  والروار أو ار  ة حقيقتها

 لألر بة لج اةرا اد ال رائ .

م  األم ألة عأل  ةوً الفها  لة أحد اللحابة الذي أرةألم الرةود 

وكام م  عنادة   -صأل  اهلل عأل م وةألا ل ف  ال كاة م  إحدى الحبائل

امنل  أمل مذ  الحب ألة أم يخرجنوا شةنرحباد زن ولها ومنا يحفألنوم ك     

 -أةألحرها وةن ولها م نرعة لنج أينديها يألوحنوم بهنا اح نة لأل ن ف        

لألفننا رآمننا مننذا اللننحابج ، وكننام ب  ننم وب نن ها لننج ال امأل ننة ثننأر         

وعننداوة ، ينن  أاهننا خننارجوم لفحاربرننم، لفننا كننام م ننم إش أم عنناد   

أدراجننم وجننال  و خائفننا ، مخبننرا  الرةننود     ( بننأاها م اننوا ع ننم    

ربرم وكادوا يحرألوام لوش أانم منرب من ها    ال كاة، وأاها خرجوا لفحا

.. وكااننب أزمنننة .. اةننراد الرةنننود صنننأل  اهلل عأل ننم وةنننألا خاللهنننا    

لفحاربة مذ  الحب ألة، لوش أم أدركم أمألها ل خبرو  بالحح حنة واارهنب   

األزمة.. والرج أورد اهلل ل ها  رآاا  و ينا أيهنا النذي  أم نوا إم جناًكا      



 

 

ومنا  ب هالنة لرلنبحوا عألن  منا لاألنرا       لاة  ب بأ لرب  وا أم الن بوا   

  32اادم  و.

 قوف ا درام:  – 2/  4/  1

اإلدراك ياننند أحننند مراحنننل السنننألوك الرئ سننن ة ح نننث يف نننل مرحألنننة  

اةنر ااب الفاألومننات الرنج أمكنن  الحلننود عأل هنا والحكننا الرحننديري    

عألنن  األمننور منن  خاللهننا، لنن ذا كننام مننذا اإلدراك   ننر ةننأل ا ار  ننة  

الفرافد يؤدي بالرالج إل  اافلام الاال نة بن      لألر ويا الاب اج أو

األداً الحح حننج لألك ننام اإلداري وبنن   الحننرارات الرننج يننرا ااخاذمننا،    

 مفا ي كل ز اا  م  الففك  أم يؤدي إل  ااف ار األزمة.

وم كألة أخرى بال سبة لألفاألومات مج محاولة افس رما عأل  زنوً  

الف نود ال فسن ة    ر بات الفرً ال خل ة، أو ما يارل باةنا م ان   

Psycho Logic      ل رحبل الفرً م  مذ  الفاألومات منا يوالن  منوا

ويرف  م  ااألااام، وير امل م  مذ  الفاألومات ما يخالف ر باام، 

وم  ثا يسنا  شخنرال  الفبنررات لألفاألومنات الرنج ا ند منوى لنج         

افسم، كفا يرف   لج إي اد الذرائ  شةربااد الفاألومات الرج ار ا ب 

فام فم األةاة ة، وم  ثا يأاج افس ر  لمزمات م نوبا  ب  نرة   م  م

 33شخل ة ز حة.

 قوف التقدألر تالتقييم: – 3/  4/  1

                                           

 

 



 

 

يانند ةننوً الرحنندير والرح نن ا منن  أك ننر أةننباب حنندوث األزمننات لننج     

 جف   الف اشت وعأل  وجم الخلو  لج الف اشت الاسكرية.

 اقيين هما:  تألنشأ قوف التقدألر األزمو  من خالل جانبين أق 

    لننج النن فس أو لننج الحنندرة  ً الف نناشة واإللننراط لننج ال حننة ةننوا

 الذاا ة عأل  مواجهة الارل اوخر والر ألب عأل م.

      ةوً احدير  وة الارل اوخر واشةنرخفال بنم واةرلن ار

 والرحأل ل م  شأام.

م أحنند األم ألننة الحويننة عألنن  مننذا السننبب  1973واانند حننرب أكرننوبر 

ى كننل منن  الوشيننات الفرحنندة وإةننرائ ل   خاصننة ع نندما اننوالرت لنند 

الفاألومننات الكامألننة عنن  الح ننود الفلننرية والسننورية الاسننكرية،      

ولك هنننا احنننب ومنننا و ارةنننة الحنننوة وخننندان الننن فس الا لنننري        

اإلةنننرائ ألج، وأةننناورة ال ننن ا النننذي ش يحهنننر، ا فأانننب إلننن  أم   

الفلننري   والسننوري   لنن  يحنندموا عألنن  شننجً ذي أمف ننة، ومنن  ثننا  

 الفلري السوري الف ررك مذمال  وصادما .كام اله وم 

 ا دار  العشوائية:   – 4/  4/ 1

وياأل  عأل هنا م نازا  إدارة، ولك هنا ل سنب إدارة، بنل منج م فوعنة        

م  األمواً واألم جة الرج ار نال  من  أي مبنادئ عألف نة، وارلنف      

 باللفات اوا ة: 

  .عدم اشعررال بالرخا ه وأمف رم وزرورام لأل  اط 

 ررام لأله كل الر   فج.عدم اشح 

 .عدم الروال  م  رو  الالر 

 .ة ارة ال  رة األحادية السوداوية 



 

 

     لور الروج م لموامر والب ااات والفاألومنات وعندم وجنود 

 الر س  .

 .عدم وجود مراباة أو ر ابة عألف ة و ائ ة وعالج ة 

وياد مذا ال ون م  اإلدارة األشند خانرا  لفنا يسنببم لألك نام اإلداري      

دم ر إلمكاا اام و دراام، ولال مذا ما يفسر ل ا أةنباب أزمنات   م  ا

الك ااننات اإلداريننة لننج دود الاننالا ال الننث الرننج افرحننر إلنن  الرؤيننة        

الفسننرحبأل ة الاألف ننة والرننج ش اسننرخدم الرخانن ه الاألفننج الرشنن د لننج    

إدارة شنننناواها واابنننن  أافا ننننا  إداريننننة ع ننننوائ ة شننننديدة الرنننندم ر  

 34والخراب.

 الرغبة اا ا بتزاز:   – 5/  4/  1

احننوم جفاعننات ال نن ه، وأي ننا  جفاعننات الفلننالح باةننرخدام م ننل  

مذا األةألوب وذلك م  أجل ج ج الفكاةب   ر الاادلنة من  الك نام    

اإلداري، وأةألوبها لج ذلك مو صن   األزمنات الفررال نة لنج الك نام      

اإلداري، وإخ اعم لسألسألة مروال ة م  األزمنات الرنج ا بنر مرخنذ     

 35ار عأل  اشال ان لها.الحر

 اليأس:  – 6/  4/  1

وياد م  أخانر مسنببات األزمنات لائحنة الرندم ر، ح نث ياند ال نأد         

لننج حنند ذااننم أحنند و األزمننات و ال فسنن ة والسننألوك ة والرننج ا ننكل        

 خارا  دامفا  عأل  مرخذ الحرار.

                                           



 

 

وم  ذلك ي  ر إل  ال أد عأل  أام أحد أةباب ا وً األزمات، بفا  

بب اإلحباط مفا يرراب عأل م لحدام مرخذ الحرار الر بة أم ال أد يس

لج الراوير واشةرسالم لألراابة، مفا يؤدي إل  اافلام الاال ة بن    

الفرد والك ام اإلداري الذي يافل م  خاللم، وابأله األزمنة ذرواهنا   

ع نندما احنندث حالننة و اافلننام و واافلنناد بنن   ملننألحة الاامننل أو   

 36و الك ام اإلداريو الذي يافل ل م.الفرد الذاا ة وب   ملألحة 

 ا شاعاف:  – 7/  4/  1

م  أما ملادر األزمات، بل إم الك  ر م  األزمات عادة ما يكنوم  

ملنندرما الوح نند مننو إشنناعة أ ألحننب ب ننكل مانن  ...، واننا اوي فهننا 

ب كل مان  ، وبالرنالج لن م إحا رهنا بهالنة من  الفاألومنات الكاذبنة،         

لننج إ ننار م نناة وب اننة محننددة، ومنن   وإعالاهننا لننج او  ننب مانن  ، و

 37خالد حدث ما   يؤدي إل  أم ا ف ر األزمة.

 اقتعراض القو :   – 8/  4/  1

ومذا األةألوب عادة ما يسرخدم من   بنل الك اانات الكب نرة أو الحوينة      

وياأل  عأل م أي نا  ملناألح و مفارةنة الحنوة و واةنر الد أوزنان       

 ننوة جدينندة أو   الرفننو  عألنن  اوخننري  ةننواً ار  ننة الحلننود عألنن    

 حلود زاف لدى الارل اوخر أو لالث    ماا .

ويبدأ بافأل ة اةراراز ة خا فة لألرنأث ر عألن  مسنر  األحنداث دوم     

أم يكننوم م نناك حسنناب لألاوا ننب، ثننا ارنندخل جفألننة عوامننل   ننر         

                                           



 

 

م  ورة لرحدث األزمة، وم  ثنا ارفنا ا من  ارناب  األحنداث وانراكا       

 38ال رائ .

 

 لبشرألة:  األخطاف ا – 9/  4/  1

ً   لنج           وااد األخاناً الب نرية من  أمنا أةنباب ا نوً األزمنات ةنوا

الفازننج أو الحازننر أو الفسننرحبل، وارف ننل األننك األخانناً لننج عنندم   

كفننناًة الانننامأل  ، واخرفننناً الدالا نننة لألافنننل، واراخنننج الف نننرل  ،     

وإمفننناد الرؤةننناً ، وإ فننناد الفرا بنننة والفرابانننة، وكنننذلك إمفننناد    

 الردريب.

عألنن  األزمننات ال اا ننة عنن  األخانناً الب ننرية، حادثننة ومنن  األم ألننة 

 39ا راوب ل، وحوادث اصادام الاائرات لج ال و.

  األزماف الميططة:   – 11/  4/  1

ح نننث اافنننل بانننب الحنننوى الف السنننة لألك نننام اإلداري عألننن  اربننن       

مسنارات عفنل منذا الك ننام، ومن  خنالد الرربنن  ار نح لهنا ال  ننرات        

 40لها. الرج يفك  أحداث أزمة م  خال

 تعارض األهداف:   -11/  4/  1

ع دما اراارض األمدال ب   األ رال الفخرألفنة يكنوم ذلنك مندعاة     

لحننندوث أزمنننة بننن   األنننك األ نننرال خلوصنننا  إذا جفاهنننا عفنننل      

                                           

 

 



 

 

م ررك، لكل  رل ي  ر إل  مذا الافنل من  زاويرنم، والرنج  ند ش      

 41اروال  م  الارل األخر. 

 تعارض المصال :    - 12/  4/  1

ااارض  الفلالح م  أما أةباب حدوث األزمات، ح ث يافل ياد 

كل  رل م  أصحاب الفلالح الفراارزة عأل  إي اد وةن ألة من    

وةننائل ال نن ه لفننا يروالنن  منن  ملننالحم، ومنن  م ننا يحننوي ا ننار         

 42األزمة.

 تأل يف عبد اللطيف الهميم أن لكل أزمة قبب نشوف اهنام:  

 .أزمات ا أت بسبب وباً مرزج 

  بسبب ا ا ص وجود.أزمات ا أت 

 . أزمات ا أت بسبب اخرالل الدي 

 .أزمات ا أت بسبب احرحام الراريخ بررةبات الفازج 

 .أزمات ا أت بسبب ثأر دولج 

        أزمننات ا ننأت بسننبب ا ننام جدينند ش يحسنن  السنن ارة عألنن

 43وةائل الحوة.

                                           

 



 

 

 

تألاارى الباحاا  أن أقااباب حاادتث األزماااف متعاادد   تمت اادد  ماا    

الباح  المدقا تا دار  الناج  تاليبيار  ت دد قبل الحيا   تعلى 

الممااارس أن ألكشااف هاابا األقااباب تأن ألحاادد جوانبهااا تأبعادهااا     

تألشيصااها تشييصااًا جياادًا حتااى ألااتمكن ماان التعاماال معهااا تإدار   

 األزمة بن اح.

 

 أنواع األزماف:    – 5/ 1

و ريحنة الراامنل ماهنا يارفند بلنورة       –أي أزمة  –إم لها األزمة 

 جة الفارلة ب ون و ب اة مذ  األزمة.كب رة عأل  در

وعأل  النر ا من  ااندد وا نون األزمنات، والرنج احندث ل هنا الك  نر          

م  الاألفاً والباح    لنج م ناد عألنا إدارة األزمنات، إش أم الوا ن       

أم ال  ف األزمات يارفد لج األصل عأل  ال ااب الذي ي  ر م نم  

 إل  الحادثة.

زمااف )الشاعالن(  حيا  انا      تممن تطرق لهابا التقسايم ألناواع األ   

 ألصنف أنواع األزماف إلى ما أللا:  

 من حي  طبيعة الحدتث:    – 1/  5/  1

 حي  قسمها إلى قسمين:  

    أزمننة بفاننل اإلاسننام: ومننج األننك األزمننات ال اا ننة عنن  لاننل

إاسنننننااج م نننننل: الرهديننننند بنننننال  و الاسنننننكري، وعفأل نننننات      

 اإلرماب... 



 

 

  لإلاسام لج حندوثها  أزمة  ب ا ة: ومج األزمة الرج ش دخل

 م ل: ال شزد، والبراك  ، وال فال.

 من حي  المستهدف باالعتداف:    – 2/  5/  1

 .إ رداً عأل  شخل ات 

 .اعرداً عأل  مفرألكات 

 من حي  الهدف:    – 3/ 5/  1

     إرمننناب الانننرل اوخنننر.. كرف  نننر الانننائرات دوت احديننند

 ماالب.

 زمة.اشبر از ..  كفرض ماالب ما  ة ك رط إلاهاً األ 

 من حي  مسرح ال رألمة:  – 4/ 5/  1

        أزمننة خألحرهننا ال ننرول لننج مسننر  الحننادث كالننذي يحنندث

ع دما ياألب مخرانف  نائرة، الهبنوط لنج مانار منا لألرن ود        

 بالو ود.

  .أزمة حدد ل ها مسبحا  مسر  الحادث الذي و اب ل م 

 من حي  المصدر:   – 5/  5/  1

 ما   لج بألد منا   أزمة ملدرة كالذي يحدث ع دما يرا اف  ر

 شعربارات ما  ة لها أمف رها لج بألد أخر.

         ا كاانب ة اةن ة أو ً أزمة لها جنذورما  لنج بألند الحنادث ةنوا

   رما.



 

 

 من حي  العما: – 6/  5/  1

 .أزمة ةاح ة   ر عف حة مام  ة الرأث ر 

 .أزمة عف حة جومرية م كأل ة الرأث ر 

 

 من حي  التكرار:   – 7/  5/  1

  دوري مركرر الحدوث. أزمة ذات  اب 

 .أزمة ل ائ ة ع وائ ة و  ر مركررة 

 من حي  المد : – 8/  5/  1

   أزمننات  لنن رة األمنند يننرا إخفادمننا والح نناً عأل هننا لننج منندة

  ل رة.

 .أزمات  ويألة األجل ومج الرج اسرفر ماال رها لفدة  ويألة 

 من حي  اآلثار:  – 9/  5/  1

 .أزمات ذات أثار وخسائر ب رية 

 ت آثار وخسائر مادية.أزمات ذا 

 .أزمات ذات آثار وخسائر ما وية 

 .أزمات ذات آثار وخسائر مخرألاة 

 من حي  القصد: – 11/  5/  1

        أزمات عفديم احبكهنا إحندى الحنوى وا فنذما لرحح ن  أمندال

 ماألومة.



 

 

 .أزمات   ر عفديم، وإافا ار  ة إمفاد وةوً احدير 

 .أزمات   اً و در، ش ح ألة لإلاسام ل ها 

 من حي  مستوى المعال ة:   – 11/  5 / 1

        أزمة محأل ة اراألن  بدولنة واحندة، أو م  نأة با  هنا، واراألنب

 ماال ة محأل ة.

         أزمنة إ أل ف نة اراألن  بانندة دود لنج الف احنة، واراألنب ا سنن حا

 إ أل ف ا  لفواجهرها.

     أزمة دول ة اراأل  بادة دود أج ب ة، واراألب ا سن حا  وجهنودا

 دول ة.

 

 من حي  المههر:    – 12/  5/  1

   األزمة ال احفة: ومج الرج ا فو ببهً ولك ها محسوةنة، وش

 يفألك مرخذ الحرار و ف زحفها احو  فة األزمة وااف ارما.

        األزمننة الا  فننة الف ائ ننة: ومننج أزمننة احنندث ل ننأة وب ننكل

 ع  ف، واأخذ  اب  الرف ر الفدوي.

       األزمنننة اللنننريحة الاأل  نننة أو الففروحنننة: ومنننج أزمنننة لهنننا

امرما اللريحة الاأل  ة الفألفوةنة، بح نث ي نار بهنا كنل      م 

 أ رالها م ذ ا أاها.

       األزمنننة ال نننف  ة أو الفسنننرررة: ومننننج مننن  أخانننر أاننننوان

األزمات وأشدما ادم را  لألك ام اإلداري، لهج أزمة  ام نة  



 

 

ً  أةنبابها، أو ع اصنرما، أو أ رالهنا، أو        لج كنل شنجً ةنوا

 44ها.الاوامل الرج ةاعدت لج يهورما وافا ف

 تهنام من قسم األزماف كما أللا:  

 األزماف المادألة  أت المعنوألة:   – 13/  5/  1

 األزماف المادألة: -أ

ومج أزمات ذات  اب  ا رلادي، ومادي، وكفج، و ابألة لألح ناد،   

ويفك  دراةرها والراامنل ماهنا مادينا  وبنأدوات ار اةنب من   ب انة        

 األزمة.

 تمن أمثلتها:  

 اات.ااخفاض حاد لج الفب  

 .إاراج ةأل  لاةدة أو   ر ماابحة لألفواصفات 

 .ًأزمة ال ذا 

 .أزمة الديوم 

 .أزمة اش رراض م  الب وك 

 .عدم اولر الس ولة 

 .أزمة الافالة 

                                           



 

 

 األزماف المعنوألة:   -ب

ومننج أزمننات ذات  نناب  افسننج، وشخلننج، و  ننر مألفننود، وش       

منة،  يفك  اإلمساك بأباادما بسهولة، وش يفك  رؤينة أو ةنفان األز  

 بل يفك  ال اور بها. وم  أم ألرها.

 .أزمة ال حة 

 .ًادمور الوش 

 .عدم رزاً الاامأل   واةر ائها 

 .يأد الباب 

 .ًادمور اشارفا 

 .ااخفاض الرو  الفا وية 

 األزماف البسيطة  أت الحاد :    – 14/  5/  1

 األزماف البسيطة:   -أ

ي ومنننج األزمنننات خف فنننة الرنننأث ر، ويسنننهل ماال رهنننا ب نننكل لنننور   

 وةري .

 مذ  األزمات البس اة:  ةوم  أم أل 

 .اإلشاعات الداخأل ة الفحدودة 

 .عفل اخريبج لج باب أج اً الك ام اإلداري 

 .إزراب عفاد أحد األ سام لج ال ركة 

 .ولاة مدير إدارة أو اةرحالرم 

 .عال لج خه إاراج 



 

 

 األزماف الحاد :   -ب

م اإلداري ومننج األزمننات الرننج ارسننا بال نندة والا ننف و هننر الك ننا      

 لألف  فة واحويب أركاام.

 وم  أم ألة مذ  األزمات الحادة:  

 .حري  لكل مخازم الخامات والسأل  ال ام ة 

 .إزراب شامل لكل الاامأل   لج الك ام اإلداري 

 .اعرلام الا اري  لج شركة   رام 

 .م امرات لج كالة مدم الدولة 

 .اعرداً م  دولة خارج ة 

 أت عامة:  أزماف جزئية    - 15/  5/  1

 أزماف جزئية:   -أ

ومج أزمات ااود ج ًا  م  ك ام الف  فة أو ال  نام، ولن س كألنم،    

ويكننوم الخننول منن  أم اةننرفرار األزمننة  نند يفرنند إلنن  بننا ج أجنن اً  

 ال  ام. 

 وم  أم ألرم ما يألج: 

  .حري  لج أحد ع ابر اإلاراج 

 .اعرلام لباب الاامأل   لج أحد األ سام 

 سام.ادمور الافل لج أحد األ  

 .ااخفاض الرو  الفا وية لج إحدى اإلدارات 

 .يهور وباً لج أحد الفدم الل  رة 



 

 

 .اسفا لج إحدى الفدارد 

 أزماف عامة:   -ب

ً  كننام شننركة أو          ومننج أزمننات ا اننج كالننة أجنن اً الك ننام   ةننوا

م  فة أو دولة (، ومو يؤثر عأل  كالة أ رال ال  نام وأشخاصنم،   

 وم ر اام.

  وم  أم ألرم ما يألج: 

 .حري  يأاج عأل  ال ركة بأكفألها 

 .  ادمور حاد لج إاراج ة الفل 

 .إزراب عام لكالة الفويف   والاامأل   لج ال ركة 

 أزماف تحيد   أت متكرر :   – 16/  5/  1

 األزماف الوحيد :   -أ

ومج أزمات ل ائ ة،   ر دورينة، و  نر مركنررة، ويلناب الر بنؤ      

ارجة ع  اإلدارة مج الرج بحدوثها، وعادة ما يكوم م اك أةباب خ

 اؤدي إل ها.

 وم  أم ألرها:  

 .أماار ع  فة أو جفال يؤدي إل  خسائر 

  . حر شديد يؤدي إل  حرائ 

 .ة ود اؤدي إل  مدم م  آت 

 . أعاص ر وصواع 



 

 

 األزماف المتكرر :   -ب

ومج أزمات ارسا بالدورية والركرار واحدث لج دورات ا رلنادية  

بالدراةة والبحث يفك  احديد مر  ةنرح   ومواةا يفك  الر بؤ بها. و

 األزمة ودرجة حداها، وبالرالج يفك  الس ارة عأل ها، وم  أم ألرها: 

 .ًااخفاض الاألب عأل  الف روبات لج ال را 

 .أزمة عدم اوالر الحوى الاامألة لج مواةا الحلاد 

 . عدم اشحر اج لألاامأل   لج شهور ما  ة دوريا 

  ة وات. 10كساد عاد كل 

 45 للح   الرج اهدد الف روعات.أزمات ا 

                                           



 

 

 Crisis Managementإدار  األزمة: 

 المقدمة:

ياد الراامل م  األزمات أحد محاور اشمرفام لج اإلدارة، ح ث أانم  

يحر ج وجود اون خا  م  الفنديري  النذي  يرسنفوم بالاديند من       

واشا ام اشافانالج، والحندرة عألن      تالفهارات م ها ال  اعة وال با

ورةنا   ةر اإلبداعج والحندرة عألن  اشالناد والحنوار وصن ا      الرفك 

 46الركر كات الالزمة لألراامل م  األزمة.

ولج مذا الفبحث ةن حوم الباحنث بروزن ح مفهنوم إدارة األزمنة من        

اإلشننارة إلنن  أزمننة اللننواريخ الروةنن ة لننج كوبننا، ومحومننات إدارة 

م وةنننائل احسننن    ننندرة الف رفننن  أو الك نننا   األزمنننة، ومراحألهنننا، و

 اإلداري لج إدارة األزمات.

وة رحدث الباحث أي ا  ع  ماو ات عفل إدارة األزمات، وة حوم 

 بروز ح افوذج إلدارة األزمة لج الفراحل الفخرألفة إلدارة األزمة.

 مفهوم إدار  األزمة:   – 2/1

مفهوم إدارة األزمة ي  ر إلن  ك ف نة الر ألنب عألن  األزمنة باةنرخدام       

ج م  أجل االلج ةألب ااها ما أمك ، واا ن ا  األةألوب اإلداري الاألف

 اإلي اب ات.

ويرج  أحد البناح    أصنودو إدارة األزمنة و إلن  اإلدارة الاامنة        

وذلك لإلشارة إل  دور الدولة لج مواجهة الكوارث الاامة الففاجاة 

                                           



 

 

وينننننرول الانننننوارئ، م نننننل الننننن شزد، والف  نننننااات، األوبانننننة،  

 47وب ال امألة(.والحرائ ، وال ارات ال وية، والحر

لنن دارة األزمننات مننج و ا نناط مننادل يحننوم عألنن  البحننث والحلننود 

عألننن  الفاألومنننات الالزمنننة الرنننج افكننن  اإلدارة مننن  الر بنننؤ بأمننناك   

واا امات األزمة الفرو اة، واه اة الف اة الف اةنب لألراامنل ماهنا،    

عنن   رينن  ااخنناذ الرننداب ر لألننرحكا لننج األزمننة الفرو اننة والح نناً      

 48ر مسارما للالح الف  فةو.عأل ها أو ا   

ويرى باب الباح    أم إدارة األزمة:و عفأل ة إدارية مرف  ة ألاها 

اراننرض لحنندث مفنناجإ، وألاهننا احرنناج لرلننرلات حاةننفة ةننرياة   

ارفنن  منن  ااننورات األزمننة، وبالرننالج يكننوم إلدارة األزمننة زمننام        

 ات الفبادأة لج   ادة األحداث والرأث ر عأل ها واوج هها ولحنا  لفحر ن  

 49األمورو.

كفننا اا ننج إدارة األزمننة و الراامننل منن  األزمننات منن  أجننل ا  ننب       

حنندوثها منن  خننالد الرخانن ه لألحنناشت الرننج يفكنن  ا  بهننا، وإجننراً  

الرح نن رات لمزمننات الرننج يفكنن  الر بننؤ بحنندوثها لننج إ ننار ا ننام   

                                           

 

 

 



 

 

يابنن  منن  مننذ  الحنناشت الاارئننة ع نند حنندوثها ب ننرض الننرحكا لننج   

 50ارما الردم ريةو.ال رائ  أو الحد م  آث

أما عبد الرحف  اول   لحد عرل إدارة األزمات بأاها:و ل  الح اً 

عأل  جااب كب ر م  الفخا رة وعندم الرأكند بفنا يسنفح لنك برحح ن        

 احكا أكبر لج مل رك ومحدرااك و.

 51و اد أي ا بأاها: و الرخا ه لفا  د ش يحدث و.
 

كان تحدألاد عناصارها    تمن خالل المفاهيم السابقة  دار  األزماة ألم 

 ايما أللا:  

عفأل ة إدارية خاصة ارف ل لج م فوعة م  اإلجنراًات اشةنر  ائ ة   

 الرج ار اوز الوصف الوي فج الفاراد لألفهام اإلدارية.

 اةر ابات إةرراا   ة لفوا ف األزمات.

اننندار األزمنننة بواةننناة م فوعنننة مننن  الحننندرات اإلدارينننة الكفنننوًة    

 اجهة األزمات.والفدربة ادريبا  خاصا  لج مو

 اهدل إدارة األزمة إل  احأل ل الخسائر إل  الحد األدا .

                                           

 



 

 

  52اسرخدم األةألوب الاألفج لج ااخاذ الحرار.

 

 أزمة الصوارألخ الكوبية تتأصيل إدار  األزماف:   -2/2

يحود م ري ك س  ر و إم الراريخ مو ذلك الفن  ا ال اخنر بالحكفنة    

ل علننراا ، شننرياة أم الننذي ا نند ل ننم الففنناا ح الذمب ننة لحننل م نناك

 اارل أي  ا رب ماول ا و.

لحنند وجنندت إدارة األزمننات لننج الففارةننة م ننذ علننور مو ألننة لننج   

الحنندم. وكااننب م هننرا  منن  م ننامر الراامننل اإلاسننااج منن  الفوا ننف   

الاارئننة أو الحرجننة، الرننج واجههننا اإلاسننام م ننذ أم جوبننم برحنندي    

 –اب انة الحناد   ب  –الاب اة و  ر  م  الب ر. ولا اك  اارل آاانذ  

باةنننا إدارة األزمنننات وإافنننا احنننب مسنننف ات أخنننرى م نننل الح كنننة    

 الدبألوماة ة، أو براعة الح ادة، أو حس  اإلدارة ....إلخ.

وكااننب مننذ  الففارةننة مننج الفحننك الحح حننج لحنندرة اإلاسننام عألنن         

مواجهننة األزمننات والراامننل منن  الفوا ننف الحرجننة بفننا اف ننر  منن     

 م عأل  اإلبركار. ا ات إبداعم، واسرف   دراا

لحنند كااننب إدارة األزمننات إحنندى أةننال ب إدارة الاال ننات اإلاسنناا ة    

عألنن  مسننرويااها الفخرألفننة م ننذ ل ننر الرنناريخ، وكااننب الحنندرة عألنن       

                                           



 

 

 –ةننبحاام وااننال     –ال  ننا  ل هننا امر ننازا   ري يننا  خننص بننم اهلل      

 53الباب م  الب ر دوم الباب اوخر.

م، باعربارمنا ال فنوذج   1962 وكااب أزمة اللنواريخ الكوب نة عنام   

ال ننناجحو إلدارة األزمنننات و، منننج إشنننارة البننندً شاانننال  ال هننند      

األكاديفج احو اأص ل مبادئو إدارة األزمات و، وبها يؤرة ااريخ 

دخننود مننذا الفلنناألح إلنن   ننامود الاال ننات الدول ننة، وذلننك ع نندما 

أ ألننن  و روبنننرت ماك فنننارا و وزينننر الننندلان األمريكنننج لنننج إدارة   

م ناد   –باند اوم   –س ك  دي جفألرم ال نه رة و لنا ياند م ناك     الرئ 

 لألحديث ع  اإلةرراا   ة، وإافا ع  إدارة األزمات لحهو.

و د جاً ااح ب ماك فارا مذا ار  ة حفاةم الففرط ل  نا  الوشينات   

الفرحنندة األمريك ننة لننج إدارة مننذ  األزمننة، ول بننرز أمف ننة إيننالً و     

  اشمرفننام بحسننبام مننا كننام يفكنن    إدارة األزمننات و  نندرا  أكبننر منن  

لإلخفا  لج إدارة مذ  األزمة م  الرسبب لج دل  الانالا إلن  ماوينة    

الدمار ال ووي، ح ث  درت الخسائر الفحرفألة لج مذ  الحالة، ولنج  

% منن  ااننداد ةننكام الفاسننكري    50 – 33األروا  لحننه، مننا بنن   

زمنة بن     الفر ازع  ، كفا اراوحب لر  ال  ا  لنج إدارة منذ  األ  

27 – 50 .%54 

 مقوماف إدار  األزمة:   -3/  2

يحود الخ  ري بنأم الراامنل من  الفو نف األزمنوي وإدارة األزمنة       

يراألننب اةننرخدام عنندة أةننال ب إداريننة مرحدمننة اافننل عألنن  احح نن         

                                           

Graham Allison: Essence of Decision, U.S.A., Little 

Brown and Company, 1971, P.5. 



 

 

الف اة الف اةب لألراامنل من  األزمنة، ولنج الو نب ذاانم ارن ح لفرين          

 مل.الراامل م  األزمات حرية الحركة بالكا

وم  م ا احراج إدارة األزمات إل  احر اجات إدارية خاصة وأي نا   

إل  مهارات إدارية خاصة، وم  م ا ياأل  عأل ها النباب ملناألح   

ح ث اخرج  Management By Exceptionاإلدارة باشةر  اً 

األوامر اإلدارية ع  مسار األوامر الاادية، وع  اله كل الر   فنج  

 Task وعنة ومسن دة إلن  لرين  عفنل      الحنائا والنبح السنألاات م    

Force 55لألراامل م  األزمة. تلديم كالة اللالح ات والفسؤول ا 

ويفك  أم احندد أبنرز محومنات اإلدارة الفاالنة لمزمنات من  خنالد        

 أدب ات الدراةة الرج اار ب لرألك الفحومات ل فا يألج: 

 تبسيط ا جرافاف تتسهيلها:   – 1/  3/  2

لألراامنننل بننن فس اإلجنننراًات الرحأل دينننة،    ش ي نننوز إخ نننان األزمنننة 

لاألزمة عادة ما اكوم حادة وع  فة، وأي ا  ش يفك  ا امل ع لر 

الو ب الذي  د يؤدي ا امألم إلن  دمنار كامنل لألك نام اإلداري النذي      

حنندثب ل ننم األزمننة، لنناألمر يراألننب الرنندخل السننري  والحاةننا منن       

الحننندث خنننالد ابسننن ه اإلجنننراًات مفنننا يسننناعد عألننن  الراامنننل مننن  

 56األزموي وماال رم.

 إخ اع التعامل م  األزمة للمنه ية العلمية:   – 2/  3/  2

ش يفك  الراامل م  األزمنة لنج إ نار من  الا نوائ ة اشرا ال نة أو       

ة اةنة الفاننل ورد الفاننل، بننل ي نب أم يخ نن  الراامننل منن  األزمننة   

                                           

 



 

 

لألفننن ه  اإلداري السنننأل ا لرأك ننند عوامنننل ال  نننا ، وحفاينننة الك نننام      

داري منن  أي ااننورات   ننر محسننوبة  نند يلنناب عأل ننم احرفنناد  اإل

 ز اها، ويحوم الف ه  اإلداري عأل  أرب  ويائف أةاة ة مج: 

 57الفراباة. –الروج م. د  -الر   ا. ج -الرخا ه. ب

  تقدألر الموقف األزمو :   – 3/   3/  2

شبد أم ي فل احدير الفو ف األزموي احأل ال  كامال  ألةنباب األزمنة   

ورمننننا، واحدينننند د  نننن  وشننننامل لألحننننوى اللنننناااة لمزمننننة،       واا

والفسننناعدة لهنننا، والفنننؤثرة ل هنننا، ثنننا احننندير الحننندرات واإلمكاانننات  

الفراحننة لنندى ال هننة الفسنناولة عنن  إدارة األزمننة، وذلننك منن  خننالد   

باحرفاشت اانور   ؤجف  الفاألومات الد  حة ع  أبااد األزمة، والر ب

 58األحداث وإمكاا ة الس ارة عأل ها.

 تحدألد األتلوألاف:  – 4/  3/  2

ب نناًا  عألنن  احنندير الفو ننف الحننالج والفسننرحبألج ألحننداث األزم ننة،        

اوز  الخاه والبدائل الرج يرا ارا بهنا لنج زنوً األولوينات الرنج      

 59. اا احديدما ول  مااي ر ما  ة

                                           

 

 



 

 

 تفوأل  السلطة:   – 5/  3/  2

ريام يانند افننويب السننألاة و  ألننبو الافأل ننة اإلداريننة ال ننابب، وشنن    

النندورة الدمويننة لننج إدارة األزمننات، ومنن  ثننا ي  ننر إلنن  افننويب       

ً  لننج إدارة األزمننات، أو لننج    السننألاة محننور الافأل ننة اإلداريننة ةننوا

ااا  لري  الفهنام األزموينة، ويراألنب افنويب السنألاات من ح كنل        

لرد م  ألراد الفري  الف اط بم ماال نة األزمنة السنألاة ال نرورية     

لننج الو ننب ذااننم عألنن  الفننرد أم ياننرل     لرحح نن  عفألننم الفحنندود، و  

 60الفهام واألا اة الرج يرو   م م إا ازما.

اااات  قناااواف االتصاااال تا بقااااف عليهاااا مااا  الطااارف     – 6/  3/ 2

 اآلخر:  

احرنناج إدارة األزمننة إلنن  كننا م اةننب منن  الفاألومننات، وإلنن  مراباننة 

لورية لرنداع ات أحنداث األزمنة، وةنألوك ات أ رالهنا، وارنائ  منذ         

 ات، ومنن  ثننا لنن م لننرح   ننوات اشالنناد منن  الاننرل األخننر السننألوك

 61يساعد عأل  احح   مذا الهدل.

 الوار  االحتياطية الكااية:   – 7/  3/  2

األزمة احراج إل  الفها الكامل ألباناد الفو نف ال اشنإ عن  الرواجند      

لننج مو نن  األزمننة، كفننا احرنناج إلنن  النندعا الفننادي والفا ننوي الننذي   

ي لمحداث، إزالة إل  ما يفرألكم الحانان  يساعد عأل  ةرعة الرلد

الخا  م  مادات وإمكاا ات كب رة يفك  اوي فها، واشةرفادة م  

الحوى الب رية الفخأللة والرنج من  الففكن  أم اسناعد لنج عفأل نات       

                                           



 

 

إدارة األزمنننننة وإااحنننننة لرصنننننة الافنننننل الرانننننوعج ولننننن  أةنننننس   

 62مدروةة.

 التواجد المستمر اا مواق  األحداث:   – 8/  3/  2

ش يفك  ماال ة أزمنة وم ناك ا   نب لألفاألومنات الخاصنة بهنا لندى        

أحند أةنألوب      ذمرخذ الحرار، لذا ل م الرواجد لج موا   األحداث يأخ

 أةاة    مفا: 

 الرواجد السري لج مو   األحداث.

اأم   ادل  كا م اةب من  الب اانات الكال نة لفرخنذ الحنرار لنج إدارة       

 63األزمات.

 ارق مهماف خاصة:  إنشاف  – 9/  3/  2

ومننذ  اف ننند أك ننر لنننج ال واانننب األم  ننة، ح نننث أاننم وا نننرا  لربننناي      

األزمات واخرالل  ب ارها ل م م  ال رورة إا اً لر  الفهفنات  

الخاصة وذلنك لألرندخل السنري  ع ند الحاجنة إل هنا، عألن  أم اخ ن          

مننذ  الفننر  لرنندريب خننا  وعننادو حسننب اننون وح ننا الفهفننة، كفننا  

 64الدود األخرى وذات السب  لج مذا الف اد.ي ب اشةرفادة م  

 توعية المواطنين:    – 11/  3/  2

لج الحح حة ش يفكن  مواجهنة أي أزمنة بفاعأل نة دوم إعنالم واوع نة       

الفننوا     والفح فنن   بالنندور الفاألننوب منن ها الح ننام بننم ع نند و ننون   

                                           

 



 

 

األزمة، ح ث أم وع ها بالدور الفاألوب م ها يؤدي إل  الفسناعدة  

هنننة األزمنننة، مفنننا يراألنننب إعنننداد وا ف نننذ خانننه إعالم نننة  لنننج مواج

واوعوية لج مذا اإل ار، كفا أام يراألنب حفألنة إعالم نة عألن  كالنة      

الفسرويات اسرخدم كالة وةائل وأةنال ب اشالناد ال فنام ري من      

أجل اوز ح اإلجراًات الفسرخدمة لج مواجهة األزمة والفسناعدة  

 65الرج ي ر ر الفوا     احديفها.

 اليطة ا عالمية اا األزمة:   -11/  3/  2

ااد الخاة اإلعالم ة م  أما محومنات إدارة األزمنات، وال نرورة    

 احرا وجود ة اةة إعالم ة  بل وأث اً وباد األزمة.

وا ننرا  لفننا لإلعننالم منن  أمف ننة كبننرى لننج إدارة األزمننات، وألاننم     

ع دما يهفا الدور اإلعالمج يكوم لذلك اااكاد ةألبج عأل  عفأل ة 

إدارة األزمة، لذ يحرنر  إزاً ذلنك اا ن   مرحندث رةنفج عألن   ندر        

مننننن  الكفننننناًة والرأم نننننل والخبنننننرة بح نننننث يرنننننول  اإلدشً بكالنننننة   

 66الرلريحات ع  األزمة.

 

 Crisis Management Phasesمراحل إدار  األزمة:   – 4/  2

افر ما ا األزمات بخفس مراحل أةاة ة، وإذا ل ل مرخنذ الحنرار   

ألة من  منذ  الفراحنل ل انم يلنبح مسناوش  عن  و نون         لج إدارة مرح

 األزمة وافا ا أحداثها.

                                           

 



 

 

 Signalاكتشااااااف إشااااااراف ا نااااابار المبكااااار:   – 1/  4/  2

Detection 

عادة ما ارةل األزمة  بل و وعها بفررة  ويألة ةألسألة من  إشنارات   

الفبكر: أو األعراض الرج ا بإ باحرفاد و ون األزمة، ومنا   راإلاذا

شمرفام الكالج لهنذ  اإلشنارات لفن  الفحرفنل جندا  أم احن        لا يوجم ا

األزمة، وباإلزالة إل  ذلنك لن م كنل أزمنة ارةنل إشنارات خاصنة        

بهننا، و نند يلنناب الرفر ننة بنن   اإلشننارات الخاصننة بكننل أزمننة عألنن   

حنندة، وعألنن  ةننب ل الف نناد لحنند اكننوم الكرابننة عألنن  ال نندرام أو لننج    

  نب لنج صندور بانب     باب األماك  الخاصة م ال  ااب نرا  عن    

الاامأل  ، أو ربفا ش احفل منذا الفا ن  إ ال نا ، وربفنا اا نج زينادة       

عدد أعااد اوشت ل أة إشارة إاذار مبكر لافأل ات اخرينب داخألنج   

مرافننند، أو ربفنننا اكنننوم ار  نننة لوجنننود ع نننوب لنننج الفنننواد احنننب     

 الرل   .

 Crisisو ند لننوحظ أم الفنديري  بالف  فننات الفسننرهدلة لالزمنات    

Prone         عأل  درجة عال نة من  الفهنارة لنج ح نب إشنارات اإلانذار

الرننج ار بننأ بحننرب و ننون األزمننات، ب  فننا يرننوالر لنندى الفننديري  لننج  

 Crisis Preparedالف  فننننات الفسننننرادة لفواجهننننة األزمننننات  

مهننارات عال ننة لننج ال نناور بأيننة إشننارات حرنن  وإم كااننب خالرننة      

رهدلة لالزمننات ش واألةننوأ منن  ذلننك أم الفننديري  بالف  فننات الفسنن  

يرافنندوم ح ننب إشننارات اإلاننذار لحسننب ولكنن ها ياننا بوم حفألننة        

 األخبار الس اة، وشاارما:

 67و.No news, good newsو 

                                           



 

 

 Prepatation / Preventionاالقتعداد تالوقاألة:  – 2/  4/  2

ي نننب أم يرنننوالر لننندى الف رفننن  اشةنننرادادات واألةنننال ب الكال نننة    

ذلننك عألنن  أمف ننة إشننارات اإلاننذار      لألو ايننة منن  األزمننات، ويؤكنند   

الفبكننر، ألاننم منن  اللنناب أم اف نن  و ننون شننجً لننا ار بننأ أو ا ننذر      

باحرفاد و وعم، إم الهندل من  الو اينة ينرألخص لنج اكر نال احناط        

ال ننناف لنننج ا نننام الو اينننة بنننالف رف ، وم ننناك عال نننة بننن   الر بنننؤ  

باألزمننننات وبنننن   اشةننننراداد والو ايننننة م هننننا، إذ ااربننننر النننن شزد   

حرائ  والسن ود وااه نارات الفبنااج الحديفنة أمنا الكنوارث الرنج        وال

ارانننرض لهنننا الننندود، ح نننث اااكنننس ذلنننك عألننن  خانننه اشةنننراداد   

والو ايننة الرننج يحننوم بهننا النندلان الفننداج، بفننا ار ننف م منن  انندريب       

لملننراد واخر ننار لألفانندات ومننا إلنن  ذلننك، ولكنن  ااننرض الفبننااج       

  يندخل لنج دائنرة الفخنا ر     الحدي ة مراددة الاواب  لالاه ار لا يكن 

الفحرفألة، لا دما اح  األزمة ش يسرا   ةوى عدد محندود جندا  من     

ال اد أم يرلرل بهدوً وبكفناًة دوم أم يكنوم مندربا  عألن  ذلنك،      

ولهذا السنبب لفن  ال نروري النف ا ةن  اريومات مخرألفنة وارناب         

لمحداث ألزمة ارخ ألها، واخربار ذلك كألم حر  يلبح دور كل لرد 

 68ارولا  لديم افاما .م

 / Containmentاحتاواف األرارار تالحاد منهاا:      – 3/  4/  2

Damage Limitation 

منن  ةننوً الحننظ، بننل إاننم منن  الفسننرح ل م نن  األزمننات منن  الو ننون   

 الفا أم الف ود الردم رية ااند خاصن ة  ب ا نة لكالنة الن  ا الح نة،       

                                                                                                     

 



 

 

ألخص لج إعداد وعأل  ذلك ل م الفرحألة الرال ة لج إدارة األزمات ار

وةننائل لألحنند منن  األزننرار وم اهننا منن  اشار ننار لر ننفل األجنن اً     

األخرى الرج لا ارأثر باند لنج الف رفن ، وارو نف منذ  الفرحألنة لنج        

إدارة األزمات عأل   ب انة الحنادث النذي و ن ، لاألن  ةنب ل الف ناد        

ا نند أم كارثننة  ننر  عبننارة، و ر هننا السننري  لننا ي اننل م نناك أي    

مننن   ر نننوا لانننال، كفنننا لنننج حننناد الرانننرض  م ننناد لحفاينننة أروا 

لألافأل ات اإلرماب ة يلناب أم افانل شن اا  لرحأل نل الرنأث ر ال ناا  عن         

 اللدمة عأل  افود أولاك األشخا .

ويانند اسننرب الفننواد الك فاويننة منن  أخاننر األزمننات الرننج يفكنن  أم  

ااننرض ال نناد والب اننة لفخننا ر ش حنندود لهننا، وإذا أخننذاا اسننرب       

شركات أااب ب البرنرود ومنا يررانب عأل نم من       الو ود م  صهاري  

ا ريد الاديد م  األةر وإانالل األرازنج ال راع نة والفحاصن ل،     

وكننننذلك ااننننريب الادينننند منننن  الحننننرى لألحرائنننن  واهدينننند األروا   

والففرألكننات وال ننروة الح واا ننة، ل ا ننا انندرك أبانناد أمف ننة احرننواً        

 69األزرار الرج ا  أ ع  م ل مذ  األزمات.

 Recoveryاقتعاد  النشاط:  – 4/  4/  2

بالفال (  تا فل مذ  الفرحألة إعداد وا ف ذ برام    جام ة واخربر

 ل رة و ويألة األجل، وإذا لا اخربر مذ  البرام  مسبحا  ل ام يكنوم  

مننن  اللننناب اإلةنننر ابة ووزننن  الحألنننود الف اةنننبة ع ننندما احرننندم   

حاولنة  األزمة، وار ف  مرحألة اةراادة ال  اط عدة جوااب م ها: م

اةننراادة األصننود الفألفوةننة والفا ويننة الرننج لحنندت والفالحننظ أم       

الفديري  الذي  يحددوم مسبحا  الا اصر والافأل نات واأللنراد، النذي     

                                           



 

 

ياربننننروم عألنننن  درجننننة منننن  األمف ننننة لألح ننننام بالافأل ننننات ال وم ننننة    

 يسرا اوم إا از مذ   الفرحألة بكفاًة.

جسن فا  بنالررك      و د اراكب الف  فنات الفسنرهدلة لمزمنات خانأ      

عألننن  الافأل نننات الداخأل نننة بر امنننل انننأث ر األزمنننة عألننن  األ نننرال     

الخارج ة أو اهرا بذلك لج و ب مرنأخر، وعنادة منا ي رناب ال فاعنة      

الرننج  اافننل لننج مننذ  الفرحألننة شننجً منن  الحفنناد ال ائنند، ح ننث          

اركننااف ال فاعننة وارفاةننك لننج مواجهننة خاننر محنندد ومهفننة أك ننر  

 احديدا .

 Learningالتعلم:  – 5/  4/  2

الفرحألة األخ رة منج النراألا الفسنرفر وإعنادة الرح ن ا لرحسن   منا انا         

إا از  لج الفازج، ح ث أم الراألا ياد أمرا ح ويا ،   نر أانم منؤلا    

 لأل اية وي  ر ذكريات مؤلفة خألفرها األزمة.

ولكج يراألا الفرً ل ام ي ب أم يكوم عأل  اةراداد لرحبل الحأل  دوم 

 ف ن.اشةرسالم لأل

إم اةرخال  درود مسرفادة م  كارثة أو أزمة رم  بروالر حس 

مرمننف لنندى اإلاسننام ي األننم يحنندر مااانناة ال  ننر ويرلننور افسننم أو   

 أحب ال اد إل م يفروم بر ربة ال  ر.

والراألا ش يا ج ابادد اشاهامات، أو إلحاً الألوم عأل  ال  نر واحف ألنم   

 70اً باوشت كاذبة.، أو البحث ع  كبا لداً، أو إدعةالفسؤول 

 

                                           

 



 

 

تقد قام بع  الباحثين بتحدألد مراحل إدار  األزماة بشاكل ميتلاف    

 عما قبا...

 اقد قسمها أحمد عز الدألن إلى ثالث مراحل:  

   ومننج الفرحألننة الرننج ا ننذر بو ننون    مرحلااة مااا قباال األزمااة :

األزمة، ومج  البا  ما اكوم مرحألنة اربألنور ل هنا م نكألة منا،      

 ع ها. وارفا ا حر  ا ر  األزمة

    ومننذ  الفرحألننة مننج الفحننور    مرحلااة التعاماال ماا  األزمااة :

النننرئ س لففهنننوم إدارة األزمنننة ح نننث يرنننول  لريننن  األزمنننة  

اةنننننرخدام اللنننننالح ات الفخولنننننة لنننننم، ويابننننن  الخانننننه     

 الفوزوعة.

  ومنج الفرحألنة الرنج ينرا ل هنا احرنواً       مرحلة ما بعد األزماة :

ار ياربنر  اوثار ال اا ة ع د حدوث األزمة، وعنالج األنك اوثن   

ً  مام م  عفأل ة إدارة األزمة.  71ج 

 كما حددها عليوا بأرب  مراحل:  

  اكفنن  أمف ننة مننذ  الفرحألننة لننج  نندرة      المرحلااة التحبألرألااة :

الح نننننادة عألننننن  اةر نننننرال واةرك نننننال كنننننل اشحرفننننناشت   

 والفر  رات الرج  د ي  ا ع  و وعها أزمة ما..

 نن  : إذا مننا ل ننل صنناا  الحننرار لننج او مرحلااة نشااوف األزمااة 

حنندوث أزمننة لنن م مر  ننرات مننذ  الفرحألننة ةننرعام مننا ا فننو  

 وارس  ويراايا خارما.

                                           



 

 

 :ابدو مذ  الفرحألة ع دما يخف  صاا   مرحلة انف ار األزمة

الحننرار لننج الراامننل منن  الاوامننل الرننج حركننب األزمننة أو لننا  

يسرا  الس ارة عأل  مر  رااها الفرسارعة بح ث الل إلن   

 مذ  الدرجة م  اشةر راً.

 ارالشن  لنج مننذ  الفرحألنة الاوامننل     حلاة انحساار األزمااة:  مر

الفسننببة لمزمننة بح ننث ااننود األمننور إلنن  مرحألننة الرننوازم      

الاب اننج  بننل حنندوث األزمننة، وارف نن  مننذ  الفرحألننة برننوالر   

درجنننات عال نننة مننن  الكفننناًة والخانننه بلننندد الراامنننل مننن     

 72األزمات وصوش  لفرحألة الروازم.

 

م تمااا  أت الكياااان ا دار  ااااا  تقاااائل تحساااين قااادر  ال  – 5/  2

 إدار  األزماف:  

يفكنن  لألف رفنن  أم يحسنن  منن   دراننم لننج إدارة الفراحننل الخفسننة       

 لمزمات ع   ري  ما يألج: 

 مرحلة اكتشاف إشاراف ا نبار المبكر:  

       زرورة إا اً أةنال ب شكر نال إشنارات اإلانذار لمزمنات

 الفحرفألة.

 .لري  داخألج شخربار اإلجراًات الفرباة 

 .مكالأة مكر فج ومبأل ج اإلاذار 

 .وصف الويائف الرةف ة الفسرخدمة لج ال  ام 

                                           



 

 

 .م كل لألرحارير الرج ة سرخدمها مرك  إدارة األزمات 

 .إا اً مرك  لرألحج إشارات اإلاذار 

 .ا ر ثحالة ا   ف ة مساادة ل  ام ك ف إشارات اإلاذار 

 مرحلة االقتعداد تالوقاألة:  

 .لحص لمزمات 

  وص ااة لكل الفادات.لحص روا  ج 

     إرشنننادات ل  نننة رةنننف ة، وإجنننراًات اسنننرخدم أدوات إدارة

 األزمات   احأل ل الخار، ش رة الفخا ر(.

 .احأل ل الاوامل الب رية الخاصة بالفادات ذات الخاورة 

 .الرحكا لج الرحف ل لف   ال يادة 

 .إدارة ال  ام وم   اإلةرال 

 مرحلة احتواف األررار تالحد منها:  

 عأل  الفاألومات الالزمة. الحلود 

 .ًاحديث الحدرات لج م اد اشحروا 

 .ًإخربار  درات اشحروا 

 .ًا ف ذ أةألوب اشحروا 

 .احدير ومكالأة محروي األزرار 

 .اخل ص الفوارد شحرواً األزرار 



 

 

 مرحلة اقتعاد  النشاط:  

 .احديد األ رال الفا  ة الهامة لفرحألة اةراادة ال  اط 

    منن  الفهننام والخنندمات والف ر ننات     احدينند الفسننروى األدانن

 الفاألوبة لف اولة األعفاد.

    انندب ر الفننوارد الالزمننة لافأل ننة اةننراادة ال  نناط بانند األزمننة

 واةراادة ال حة.

 .احديد اشحر اجات الداخأل ة والخارج ة 

     احديد وةائل اةراادة ال حة بال فس، ولو ةنببب األزمنة عن د

 ج ً ع  با ج وحدات الف  فة. 

 يات لالحر اجات األةاة ة.احديد أولو 

 .احديد أما األعفاد الفاألوبة شةرا ال ال  اط 

    احدينند الرفاعننل بنن   وةننائل الرح  ننة والفراألبننات الب ننرية لننج

 خاه اةراادة ال  اط.

 مرحلة التعلم:  

 .زرورة مراجاة األزمات السابحة 

 .مراجاة أةألوب إدارة األزمات بدوم إلحاً الألوم عأل  أحد 

 عفنناد الرننج افننب بلننورة ج نندة واألننك الرننج  الفحاراننة بنن   األ

 افب باريحة   ر ةأل فة.

 .الراألا لمزمات األخرى الفحرفألة 

 .عرض الدرود الفسرفادة بلورة رةف ة 



 

 

        إابان أةألوب الالنف النذم ج واشبركنار من  لرين  مراجانة

 األزمات.

 قنوألا مثاًلسابحة بلورة دورية اةراادة واذكر األزمات ال (.)
 

 

 

 وقاف عمل إدار  األزماف:  مع  – 6/  2

ر ا ال هد الفرو ن  من  إدارة األزمنات إش أم م ناك عوامنل عديندة       

…….. اواجننم مننذ  اإلدارات بننل واواجننم لكننر إدارة األزمننة ذااننم    

 م ها: 

  إدارة األزمننات مننج إدارة مسننرحبأل ة ارو نن  وا نن  احرفنناشت

لفا  د يحدث ومو  د يكنوم مرلوزنا  وعامنل شنؤم لنج ا نر       

 دات الرج ابدأ الافل برفاؤد زائد.باب الح ا

 .إدارة األزمات ش زرورة لها لج الو ب الحازر 

     اح  لج بدً ال  اط وش ارو   حدوث أزمنات بنالفا   النذي

 يسردعج وجود إدارة لمزمات.

 .ح ا م  أا ا كف ل بحفاير ا م  األزمات 

 .ادات الف  أة م  الكفاًات الف هود لها وش ارو   أزمات   

 م ارفاًد بالفسرحبل.شبد أ 

 .ال  اط ا ح ل م عديد م  الف  آت  بأل ا 

 .اح  اف ج عأل  خاا مؤةسات ااجحة عديدة 

     ع ند و ننون   –كالحكومنة بكنل إمكااااهنا     –م ناك من  ةن  حذاا

 األزمة.



 

 

 رمو ا ا الفخرار ةول يحف  ا م  األخاا. 

 . ال ائاات ل  اؤثر عأل  مكاار ا لج السو 

  كل أزمة لألفاذا ارو   األةوأ؟.حر  اوم لا ارارض لفا ي 

     ومنناذا افاننل إدارات األمنن  واإلاحنناذ والفاننالإ و  رمننا منن

 اإلدارات الحكوم ة.

 .ش اوجد أزمة  الفا لا يح  أي اون م  أاوان ال رر 

          مننا مننج األزمننة الرننج ي ننب أم اسننراد لهننا اوم؟ ربفننا يحنن

   رما.

 !األزمة  در ش يفك  رد ... ألس ا مؤم    باهلل؟ 

 ذا كااب أكبر مفا  دراا واةرادداا... ماذا افال؟وإ 

  وحرنن  إذا  –ةننول احنن  يا ننج ةننول احنن .. إذا  نندر لهننا ذلننك

 اةرادداا لها.

        األزمات الرج و انب لف  نآت أخنرى ةنابحا  و انب ل نرول

 خاصة بهذ  الف  آت، لألفاذا ارو   حدوثها ل ا؟

  مننل يكفننج شننراً عدينند منن  وثننائ  الرننأم   لر ا ننة كننل أزمننة

  اة؟مرو

   أما شجً حفاية ةفاة الف  أة وم ر ااها، وما يأاج باد ذلنك

 73ش أمف ة لم.

                                           

 



 

 

 نموذج إدار  األزمة:    –2/7

 أل ا ةابحا  أم الهدل األةاةج م  إدارة األزمنة منو م ن  حندوثها إم     

 أمك  أو الرحأل ل م  آثارما إل  الحدود الدا ا.

مرحألنة من    ولرحس    ندرة اإلدارة لنج الراامنل من  األزمنة لنج كنل        

مراحألها كنام شبند من  وجنود عندد من  الفراألبنات الرنج اروالن  من            

 مذ  الفرحألة.

مرحلااااة مااااا قباااال األزمااااة ) اكتشاااااف ا شاااااراف      – 1/  7/  2

 االقتعداد تالوقاألة (: 

ولنننج منننذ  الفرحألنننة احنننوم بانننب الف  فنننات برخلننن ص الو نننب       

 والفانندات والحننوى الاامألننة منن  أجننل اشةننراداد لمزمننة وذلننك منن     

 خالد عدد م  الفراألبات الرج اروال  م  مذ  الفرحألة: 

 إنشاف تحد   دار  األزماف:  

ومذ  الوحدة مهفرها الرلدي لمزمات الفخرألفنة، وي نب أم ااان     

، وأم ينننرا الهنننا اللنننالح ات الكال نننة لألح نننام بفهامهنننا ومسنننؤول ااه    

ا   فها ب كل ج دو ا ام الفلفولة و، ومو احند األةنال ب الفاعألنة    

رلف ا اله كل الر   فنج ويركنوم من  وحندة دائفنة يفكن  اا ي منا        ل

بخبننراً منن  األ سننام الوي ف ننة الفخرألفننة، وارف نن  بالفرواننة وةننرعة  

الرك نننف مننن  ا   نننر ال نننرول، وبف نننرد احديننند واارينننف األزمنننة   

ودرجننة الرهدينند الفلنناحبة لهننا يفكنن  لفنندير األزمننة أم يخرننار منن     

اد ذوي الحننندرة والفهنننارة  جف ننن  األ سنننام الوي ف نننة أل نننل  األلنننر   

 الالزمة لألراامل م  األزمة.



 

 

 إنشاف ارق المهماف الياصة:  

لألراامل م  كل أزمة حسب خلوص رها وذلك لألردخل السنري  ع ند   

الحاجة عأل  أم اخ   مذ  الفر  لردريب خا  وعادو حسب اون 

 74وح ا الفهفة.

 التدرألب:  

امأل   لج إدارة ي ب الح ام باحد دورات ادريب ة مرخللة لكالة الا

 األزمات عأل  أم يرا الررك   ل ها عأل  دورما لج إدارة األزمة.

 التطوع تمشاركة القطاع الياص:  

ي ب عأل  إدارة األزمة لرح الح وات من  الحانان الخنا  لالةنرفادة     

 م  إمكاا ااها و ب األزمات.

 التوعية تا عالم:  

ألنوب من ها الح نام    ش بد أم يرا إعالم واوع ة الفنوا     بالندور الفا  

بم ع د و ون األزمة، ومذا ينؤدي إلن  الفسناعدة بدرجنة كب نرة لنج       

مواجهة األزمة، ومذا يراألب إعداد وا ف نذ خانه إعالم نة واوع نة     

 لج مذا اإل ار  بل وأث اً وباد األزمة.

                                           



 

 

 التعاتن ا قليما تالدتلا:  

ً  من  الفؤةسنات اإل أل ف نة أو الدول نة وذلنك        مد جسور الرااوم ةنوا

لربادد الفاألومات حنود ك ف نة الراامنل من  األزمنات ومندى إمكاا نة        

 الحلود عأل  مساعدات م  مذ  ال هات.

 إعداد قينارألوهاف األزمة:  

ياربنننر إعنننداد ةننن  اريومات لفواجهنننة األزمنننة واحديننند اإلجنننراًات 

الالزمننة اإلابننان لفواجهننة الراننور منن  األمننور الهامننة واألةاةنن ة      

 اريو مو عرض لفا يفك  أم يحدث من   ل  ا  خاة األزمة، والس 

اانننورات ألزمنننة ما  نننة عننن   ريننن  الخ ننناد  واةنننرخدام أةنننألوب    

اشااال  الفكري، وير ح وجود ة  اريومات لمزمنة اسنه ل عفأل نة    

ااخاذ الحنرار أث ناً الف ابهنة، كفنا يفرنرض إعنداد اةنرراا   ات لنج         

ذ  زوً أل ل وأةوأ ة  اريو وذلك لرحح   الفائدة الفرجنوة من  من   

 75الس  اريومات.

 مرحلة التعامل م  األزمة:   – 2/  7/  2

ومننننذ  الفرحألننننة اانننند اشخربننننار الحح حننننج لألخاننننه الفانننندة ةننننألفا        

ولألر ه ننن ات الفرابنننة مبكنننرا  ولألرننندريب النننذي ةنننب   بنننل حننندوث    

األزمة، وش ا س  م ا أم األزمات ل سنب واحندة لألكنل أزمنة اكر نك      

ش أم منذا اشخنرالل ش يف ن     ما   إلداراهنا والراامنل من  أحنداثها إ    

 م  وجود  واةا م رركة ب   مذ  األزمات.

تايما أللا بع  ال وانب التا أل ب أخبها اا االعتبار أثنااف هابا   

 المرحلة:  

                                           



 

 

 تنفيب خطط األزماف:  

وم ننا ي ننب عألنن  وحنندة إدارة األزمننات وزنن  الخاننه الف هنن ة        

انا إعندادما    ةألفا  موز  الر ف نذ واشةنرفادة من  السن  اريومات الرنج     

واخربارمننا لننج الفرحألننة السننابحة مننا  بننل األزمننة، منن   مالح ننة أم   

باننب السنن  اريومات  نند يحرنناج إلنن  ااننديل احرفننم  ب اننة األزمننة     

وااورااها الففاجاة، وم ا ش بد أم ارولر لج إدارة األزمة الفروانة  

 والكفاًة، وزبه ال فس، والفوزوع ة، والد ة.

 قياد  مركز األحداث:  

ا اً لر  عفأل ات مل رة  ريبة من  الحندث لفااي نة ومارلنة     أو إ

األمور عأل  حح حرها بح ث احوم برل  احاريرما إلن  إدارة األزمنات   

 ... وارألح  بالرالج الروج هات ح اد ما يأل م ااخاذ .

 المعلوماف تاالتصاالف:    

وحرننن  اننن  ح إدارة األزمنننات لنننج أعفالهنننا شبننند لهنننا مننن  افألنننك       

  ح ة ولج الو ب الف اةب.الفاألومات الحح

 التعامل م  ا عالم:  

ي ب عأل  إدارة األزمة الراامل م  اإلعالم لفا لم م  دور بنارز     

ومؤثر لج افاعالت األزمة، لذا يحرر  أم ينرا اخلن ص و مرحندث    

رةفجو عأل   در م  الكفاًة والرأم ل والخبرة يحوم بناإلدشً بكالنة   

إعداد منذا الرلنريح من   بنل      الرلريحات ع  األزمة، عأل  أم يرا

 لري  

  إعالمننننج ، ة اةننننج، أم ننننج ( مخننننرص لفراعنننناة كالننننة أصنننندائم  

 واااكاةاام الفحرفألة.



 

 

 أهمية الوقت:  

الو ب ياربر حاةفا  لج مواجهة األزمنات بكالنة أاواعهنا، لنذا ي نب      

عأل  إدارة األزمة كسب الو ب، واخر ار الو نب الف اةنب لألرحنرك،    

   بنننل الخلنننا، لنننذا ي نننب عألننن  إدارة  وأم ش يفنننرض الرو  نننب مننن

األزمة محاولة كسب الو نب لفنا لنم من  انأث ر عألن  ةن ر الفواجهنة         

 واةر اللم  وش  أو  لرا  بال كل الذي يخدم يرول الفواجهة.

 ربط تتنهيم التداخالف:  

يحدث لج ال الب أث اً مواجهة األزمات أم اراندد الرنداخالت من       

  ننة ح ننث ينندلج كننل بنندلو  لننج ااخنناذ  بننل الفسنناول   واإلدارات الفا

الحرار، لذا ي ب نج اوزين  األعفناد والفسناول ات واللنالح ات بن         

عأل نننا، وةنننا ، لنننر   –ل نننام إدارة األزمنننة بننناخرالل مسنننرويااها 

لذلك يحرر  أم يرأد إدارة األزمة أحد الفساول    –الافل الر ف ذية 

 الت.م  ذوي الفرااب الاأل ا، م  أجل أم اذوب كالة الردخ

 قرألة المعلوماف:

ي نننننب عألننننن  إدارة األزمنننننة أم احنننننالظ عألننننن  ةنننننرية الافأل نننننات   

واشالاشت شم الرفريه لج ذلنك ينؤدي إلن  اندم ر لكالنة الخانه،       

ولكن  ي نب األخنذ لنج اشعربننار أم اإللنراط لنج السنرية ينؤدي إلنن          

ح ننب الفاألومننة، لننذلك ي ننب عألنن  إدارة األزمننة احدينند درجننات        

 ومات اباا  لذلك وول  مااي ر أم  ة ةأل فة.السرية وال  ف الفاأل



 

 

 المصال  .. تررتراف األمن:  

لننج األزمننات ذات الانناب  األم ننج ي ننب عألنن  إدارة األزمننة مراعنناة 

ملالح الفوا    ، و مالح ة ال اور الاام لها، ومحاولة الرول ن   

 76ب   زرورات األم  وملالح الفوا    .

 النشاط   التعلم (:    قتعادمرحلة ما بعد األزمة ) ا – 3/  7/  2

وإدارة األزمننة ش ارو ننف بف ننرد اشارهنناً منن  األزمننة وإخفادمننا،      

وإافا افرد إل  مرحألة ما باد األزمة، ومج الفرحألة الرج يرا خاللها 

عننالج اوثننار ال اا ننة عنن  األزمننة، وإعننادة الب نناً لفننا اننا انندم ر ،       

دم اكنرار  وإعادة ارا ب األوزان، باإلزالة إل  وز  زنوابه لان  

مننا حنندث، واشةننرفادة منن  درود األزمننات لراللننج مننا  نند يحنندث        

 مسرحبال ، م  خالد الفحاور الرال ة: 

 البناف تإصالح األررار:  

بل إلن  مندد زم  نة     رومج مهفة بال ة اللاوبة و د احراج إل  أشه

 ننند اانننود ولحنننا  لح نننا ال نننرر واإلمكاا نننات الفادينننة والب نننرية        

يحرلننر عألنن  ال ننواحج الفاديننة لحننه بننل    وإصننال  األزننرار  نند ش  

 ي فل أي ا  ال واحج الفا وية الرج كسرت لدى الرأي الاام.

 التقييم تالدرتس المستفاد :  

لحد برعب الأل ة الل   ة لج احب ملناألح األزمنة... إذ ي احوانم      

Ji – Wet      ) ومج عبارة ع  كألفر   األولن  اندد عألن    الخانر )

الفرصننة ( الرننج يفكنن  اةننر فارما،   أمننا األخننرى لهننج انندد عألنن      

واكف  البراعنة لنج النور إمكاا نة احوينل األزمنة ومنا احفألنم من           

                                           

 



 

 

مخا ر إل  لرصة إل ال  الحدرات اإلبداع ة الرج اسنر فر األزمنة   

ح ننث ااربننر لرصننة م اةننبة إلعننادة اح نن ا الخاننه واإلةننرراا   ات   

  واحديد الفسارات والو ول عأل  موا   الخألنل لنج األداً وكنوام   

 الحلور والرحل ر .. مفا ير ح لرصة لألر   ر والراور.

 إجراف الدراقاف تاألبحاث:  

ار  ة لو ون األزمة ي ر  عن  ذلنك انراكا كنا كب نر من  الفاألومنات        

والرج ااند ك ن ا  ثف  نا  لألبناح    والفهرفن   بح نث اا ن ها لنج إعنداد          

الدراةنننات واألبحننناث ذات الاال نننة باألزمنننة، لنننذا ي ب نننج ا ننن         

بننناح    عألننن  اشةنننرفادة مننن  منننذ  الفاألومنننات واسنننه ل   نننامها       ال

 إلجراً دراةااها. -ما ويا  وماديا  –باألبحاث ودعفها 

 تر  ال وابط لعدم التكرار:  

ياربننر اكننرار األزمننة منن  أ سنن  مننا افننر بننم الف  فننات واألجهنن ة      

األم  ننة ا ننرا  لانندم اشةننرفادة منن  األخانناً السننابحة وعنندم وزنن         

اكرارمنا، لنذا ي ب نج أم اأخنذ إدارة األزمنة ذلنك لنج        لادم  هال واب

اشعربننار، وام ش اكرفننج ب خفنناد األزمننة، وإافننا بدراةننة أةننبابها،        

والراامننل منن  األننك األةننباب بفوزننوع ة لف نن  ااف ننار األزمننة منن      

 77جديد.

                                           



 

 

 management by Crisis ا دار  باألزماف

 المقدمة :

الن شزد والاواصنف،   م نل   –باةر  اً أزمنات الاب انة    –األزمات 

والبراك  ، وحرائ  ال ابات ال اجفة ع  اللواع .. الخ، مج لانل  

أو رد لاننل إاسننااجل لاننل يهنندل إلنن  او ننف، أو ااحاننان ا نناط منن    

األا اة، أو زع عة اةرحرار وز  من  األوزنان، بهندل إحنداث     

ا   ر لج مذا ال  اط، أو الوز  للنالح مندبر ، ومنو منا يانرل و      

و. ومنن   ب ننل ذلننك ةنناج الاننامأل   لننج م ننرون    مااافبااا دار  باألز

ا رلادي ما إل  اإلزراب ع  الافل، م  أجل زيادة أجنورما، أو  

الف اركة ب سبة لج األربا ، أو اكوي  احابة خاصة بهنا، أو خفنب   

ةننناعات الافنننل أو الحلنننود عألننن    نننر ذلنننك مننن  م اينننا ع   نننة      

واسننننه الت، أو محاولننننة رب الافننننل مننننن  جاابننننم  ننننرد بانننننب      

 رز   عأل  اإلزراب، بهدل احح   اشا باط.الفح

و ننند افألنننح محاولنننة أي مننن  منننذي  الفنننريح     الافننناد أو أربننناب       

األعفاد (، وم ا يحاد إم اسبب أيهفا لنج خألن  و األزمنة و  ند ألألنح      

لنننننج احح ننننن  منننننراد ، وا حنننننب محاولرنننننم لنننننإلدارة باألزمننننناتو    

management by Crisis   ،و، و نند اف ننل م ننل مننذ  الفحاولننة

 نند منندبر األزمننة افسننم و نند أصننبح لننج مننأز  حح حننج. واف نننل          ل 

محاوشاننم لألخننروج منن  مننذ  األزمننة بأ ننل الخسننائر الففك ننة إدارة       

، ل ذا ل ل اإلزنراب من ال     ""Crisis Managementلمزمة  

لننج احح نن  أمدالننم، وا حننب جهننود الفحرزنن   عأل ننم لننج إ  ننان         

هنننود صننناحب الافنننل بف نننازااها لنننج احح ننن  أمدالنننم، وا حنننب ج   

الفحرز   عأل م لج إ  ان صاحب الافل بف ازااها بخلنا ب ناة   



 

 

أيام م  أجورما بدش  م  للألها، ل م ذلك لج حد ذاام يف ل إا نازا   

 لها لج اح  ا خسائرما ، أو ا احا  لج إداراها لمزمة.

ب د اام وإم كام الف ناد السناب  يف نل افوذجنا خاصنا  بنال ف  بن   و        

إدارة األزمنناتو منن   بننل  ننرل واحنند منن  اإلدارة باألزمنناتو، و و

أ ننرال األزمننة، لنن م الح نناة الاألف ننة ش افرننرض حرف ننة الننربه بنن    

مذي  األةنألوب   من   بنل جاانب واحند، والف ناد األك نر شن وعا  منو          

  ننام أحنند أ ننرال األزمننة باةننرخدام و اإلدارة باألزمنناتو، يحابألننم       

إدارة  ل ننوً الاننرل اوخننر الفنندبرة األزمننة زنند  إلنن  أةننألوب و      

 األزماتو.

كفا أام عأل  الر ا من  أم ال ر  نة الففررزنة ا رينا  لرحنا   منذي        

األةألوب  ، أو لألرفاعل الحائا ب  هفا، مو أم يححن  أحندمفا  ندرا  من      

الفكاةب ياادد ما يركبد  الارل اوخر م  خسائر، أو ما يانرلو  

إش أم    Zero-Sum- gameبالفباراة  ذات الحل ألة اللفرية و 

الوا   الافألج ش يحرفل دائفا  مكسبا  كأل ا  محابنل خسنارة اامنة، وإافنا     

يححنن  كننل منن  الاننرل    نندرا  منن  الفكاةننب والخسننائر الف دوجننة.   

ولننج الف نناد الننذي ةننح ا  آافننا ، لنن م ا ننا  صنناحب الافننل لننج للننل 

الافاد الف نرب    ند ينؤدي إلن  احنص لنج اإلارناج، أو إلن  اكنرار          

ج الافاد ااا فا  م  زمالئها الففلول  ، اإلزرابات م  جااب با 

مفا يهدد برو ف ا اط الف رون اش رلنادي، كفنا أم ا نا  الافناد     

الف رب   لج الحلود عألن  زينادة لنج أجنورما  ند يندل  صناحب        

الافل إل  الر ك ل بباب مر عفج اإلزراب، أو ا نديد ال ن اًات   

 الفو اة عأل  م  يخاإ م ها.

د اسنفر عن  لائندة م نرركة لألانرل  ،      وم اك باب األزمات الرج  ن 

وش ي اد الف اد الساب  الرائد لج الرف  ل لهذا ال نون من  األزمنات،    



 

 

وذلك لج حالة منا إذا ارانب عألن  منذا اإلزنراب ا نا  الافناد لنج         

الحلود عأل  زيادة لج أجورما، لج محابل الافل ةاعات إزنال ة  

 78ل يادة إاراج ة الف رون.

 

 زماف:  مفهوم ا دار  باأل -3/1

اإلدارة باألزمننات احننوم عألنن  الرانناد األزمننات، وإي ادمننا منن  عنندم   

كوة ألة لألر ا ة والرفويم عألن  الف ناكل الحائفنة الرنج اواجنم الك نام       

اإلداري، ل سنن ام م ننكألة مننا، يننرا لحننه ع نندما احنندث م ننكألة أكبننر      

وأشد اأث را ، بح ث اا   عأل  الف كألة الحائفة، ومكذا ي ل الك نام  

فهرننننرئ يراننننرض ألزمننننة األننننو أزمننننة، واراا ننننب عأل ننننم  اإلداري ال

األزمننات مرالححننة حرنن  يننرا انندم ر  بالكامننل. أو يهنندي اهلل إل ننم منن  

 يأخذ ب د  إل  بر ال  اة.

 علام صاناعة األزماة   وم  م ا ياأل  الباب عأل  اإلدارة باألزمنات  

لألرحكا والس ارة عأل  اوخري . واألزمنة الفلن وعة الفخألحنة، لهنا     

بدو حح ح ة، وحر  اؤاج ثفارما، وأما مواصفااها مواصفات حر  ا

مننج اإلعننداد الفبكننر، واه اننة الفسننر  األزمننوي، واوزينن  األدوار    

عألنن   ننوى صنن   األزمننة، واخر ننار الرو  ننب الف اةننب لرف  رمننا،        

 79وإي اد الفبرر والذرياة لهذا الرف  ر.

ولمزمة الفل وعة إيحان ةري  مردل  األحداث، ومرالح  الرراب ، 

رننراكا اإللننرازات وال رننائ ، وكننل م هننا الننب لننج ةننب ل احح نن    وم

                                           

 



 

 

الهدل الفراد الوصود إل م، لألكنل أزمنة ملن وعة مندل يران   أم      

الل إل م، وبدوم احح   مذا الهدل ل  يرالش  ال  ه األزمنوي،  

أو يخف الرأث ر الا  ف اللاخب إللنرازات األزمنة، وكنذا لن  اهندأ      

 ح   مذا الهدل. وى ص   األزمة أو ارراج  حر  اح

ومنن  ثننا ولألراامننل منن  األزمننات الففراألننة أو الفلنن وعة يرانن   أم     

 احلل عأل  إجابات ةرياة ووال ة ع  األةاألة الرال ة: 

 ك ف يهرت األزمة وااورت أحداثها؟ 

          م  منا األ نرال اللناااة لمزمنة ةنواً الاأل  نوم أو النذي

 يافألوم لج الخفاً؟

 ام ؟لفاذا اا ص   األزمة لج الو ب الر 

 ما الهدل الذي اسا  إل  احح حم  وى ص   األزمة؟ 

   ما الفدى الذي ش يرا   أم ار اوز   وى ال  ه األزمنوي؟

ومننا مننج الفحنناذير الفوزننوعة لكننل م هننا؟ والحنندود الفرفنن   

 80عأل ها ب  ها؟

واحننوم عفأل ننة اإلدارة باألزمننات عألنن  خألنن  أزمننة ومف ننة يننرا منن         

ش رلنننادي إلننن  اكنننريس  خاللهنننا اوج نننم  نننوى الفانننل السنننألوكج وا  

 األزمة، أو إل  ةألوك ما   ب أاها.

وخ ننر م نناد عألنن  ذلننك مننا يافنند إل ننم باننب الر ننار منن  أصننحاب      

الفو نن  اشحركنناري منن  خألنن  أزمننات لننج باننب السننأل  منن  خننالد     

عرزنها بالسنو  لراان ا الفسنرهألك لهنا،       ماخ ي  مذ  السنأل  وعند  

                                           



 

 

مفننا ينندل   وإشنناعة أم م نناك أزمننة شننديدة لننج إارنناج مننذ  السننأل ،        

الفسرهألك   إل  البحث ع ها بنأك ر من  احر اجنااها، وم نا يحنوم منذا       

 الراجر بارزها ةرا لرحح   أربا   ائألة.

وم ل منذا األةنألوب لنج الحح حنة يكنوم مندمرا  لألرناجر ولألف نر  لهنذ           

السأل ، ح ث يافد الفسرهألك إل  البحث ع  بديل مرولر، و د يكنوم  

الف ر    ال دد إل  الدخود إل  أل ل، كفا يدل  مذا الوز  باب 

م نندام إارنناج مننذ  السننألاة واحننديفها ب ننروط أل ننل لألفسننرهألك  ...      

 ومكذا.

واسنننننرخدم الننننندود الكبنننننرى اإلدارة باألزمنننننات كأةنننننألوب لر ف نننننذ    

إةنننننرراا   رها الكبنننننرى لنننننج اله ف نننننة والسننننن ارة عألننننن  الانننننالا     

Globalization     ولرأك نند  واهننا، ولننرض إراداهننا وبسننه ال فننوذ ،

ل ش يفحدما أصد ائها ولرح  د أعدائها وادم ر ملالحها، ولج وب ك

 ذاام لرحوية احالفااها الحديفة. بالو 

بل ولرحح   أمدالها الخف ة  ويألة الفندى الرنج ش اسنرا   اإلعنالم      

 أدتلاف هتلار  ع ها أو حر  م نرد الر وينم ع هنا، ومنو منا اةنرخدمم       

ب الفدمرة الرج كألفب ع د اشرااد الحرب الاالف ة ال اا ة، األك الحر

مأل وم إاسنام  رألن  حنرب، ل نال  عن  اكال فهنا الفادينة         50الب رية 

البام نننة، و ننند اةنننرخدم مرألنننر اإلدارة باألزمنننات ببراعنننة ودمننناً       

شننديدي ، دوم اعربننار ألي  نن ا أو م ننل، إلي نناد الفبننرر، ولكسننب       

الرأي نند ال ننابج ل نن و بول نندا، واح  نند دود الاننالا أمننام مننذا ال نن و،    

باجر نننا  الحنننوات   1939بننندأت الحنننرب مننن  ةنننبرفبر عنننام    ح نننث 

 األلفاا ة حدود بول دا.

ولكننن   بنننل اشجر نننا  انننا الراننناد أزمنننة ببراعنننة وح كنننة، محورمنننا  

الوير ال ن و األلفنااج عألن  اانم م نرد دلنان عن  الن فس ومرحألنة          



 

 

اأديب لبول دا الرج خااب الفاامدات وعال نات حسن  ال نوار، ولنج     

 فو ف الاالفج إل  أزمة حالة الحرب.الو ب ذاام الوصود بال

و نند بنندأت صنن اعة األزمننة لننج الأل ألننة السننابحة لح ننام الحننرب، ح ننث     

ةننن   ا  بول نننديا  مننن   12أخنننذت  نننوات الااصنننفة األلفاا نننة ال ازينننة  

ماسنننكر اعرحننناد بنننالحرب مننن  بنننرل  ، وألبسنننرها مالبنننس ال ننن ا      

 البول دي، ثا أ ألحب عأل ها الرصا  وألحب ب  ن ها لنج  ابنة عألن     

الحنندود األلفاا ننة البول ديننة، منن  إزننالة باننب الفننؤثرات لرلننوير    

الفو ف عأل  أام عفأل ة  ذرة عسكرية  امب بها بول دا زند ألفاا نا،   

ل را عرزها عأل  مراةألج اللحالة األج ب نة، والنوير  عألن  اانم     

بدايننة  نن و بول نندي أللفاا ننا، وأم الحننرد األلفننااج اةننراان إحبنناط 

كب ر م  ال  اة، ولج الو ب افسم  امب الفحاولة و    عأل  عدد 

 وات الااصفة بفهاجفة محاة إذاع ة ألفاا ة عأل  الحدود البول دية 

األلفاا ة ومج ارادي مالبنس ال ن ا البول ندي، والناحب ةن   ا       

بول نننديا  آخنننر، ثنننا  امنننب الحنننوات بننن  ال  الرصنننا  لنننج كالنننة        

جبنننار اشا امنننات، و رنننل عننندد مننن  الانننامأل   األلفنننام بالفحانننة، وإ

السنن    البول نندي عألنن  إذاعننة ب ننام بح ننام الحننوات البول ديننة ب نن و       

ألفاا ا، ثا مربوا اارك   األة ر البول دي ج ة مامدة باند أم أ ألحنوا   

عأل ننم الرصننا ، وأحنند الاننامأل   األلفننام بفحاننة اإلذاعننة ملننابا      

إصابة بس اة وم ف  عأل م م  منود اللندمة، ل حكنج عفنا شنامد       

 امج البول دي بفهاجفنة الفحانة و رنل من  ل هنا      م    ام ال  ا ال 

منن  األلفننام أمننام مف ألننج اللننحالة الاالف ننة، وأمننام جهننات الرحح نن   

 األلفاا ة.

وبانند إافننام صنن   الفو ننف األزمننوي ب  ننا ،  ننام مرألننر لننج السنناعة  

 الااشرة م  صبا  ال وم الرالج، أود ةبرفبر، مراديا  



 

 

لبرلفننام األلفنننااج و  و الفااننف الفحننددو، ب يننارة الرايخسننراة وا    

 وإلحاً كألفة  ل رة،  اد ل ها: 

" ألتل ماار  أل اارج ال نااود البولناادألون النهاااميون علااى مهاجمااة    

تطننااا  اقمنااا منااب الساااعة السادقااة إال ربعااًا صااباحًا بااالرد علااى     

 النيران. تمنب اآلن اصاعدًا قنرد بالقنابل على القنابل".

 81ة مدبر  مفتعلة.تهكبا بدأف الحرب العالمية الثانية بأزم

وص اعة األزمة مج لج حح حرها عفأل ة جراح ة جذرية لنج الك نام    

اإلداري الننننذي صنننن اب ل ننننم، وبهنننندل اأك نننند وزننننفام اةننننرفرار  

الفلنننالح الح وينننة الحائفنننة، واننندع ا  نننوى اشةنننرحرار والرنننوازم       

الفرواجنندة، أو إي نناد  ننوى اةننرحرار واننوازم جدينندة. ومنن  ثننا لحنند       

زمة عأل  الفسروى الدولج إل  ابرالن دود، اؤدي عفأل ة ص اعة األ

وافر ننب إمبرا وريننات، وافك ننك احالفننات وإ امننة أحننالل جدينندة،      

وزا أج اً لدود أخرى، وإعادة رةا الخنرائه الس اةن ة، وإعنادة    

ارا نننب األوزنننان والحنننوى، وذلنننك كألنننم مننن  خنننالد عفأل نننة صننن       

 82األزمة.

ل ننننركات لافأل ننننة اإلدارة باألزمننننات أةننننألوب ارباننننم الف  فننننات وا

والنندود والحكومننات والالننابات، ويرسنن  منندا  ويسننرخدمم األلننراد   

أي ننا ، ومننو أةننألوب أدى إلنن  إةننحاط حكومننات، وإشننااد حننروب،   

وحلنننند آشل منننن  أروا  الب ننننر، وانننندم ر آشل الفالينننن   منننن      

 الدوشرات.

                                           

 



 

 

وأوزنننح م ننناد عألننن  صننن اعة األزمنننات منننا اارزنننب لنننم السنننألاة  

   1   25ة اإلةالم ة حفاد لنج  الفألسا   ة باد لوز حركة الفحاوم

 م وا ك ألها الحكومة...2006

مذ  األزمة الرج لفا ا رنم باند والرنج أخنذت أوجهنا  مرانددة ةرر نح        

 لألحارئ ج دا  باد اشارهاً م   راًة اللفحات الرال ة.

 

 صناعة األزمة:   -3/2

األزمة ل سب لحه ول دة افاعل ذااج، وإافنا أي نا  منج عفأل نة يفكن       

وصنن اعة األزمننة اخ نن  ألةننال ب عألف ننة ارننول  خألنن       صنن اعرها،

الف اة الفكري وال رول الف اةبة لرف  ر األزمنة الففراألنة، واابانة    

 والفؤيدة والفحف ة لذلك. ةكالة األدوات والوةائل الدالا

وصنننن اعة األزمننننات لنننن  مسننننرحدث لألسنننن ارة عألنننن  اوخننننري ،       

 وإخ اعها وابر ازما.  

 

برنااامج زمنااا محاادد األهااداف   تألااتم ااتعااال األزماااف عاان طرألااا    

 تالمراحل التا ألمكن توريحها ايما أللا:  

 مرحلة ا عداد لميالد األزمة:    -3/2/1

وياأل  عأل ها الباب مرحألة الرفه د لمزمة، ا را  ألاها احنوم عألن    

اه اة الفسر  األزموي شلرااد األزمة، وإي ناد وزرن بؤراهنا لنج    

لب انننة  الرنننج اكفنننل افومنننا    الك نننام اإلداري، وإحا رهنننا بالف ننناة وا  

والاعدما. وأما الخاوات الر ف ذية الرنج انرا لنج منذ  الفرحألنة منا       

 يألج: 



 

 

   اةننرخدام ال نن وط اشالننال ة عألنن  الك ننام اإلداري وحألفائننم

إللحاد  اوازام، ودلام رويدا  رويدا  إلن  حالنة الهاوينة، ومن      

خالد حسابات الفال وردود الفال الحائفة عأل  دراةة مرأا ة 

 كولوج ة مرخذ الحرار لج الك ام اإلداري الف من  إحنداث   لس

 األزمة ل م.

        ا ننننويم حح حننننة الحننننائف   عألنننن  الك ننننام اإلداري وإ ننننال

ال ننائاات الفب  ننة عألنن  ححننائ  ج ئ ننة، واألكاذيننب الفدعفننة   

لأل ائاات،والنننويرما عألننن  أاهنننا لا ننندو األمأل نننة والرشننناد،  

منننوم وأاهنننا خانننر عألننن  األمننن  واشةنننرحرار، أو أاهنننا م ر 

 خاروم عأل  الف رف  الدولج وال اوب.

  ًكسب الفؤيدي  ألي ادخل ع  ف زد الك ام اإلداري، ةوا

م  خالد اإلعالم الفك نف الفلنا ة والفاندة رةنائألم ب نكل      

مفرنناز، أو منن  خننالد شننبكة الفلننالح واشرابا ننات، أو منن   

خنننالد اسنننريب الفاألومنننات الف ألو نننة أو الحح ح نننة، أو منننج  

 83جف اا .

 

 مرحلة إنماف تتصعيد األزمة:    -3/2/2

وياألننن  عأل هنننا النننباب مرحألنننة الرابانننة الفاعألنننة والفك فنننة لأل ننن ه  

األزموي، وح د كل الحوى الفاادية لألك ام اإلداري الفسرهدل ا ألم 

 باألزمات الا  فة، ح ث يرا اصا اد مذا الك ام ووزام لج لخ 

 

                                           



 

 

ا األزمننة ومنن  خننالد م فوعننة مركامألننة منن  الركر كننات ي هرمننا ل نن   

 : جال كل الرال

 

 

 

 

 

 (2شكل)

 تكتيكاف تصعيد األزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، مرجنن  ةنناب ،   2003الفلنندر: الخ نن ري، محسنن  أحفنند،  

 18.) 

 

 

 

 



 

 

 

ومج اكر كات  د اسرخدم لج شنكل بندائل، أو لنج شنكل مركامنل من        

با ننننها الننننباب، ولحننننا  لح ننننا الك ننننام اإلداري الفسننننرهدل ا ألننننم  

خاه خب ث، وب كل مرلاعد باألزمات، واةر  الم، وحألم ب كل م

 مر ام 

 تألتم التصعيد بموجب ثالثة تكتيكاف خطير  ها:  

 تكتيك التصعيد الرأقا:  

ومج احنوم عألن  الندل  الفباشنر لحنوى صن   األزمنة وزينادة  ندراها          

و واها، واك  ف اواجدما لج م احة ص   األزم نة، و ب نكل ةنري     

لانندم افكنن    مراننايا لرأك نند الرفننو  الكاةننح لحننوى صنن   األزمننة و    

الاننرل اوخننر منن  الرحنناط األافنناد، والرزننوة لألرهدينند اللننريح      

الاأل ج لألحوة ال ا اة لحوى صن   األزمنة، وزياداهنا وافومنا ذاا نا       

 م  الو ب.

 تكتيك التصعيد األاقا:  

ويحننوم عألنن  كسننب م ينند منن  األصنند اً والحألفنناً والفؤينندي  لحننوى   

ل ن ه األزمنوي،   ص   األزمة، واا فامها لها لنج عفأل نة زينادة ا   

وااسننان واوةنن   ااننا  الفواجهننة لر ننفل م نناشت جدينندة وم ننا    

جدينندة، وأباننادا  جدينندة مرسنناة، ا اننل منن  عفأل ننة مواجهننة األزمننة    

عفأل ة ماحدة وصابة اسر  ل الك ام اإلداري الذي اا ص   األزمة 

 لديم، واحوض دعائفم واهدم أركاام وب  اام.

   تكتيك التصعيد الدائر  المتراكم:

ومذا ال نون من  الركر كنات ذات الاب انة الخاصنة الرنج اسنرخدم لنج         

صنن اعة األزمننات ب ننكل لانناد ل يننادة ال نن ه األزمننوي، وإربنناك     



 

 

الارل األخنر إرباكنا  شنديدا . ح نث ينرا الرلنا د لمزمنة باةنرخدام         

كالة األدوات والوةائل، والرخف ف مرحأل ا ، والرلا د ب نكل كامنل   

 الج: كفا يوزحم ل ا ال كل الر

 

 (3شكل 

  ريحة الرلا د الدائري الفرراكا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

م، مرجنن  ةنناب ،   2003الفلنندر: الخ نن ري، محسنن  أحفنند،  

 19.) 

 

ح ث يرا الرلا د ب كل مركامل ومر ام لفررة ياحبها مرحألنة ا ف ند،   

 وباد الر ف د يرا الرلا د مرة أخرى، ومكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ت الاب انة الخاصنة،   واسرخدم مذ  الاريحة لج األزمات الدول ة ذا 

الرج م  خاللها يرا إرما  وإربناك الك نام اإلداري الفسنرهدل ا ألنم     

باألزمة، واخويخ م كألم، وزا اة ع اصر  وإلحاد  ال حة بح ادانم،  

ولنو  كنل منذا إحنداث حالننة من  الرفسنخ وال نأد واإلحبناط وب ننكل         

ينندل  ألننراد مننذا الك ننام إلنن  أعفنناد  ائ ننة موجنناً، وانندل  بننالحوى   

ارزة الكام ة احنب السناح، أو احنب األرض لنج الخفناً إلن        الفا

ال هور الاأل ج، والرحرك ب كل ةري  ومنؤثر شةنر فار الخألنل لنج     

مذا الك ام، وم  ثا زيادة مذا الخألل واوة   ااا م وإجبنار الخلنا   

عألنن  الرحهحننر والرسننأل ا بالفاالننب الرننج ااالننب بهننا، واشةننر ابة لهننا 

 ب كل كامل.

م عفأل ننة الننا د وإافنناً األزمننة ي ننب أم انندرد     وأيننا  مننا كننام لنن   

با اية، ولج زوً الحساب الخرامج الفرو   لهنا، خاصنة لنج إ نار     

 احرفاشت   ام الخلا برلا د مفاثل ومرحابل لج مذ  الافأل ة.

تاااا هاابا المرحلااة ألااتم اقااتيدام أدتاف مادألااة ذاف تااأثير مباشاار    

 على التصعيد األزمة  من خالل: 

  لنرض الحلنار اش رلنادي عألن  الك نام       ا  الفسناعدات و

اإلداري، ةنننواً كنننام دولنننة أو مؤةسنننة أو شنننركة، أو حرننن  

أةننرة، وإحننداث إربنناك مننالج واحنندي وع  ننج، وإشنناار كالننة  

الفسرف دي  م  مذ  الفساعدات بأمف نة النرخألص من  األلنراد     

النننذي  ياارزنننوم ة اةنننر ا، أو مننن  الح نننادة الرنننج اةنننر فذت    

 ال رض م ها.

  ائ  والفسنننر دات الحح ح نننة، أو ذات الر وينننر   اةنننرخدام الوثننن

الفرح  لرأك ند صند  ال نائاات السناب  إ ال هنا لنج الفرحألنة        



 

 

األولنن ، واسننريب باننب م هننا إلنن  أجهنن ة اإلعننالم الدول ننة    

 الواةاة اشار ار.

  الراننناد األحنننداث وا ف رهنننا والنننا دما ب نننكل كب نننر إلي ننناد

  ننادة  ، أو زننديالفبننرر لألرنندخل الا  ننف زنند الك ننام اإلدار 

 84مذا الك ام.

 مرحلة المواجهة العنيفة تالحاد :  -3/2/3

ومج األك الفرحألة الرلادم ة بن   الك نام الف  نإ لالزمنة، والك نام      

 الفاألوب ص   األزمة ل م أو لم.

 تألشترط لن اح هبا المرحلة ما أللا:  

    اخر ار الرو  ب   ر الف اةب لألك ام الخلا الفنراد احا فنم

ات. وعألننن  أم يف نننل لنننج ذات الألح نننة  أو اةنننر  الم باألزمننن

 الو ب الف اةب ل ا شلرااد األزمة.

        اخر ار الفكام   ر الف اةب لألخلنا، والنذي ل نم ش يسنرا

السنن ارة عألنن  األحننداث أو عألنن  اننداع ااها، ويكننوم ل ننا ل ننم   

 الحدرة عأل  اوج م األحداث والس ارة عأل ها.

     ل ننم،  اخر نار الف نناد   نر الف اةننب لألخلنا إلحننداث األزمنة

ةواً كام مذا الف اد ا رلاديا ، أو ة اة ا ، أو اجرفاع ا، أو 

ثحال ا ... الخ، والذي افألك ل م الحدرة عأل  احريك  وى الفانل  

 وإدارة األزمة.

                                           



 

 

وي ررط ل  ا  الرلادم حدوث حادث مان  ، ياألن  عأل نم حنادث       

الذي يكوم بداية ال رارة وااانال  الأله نب، ويف نل أم يكنوم     × ( 

حننادث  ب ا ننا  عفويننا  أو األحائ ننا ، لنن ذا لننا يرننوالر مننذا الحننادث،  مننذا ال

 كام عأل  ا أم اولر ، وب كل يبدو األحائ ا  عفويا .

 مرحلة السيطر  على الكيان ا دار  لليصم:    -3/2/4

ومج مرحألة اشةرفادة من  حالنة اااندام النوزم لندى الخلنا، وعندم        

اً، ومن  ثنا من     ا عأل  األمور، واارزنم لالةنرهو  ك درام عأل  الح

خالد الا اصر الرنج انا زرعهنا لدينم، والفح انة بنم يفكن  اوج هنم         

بال كل الفاألوب، وم  ثنا إلحناد  الحندرة عألن  الرؤينة الذاا نة، ولنج        

الو نننب افسنننم اخأل نننم عننن  أمدالنننم األصنننأل ة الرنننج كنننام ير نننم إل هنننا، 

واةننربداد مننذ  األمنندال بأمنندال جدينندة ار اةننب ما ننا، بننل ورباننم   

ة يلاب عأل نم الفكناك م هنا، أو الخنروج ع هنا، منا لنا        باال ات ابا 

 يرحفل اكال ف بام ة ش يحدر عأل  دل  ثف ها.

 مرحلة تهدئة األتراع:    -3/2/5

ومننج الفرحألننة الرننج يننرا ل هننا اخفنن ب ال نن ه األزمننوي، وإعننادة    

األوزان إل  حالرها الاب ا ة، واةرخدام أةال ب الراايا الاب اج، 

ر الحائا عأل  ال  ه األزموي، واشةنر ابة  والرخف ف م  حدة الروا

الهام ننن ة لنننباب ماالنننب الانننرل ال نننااج، والرنننج اكنننوم بف ابنننة      

امرلننا  لحننوى الننرلب واشةننر ارة الداخأل ننة لديننم، ولننج الو ننب      

افسننم إعاننناً الفرصنننة كامألننة لألحنننوى الفؤيننندة ل ننا لألسننن ارة عأل نننم،    

ألنة لنج   وإحكام عفأل ة اوج م، ولج الو ب ذاام اةرخدام الحكفنة الكام 

امرلنا  كننل   ننب جفننام ري، واشةنراااة بحننادة الننرأي والفكننر   

الفارننندل   والفنننوال   ل نننا، ولنننج إ نننار حفألنننة إعالم نننة مخاانننة        



 

 

ومدروةة ج دا، يرا إعادة األمنور إلن  حالرهنا الاب ا نة، باند أم انا       

 اك  فها بال كل الف اةب لفلالح ا ور باا ا وأمدال ا البا دة الفدى.

 تابتزاز الطرف اآلخر:   مرحلة قلب  -3/2/6

وياألنن  عأل هننا الننباب مرحألننة ج ننج الفكاةننب وال  ننائا والف ننااا،      

كفننا احألننب البحننرة الحألننوب افامننا ،      حلااب اليصاام والرننج يننرا ل هننا   

وبالرالج يرا لج مذ  الفرحألة حلد ارائ  ال هود الف فرة الرج افنب  

 لج الفراحل السابحة، ويرخذ ج ج الفكاةب عادة جااب  ، مفا: 

 لننج إجبننار الاننرل اوخننر عألنن  اشمر ننان عنن     ب قاالباجاناا

 الح ام بأي عفل م  شأام اهديد ملالح ا.

 لج إ  ان الارل اوخر بالح ام بافل ما   م   جانب إأل ابا

  85شأام احوية ملالح ا ومكاةب ا.

تمن هنا  اإن ا دار  باألزماف ها ااتعاال األزمااف الحااد  تلاير     

 عالجها.

 ألزمة على عد  قواعد أقاقية  ها: تتقوم عملية ااتعال ا 

  خأل  عال ة ابا ة وااح اد وة ارة عأل  الك ام الف م  الرااد

األزمة ل م، حر  يفكن  ج نج الفكاةنب الفسنرهدلة من  وراً      

الرانناد األزمننة، ولننج الو ننب افسننم ل ننفام عنندم ااسننان رد     

 الفال إل  مدى وأبااد   ر ماألوبة.

     حساةننة لننج  زرن م فوعننة ع اصننر موال ننة ارننول  موا نن  

أجهنن ة الك ننام اإلداري، يفك هننا لننج الو ننب الف اةننب إعا ننة    

                                           



 

 

حركة الك ام، واوج م  ادام، واحأل ل رد لال وب اعة الراناد  

 األزمة.

   اخر ننار الرو  ننب الف اةننب الننذي يكننوم الرانناد األزمننة مننؤثرا

ل نم، و نندرة الا اصننر الفوال نة ل ننا عألنن  اوج نم مرخننذ الحننرار    

لالزمة مرافاة، وم  ثا الحندرة عألن     وإلحاد الرأث ر األزموي

 امرلا  الرأث ر األزموي وابرالعم.

   إي اد الفسار البديل لج شكل ملألحة جااب ة يحر  الك نام

اإلداري عألنننن  الحلننننود عأل هننننا، ولننننج ةننننب ألها يفكنننن  أم    

ير ازنن  عنن  األزمننة الرننج اننا الراالهننا، أو يفكنن  لألا اصننر    

 الفوال ة اوج م ةألوكم بها.

 كل ةري  ومؤثر، وج نج مكاةنبها واحح ن     الرااد األزمة ب 

الهنندل م هننا، ثننا عحنند لحنناً امرلننا  منن  مرخننذ الحننرار لننج   

 الك ام اإلداري الذي حدثب ل م األزمة، وذلك بهدل  ، مفا: 

o ومننو الرححنن  منن  ال رننائ  الرننج ألرزاهننا  هاادف خفااا ،

األزمننة الففراألننة، ومنن  اةننرحرار عال ننة الربا ننة منن        

 ما باألزمة.الك ام اإلداري، وعدم اأثر

o  ومنننو امرلنننا  اشافاننناد، وا ديننند    هااادف علناااا ،

النننروابه، وا ح نننة الاال نننات، ولنننرح صنننفحة جديننندة،    

 واس ام ما م  .



 

 

تتساااتيدم ااااا ذلاااك م موعاااة إدعاااافاف تمبااارراف  مااان     

 بينها: 

  .ال رع ة 

 .اشزارار 

 .الحرف ة 

 .الر ب م لألخار 

 .الحفاظ عأل  اشةرحرار 

 . الحفاظ عأل  األم 

 سالم.الحفاظ عأل  ال 

 .86حفاية ال فس والدلان ع ها وع  الفلالح 

ومنن  ال نندير بالننذكر أاننم عألنن  مسننروى الوحنندة اش رلننادية يسننرخدم 

باب مرخذي الحرار أةال ب اإلدارة باألزمات ب كل مرافد، ع دما 

ير ننب لننج احح نن  أربننا   ائألننة و  ننر عاديننة، ل حننوم باةننر الد مننا  

اري بالسننو ، ويحننوم ارفرنن  بننم الوحنندة اش رلننادية منن  مركنن  احركنن

برح نن ا واحأل ننل الفاننروض منن  م ر ااهننا بالسننو ، واخنن ي  جااننب  

كب ننر منن  إاراجهننا لراانن ا السننو ، والرانناد أزمننة لرلنن  أةنناار         

الف ر ات بالسو ، وخأل   ألب م الج ل م عأل  السنألاة الرنج ا ر هنا    

شركرم، ادلام لألرخألص م  الفخ وم الراكد والفا ب لدينم. كفنا  ند    

ذو الحننرار ب ننكل األحننائج، ح ننث إاننم ك  ننرا  مننا يواجننم يسننرخدمها مرخنن

مرخننذ الحننرار لننج إداراننم  لأل ننركة الرننج يافننل بهننا أزمننات مخرألفننة،   

                                           



 

 

وي نند افسننم محا ننا  بو ننائ  وأحننداث ابنندو لننم خا ننرة ومحألحننة، وش     

يسرا   افس رما ومارلة عوامألها الباع نة لهنا، واراكفااهنا الذاا نة،     

 اد أمامم ةفك جدار عدم الرأكد.واا امااها وارائ ها، وم  ثا ي د

وم  ثا لج   اب م ه  عألفج ورؤينة احأل أل نة مرافحنة، يأل نأ مرخنذ       

الحننرار إلنن  اشرا نناد واةننرخدام ة اةننة رد الفاننل إزاً الحنندث، أو  

الفاننل الننذي خ ننل إل ننم أاننم ةننبب ل فننا يواجننم ال ننركة منن  أزمننات،    

أث را  ل ؤدي إل  ا وً أزمات جديدة،  د اكوم أشد خارا  وأعفن  ان  

 عأل  الك ام اإلداري أو ال ركة الرج ي رل عأل  إداراها.

وار  نننة لس اةنننة الفانننل ورد الفانننل واةنننرفرار الرهفننن ا لألح نننايا    

والفوا ف، وا   ب الفسرحبل، واشعرفاد عألن  أةنألوب اإلدارة يومنا     

ب نننوم، أم اةنننرفحألب األزمنننات، بنننل واةنننرخدمب األزمنننات كوةننن ألة 

ا اعرفنننند أةننننألوب اإلدارة لر ا ننننة با ننننها عألنننن  باننننب، ومنننن  ثنننن

باألزمات كأةألوب لإلدارة، لرخفج بم الفؤةسات م اكألها وع  ما 

 ع  احح   أمدالها الفوزوعة والفرف ألة لج: 

 .الربح ة 

 .الروة  وال فو 

 .اشةرفرار 

تألساااااتيدم رجاااااال األعماااااال أقااااالوب ا دار  باألزمااااااف لفااااارض 

 مصااالحهم  تإمااالف إرادتهاام علااى الحكوماااف  تجعلهااا تساات يب     

، وم  أما األم ألة عأل  ذلك، أم أحد لمطالبهم بطرألقة غير مباشر 

رجاد األعفاد لج الخأل   احندم إلن  مركن  لألبحنوث واإلدارة باألنب      

دراةة جدوى إلا اً حج ةك ج مركامل با ندا  عن  الفدي نة، وأشنار     

عأل م الفرك  أم يبدأ ب ا اً الاري  واوص ل الف ا  والكهربناً إلن    



 

 

ل بانند أم اةننرف  إلنن  مننذا الف ننرون، عبننث      الفو نن ، ولكنن  الرجنن  

بألح رنننم و ننناد و أانننا موالننن  عألننن  كنننل شنننجً إش الاريننن  والف نننا      

والكهربناًو، مفننا دلنن  البنناح    إلنن  السننخرية، وم نن  الرجننل لننج  

الب اً حر  ااره  م م، ثا مر عأل  جف   اللحف الفحأل ة ل نكا لهنا   

لكن  الدولنة ش   م  أام أ ام ح ا  كامال  لألر ألنب عألن  أزمنة اإلةنكام، و    

اريد الفنراى من  اةنركفاد الفرالن  الاامنة، لحامنب اللنحف بحفألنة         

م وم ننة عألنن  الحكومننة منن  أجننل مننذا الرحلنن ر، وامرنند الارينن          

 87ووصألب الف ا  والكهرباً، دوم أم يدل  الرجل ش اا .

 

 

                                           

 



 

 

 

 

 

 
 التعليمية التخطيط إلدارة األزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالتعليميدار  األزماف  التيطبط 

 محدمة 

وياننن ا الراألننن ا لنننج ما نننا دود الانننالا أزمنننة حح ح نننة، وإم    

اخرألفب أباادما وا وعب أشكالها، وافاوانب درجااهنا من  دولنة إلن       

أخننرى، ومنن  مرحألننة إلنن    رمننا، ور ننا مننذا الر ننون واشخننرالل،  

ل اننم شبنند منن  الرسننأل ا بننأم  ب اننة الافأل ننة الراأل ف ننة ذااهننا يفكنن  أم   

ل  مذ  األزمة، وأم الرانور النذي يحندث لنج     ا  ف أبااد ا جديدة إ

عالا ال نوم ارسنارن خانا  وار ايند يوم نا باند ينوم، األمنر النذي أدى          

 إل  افا ا مذ  األزمة وزياداهاو.

لفج علر يرسا بالر  ر ال ديد لج الاألا والرك ولوج نا وافنه    

اشةننرهالك، وأافنناط الاال ننات بنن   الب ننر، ي ننب أم يكننوم م نناك       

بنندائل وأةننال ب إداريننة جدينندة لألراامننل منن  موا ننف    اةننرراا   ات و

 الح اة الفخرألفة.

م  ثا كنام احندم عألنا اإلدارة النذي اةنرحدث لروع نا مارل نة         

جديدة، ك دارة األزمة، والذي بفوجبم أصبح اإلاسام  ادر ا عأل  أم 

يرسبب لج كوارث افو  جسامرها الكوارث الاب ا ة، وأصبح اأث ر 

لب نننر أوةننن  اار نننار ا مننن  الكنننوارث    الكنننوارث الرنننج مننن  صننن   ا  

الاب ا ة، لهنج  ند انؤثر عألن  الانالا كألنم باكنس الكنوارث الاب ا نة          

الرننج  الب ننا مننا ا حلننر لننج م رفنن  واحنند. عألنن  أاننم إذا كننام منن         

الففكنن  الر بننؤ بننباب األزمننات والكننوارث إش أا ننا شزل ننا عنناج ي  

اداد حر  اوم ع  م   و وعها، وكنل منا يفكن  أم افاألنم منو اشةنر      

 لفواجهة مذ  األزمات والكوارث والرخف ف م  حداها.

ولننذا كننام احنندم وعألننا إدارة األزمننة كفننرن منن  لننرون اإلدارة  



 

 

الاامننة يسننرخدم لألراامننل منن  األننك األزمننات ويهننرا بنن دارة اوازاننات     

الحننوى ورصنند حركرهننا واا امااهننا. ومنن  ثننا لهننو أي  ننا أحنند عألننوم  

وعألننا احريننك ال وابننب،    الفسننرحبل، وعألننا الرك ننف منن  الفر  ننرات،   

و ننوى الفاننل لننج كالننة الف نناشت اإلاسنناا ة ةننواً كااننب ة اةنن ة أو 

ا رلادية، أو عسكرية أو اجرفاع ة أو ثحال ة، أو   رما، ومو بذلك 

عألنننا مسنننرحل بذاانننم، ومنننو لنننج الو نننب افسنننم مرلنننل بكالنننة الاألنننوم  

 اإلاساا ة األخرى يأخذ م ها وي  ف إل ها ال ديد الذي احراجم، لنذا 

يفك  اعربنار عألنا إدارة األزمنات أحند الاألنوم الحدي نة الرنج ازدادت        

أمف رهننا لننج علننراا الحازننر، والننذي شننهد الادينند منن  الفر  ننرات  

الفرداخألننة ةننواً عألنن  الفسننروى النندولج أو اإل أل فننج أو الحننومج أو     

 الفحألج.

ويفكننن  اةنننرخدام أةنننألوب إدارة األزمنننة لنننج م ننناد الراألننن ا،  

لننج الراألنن ا مراننددة واراألننب الحألننود      خاصننة وأم جوااننب األزمننة  

الحاةننفة وال اجحننة، ك ننرط زننروري لرفك  هننا منن  إحننداث اوثننار  

اإلي اب ننة لننج اكننوي  الفننوا  ، باعربننار أم ب نناً اإلاسننام مننو الننذي  

يدل  بالح ناة عألن  أرض النو   من  ال فنود والراابنة إلن  الح وينة         

 .والرحرر، وم  اشابان واشال ان إل  الر ديد واإلبدان

ا نننندر اإلشننننارة إلنننن  أم ا ننننام الراألنننن ا ياننننااج منننن  باننننب  

الف ننكالت والرننج اف ننل لننج جومرمننا أزمننات ... لاألنن  الفسننروى        

 الحومج م اك :

أزمة الفبااج الفدرة ة، م  ح ث مساحرها الل  رة، وعندم   

وجود أماك  كال ة لففارةنة األا ناة، وبنرزت منذ  األزمنة      

 .1992بلورة كب رة باد زل اد أكروبر 



 

 

  ر اإلحلاًات إل  أم عدد األب  ة الراأل ف ة الرج اأثرت وا 

مدرةة عأل  مسروى ال فهورية، م هنا   950بال ل اد بأل ب 

مدرةة ش الألح ماألح ا، والبا ج بم الدعات وشروة  350

مخرألفننننة، مفننننا ااألننننب األمننننر اأج ننننل الدراةننننة بال اماننننات  

 والفدارد لفدة ثالث أةاب  .

د لننج محال ننات مخرألفننة،   اسننفا االم ننذ الادينند منن  الفنندار    

بسبب الر ذية الفاةدة وابادد اشاهامات ب   مديريات الررب ة 

والراأل ا ومديريات اللحة بالفحال ات الرج حدثب بهنا األنك   

 الحوادث.

ا رحام باب وةائل ال حل الاام لباب الفدارد و رل الك  ر  

 م  أ فالها بسبب عدم وجود أةوار احفج الفدرةة.

باننب الفنندارد، أو ااننرض الفدرةننة    اانندشن حرائنن  لننج    

لألسننر ة وخاصننة اشمرحااننات أو باننب األجهنن ة والوةننائل     

  ال ة ال ف .

كفا أم م اك باب الف كالت السألوك ة لج الفدارد، وم ها  

الح ن ا(   –: اار ار الرندخ   واانا ج الفخندرات  البناا و     

بنن   باننب الرالم ننذ، ال ننا لننج اشمرحااننات، الهننروب منن       

 د، محاولة اشارحار، اشاحرال.الفدرةة والف  

ل ال  ع  ذلك له اك الا اد، واللران ب   الرالم ذ، ال  ب 

والبألا نننة أث ننناً الننندرد، احننندي السنننألاة، اشةنننرخفال بالننندرد       

والفنندرد، ومحاولننة جننذب اشاربننا  باريحننة   ننر شئحننة، ومنن  شننأم 

مننذ  الف ننكالت، إذا لننا يننرا الراامننل ماهننا بحكفننةل أم اننؤدي إلنن         

 مخرألفة.أزمات 



 

 

زننف  مننا  –ولفننا كننام الر ألننب عألنن  األننك الف ننكالت يراألننب   

اةرخدام أةال ب إدارية لاالة، ل ام يفكن  اةنرخدام منداخل     –يراألب 

ً ا ش ير ن أ من      إدارة األزمة عأل  اعربار أم األزمات أصبحب جن 

اس   الح اة الفااصرة، وأم و ون األزمات  د أصبحب م  ححنائ   

اةا كل أزمة يحررم ب ون خنا  من  أانوان    الح اة ال وم ة، وأصبح 

 الكوارث.

ولفننا كننام منن  خلننائص األزمننة والنندخود لننج دائننرة منن         

الف ام ننل الفسننرحبأل ة الرننج يلنناب مارلرهننا أو حسننابها بد ننةل لنن م    

األزمة ي  ر إل ها من  خنالد م  نور مسنرحبألج، باعربنار أم الخانر       

لحننه، الحح حننج لمزمننة ش ي لننرل أو يراألنن  بالفازننج والحازننر    

 ولك م ير م وب دة إل  ما يفك  أم اؤدي إل م األزمة لج الفسرحبل.

لذا ل م األمر يراألب اندريب الانامأل   لنج ححنل الراألن ا عألن         

ك ف ننة مواجهننة األزمننات وا ف ننة الننوعج لننديها بخلننائص األزمننة     

و ب ارهننا وا ف ننة الفهننارات الرننج ي ننب اوالرمننا لننج الحننائف   عألنن   

ة حرن  يفكن ها الراامنل من  األزمنات الفخرألفنة       إدارة الافأل ة الراأل ف 

 ب كل لااد.

واحننوم اإلدارة باألزمننات عألنن  الرانناد األزمننات، وإي ادمننا       

كوةنن ألة لألر ا ننة والرفويننم عألنن  الف ننكالت الحائفننة لنندى الفننرد أو       

الف  فننة، وياألنن  عأل هننا الننباب األزمننة لألننرحكا والسنن ارة عألنن        

 ه لخألن  األزمنة ثنا    اوخري . ويفك  أم ينرا ذلنك من  خنالد الرخان     

اةر فارما أو اةركفاد الفر  الرج يفك  أم ا ر  ع  أزمة حح ح نة  

لرحح نن  باننب األمنندال الرننج كننام يلنناب احح حهننا لننج ال ننرول     

 الاادية.

وبراب ننر آخننر : احننوم اإلدارة بالرانناد األزمننات منن  ش شننجً    



 

 

كأةنننألوب إداري اسنننرخدمم اإلدارة لألراامنننل مننن  بانننب الف نننكالت  

ائفة ول  براام  زم ج، وذلك من  خنالد إي ناد م فوعنة     الفاأل ة الح

منن  ال نن وط الرننج اننؤثر عألنن  األلننراد واسننبب لهننا حالننة منن  عنندم   

الرنننوازم ويحرننناج منننذا األةنننألوب إلننن  مهنننارات خاصنننة ومانننارل   

 ةألوك ة ما  ة.

 أةباب األزمة 

م اك م فوعة م  األةباب الرج اؤدي إل  األزمنة، با نها    

لألف  فة، والباب اوخر يرج  إل  الب انة   يرج  إل  الب اة الداخأل ة

الخارج ة. م  ثا ل فك  احديد أما األةنباب الرئ سن ة وراً األزمنة    

 لج ال حاط الرال ة :

اإلمفنناد : ا امننل اإلاننذارات واإلشننارات الرننج اسننب  و ننون  -1

 األزمة إيذاا ا بو وعها وةوً احدير الفو ف بال سبة لها.

عدم وزو  أمدال ااارض األمدال وااارض الفلالح :  -2

الفؤةسنة وااارزنها والرؤينا الفخرألفنة واانارض الفلنالح       

ب   األلراد الاامأل   بالف  فة با ها الباب ياربر م  أما 

 أةباب حدوث األزمة.

اللران الهدام : لال  ان السألبج وعدم الرااوم يؤدي بندور    -3

 لألاديد م  األزمات.

حننننداث  ألننننة الفننننوارد الفاديننننة والب ننننرية : لألراامننننل منننن  األ -4

الففاجاننة مفننا يننؤدي إلنن  افننا ا وم نناعفة الخسننائر الفاديننة    

 والفا وية ال اجفة ع  األزمة.



 

 

اعربننارات خارجننة عنن   نندرات اإلاسننام : وش يفكنن  الننرحكا   -5

ل ها أو إزاالها م ل الكوارث الاب ا ة الرج يلاب الركه  

 بها، والرحكا ل ها.

باب ةننوً الفهننا واإلدراك : يف ننل ةننوً الفهننا أحنند أمننا أةنن       -6

ا نننوً األزمنننة والرنننج ارجننن  إمنننا لألفاألومنننات الفبرنننورة أو    

الرسرن لج إصدار الحرارات والحكا عأل  األمنور  بنل ابن      

حح حرها وإذا كام إدراك األمور أي  ا   ر ةأل ا أو ا نا عن    

اداخل لج الرؤية والر ويا ل انم ينؤدي إلن  اشافلناد بن        

يرخذما الحائد  األداً الحح حج لألك ام اإلداري والحرارات الرج

والرننج اننؤدي إلنن  ارننائ  اكننوم بف ابننة زنن ه مولنند ا شاف ننار  

 األزمة.

الح ادة اإلدارية الا نوائ ة : لاندم مالئفنة الحنادة لفنا يحومنوم        -7

 بم م  مهام يؤدي لف فوعة م  األزمات.

عدم الفواجهة واللراحة : بسنبب الخنول النوي فج والنذي      -8

 يؤدي بدور  م فوعة م  األزمات.

 ابنننة الدورينننة : وجنننود ع نننوب لنننج ا نننا الر ابنننة     عننندم الر -9

واشالننناد والفاألومنننات وعننندم الفراجانننة الدورينننة بلنننفة   

 مسرفرة يؤدي إل  ا وً األزمة.

عنندم اشمرفننام بركننوي  لرينن  لفواجهننة األزمننات والراامننل       -10

 ماها والر بؤ بها  بل و وعها.

 مراحل إدارة األزمات :

ذا ل نننل افنننر ما نننا األزمنننات بخفنننس مراحنننل أةاةننن ة، وإ   

الفدير لج إدارة مرحألة من  منذ  الفراحنل ل انم يلنبح مسناوش  عن         



 

 

 و ون األزمة وافا ا أحداثها.

ويوزح ال كل الرنالج مراحنل األزمنة ح نث يكنوم اكر نال        

إشنننارات اإلانننذار ووالو اينننةو أو والف ننن و منننا ياألننن  عأل نننم اإلدارة    

 نناز الفبننادرة لمزمننة. ولننج مننذ  الفرحألننة إذا مننا  امننب الف  فننة ب ا 

أا ننناة مننناا   الفنننرحألر   ب  نننا  ل اهنننا اف ننن  و نننون الك  نننر مننن      

األزمنننات ويحلنننل واحرنننواً األزنننرار أو الحننند م هننناو، وأي  نننا      

 اةراادة ال  اط.

 

 

 

 

إدارة      إدارة برد الفال    

 مبـادرة

 ( مراحل إدارة األزمة2شكل  

أما  اب  رد الفال ح نث ي نري ا ف نذ األا ناة الرنج ا نفألها        

اح  األزمة، أما الراألا ل ام ي ن ر إلن  اإلدارة الفاالنة لمزمنة      باد أم

والرج ي ندر الح نام بهنا لنج الف  فنة ويفكن  أم ينرا النراألا لنج   ناب           

األزمننة أي بانند أم ا ح ننج أحننداثها بو ننب كننال أو عحننب حنندوث       

 األزمة.

 وار اود كل مرحألة بحدر م اةب م  الرفل ل  

 اذار الفرحألة األول  : اكر ال إشارات اإل

عادة ما ارةل األزمة  بنل و وعهنا لفرنرة  ويألنة ةألسنألة من         

 

 

  

 

 



 

 

إشننارات اإلاننذار الفبكننر، أو األعننراض الرننج ا بننإ باحرفنناد و ننون   

األزمة، وما لا يوجم اشمرفام الكالج لهذ  اإلشنارات لفن  الفحرفنل    

جد ا أم اح  األزمة وي  ر الوا   لج الفؤةسنات الفسنرهدلة لمزمنة    

ديروما ح نب إشنارات اإلانذار الرنج ا بنإ بحنرب        الب ا ما يحناود من  

و ون األزمات بل وياا بوم م  يؤكدوم األخبنار السن اة وشناارما    

اف نل   No News, Good Newsلنج منذا أم كنل األخبنار ج ندة      

إشارات اإلانذار الفبكنر م نكألة ح نث يسنرحبل الفنديروم الاديند من          

ع دئنذ   أاوان اإلشارات لج افس الو ب، ويكوم من  اللناب عألن ها   

الرحنناط اإلشننارات الحح ح ننة والفهفننة. وباإلزننالة إلنن  ذلننك لنن م كننل   

أزمة ارةل إشارات خاصة بها و د يلاب الرفر نة بن   اإلشنارات    

 الخاصة بكل أزمة عأل  حدة.

وعأل  ةب ل الف اد لحد اكوم رةائل الفوبايل أو الكرابة عأل   

ج الحننوائه لننج باننب األمنناك  الخاصننة منن ال  ااب ننر ا عنن    ننب لنن

 صدور باب الاامأل   أو ربفا ش احفل مذا الفا   إ ال  ا.

 الفرحألة ال اا ة :

واحوم مذ  الفرحألة عأل  أةاد أم والو اية خ ر م  الاالجو  

بفا   أام ي ب أم يروالر لدى الف  فة اةنرادادات وأةنال ب كال نة    

لألو ايننة منن  األزمننة وذلننك عنن   رينن  احدينند اننواحج ال نناف لننج    

هنا حرن  ش ارحنود إلن  أزمنة ويراألنب ذلنك وزن          الف  فة وماال ر

الخاه والس  اريومات الف اةبة لفراباة جف   اشحرفاشت ويوزح 

الف اد الرالج الاال ات الوث حة ب   الر بنؤ باألزمنات وبن   اشةنراداد     

 والو اية.

لحنند  ننرر الفسنناولوم بفلننألحة النندلان الفننداج أم الحرائنن ،     

ديفنننة اف نننل أمنننا الكنننوارث الرنننج   والسننن ود وااه نننارات الفبنننااج الح 



 

 

ارانننرض لهنننا ملنننر. و ننند اااكنننس ذلنننك بال نننرورة عألننن  خانننه    

اشةراداد والو اية بفا ار ف م م  ادريب لملراد واخربار الفادات 

ومنننا إلننن  ذلنننك. ولكننن  اانننرض الفبنننااج الحدي نننة مرانننددة الاوابننن   

لالاه ننار لننا يكنن  ينندخل لننج دائننرة الفخننا ر الفحرفألننة، ويفسننر ذلننك 

أكرنوبر   12فاًة عفأل ات اإلاحاذ الرج جرت عحب زلن اد  ااخفاض ك

1992. 

 الفرحألة ال ال ة : احرواً األزرار والحد م ها 

واراألنننب منننذ  الفرحألنننة زنننرورة إعنننداد وةنننائل لألحننند مننن     

األزرار وم ها م   اشار ار لر فل األج اً الرج لا ارنأثر باند لنج    

ب انة الحندث   الف  فة وارو ف مذ  الفرحألة لج إدارة األزمة عأل   

 الذي و  .

 الفرحألة الراباة : اةراادة ال  اط 

ا فل منذ  الفرحألنة إعنداد وا ف نذ بنرام   جنام ة واخر نرت         

بالفال(  لن رة و ويألنة األجنل. وإذا لنا اخربنر منذ  البنرام  مسنبح ا         

لنن م منن  اللنناب اشةننر ابة ووزنن  حألننود م اةننبة ع نندما ا ننرد         

 دة جوااب م ها :األزمة. وار ف  مرحألة اةراادة ال  اط ع

محاولننة اةننراادة األصننود الفألفوةننة والفا ويننة الرننج لحنندت، 

والفالحظ أم الفديري  الذي  يحددوم مسنبح ا الا اصنر، والافأل نات،    

واأللننراد الننذي  ياربننروم عألنن  درجننة منن  األمف ننة لألح ننام بالافأل ننات 

 ال وم ة يسرا اوم إا از مذ  الفرحألة بكفاًة.

رهدلة لمزمنننات خانننأ  جسننن ف ا و ننند اراكنننب الف  فنننات الفسننن 

بنننالررك   عألننن  الافأل نننات الداخأل نننة بر امنننل انننأث ر األزمنننة عألننن        

 األ رال الخارج ة أو اهرا بذلك لج و ب مرأخر.



 

 

 الفرحألة الخامسة : الراألا 

الفرحألة األخ رة مج النراألا الفسنرفر وإعنادة الرح ن ا لرحسن         

ا   نر أانم منؤلا    ما اا إا از  لج الفازج. إم الراألا ياند أمنر ا ح وي ن   

 لأل اية ح ث ي  ر ذكريات مؤلفة خألفرها األزمة.

 أزمة الراأل ا لج ملر 

يرى كومب  لج كرابم وأزمة الراأل ا لج عالف ا الفااصرو أم  

الاننالا يفننر بأزمننة ااأل ف ننة م ننذ لرننرة با نندة والسننر   ات منن  الحننرم      

الفازجو بسبب م فوعة م  الر  رات السرياة الرنج شنهداها دود   

 الا باد الحرب الاالف ة ال اا ة وم ها ما يألج :الا

الف  ننام الاالبننج بسننبب اشاف ننار السننكااج واألخننذ بفبنندأ       -

ديفحرا  نننة الراألننن ا واكنننالؤ الفنننر  دوم اشمرفنننام ب نننودة    

 الراأل ا.

زيننادة الاألننب اشجرفنناعج عألنن  الراألنن ا مفننا أدى إلنن  زيننادة     -

 ال  ه عأل  الفؤةسات الراأل ف ة.

فنننوارد الفال نننة مننن  زينننادة األةننناار  الننن حص الحنننادث لنننج ال  -

 وااخفاض   فة الافألة م  ا ايد األعداد م  الاالب.

عنننندم مالئفننننة الفخننننرج الراأل فننننج منننن  مراألبننننات الف رفنننن   -

 والر  رات السرياة الرج ي هدما ةو  الافل.

جفنود ا ننا الراألنن ا ب ننكل ي األهنا اسننر  ب بننبهً شننديد لكننج    -

شحر اجننننات اننننرالًم بنننن   أ رالهننننا الداخأل ننننة والر  ننننرات وا

 ال ديدة لج الب اة.

أمننا لننج ملننر لنن م ا ننام الراألنن ا ياننااج الك  ننر منن  األزمننات 



 

 

 الفخرألفة والرج يفك  الورما لج ال دود الرالج :

 اوص فها األزمة

أزمة الراأل ا  -1

منننن  ح ننننث  

الفبننننننننننننااج 

 الفدرة ة :

أك نننر مننن  النننف الفننندارد ش يلنننألح بكنننل   

الفحنننناي س لألحفنننناظ عألنننن  الحنننند األدانننن  لألكرامننننة 

 –كفا أشنارت وث حنة مبنارك والراألن ا      –اساا ة اإل

لننآشل الفنندارد لنن س بهننا دورات م ننا ، وآشل     

الفنننندارد آيألننننة لألسننننحوط، وآشل الفنننندارد دوم 

اوالذ وأبواب، وآشل الفدارد احراج إل  ماامل 

ومكربنننات وأةنننوار، وأمننناك  لففارةنننة األا ننناة  

 الفخرألفة.

أزمة الراأل ا  -2

منننن  ح ننننث  

 رائنننننننننننن   

 الردريس :

 ب الرننندريس الفربانننة لنننج الفدرةنننة ش   أةنننال

ا اد احوم عأل  أةال ب الحفظ والرسنف   والررديند   

 اولج م   بل الاالب.

أزمة الراأل ا  -3

منننن  ح ننننث  

أحننننننننننننننواد 

 الفاألا :

   إمفنننناد الفاألنننننا وأوزننننناعم الفادينننننة السننننن اة

 وااايا الف رف  م  ذلك.

      زنننناف مسننننروى الفاألفنننن   وعنننندم إاحنننننااها

 لألفهارات األةاة ة.

  كالام الاديدة.الردريب وم 

    اا      ر الرربوي   و  ر الفرخللن   لنج

 ويائف الردريس.



 

 

أزمة الراأل ا  -4

منننن  ح ننننث  

 ألبنننننننننننننننننننة 

ال ااننننننننننننب 

 ال  ري :

إم الف ننننام  والفحننننررات الراأل ف ننننة م ننننام    

ا رية أك ر م ها عفأل ة ااب ح ة ومحررات احأل دية 

كالةننن ك ة افرحنننر إلننن  الحداثنننة ل  نننار الفاألفننن     

راب والفألنننل وال ننن ر والدارةننن   ماهنننا بننناش ر 

 وعدم الر وي .

أزمة الراأل ا  -5

منننن  ح ننننث  

 الف ام  :

    الف ام  عح فة وم فلألة ع  وا ن  الف نكالت

الرنننج يانننااج م هنننا الف رفننن  وح نننو الف نننام    

الدراةننن ة بالفاألومنننات بفنننا ش يف ننند، كفنننا أم     

الف ننننام  ش اسنننناعد عألنننن  ا ف ننننة الفهننننارات    

 والحدرات الفاألوبة لج ةو  الافل.

  ررات الدراةنن ة واعرفادمنننا عألننن   جفننود الفحننن

الحفنننظ والرألحننن   األمنننر النننذي يننن اكس عألننن      

 الفراألا ويؤدي إل  ةألب رم.

أزمننننننننننننننننننة  -6

الراألفج من   

ح نننننننننننننننننث  

 الرفويل :

محدوديننننة الفننننوارد الفراحننننة منننن  موازاننننة     

الحكومنننة وعننندم كفايرهنننا لرحنننديا خننندمات ااأل ف نننة 

اواكننب الراننورات الاالف ننة لننج الافأل ننة الراأل ف ننة  

 مة الفوارد الفال ة إل  :وارج  أةباب أز

 اشاف ار لج أعداد الاالب. 

 ارافان اكألفة الاالب. 

 ارافان اسبة الهدر لج الراأل ا. 

 الررك   عأل  الرفويل الحكومج لحه. 



 

 

أزمة الراأل ا  -7

منننن  ح ننننث  

اإلخننننننننننالد 

بفبنندأ اكننالؤ 

 الفر  :

عنننندم احح نننن  اشةننننر ااب الكامننننل واحف ننننل      

الفلننننود الدراةنننن ة لننننو   ا ننننة اةننننر اابها     

دشت كب رة وصألب لج باب األح ام إل  بفا

 حوالج مائة األف ذ.

 اادد الفررات. 

عدم الركنالؤ بن   الراألن ا لنج الرينف والح نر        

والراألننن ا الف نننج والراألننن ا ال  نننري والفننندارد 

 الخاصة والفدارد الرةف ة.

أزمة الراأل ا  -8

منننن  ح ننننث  

ال  ننننننننننننناط 

 الفدرةج :

عدم اإليفام الحح حج بح فة ال  اط وأمف رم لج  

 افأل ة الراأل ف ة.ال

عنننندم اننننول ر اإلمكااننننات الف اةننننبة لففارةننننة   

 األا اة.

عنننندم اننننولر الو ننننب والفكننننام لنننندى الاننننالب  

 لففارةة ال  اط.

عنندم اننولر الفنندرد الكننفً لرأديننة ومفارةننة    

 ال  اط.

ماارزننننة باننننب أول نننناً األمننننور لففارةننننة   

 أب ائها لأل  اط الفدرةج.

عننندم الراننناوم وافننناوت وجهنننات ال  نننر ا نننا   

 ة ال  اط.مفارة

إم الافأل ننة الراأل ف ننة لننج مدارةنن ا وماامننداا    أزمة الراأل ا  -9



 

 

منننن  ح ننننث  

الكرننننننننننننناب 

 الفدرةج :

عفأل ننة حرل ننة اارفنند عألنن  الكرنناب الفحننرر لحننه       

واف ننج يننامرة الكرننب الخارج ننة الرننج كااننب منن   

أما أةباب عدم ااوير الكرب الدراة ة وابراادمنا  

د ع  مسايرة األةال ب الحدي ة لج الاباعة وجفو

الفحرننوى واننروي  باننب الفاننات الفسننرف دة منن       

الدرود الخلوص ة كفا اارفد عأل  اشمرحاانات  

الف ال ننة كفحنناي س لحفننظ الاننالب لألفننادة الراأل ف ننة  

 لألرحل ل األكاديفج.

أزمننننننننننة  -10

الراألننن ا مننن  

ح نننننننننننننننننث  

 الرحويا :

ا نننا الرحنننويا ش اننن اد احأل دينننة اارفننند عألننن       

درة اشخربننارات لننج اهايننة الاننام الرننج ش احنن س  نن   

الاالنننب عألننن  الرفك نننر أو اشبركنننار وانننؤدي إلننن    

ااخفاض مسروى الرحل ل واؤثر عأل  ل ألها لج 

 اأدية واجبااها الوي ف ة مسرحبال .

أزمننننننننننة  -11

الراألننن ا مننن  

ح ننث  ألبنننة  

الكننننننننننننننننننننا 

 والك ف :

الروة  الكفج لج الراأل ا عأل  حساب الروةن   

الك فج لالافأل ة الراأل ف ة لج مدارة ا اسن ر بندوم   

 ج.اخا ه حح ح

أزمننننننننننة  -12

الراألننن ا مننن  

ح نننننننننننننننننث  

 الفألسفة :

إم الافأل ننة الراأل ف ننة لننج مدارةنن ا افرحننر إلنن    

األمنندال الر فويننة والفألسننفة الوازننحة والس اةننة    

الراأل ف نننة الرشننن دة الرنننج يفكننن  لألفاألنننا والفنننراألا    

 اشةررشاد بها لج عفألها.

و الرحادمنا  ار  ة م اح ة ل اف ثحة األةنرة أ الراألننننننن ا  -13



 

 

منننن  ح ننننث  

أزمننننننننننننننننننة 

الننننننننندرود 

الخلوصننننن

 ية :

ال حة لج الفدرةنة ول فنا احدمنم من  ااألن ا ألب ائهنا       

ح ننث اا هننب األةننرة إلنن  السننو  السننوداً لننج       

الراألنن ا والفرف ننل لننج النندرود الخلوصنن ة لهننج  

ا نننارة رائ نننة جننند ا لنننج ملنننر يرنننراو  ح فهنننا  

احريب ا كفا صر  وزير الررب ة والراأل ا األةب  بـ 

حه الافأل ة مأل ار ج  م، لهج أزمة ش اهدد ل 1226

 الراأل ف ة بل اهدد الف رف .

أزمننننننننننة  -14

الراألننن ا مننن  

ح نننننننننننننننننث  

 اإلدارة :

إدارة الفدرةننة ش انن د إدارة بول سنن ة اارفنند   

عألنن  أةننال ب السننألاة الفو  ننة بنندش  منن  اشعرفنناد    

عألننن  أافننناط اإلدارة الحدي نننة والح نننادة الرربوينننة     

الواع ننننننة والحلننننننور لننننننج ااب نننننن  األةننننننال ب   

مننذا ل ننال  عنن  الح ننود    الرك ولوج ننة لننج اإلدارة.  

اإلدارينننة والرسنننأله الب رو را نننج الفوجنننودة لنننج   

 الفدارد الفلرية.

 

 أهمية التيطيط لمواجهة األزماف :

ش شك أم الرخا ه مو محور عفأل ة إدارة األزمات، وبدوام لن    

اكوم م اك إدارة ج دة وااجحة لمزمات. لالرخا ه يفك  أم يساما لج 

لننن  ع لنننر الففاجنننأة الرنننج  ننند الننناحب م ننن  حننندوث األزمنننة وأم يرال

األزمنة، كفننا يرنن ح لفرينن  إدارة األزمنات الحنندرة عألنن  رد الفاننل الفنن  ا   

والفااد لفواجهة وإدارة األزمة بأكبر  ندر مفكن  من  الكفناًة والفاعأل نة      

لننج حالننة ل ننل اإلجننراًات الرننج ااخننذت لف نن  األزمننة، وي ننب أم يننرا      

 ويات وازحة.الرخا ه لج يل أمدال واةرراا   ات وأول



 

 

والرخا ه مو الرحديد الفسب  لفنا ي نب عفألنم، وك ف نة الح نام بنم        

ومنن  ةنن رول  مسنناول ة الر ف ننذ، ومرنن  وأينن  ةنن را الر ف ننذ، وعألنن  الحننائا   

بالرخا ه أم يحدد الفوارد الفاألوبة لر ف ذ الخاة وأم اكنوم لنج حندود    

أم اإلمكااننات الفرننوالرة حرنن  اكننوم الخاننة مفك ننة ووا ا ننة، وش شننك     

الرخانن ه يحننود الف  فننة منن  م  فننة مسننرهدلة لمزمننات إلنن  م  فننة      

 مسرادة لفواجهة األزمات.

والرخا ه لمزمة زروري لألف  فنات ال اجحنة و  نر ال اجحنة      

عألننن  حننند ةنننواً، لنننال رض مننن  الرخاننن ه لمزمنننة منننو زينننادة الكفننناًة 

اإلدارية واحح   أحس  ال رائ  لج ينل ب انة مر  نرة، لاألزمنة يفكن  أم      

ار ننل احنندم الف  فننة لرحح نن  أمنندالها، إم خاننة الاننوارئ ببسننا ة مننج ا

عفأل ننة الرننراض الفوا ننف ووزنن  بنندائل السنن  اريومات لفواجهننة األننك     

 الفوا ف الاارئة والرج اف ل اهديد ا لألف  فة.

ويف نننل الو نننب ع لنننر ا مام نننا ع ننند حننندوث أزمنننة ولنننذلك لننن م     

لراامنننل مننن  الرخاننن ه لمزمنننة لنننج مرحألنننة مبكنننرة يرننن ح السنننرعة لنننج ا

األزمة، وش شك أم اةر فار الو ب والراامل مانم بحنر  يف نل عنامال      

 مهف ا لج ا ا  ال هود الفبذولة إلدارة األزمات.

إم الاب اننة الفألحننة لمحننداث لننج األزمننة اراألننب ةننرعة ااخنناذ      

أم عنندم  نندرة الف  فننة لننج     Booth, 1990الحننرارات ولحنند أوزننح   

ر احل نننا أو ع ب نننا لنننج الرخاننن ه    الراامنننل السنننري  مننن  األحنننداث ياربننن    

والنذي   delayed reactionاشةنرراا  ج، وأةنفا  رد الفانل الفرنأخر     

أوزننح أاننم ي ننر  عنن  رلننب الف  فننة لالةننر فار لننج م نناد الرخانن ه      

إلدارة األزمة، وأم أل نل منا يفكن  عفألنم م نا منو احأل نل آثنار األزمنة،          

كاا ااهنا  بنل   وأم م  الالزم عأل  الف  فنة أم ارانرل عألن   ندرااها وإم    

 أم ابدأ لج الرخا ه لفواجهة األزمات.

 والهدل م  ااوير خاة اةرراا   ة لمزمات مو : 



 

 

 تواير مقاألير للحماألة تتقليل احتمال حدتث األزمة أت الكارثة. -1

 إعطاف رد اعل تنهيما مناقب اا حالة حدتث األزمة أت الكارثة. -2

 .رمان اقتمرار األعمال خالل اتر  اقتعاد  النشاط -3

واارفنننند عفأل ننننة الرخانننن ه عألنننن  احدينننند الفخننننا ر واألزمننننات  

الفحرفألننة، وش شننك أم األننك الفخننا ر واألزمننات لننج ا  ننر مسننرفر ابا ننا  

لألر  ننرات الفحرفألننة لننج الب اننة الداخأل ننة والخارج ننة مفننا  نند ي نن ف أو      

ينن حص منن  األننك الفخننا ر واألزمننات منن  لرننرة ألخننرى، أو ي  ننر لننج       

يراألننننب مراجاننننة واح  ف ننننا مسننننرفر ا، أولويااهننننا وأمف رننننم، ومننننذا كألننننم 

 وزرورة اوالر ع لر الفرواة لج الرخا ه و ابأل رم لألر  ر الفسرفر.

الرخا ه لألاوارئ  د يكوم لفواز   داخأل ة أو خارج نة وعنادة    

اكوم الاوامل الخارج ة أصناب لنج النرحكا وأ نل  ابأل نة لألر بنؤ والرو ن         

يخننرص بالاوامننل  منن  الاوامننل الداخأل ننة، وما ننا الرخانن ه لألاننوارئ،  

الخارج ة م ل الرذبذب لج األةنوا ، والرندخالت الحكوم نة، واألحنداث     

 الاالف ة الفؤثرة عأل  ال ركة.

باب الف  فات اكنوم مارزنة لمزمنات بسنبب انون األعفناد        

الرج ا اولها أو  ب اة الب انة الرنج اافنل ل هنا، وم نا ي نب عألن  اإلدارة        

كن  أم ارانرض ل هنا الف  فنة     أم اكوم يح ة وحنذرة لحنوادث ما  نة يف   

 لألخار.

وعننادة يرفننرن عنن  األزمننة أزمننات أخننرى، لالف نناة الفلنناحب      

لمزمننة يكننوم م نناش  خلننب ا ل هننور واول نند أزمننات أخننرى، وي ننب أم  

ا   دائف ا أمام أع   ا مذا اشحرفاد وااد لم حر  ش افاجأ ل س باألزمنة  

 ة.األةاة ة ولك  برفرياااها ومسارااها   ر الفرو ا

وي ننب أم اوزنن  الخاننة بح ننث ا اةننب الفننوارد واإلمكاا ننات       

 الفراحة وإش اأثرت  درة الف  فة ع د الر ف ذ ومواجهة األزمة الفاأل ة.



 

 

ومنن  الننالزم الرنندريب عألنن  أةننال ب إدارة األزمننات ألاهننا شننجً   

مخرألف ع د الراب ن  وش شنك أم الف  فنات الرنج منرت بأزمنات اكنوم        

 ألك األزمات ع د حدوثها مرة أخرى.أك ر  درة عأل  إدارة ا

وي ب الافل عأل  احح ن  الفواًمنة واشاسن ام بن   ألنراد لرين         

إدارة األزمننات ومننذا لنن  يرححنن  إش بالرنندريب واح نن ا الننرلات األلننراد  

ع د محاكاة األزمات ووزاها احنب زن وط شنب هة ب ن وط األزمنة،      

لفخرألنف األدوار  وباد الردريب م  الالزم احديند اإلي اب نات والسنألب ات    

 والحائف   بها.

إم اب ج الف  فة لخانه واةنرادادات مسنبحة لمزمنات يحألنل من         

احرفاشت الف اكل الرج  د احندث، وعألن  النر ا من  ذلنك م ناك الاديند        

 م  الفاو ات الرج يفك  أم ا هر وا فل :

o .احص الخبرة السابحة لألراامل م  األزمات 

o .احص لج لاعأل ة عفأل ة الرخا ه 

أمف ننة إدارة مرحألننة مننا  بننل األزمننة، عنن   رينن   Cohn ويننرى

وزنن  خاننه  بننل حنندوث األزمننة بو ننب  ويننل، ووزنن  أةننس لألاال ننة  

السنننأل فة مننن  النننرأي الانننام واإلعنننالم ل نننفام الفسننناادة أث ننناً األو نننات   

 الحرجة، وي ب أم ارك  خاة إدارة األزمة عأل  خفسة مبادئ :

 مساول ة الف  فة. -1

 مساادة الرأي الاام. -2

 ادة.الح  -3

 اشالاشت. -4

 مساادة الاامأل  . -5



 

 

إم إدارة األزمننات يفكنن  أم يكننوم لهننا جااننب إي ننابج إذا  امننب   

الفؤةسننة بننالرخا ه بلننورة ةننأل فة لكننل م  فننة ي ننب أم ارننوالر لهننا     

خاننة موزننوعة إلدارة األزمننة، وياربننر الرخانن ه الواةنن  أل ننل منن      

انة من    الرخا ه ال    ألام ي اج م اش  أكبنر، وي نب أم اراامنل الخ   

األعفنناد  –الف نناكل منن  ال حابننات   –أزمننات م ننل الحننوادث اللنن اع ة   

 م وم م  وةائل اإلعالم. –اإلرماب ة 

 وير ابم الرخا ه لمزمات م  الرخا ه لألكوارث ل فا يألج : 

 ي ب أم يرا احديد واول ر الفادات الالزمة. -1

 إا اً شبكات لالالاشت. -2

 وجود اسه الت احر ا  ة. -3

 لألراامل م  خدمات الاوارئ.اول ر ارا بات  -4

 احديد  ر  جف  الفاألومات بسرعة. -5

ومنننو خب نننر اةر ننناري لنننج إدارة    Roger Mearesوينننذكر 

 األزمات أم إدارة األزمات ي ب أم ار ف  :

 اح  ا األخاار الفوجودة والرج يفك  أم ارارض لها الف  فة. -1

ااب   اون م  إدارة األزمات بالفبادرة والذي يرف ل لج وز   -2

 ه لألاوارئ.خا

ااب نن  اننون منن  إدارة األزمننات بننرد الفاننل والننذي يرف ننل لننج       -3

ااب   الخاه السناب  وزناها من  أجنل احرنواً ال نرر النذي        

حدث بسبب األزمة، وذلك ع دما اف ل اإلجراًات الو ائ ة لنج  

 م   األزمة م  الحدوث.

 زرورة م اركة الفديري  وأمف ة دور الح ادة. -4



 

 

 جهة األزماف :أهداف عملية التيطيط لموا

 :زماف المحتملة إلى تحقيا ما أللا تهدف عملية التيطيط لمواجهة األ 

ا  ننب ع لننر الففاجننأة الفلنناحب لمزمننة، وذلننك عنن   رينن    -1

الفراباة الفسرفرة والد  حة لفلادر الرهديد والفخا ر الفحرفألة 

واكر ال إشارات اإلاذار الفبكرة، وزنفام اوصن ألها لفرخنذي    

 لف اةب.الحرار لج الو ب ا

الو ب الف اةب = زم  اداود الفاألومة + زم  احأل نل ودراةنة   

الفاألومننة + و ننب ااخنناذ الحننرار + الو ننب الننالزم شاخنناذ إجننراً  

 م اد.

وزنن   ائفننة بالرهدينندات والفخننا ر الفحرفألننة واح  فهننا ووزنن   -2

 أولويات لها حسب أمف رها ومدى اهديدما لألف  فة.

األزمة ع   ري  انول ر  حس  اةر الد الو ب الفرا  لفواجهة  -3

الو ننننب الننننالزم شاخنننناذ  ننننرار الرلننننرل بفحاولننننة الف نننن  أو    

اشةراداد لمزمة، لال شك أم وجود دراةنات مسنبحة لمزمنات    

يحألل م  الو ب الالزم إلداراها لروالر البدائل الفراحة والرنج انا   

اح  فها مسبح ا، مفا يسهل عأل  مرخذ الحرار عفأل نة اخر نار بنديل    

 م  البدائل.

محاولة الح اً عأل   در كب ر م  الا نوائ ة والرخنبه واافاناد     -4

 الألح ة الرج عادة ما يلاحب األزمات.

اشةننر الد الكننفً لألفننوارد الفراحننة وزننفام ةننرعة اوج ههننا     -5

 لألراامل م  األزمة.

الحننندرة عألننن  الراامنننل مننن  األزمنننة وبالفبنننادرةو ول سنننب وبنننرد   -6

 الفالو.

 



 

 

 ماف ما أللا :تتت من عملية التيطيط لمواجهة األز

وز  الور لألفخا ر واألزمنات الرنج يفكن  أم احندث ار  نة       -1

 لألر  رات الب ا ة الداخأل ة والخارج ة.

الننن  ف واحأل نننل واح ننن ا الفخنننا ر واألزمنننات الفحرفألنننة ابا نننا   -2

شحرفننناد الحننندوث وشننندة الخانننورة ودرجنننة النننرحكا مننن   بنننل  

 الف  فة لفواجهة األزمة.

رة، ووزننن  أولوينننات احديننند أك نننر األزمنننات احرفننناش  وخانننو   -3

 Crisisلفواجهننة األننك األزمننات ل فننا ياننرل بسننألة األزمننات   

Portfolio     ،والرح ننننن ر لف اهنننننا أو اشةنننننراداد لفواجهرهنننننا

 والرخا ه شةراادة ال  اط باد اارهائها.

 إعادة الرح  ا بلفة مسرفرة وم ر فة لرألك الفخا ر واألزمات. -4

 األزمة. احديد الفؤشرات والدشئل الرج ا بإ بحرب حدوث -5

 احديد الفساول ات والسألاات الفخولة ألع اً لري  األزمات. -6

 احديد الفساود ع    ادة لري  إدارة األزمات. -7

احديننند ال هنننات الداخأل نننة والخارج نننة النننالزم إبال هنننا بحننندوث  -8

 األزمة و ر  اشالاد بها.

 احديد ال هات الففك  اشةراااة بها لفواجهة األزمة. -9

والفاديننة والف  ننة الالزمننة وال ننرورية  احدينند الفننوارد الب ننرية -10

 لر ف ذ خاة مواجهة األزمة.

احدينند  ننر  اننول ر واوصنن ل الب ااننات والفاألومننات الالزمننة        -11

 ألع اً الفري  ولج افس الو ب لأل هات الخارج ة.

زنننفام وجنننود ا نننام لاننناد لالالننناشت بننناأل رال الفا  نننة        -12

 الداخأل ة والخارج ة.



 

 

ج الف  فننة بننأكبر  نندر  زننفام اةننرفرار األعفنناد واألا نناة لنن   -13

مفكنن  منن  اشةننرحرار والسنن ارة عألنن  الفو ننف ولرحح نن  ذلننك     

 ي ب ع د األزمة ع  با ج األا اة لج الف  فة.

وزنن  ةنن  اريومات لمزمننة وأةننوأ وأل ننل ةنن  اريوو حسننب     -14

ااورات األزمة الفرو اة واحديد األدوار والفساول ات لرحح ن   

 كفاًة الح ادة والس ارة عأل  األزمة.

س   ب   لري  إدارة األزمة وب   األ سام الوي ف ة األخنرى  الر  -15

 بالف  فة.

الرننندريب عألننن  الخانننة الفوزنننوعة واح ننن ا عفأل نننة الرننندريب        -16

 إلحداث الراديالت الالزمة.

 مسئولية التيطيط لمواجهة األزماف :

اح  مساول ة الرخا ه لفواجهة األزمات عأل  عناا  لرين  إدارة    

األ نننا بالف  فنننة، ويوزننن  الرخاننن ه لنننج  األزمنننات، وأع ننناً اإلدارة ال

زننننوً أمنننندال الف  فننننة منننن  عفأل ننننة إدارة األزمننننة وعألنننن  أةنننناد       

اشةنننرراا   ات والس اةنننات وال حالنننة الر   ف نننة لألف  فنننة ولنننج زنننوً   

 اشلررازات األةاة ة لخاه الاوارئ.

ووم  األمور الهامة جد ا لج الرخا ه لألاوارئ أم يرا مالح نة   

وزناب عألن  أةاةنها الخانة، واشلرنراض       ومرا بة اشلررازنات الرنج  

مو او ن  ألحنداث مسنرحبأل ة مامنة لن س لأل نركة  ندرة عألن  النرحكا ل هنا           

 ولك  يفك  أم يكوم لها اأث ر وازح عأل  مسرحبل ال ركةو.

 االعتباراف التا ألبنى عليها التيطيط لألزماف :

 يفك  األخ ص األك اشعربارات ل فا يألج : 



 

 

 ة الاامننة لألف  فننة واةننرراا   ااها األمنندال الر   ف ننة والس اةنن -1

وم فوعة الح ا والفبادئ الر   ف ة السائدة، والفااي ر الخاصنة  

 بالف  فة.

الفنننوارد واإلمكاا نننات الفراحنننة ةنننواً الداخأل نننة أو الخارج نننة       -2

 الففك  اشةراااة بها.

 مدى اوالر الخبرات الالزمة لج م اد إدارة األزمات. -3

 ات.الو ب الفرا  لألراامل م  األزم -4

 ال حالة الر   ف ة السائدة لج الف  فة. -5

 مدى  وة واأث ر األ رال الفا  ة باألزمة. -6

 العوامل التا ألمكن أن تحد من كفاف  التيطيط لألزماف :

احنننص أو عننندم كفاينننة الفاألومنننات الالزمنننة لألر بنننؤ باألزمنننات        -1

 الفحرفألة، واو   مسارااها الفخرألفة.

أو الرفسنن ر الخننا إ ةننوً ماال ننة واحأل ننل الب ااننات وعنندم لهننا   -2

إلشارات اإلاذار، مفا يااج مؤشر ا أو إاذار ا خا ا نا، ويررانب   

 عأل م ةوً ا اود األزمة أو حدوث أزمة أخرى.

الف ل لنج الركنوي  السنأل ا لفرين  إدارة األزمنات والنذي ير نح         -3

 ل فا يألج :

o      كبر ح ا الفري  أو ص ر ، بفا ي يد من  الربناي  ال نديد لنج

 ألول  واحلها ال ديد لج الحالة ال اا ة.اوراً لج الحالة ا

o    عدم الر اة  وعدم ة ادة رو  الفري  ب   أع ناً وحندة أو

 لري  إدارة األزمات.

عنندم ا ف ننذ خاننة أو خاننه الاننوارئ الرننج اننا وزنناها باريحننة    -4

 ةأل فة.



 

 

 الرراخج لج ا ف ذ خاه الاوارئ. -5

 ااخاذ األزمة لفسارات مفاجاة   ر مرو اة أث اً وز  الخاة. -6

وث ا  ننرات لننج األةننس واشلررازننات الرننج ب نن  عأل هننا       حنند -7

 الرخا ه.

 عدم كفاية الفوارد الفراحة لر ف ذ الخاة. -8

 فننوض وعنندم وزننو  باننب الحننرارات مفننا يسننبب إرباك ننا         -9

 واخبا ا أث اً الر ف ذ.

عنننندم مرواننننة الخاننننة إلمكاا ننننة إحننننداث ا   ننننرات لفواجهننننة     -10

 كها األزمة.الفسارات ال ديدة   ر الفرو اة الرج يفك  أم اسأل

وااربننننر خاننننة إدارة األزمننننة ارنننناج عفأل ننننة الرخانننن ه ومدلننننم    

األةاةننج، والرننج ااربننر وث حننة اهنندل لننج جومرمننا إلنن  محاولننة م نن        

األزمننة عنن   رينن  ااخنناذ إجننراًات و ائ ننة أو عألنن  األ ننل الرح نن ر        

لألراامل بكفاًة ولاعأل ة م  األزمة لج حالة الف ل لج م اها، م  زنفام  

لاب ا ة واةراادة ال  ناط لنج أ نل و نب مفكن  وبأ نل       الاودة لموزان ا

 خسائر مفك ة لألف  فة.

وخاه إدارة األزمة  د اكوم افلن أل ة اوزنح مناذا ي نب عفألنم       

لكننل لننرد، و نند اكننوم وثننائ  اوزننح بلننورة عامننة م نناشت الفسنناول ة  

وأي ا   نننرات ي نننب إجراؤمنننا لنننج اإلجنننراًات واألةنننال ب واله اكنننل    

 األزمة. الر   ف ة لج حالة حدوث

 أهداف خطة الطوارئ :

 يفك  اوز ح األك األمدال ل فا يألج : 

 .م   الكوارث أو األزمات م  الحدوث 

 .احرواً ال رر لج حالة الحدوث 



 

 

 .إعااً رد لال م  ا لألحادث أو الكارثة 

 .احأل ل الفوز  الرج الاحب حدوث األزمات 

 .إعااً  ر  بديألة لر ف ذ  ألبات الافالً واةرفرار ال  اط 

 .م   الخسارة الففك ة الحدوث لج ال ل ب السو ج 

       ،الرأك د م  أم ال ركة وال هنات الخارج نة الفسناولة اافنل ما نا

وعألنن  مارلنننة بننالخار الفحرفنننل، وبنننذلك يفكنن  الح ننناً عألننن     

 م كألة عدم الراامل بلورة مركامألة.

         الرأك د عأل  أمف نة إعنالم جف ن  األ نرال الفحرفنل اأثرمنا بنأي

 الحادث وكذلك ك ف ة حفايرها ألافسها. حادث باب اة مذا

 واهرا الخاة بروز ح ما يألج :

 .افوذج اإلاذار والراألا 

 .الرأك د عأل    ايا اةرفرار الافل 

 .الررك   عأل  ك ف ة اةرفرار األعفاد واةراادة ال  اط 

 .ار ف  عفأل ات حل اللران 

 .الرأك د عأل  أم األ سام الوي ف ة لها دور مام لج الخاة 

 لرفاص ل   ر ال رورية.ا  ب ا 

 وخاة الاوارئ ا اج أرب  لررات زم  ة :

 الفررة الاب ا ة السابحة لحدوث األزمة. -1

السننناعات الالححنننة مباشنننرة لمزمنننة والرنننج احرننناج رد لانننل أو   -2

 مواجهة حالة الاوارئ.



 

 

الفرننرة الفؤ رننة الرننج يننرا ل هننا اةننرخدام بننديل لفسنناادة الويننائف    -3

 األةاة ة.

 والاودة لألافأل ات الاب ا ة.لررة إعادة الب اً  -4

 خصائص اليطة ال يد   دار  األزمة :

كل خاة  ائفة بذااها، والفا له اكنل إدارينة وعفأل نات محنددة      -

 واوزح ك ف اافل األك األج اً أث اً األزمة.

اوزننح الخاننة األولويننات وا ننا  ائفننة بالح ننايا الرننج احرنناج     -

 ع اية خاصة باد األزمة.

 ت لكل لرد لج الف  فة.احدد السألاات والفساول ا -

 الخاة ي ب أم اكوم عفأل ة ويفك  ا ف ذما بكفاًة. -

ي ب أم اكوم الخاة مفهومة وبسن اة واوزن  لر اةنب جف ن       -

 الفسرويات لج الف  فة.

ي ب أم اكوم الخاة شامألة احروي عأل  مادة كال ة، ولك  لنج   -

 افس الو ب ي ب ا  ب الرفاص ل ألاها اف ل عبا ا ع د الر ف ذ.

 أم ارزج جف   األلراد الفرأثري  بها.ي ب  -

 ي ب أم اراج  الخاة بلفة مسرفرة. -

ي ب أم اخربر الخاة وينرا الرأكند من  أم ال ف ن   ند لهنا دور         -

 ل ها.

أم اكننوم الخاننة مراننة، ويفكنن  احنندي ها وااننديألها ع نند ا  ننر         -

ال رول واحروي عأل  مرشدات عامة ول سب افل أل ة ا اةب 

 ت األزمات.حالة واحدة محددة م  حاش



 

 

ولكن  ي ننب مالح ننة أم الرخان ه لفواجهننة األزمننة ش يفكنن  أم   

يحل أو يسناما لنج حنل كنل مو نف محرفنل وكنذلك ش يافنج اإلدارة من           

مساول ااها لج حل األزمة، وبابارة أخرى الخاة ل سب دواً لكنل داً،  

 ولك ها م رد أداة ش ا اد احراج إدارة ج دة وا ف ذ ةأل ا.

 األزمة : مكوناف خطة إدار 

ولروز ح خاة إدارة األزمات ك فوذج يفكن  اشةنرهداً بنم لنج      

 كرابة خاه إدارة األزمات، ي ب مالح ة أم الخاة اركوم م  :

 : الفحدمة. أتاًل

 : إ رار اشةرالم. ثانًيا

 : لري  األزمات. ثالًثا

 :  ائفة اشالاشت. رابًعا

 : اح  ا الفخا ر الفحرفألة. خامًسا

 روث  .: ال قادًقا

 : الفاألومات السرية. قابًعا

 : خاوات ا ف ذية. ثامًنا

 : اشالاشت ال ااوية. تاقًعا

 : الاال ات م  وةائل اإلعالم. عاشًرا

 : اشعربارات الفال ة والحااوا ة. عشر الحاد 

 : الر ه  ات الالزمة إلدارة األزمات. عشر الثانا

 :  ر  الرح  ا. عشر الثال 

 األزماف على مستوى المدرقة :التيطيط لمواجهة 



 

 

ااربننر عفأل ننة الرخانن ه وإعننداد ةنن  اريومات لفواجهننة األزمننات  

الفحرفألة م  أما الاوامل الرج اسناعد الفؤةسنات الراأل ف نة لنج الراامنل      

منن  األننك األزمننات بننأكبر  نندر منن  الكفنناًة والفاعأل ننة بأةننألوب الفبننادرة     

 والفبادأة ول س بأةألوب رد الفال.

جهننند إداري يا نننج بنننالر بؤ بالفسنننرحبل واحديننند ووالرخاننن ه منننو  

األمدال الفنراد احح حهنا، واحديند الفنوارد الرنج ي نب أم اارفند عأل هنا،         

وك ف نننة اةنننرخدامها، واحديننند مرننن  وأيننن  ينننرا ذلنننك. ل نننال  عننن  احديننند 

 الفساود ع  الر ف ذو.

وي نننب أم ا رهنننج مرحألنننة الرخاننن ه بوزننن  عننندد مننن  الحألنننود    

كامل لألب ااات والررك   عألن  احح ن  األمندال    وبدائألها م  خالد الفها ال

 الرج اا احديدما.

واف نننل الحألنننود الفحررحنننة صنننور ا عحأل نننة لملكنننار الرنننج اخننندم      

 الفو ف الحالج احو الرحرك إل  الهدل الفاألوب.

وإذا كااب األةال ب اشجرهادينة أو الحفاةن ة وحندما   نر كال نة       

ا، ل اننم منن  ال ننروري لألراامننل منن  األزمننات الحدي ننة لراحنندما وا ننابكه 

 إابان األةال ب الاألف ة والرج يفك  أم اس ر ول  الخاوات اوا ة :

 اليطو  األتلى : الدراقة الميدانية ألبعاد األزمة :

 والهدل م  ذلك مو :

احدينند الاوامننل الف ننرركة لننج األزمننة، وأةننباب اشحركنناك الننذي  

احديند الحنوى   أشال الفو ف، واحديد الفدى الذي وصل إل نم الفو نف، و  

 الفؤيدة والفاارزة، ثا احديد احاة البداية لألفواجهة.

وارو ف  ريحة الدراةة الف داا ة والوصود لأل رائ  عألن   ب انة    

األزمننة وشنندة خاوراهننا والو ننب الفرننا ، لفننج األزمننات ال اا ننة عنن        

الكوارث الاب ا ة، وكنذلك األزمنات ال اا نة عن  الا لنر الب نري لنج        



 

 

وم م اك مرسن  من  الو نب لألرنأاج لنج دراةنة أباناد        باب األح ام ش يك

 األزمة ولك ها اسرهألك ب   د ائ  حر  بداية الر ف ذ.

ولكنن  منن  الفؤكنند أم يننرا إعانناً الا ايننة الكال ننة لرحدينند أبانناد         

األزمة م  خالد الدراةنة والر ناور من  الفرخللن   الفرواجندي  لنج       

جهنة دوم الو نول عألن     بداية أو أث اً األزمة، وعندم اشاندلان لنج الفوا   

 األبااد واحديد احاة البداية اللح حة.

وإذا كااب الاب اة الفألحة ألحنداث األزمنة اراألنب ةنرعة ااخناذ       

الحننرارات لنن م م نناك باننب األزمننات الرننج ارنن ح باننب الو ننب لألدراةننة 

الفرأا ننة لمبانناد والفنندى واحدينند احاننة البدايننة الفوجهننة والاننالج وذلننك  

أو الفراألحنننة بالاال نننات اإلاسننناا ة لنننج بانننب    م نننل األزمنننات اإلدارينننة 

األح ننام، وم ننل مننذ  األزمننات ش يفكنن  الرسننرن لننج مواجهرهننا ا ننر ا        

لراحنندما وا ننابكها، وعنندم ةننهولة الك ننف عنن  الاوامننل والفنندى الننذي      

 وصألب إل م.

وإم مراعنناة ع لننر الو ننب ي  ب ننا ع لننر الففاجننأة الفلنناحب   

فلننادر الرهديننند والفخنننا ر  عنن   ريننن  الفراباننة الفسنننرفرة والد  حنننة ل  

الفحرفألة واكر ال إشارات اإلاذار الفبكر، وزنفام اوصن ألها لفرخنذي    

 الحرار لج الو ب الف اةب.

الو ب الف اةب = زم  اداود الفاألومة + زم  احأل نل ودراةنة    

 الفاألومة + زم  ااخاذ الحرار + الو ب الالزم شاخاذ إجراً م ادو.

 ليلية لألزمة :اليطو  الثانية : الدراقة التح

يننرا الرحأل ننل بهنندل اشةننردشد وصننوش  إلنن  ال حنن   : عنن   رينن    

الرف    الوازح ب   ع اصنر الفو نف، لروزن ح ع اصنر األزمنة، ومنا       

ارركب، واحس فها إل  أكبر عدد مفك  م  األج اً، ل رس   ل ا إدراكها 

ب كل م ر ا بح ث يرا الروصل إل  ماألومات جديدة ع  صن   الفو نف   



 

 

ف ة ماال رنم، ومن  م نا ينرا احأل نل الفو نف إلن  منا يرركنب م نم من             وك 

 ع اصر مبساة بهدل اإلحا ة بها عأل  وجم ةأل او.

واسننناعداا عفأل نننة الرحأل نننل لنننج إمكاا نننة الرف  ننن  بننن   ال نننوامر     

واألةننباب، والرأكنند منن  الفسننببات، ودور الا لننر الب ننري أو الا لننر 

عندد الا اصنر الف نرركة     الفادي لج وجود األزمة، كذلك يفك  واحديند 

لننج صنن اعة األزمننة، واسننبة اننأث ر كننل م هننا عألنن  حنندوث اششننرااد لننج 

الفو ف، واحديد الفرحألة الرج وصألب إل ها دورة ح اة األزمة م  او ن   

 ب انننة واكنننال ف األخانننار ال اا نننة عننن  األزمنننة وأثنننر الو نننب عألننن        

ات الرنج  اار ارما، واحديد اإلمكااات الفراحة بلورة مباشرة، واإلمكاا

 يفك  الحلود عأل ها لج و ب م اةب شةرخدامهاو.

بانند ذلننك يفكنن  اةننرخدام ال فنناذج الريازنن ة عنن   رينن  احويننل    

الفاألومننات إلنن  ب ااننات كف ننة يفكنن  اةننرخراج الفؤشننرات منن  خاللهننا      

 باشةراااة بالكفب وار.

 اليطو  الثالثة : المواجهة تالتعامل م  األزمة :

يومات ووزنن  الخاننه والبننرام    وومننج مرحألننة رةننا السنن  ار   

وح نند الحننوى لفواجهننة  ننوى األزمننة والرلنندي لهننا، و بننل أم يننرا مننذا   

بكامألننم يننرا رةننا الخرياننة الاامننة لفسننر  عفأل ننات األزمننات بوزننام      

 الحالج، م  إجراً كالة الر  رات الرج ارا عأل م أوش  بأودو.

وعألنن  مننذا الفسننر  يننرا وزنن  كالننة األ ننرال والحننوى الرننج اننا  

ما من   بنل صناااج األزمنة ومن  جاانب محناومج األزمنة، واحديند          ح د

بؤر الروار وأماك  اللران، م ا   ال أل ام، باعربارما جف ا ا وم نا    

 ةاخ ةو.

وع ننند رةنننا السننن  اريومات ووزننن  خانننه الفواجهنننة، يفكننن       

 الرحرك لج اشا امات الرال ة :



 

 

 [ االقتعداد للمواجهة :1]

 إلجراًات الرال ة :وار ف  مذ  الفرحألة ااخاذ ا 

  احديد م فوعة اإلجراًات الواجب ااخاذما لحفاية كل ما يح ه

أو ذات صننألة بف احننة وم نناد األزمننة وارا ننب مننذ  اإلجننراًات  

  بح ا لفا يساعد عأل  احأل ل الخسائر وو ف الردمور.

     احديد اون الفساعدات الفاألوبة م  جهات يفكن  اشةنراااة بهنا

 و ألبها.

 الرحننذيرات الالزمننة لملننراد الف ننارك   لننج إعانناً الراأل فننات و

 الفواجهة الفوجودي  لج م اد األزمة.

  الراامننل منن  الف نناعر اإلاسنناا ة م ننل الحفنناد والخننول والننذعر

 لج اا ا  عدم اار ار األزمة.

 .احديد اون الفاألومات واو  رات صدورما 

         ا   ا عفأل ات اشالناد داخنل م ناد األزمنة افسنم، من  النداخل

 ال هات والف  فات خارج الف اد.وكذلك م  

 [ مواجهة األزمة تالتعامل معها :2]

انننأاج منننذ  الخانننوة كفحلنننألة لألخانننوات السنننابحة، ول هنننا ينننرا       

الرخألص م   در كب ر من  الا نوائ ة والرخنبه واشافاناد لح نة األزمنة       

 ل ال  ع  الراامل م  األزمة بالفبادرة ول س برد الفال.

 ة والراامل م  األزمة إل  :واهدل خاة الفواجهة الفاأل  

و ننننف انننندمور الفو ننننف، واحأل ننننل الخسننننائر، والسنننن ارة عألنننن     

الفو ف، واوج م الفو ف إل  الفسار اللح ح، وماال ة اوثار ال فسن ة  

واشجرفاع ة ال اا ة ع  األزمة، وااوير األداً الافألج بلورة أل نل  



 

 

ألزمنات  مفا ةب ، واةرخدام أا فة و اية وم اعة زد افس ال نون من  ا  

 أو األزمات الف ابهة.

 ل ال  ع  ذلك ل م مذ  الفرحألة اهدل أي  ا إل  : 

واحدينند الفؤشننرات والنندشئل الرننج ا بننإ بحننرب حنندوث األزمننة،    

احديد الفساول ات والسألاات الفخولة ألع ناً لرين  األزمنات، احديند     

الفسننناود عننن    نننادة لريننن  إدارة األزمنننات، احديننند ال هنننات الداخأل نننة    

 ة الالزم إبال ها بحدوث األزمة و نر  اشالناد بهنا، احديند     والخارج

ال هات الففك  اشةراااة بها، احديد الفنوارد الب نرية والفادينة والف  نة     

الالزمنننة وال نننرورية لر ف نننذ خانننة الفواجهنننة، احديننند  نننر  انننول ر       

واوصنن ل الب ااننات والفاألومننات الالزمننة ألع نناً الفرينن  ولننج افننس       

، زننفام اةننرفرار األعفنناد واألا نناة بننأكبر الو ننب لأل هننات الخارج ننة

 در مفك  م  اشةنرحرار والسن ارة عألن  الفو نف ولرحح ن  ذلنك ي نب        

عنن د األزمننة عنن  بننا ج األا نناة لننج الف  فننة، ووزنن  ةنن  اريومات     

لمزمننة وأةننوأ وأل ننل ةنن  اريوو حسننب ااننورات األزمننة الفرو اننة        

لسننن ارة عألننن  واحديننند األدوار والفسننناول ات لرحح ننن  كفننناًة الح نننادة وا 

األزمنننة، والرننندريب عألننن  الخانننة الفوزنننوعة واح ننن ا عفأل نننة الرننندريب 

 إلحداث الراديالت الالزمةو.

ويرف  الفهرفوم بدراةة األزمة لج الفدرةة عأل  أام كنج ين  ح    

 الرخا ه لفواجهرها ل ام ي ب مراعاة اشعربارات الرال ة :

 مشاركة ا دار  تالمعلمين :

األزمنة عألن  إا ناز الافنل أك نر مفنا يهنرا        يررك  اشمرفنام أث ناً    

ب  ا  مؤشً الذي  شاركوا لج إا از الافل. ومن  ذلنك ي نب أم ارنذكر     

أم األلراد النذي  ي ناركوم لنج إدارة األزمنة ل سنوا م نرد أشن اً يفكن          

اةربدالها ب  رما ولك ها ك ااات لها   فرها واا اخر ارما لألافل الف اةنب  

باريحننة ةننأل فة ةننول يرا ننر الافننل، واحاننة     لهننا، وإذا لننا اننرا   نناداها   



 

 

اشراكاز ب   م اركرها وعن ولها عن  الف ناركة منج اوع نة وأةنألوب       

 الح ادة الفرب  ماها.

وكج ا  ح الح ادة لج ح د  وى الفاألف   واإلداري   لج الر ألنب   

عأل  األزمة ل ام ي ب والافل عأل  اف  ر  ا ااها الكام ة لو ف زحنف  

اا نات الكام نة منج خنه الندلان ال نااج والفاألنوب        األزمة باعربنار أم ال 

اةرخدامم لراوير اله وم باا ة م اعفة لألسن ارة عألن  األزمنة. ومنذا     

 يراألب ما يألج :

 .مساعداها أم يدركوا م  ى الهدل الذي اسا  لرحح حم 

 .أم يرفها كل لرد دور  ويخاه و رم  بح ا إلمكاااام 

   ح نننود السنننابحة دعنننوة الف نننارك   لنننج الفواجهنننة لألرحنننرر مننن  ال

 واةرخدام ما لديها م  ابركارات وإبداعات.

 .جاألها ي اروم بالفساول ة الف رركة 

والف اركة والرااوم يا ج ااحاد افك نر وإبندان ال ف ن  من  أجنل      

 م اعفة  ا ات األلراد لألس ارة عأل  األزمة.

وا در اإلشارة إل  أم م اك م  الباح    م  يرى أم الف اركة  

د ذااها، ويراما آخروم عأل  أاهنا وةن ألة لرحح ن  أمندال     ااد  اية لج ح

أخرى وم ها مواجهة بانب األزمنات. و ند ا ناود ةن ف اإلةنالم مانر        

 باب دواعج الف اركة وم ها ما يألج :

 .اإلحساد باشراباط والرااب  م  أمدال الف  فة 

   اإلحساد بالوشً والاا فة ا ا  األك الف  فة كفكام يح ج ل نم

 فألم.الفرد و رم وع

 .زفام ا ا  ا ف ذ الخاه الفوزوع ة 

 .لرح   وات اشالاد بالب اة الخارج ة 



 

 

         اإلبنندان واشبركننار لنندى الفاألفنن   منن  خننالد الفوا ننف وابننادد

 األلكار والف ا  ات والحوار والف ايرات.

   انننوخج الهننندل : ل  نننب أم يكنننوم الهننندل وازنننح ا أمنننام مرخنننذ

ذي الحنرار  الحرار، خاصة وأم زن ه األزمنة ي انل بانب مرخن     

 عاج ي  ع  الرحرك لج اشا ا  الفاألوب.

    اشحرفنناظ بحريننة الحركننة : اانند بف ابننة الننرو  منن  جسنند الك ننام

اإلداري لنن ذا مننا وزنناب   ننود ا ومحننددات عأل ننم، أباننأت حريننة  

 حركرم و    عأل  الك ام اإلداري ثا ادم ر .

         الح د : ويحلد بم جف ن  الحنوى الف ناط بهنا ماال نة األزمنة لنج

ام وال منننام الف اةنننب   لرنننأم   ا ف نننذ عفأل نننة مواجهرهنننا،      الفكننن

 والح اً عأل  أةبابها وع اصرما وارائ ها.

      الرااوم : ح ث إم الك ام اإلداري وحد   د ش يكنوم  نادر ا عألن

الراامل م  األزمة الرج ااررزم والرج جاًت لم ل نأة وأحندثب   

لننم ح ننا خسننائر   ننر محنندودة، ولننج الو ننب ذااننم م نناك زنن ه   

م مك ف ننا لاننودة الك ننام اإلداري لالار ننام لننج اأديننة وي فرننم    يكننو

ب كل م اةب، وم  م ا ل م عأل  مرخذ الحرار أم يافنل بسنرعة   

لدل  كالة  دراام وإمكاا اانم إلن  م ندام األزمنة والو نول ب فسنم       

لج م دااها، وعأل م أم ياألب مااواة كل األ نرال الرنج اسناعد     

 لألر ألب عأل هاو.

 عأل  األحداث : ول  يرأا  ذلك إش بالفارلنة   الرفو  لج الس ارة

الكامألة والرفل أل ة ع  األزمة وك ف ة مواجهرهنا، باإلزنالة إلن     

 الح ور الفااد لألفراباة الفسرفرة ألحداث األزمة.

ول ال  ع  ذلك لالبند من  وجنود إدارة لاالنة اكنوم  نادرة عألن         

كرحديند ح نا   اإلدراك والرحكا، لاإلدراك يب   عأل  اةر فاً الفاألومنات  



 

 

الف ننكألة أو الخاننر، واكر ننال البنندائل لألفواجهننة، واح نن ا الفو ننف ع نند   

اهاية األزمة لرحديد  در ال  ا  النذي اححن ، أمنا جاانب النرحكا ل رلنل       

برلف ا وا ف ذ الرداب ر الهادلة لدرً أو اخف ف حندة الخانر ومنا يررانب     

 عأل  ذلك م  آثارو.

ان ه لفواجهنة األزمنات    ومفا ش شك ل م أم جدوى ولاعأل ة الرخ 

الرربويننة يب نن  عألنن  ملنندا  ة الدراةننات والفاألومننات الاألف ننة الفرلننألة 

باحرفاشاها الفرو اة، وذلك ول  إ ار زم ج محدد، ودوال  محرفألة من   

ب ام الرو اات ع  خلنائص األزمنة و واهنا وآثارمنا، ولنج إ نار منذ         

دراك الفاألومنننات والفؤشنننرات الرنننج اححننن  الدرجنننة الفاألوبنننة مننن  اإل   

لفام ننة وأبانناد األزمننات الفحرفألننة يفكنن  وزنن  الرخانن ه السننأل ا الننذي      

يافل عألن  درً األخانار أو عألن  األ نل الرخف نف م هنا. ومن  ثنا يفكن           

ال  ننر لففهننوم عفأل ننة الرخانن ه لفواجهننة األزمننة الرربويننة لننج اإل ننار     

 الرالج :

عفأل نننة م  فنننة ومسنننرفرة اخ ننن  ل نننوابه مح  نننة انننرا ب نننكل   -1

 و بحدر اإلمكام لمزمة.ومبركر ومرو  

اراألب احديند األمندال الاامنة والفبنادئ واشعربنارات الالزمنة        -2

لألراامل م  األزمنات حرن  يفكن  وزن  اشةنرراا   ة الف اةنبة       

 وااخاذ الحرار السأل ا لألفواجهة.

اسننرهدل الفسننامفة الفاالننة لننج م نن  حنندوث األزمننة الفحرفألننة      -3

اننودة لألوزنن   والرح نن ر لفواجهرهننا لننج حالننة حنندوثها، ثننا ال     

 الاب اج باد اارهائها.

ا نننكل عفأل نننة الرخاننن ه الرك ننن ة األةاةننن ة ألي إدارة لاالنننة       -4

لفواجهنة األزمننات، وبلننرل ال  ننر عن  اوع رهننا، ل اننم يفكنن    

ااب ننن  أةنننس عألف نننة لألرخاننن ه عألننن  أي انننون مننن  األزمنننات    

 الرربوية والراأل ف ة.



 

 

ش يوجد أي زفام بنأم الخانة الفوزنوعة لفواجهنة أي أزمنة       -5

حح  ا اح ننننا كننننامال ، إش أم أي أةننننألوب   ننننر مخاننننه أو   ةننننر

 ارا الج بديل يفك  أم ياحد م  األزمة أو يف ل لج مواجهرها.

 

القااادراف تالمهااااراف التاااا أل اااب تواارهاااا ااااا مااادألر المدرقاااة عناااد   

 األزماف :

مفنننا ش شنننك ل نننم أم األزمنننات ش احرننناج إلننن  الح نننود وال فنننود     

والرنج ربفنا كاانب ةنبب ا لنج إلنراز        واشلر ام بفحددات ال رول الاادية

األزمنننة، ولك هنننا احرننناج إلننن  الر نننرد مننن  الح نننود الرنننج اا ننن  الحركنننة   

والسالةل الفرف ألنة لنج الن  ا ال امندة واشاانال  إلن  األمنام لنج اا نا           

 الس ارة عأل  ااور األزمة.

وإدارة األزمننة اا ننج اف  ننر  ا ننات جدينندة كننام منن  اللنناب         

   ف ننة واألةننال ب السننابحةل لننذلك يننرى ل رننل اف  رمننا لننج يننل الب اننة الر

أم مدير األزمة ي ب أم يرسنا بالخلنائص الرال نة     Little Johnجوم 

: 

الحنندرة عألنن  اب ننج وانندع ا لألسننفة إدارة لرينن  األزمننة، والحنندرة      

عأل  الرفويب والر بة ل م، والحدرة الحوية عأل  اشالاد الفاناد رأةن  ا   

دة بكننل جنن ً م ننم، الحنندرة عألنن  الحكننا وألح  ننا، واحرننرام الو ننب واشةننرفا

 الاحالاج عأل  األمور، والحدرة عأل  ااخاذ الحرارات الرش دة.

وكفنننننا أم اإلدارة ال اجحنننننة لمزمنننننة اراألنننننب لهف نننننا لألاوامنننننل     

الس كولوج ة الفؤثرة ل ها، ويرا   عأل  كل ع و لج لرين  األزمنة أم   

لنب( خنائف، أو   يفها  ري ي ا ال ااب اوخر م  ال  ان، بال سبة إلن    ا 

 ماألا أو مويف  أل ، أو جفاعة ز ه مرالبةو.



 

 

ا در اإلشارة أم ا ا  اإلدارة لنج الراامنل من  األزمنة يبندأ من         

محننو الف ننكالت الحديفننة والرأم ننل لألراامننل منن  الف ننكالت الفسننرحبأل ة،      

 لفنننننندير األزمننننننة بننننننر ا كننننننل ال نننننن وط منننننن  جف نننننن  اشا امننننننات   

ي ننب أم يبنندو  –لنناعدة عأل ننم ومننو ي ننار بننالحرارة الفر اينندة والفر  –

مادئ ننا ويفكننر لننج ك ف ننة عنندم اشةرسننالم لأل نن وط أو الهننرب م هننا، أي    

 عأل م أم يرحفل الروار ويحاوم الر رب ويرحكا لج اافااشام.

لاألزمة أ رب شبه ا إل  ريازة الفري  م ها إلن  إجنراً موحند،     

ً ا   ب ا م  الفري ، ل ا ا ش ااا ها كر ب  ا افلن أل  ا واحنود   لا دما اريد أدا

 لها أم يدرةو  وارو   م ها أم يسر  بوا لكل احرفاد.

ويؤكنند مننالد أم أمننا مننا ي ننب أم يحننوم بننم منندير األزمننة مننو أش   

ياألب م   الفاألف   والفويف  ( أم يحوموا بأش اً لا يرندربوا عأل هنا أو   

لننا يكرسننبوا خبننرة لننج مفارةننرها منن   بننل، ولكنن  ي ننب أم ياألننب منن ها  

األشنن اً الرننج انندربوا عأل هننا ولنن س الح ننام بأشنن اً جدينندة مننا   ننر  الح ننام ب

 مارادي  عأل ها.

باإلزالة إل  ذلك، م اك باب الخلائص الرنج ي نب اوالرمنا     

لج مدير األزمنة م هنا : ةنفات شخلن ة : م نل ال ن اعة والحندرة عألن          

 الرك ف والفومبة والف ابرة.

اإلبنداعج ال ا ند،     درات ومهارات عحأل ة : م ل اشاربنا  والرفك نر   

 واشةرفادة م  الخبرة السابحة، والحدرة عأل  الررك   والرخ ل والاال ة.

خلائص اافاال ة : م ل البنرود اشافانالج، والحندرة عألن  احفنل       

الروار ومحاومة الر رب والرحكا لج اشافااشت، وح د الاا ات الكام نة  

 ألداً أعفاد   ر روا   ة.

يرنوالر لنج مندير األزمنة الحندرة عألن        ل ال  عن  ذلنك ل  نب أم     

الرخانن ه والر  نن ا، واإلصنن اً ال  نند، والحنندرة عألنن  جننذب الا اصننر       

الفدعفنننة وااوياهنننا لرحسننن   مو نننف الفدرةنننة لنننج مواجهنننة األزمنننة،   



 

 

 والفهارة لج الرفاوض.

 

 تنمية برنامج  دار  األزمة

إم ا ف ننة أو إعننداد براننام  إلدارة األزمننة ي ننب أم ي اننوي عألنن        

سة ع اصر رئ س ة يفك  اوز حها باخرلار عأل  ال حنو اوانج   خف

  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وي در بالذكر لج مذا الس ا  أم الردريب عأل  افاذج الرراز ة 

 مخرألفة لمزمات يساعد لج ا ف ة

 .مهارات إداراها

 

   

 



 

 

( لنننن م Augustine.1995 أمننننا منننن  وجهننننة ا ننننر أوجسننننر      

  ل لج اواج :خاوات إدارة وم   األزمات ارف

 -مرحألة اإلعداد إلدارة األزمة  -مرحألة م   حدوث األزمة  -
 -مرحألنة احرنواً األزمنة     -مرحألة إدراك واشعررال بوجنود أزمنة   

 مرحألة حل األزمة  -مرحألة اشةرفادة م  األزمة 

أمننا مننا أشننار إل ننم أوجسننر   م ننا مننو مرحألننة اشةننرفادة منن  األزمننة   

 ا ما  ة ي ب اشةرفادة م ها .يا ج أم كل أزمة اخأل  دروة 



 

 

 رةا الس  اريومات وخاة اشالاد

وع نند رةننا السنن  اريومات ووزنن  خاننه الفواجهننة، يفكنن     

 الرحرك لج اشا امات الرال ة :

 [ اشةراداد لألفواجهة 1]

 وار ف  مذ  الفرحألة ااخاذ اإلجراًات الرال ة : 

       ا احديد م فوعة اإلجنراًات الواجنب ااخاذمنا لحفاينة كنل من

يحنن ه أو ذات صننألة بف احننة وم نناد األزمننة وارا ننب مننذ        

اإلجنننراًات  بح نننا لفنننا يسننناعد عألننن  احأل نننل الخسنننائر وو نننف 

 الردمور.

     احديد اون الفساعدات الفاألوبة م  جهنات يفكن  اشةنراااة

 بها و ألبها.

     إعانناً الراأل فننات والرحننذيرات الالزمننة لملننراد الف ننارك

 زمة.لج الفواجهة الفوجودي  لج م اد األ

       الراامنننل مننن  الف ننناعر اإلاسننناا ة م نننل الحفننناد والخنننول

 والذعر لج اا ا  عدم اار ار األزمة.

 .احديد اون الفاألومات واو  رات صدورما 

   ا  ننن ا عفأل نننات اشالننناد داخنننل م ننناد األزمنننة افسنننم، مننن

 الداخل وكذلك م  ال هات والف  فات خارج الف اد.

 [ مواجهة األزمة والراامل ماها 2]

مننذ  الخاننوة كفحلننألة لألخاننوات السننابحة، ول هننا يننرا     اننأاج 

الننرخألص منن   نندر كب ننر منن  الا ننوائ ة والرخننبه واشافانناد لح ننة      



 

 

 األزمة ل ال  ع  الراامل م  األزمة بالفبادرة ول س برد الفال.

 واهدل خاة الفواجهة الفاأل ة والراامل م  األزمة إل  : 

ة عألننن  و ننف انندمور الفو ننف، واحأل نننل الخسننائر، والسنن ار      

الفو ننف، واوج ننم الفو ننف إلنن  الفسننار اللننح ح، وماال ننة اوثننار  

ال فسنن ة واشجرفاع ننة ال اا ننة عنن  األزمننة، وااننوير األداً الافألننج    

بلورة أل ل مفا ةب ، واةرخدام أا فة و اية وم اعنة زند افنس    

 ال ون م  األزمات أو األزمات الف ابهة.

 إل  :ل ال  ع  ذلك ل م مذ  الفرحألة اهدل أي  ا  

واحديد الفؤشرات والدشئل الرج ا بإ بحرب حدوث األزمة،  

احدينند الفسنناول ات والسننألاات الفخولننة ألع نناً لرينن  األزمننات،    

احدينند الفسنناود عنن    ننادة لرينن  إدارة األزمننات، احدينند ال هننات       

الداخأل ة والخارج ة الالزم إبال ها بحدوث األزمة و ر  اشالاد 

اشةنراااة بهنا، احديند الفنوارد الب نرية      بها، احديد ال هات الففكن   

والفادية والف  ة الالزمة وال رورية لر ف ذ خانة الفواجهنة، احديند    

 نننر  انننول ر واوصننن ل الب اانننات والفاألومنننات الالزمنننة ألع ننناً   

الفريننن  ولنننج افنننس الو نننب لأل هنننات الخارج نننة، زنننفام اةنننرفرار  

عألن   األعفاد واألا اة بأكبر  در مفك  م  اشةنرحرار والسن ارة   

الفو ننف ولرحح نن  ذلننك ي ننب عنن د األزمننة عنن  بننا ج األا نناة لننج  

الف  فننة، ووزنن  ةنن  اريومات لمزمننة وأةننوأ وأل ننل ةنن  اريوو    

حسنننب اانننورات األزمنننة الفرو انننة واحديننند األدوار والفسننناول ات  

لرحح   كفاًة الح ادة والس ارة عأل  األزمة، والردريب عأل  الخانة  

 حداث الراديالت الالزمةو.الفوزوعة واح  ا عفأل ة الردريب إل

ويرف  الفهرفوم بدراةنة األزمنة لنج الفدرةنة عألن  أانم كنج         

 ي  ح الرخا ه لفواجهرها ل ام ي ب مراعاة اشعربارات الرال ة :



 

 

 م اركة اإلدارة والفاألف   

يررك  اشمرفام أث اً األزمة عأل  إا از الافل أك ر مفا يهرا  

الافنل. ومن  ذلنك ي ننب أم     ب  نا  منؤشً النذي  شناركوا لنج إا ناز      

ارننذكر أم األلننراد الننذي  ي نناركوم لننج إدارة األزمننة ل سننوا م ننرد     

أشننن اً يفكننن  اةنننربدالها ب  رمنننا ولكننن ها ك اانننات لهنننا   فرهنننا وانننا     

اخر ارمننا لألافننل الف اةننب لهننا، وإذا لننا اننرا   نناداها باريحننة ةننأل فة    

ةول يرا ر الافل، واحاة اشراكاز بن   م ناركرها وعن ولها عن      

 لف اركة مج اوع ة وأةألوب الح ادة الفرب  ماها.ا

وكننج انن  ح الح ننادة لننج ح نند  ننوى الفاألفنن   واإلدارينن   لننج   

الر ألب عأل  األزمة ل ام ي ب والافنل عألن  اف  نر  ا نااها الكام نة      

لو ننف زحننف األزمننة باعربننار أم الاا ننات الكام ننة مننج خننه النندلان 

ة م ننناعفة ال نننااج والفاألنننوب اةنننرخدامم لرانننوير اله نننوم باا ننن     

 لألس ارة عأل  األزمة. ومذا يراألب ما يألج :

 .مساعداها أم يدركوا م  ى الهدل الذي اسا  لرحح حم 

 .أم يرفها كل لرد دور  ويخاه و رم  بح ا إلمكاااام 

    دعننوة الف ننارك   لننج الفواجهننة لألرحننرر منن  الح ننود السننابحة

 واةرخدام ما لديها م  ابركارات وإبداعات.

 ساول ة الف رركة.جاألها ي اروم بالف 

والف اركة والراناوم يا نج ااحناد افك نر وإبندان ال ف ن  من         

 أجل م اعفة  ا ات األلراد لألس ارة عأل  األزمة.

وا ننندر اإلشنننارة إلننن  أم م ننناك مننن  البننناح    مننن  ينننرى أم  

الف اركة ااد  اية لج حد ذااهنا، ويرامنا آخنروم عألن  أاهنا وةن ألة       



 

 

ب األزمننات. و نند ا نناود لرحح نن  أمنندال أخننرى وم هننا مواجهننة بانن

 ة ف اإلةالم مار باب دواعج الف اركة وم ها ما يألج :

 .اإلحساد باشراباط والرااب  م  أمدال الف  فة 

   اإلحساد بالوشً والاا فة ا ا  األك الف  فة كفكام يح نج

 ل م الفرد و رم وعفألم.

 .زفام ا ا  ا ف ذ الخاه الفوزوع ة 

 ة.لرح   وات اشالاد بالب اة الخارج  

        اإلبدان واشبركار لندى الفاألفن   من  خنالد الفوا نف وابنادد

 األلكار والف ا  ات والحوار والف ايرات.

  اننوخج الهنندل : ل  ننب أم يكننوم الهنندل وازننح ا أمننام مرخننذ

الحنننرار، خاصنننة وأم زننن ه األزمنننة ي انننل بانننب مرخنننذي 

 الحرار عاج ي  ع  الرحرك لج اشا ا  الفاألوب.

 : ااد بف ابة الرو  م  جسند الك نام    اشحرفاظ بحرية الحركة

اإلداري ل ذا ما وزاب   ود ا ومحددات عأل م، أباأت حرية 

 حركرم و    عأل  الك ام اإلداري ثا ادم ر .

         الح د : ويحلد بنم جف ن  الحنوى الف ناط بهنا ماال نة األزمنة

لج الفكام وال مام الف اةب   لرأم   ا ف ذ عفأل نة مواجهرهنا،   

 وع اصرما وارائ ها.والح اً عأل  أةبابها 

  الرانناوم : ح ننث إم الك ننام اإلداري وحنند   نند ش يكننوم  ننادر ا

عأل  الراامل م  األزمة الرج ااررزم والرج جاًت لنم ل نأة   

وأحنندثب لننم ح ننا خسننائر   ننر محنندودة، ولننج الو ننب ذااننم    

م اك ز ه يكوم مك ف ا لانودة الك نام اإلداري لالار نام لنج     



 

 

م ا ل م عأل  مرخنذ الحنرار    اأدية وي فرم ب كل م اةب، وم 

أم يافننل بسننرعة لنندل  كالننة  درااننم وإمكاا ااننم إلنن  م نندام      

األزمة والو ول ب فسم لج م دااها، وعأل م أم ياألب مااوانة  

 كل األ رال الرج اساعد  لألر ألب عأل هاو.

         الرفننو  لننج السنن ارة عألنن  األحننداث : ولنن  يرننأا  ذلننك إش

وك ف نة مواجهرهنا،    بالفارلة الكامألة والرفلن أل ة عن  األزمنة   

باإلزننالة إلنن  الح ننور الفانناد لألفراباننة الفسننرفرة ألحننداث  

 األزمة.

ول ننال  عنن  ذلننك لالبنند منن  وجننود إدارة لاالننة اكننوم  ننادرة   

عألنن  اإلدراك والننرحكا، لنناإلدراك يب نن  عألنن  اةننر فاً الفاألومننات      

كرحديننند ح نننا الف نننكألة أو الخانننر، واكر نننال البننندائل لألفواجهنننة،   

 د اهاية األزمة لرحديد  در ال  ا  الذي احح ، أما واح  ا الفو ف ع

جاانننب النننرحكا ل رلنننل برلنننف ا وا ف نننذ الرنننداب ر الهادلنننة لننندرً أو   

 اخف ف حدة الخار وما يرراب عأل  ذلك م  آثارو.

ومفنننا ش شنننك ل نننم أم جننندوى ولاعأل نننة الرخاننن ه لفواجهنننة     

األزمنننات الرربوينننة يب ننن  عألننن  ملننندا  ة الدراةنننات والفاألومنننات   

ف ننة الفرلننألة باحرفاشاهننا الفرو اننة، وذلننك ولنن  إ ننار زم ننج        الاأل

محنندد، ودوالنن  محرفألننة منن  ب ننام الرو اننات عنن  خلننائص األزمننة   

و واها وآثارما، ولج إ ار مذ  الفاألومات والفؤشرات الرج اححن   

الدرجننة الفاألوبننة منن  اإلدراك لفام ننة وأبانناد األزمننات الفحرفألننة       

عأل  درً األخاار أو عألن    يفك  وز  الرخا ه السأل ا الذي يافل

األ ل الرخف ف م ها. ومن  ثنا يفكن  ال  نر لففهنوم عفأل نة الرخان ه        

 لفواجهة األزمة الرربوية لج اإل ار الرالج :



 

 

عفأل ننة م  فننة ومسننرفرة اخ نن  ل ننوابه مح  ننة اننرا ب ننكل    -

 ومبركر ومرو  و بحدر اإلمكام لمزمة.

 اراألننننب احدينننند األمنننندال الاامننننة والفبننننادئ واشعربننننارات -

الالزمة لألراامل م  األزمات حر  يفك  وز  اشةرراا   ة 

 الف اةبة وااخاذ الحرار السأل ا لألفواجهة.

اسرهدل الفسامفة الفاالة لنج م ن  حندوث األزمنة الفحرفألنة       -

والرح  ر لفواجهرهنا لنج حالنة حندوثها، ثنا الانودة لألوزن         

 الاب اج باد اارهائها.

ي إدارة لاالننة ا ننكل عفأل ننة الرخانن ه الرك نن ة األةاةنن ة أل    -

لفواجهة األزمات، وبلرل ال  ر ع  اوع رها، ل ام يفك  

ااب نن  أةننس عألف ننة لألرخانن ه عألنن  أي اننون منن  األزمننات    

 الرربوية والراأل ف ة.

ش يوجننند أي زنننفام بنننأم الخانننة الفوزنننوعة لفواجهنننة أي  -

أزمة ةنرحح  ا اح نا كنامال ، إش أم أي أةنألوب   نر مخانه       

حنند منن  األزمننة أو يف ننل لننج    أو ارا ننالج بننديل يفكنن  أم يا  

 مواجهرها.

الحدرات والفهارات الرج ي ب اوالرما لج مدير الفدرةنة ع ند   

 األزمات 

مفننا ش شننك ل ننم أم األزمننات ش احرنناج إلنن  الح ننود وال فننود    

واشلرنن ام بفحننددات ال ننرول الااديننة والرننج ربفننا كااننب ةننبب ا لننج    

د الرننج اا نن   إلننراز األزمننة، ولك هننا احرنناج إلنن  الر ننرد منن  الح ننو     

الحركة والسالةل الفرف ألة لج ال  ا ال امدة واشااال  إلن  األمنام   

 لج اا ا  الس ارة عأل  ااور األزمة.



 

 

وإدارة األزمة اا ج اف  نر  ا نات جديندة كنام من  اللناب        

اف  رما لج يل الب اة الر   ف ة واألةال ب السابحةل لذلك يرى ل رل 

 ننب أم يرسننا بالخلننائص أم منندير األزمننة ي Little Johnجننوم 

 الرال ة :

الحدرة عأل  اب ج وادع ا لألسفة إدارة لرين  األزمنة، والحندرة     

عأل  الرفنويب والر بنة ل نم، والحندرة الحوينة عألن  اشالناد الفاناد         

رأة  ا وألح  ا، واحررام الو ب واشةرفادة بكل ج ً م م، الحدرة عأل  

 الحرارات الرش دة.الحكا الاحالاج عأل  األمور، والحدرة عأل  ااخاذ 

وكفنننا أم اإلدارة ال اجحنننة لمزمنننة اراألنننب لهف نننا لألاوامننننل       

الس كولوج ة الفؤثرة ل ها، ويرا   عأل  كل ع و لج لري  األزمة 

أم يفهننا  ري ي ننا ال ااننب اوخننر منن  ال نن ان، بال سننبة إلنن    الننب(   

 خائف، أو ماألا أو مويف  أل ، أو جفاعة ز ه مرالبةو.

ا  اإلدارة لنج الراامنل من  األزمنة يبندأ      ا در اإلشارة أم ا ن  

مننن  محنننو الف نننكالت الحديفنننة والرأم نننل لألراامنننل مننن  الف نننكالت      

 الفسرحبأل ة، لفدير األزمة بر ا كل ال ن وط من  جف ن  اشا امنات     

ي ب أم يبدو  –ومو ي ار بالحرارة الفر ايدة والفرلاعدة عأل م  –

لهرب م هنا، أي  مادئ ا ويفكر لج ك ف ة عدم اشةرسالم لأل  وط أو ا

 عأل م أم يرحفل الروار ويحاوم الر رب ويرحكا لج اافااشام.

لاألزمننة أ ننرب شننبه ا إلنن  ريازننة الفرينن  م هننا إلنن  إجننراً     

ً ا   ب ننا منن  الفرينن ، ل ا ننا ش ااانن ها كر ب ننا    موحنند، لا نندما ارينند أدا

افلننن أل  ا واحنننود لهنننا أم يدرةنننو  وارو ننن  مننن ها أم يسنننر  بوا لكنننل 

 احرفاد.

كد مالد أم أما ما ي ب أم يحوم بم مدير األزمنة منو أش   ويؤ 

ياألننب منن   الفاألفنن   والفننويف  ( أم يحومننوا بأشنن اً لننا يرنندربوا       



 

 

عأل ها أو لنا يكرسنبوا خبنرة لنج مفارةنرها من   بنل، ولكن  ي نب أم          

ياألب من ها الح نام باألشن اً الرنج اندربوا عأل هنا ولن س الح نام بأشن اً          

 جديدة ما   ر مارادي  عأل ها.

باإلزننالة إلنن  ذلننك، م نناك باننب الخلننائص الرننج ي ننب         

اوالرمننا لننج منندير األزمننة م هننا : ةننفات شخلنن ة : م ننل ال نن اعة  

 والحدرة عأل  الرك ف والفومبة والف ابرة.

 نندرات ومهننارات عحأل ننة : م ننل اشاربننا  والرفك ننر اإلبننداعج      

خ ل ال ا د، واشةرفادة م  الخبرة السابحة، والحدرة عأل  الررك   والر

 والاال ة.

خلننائص اافاال ننة : م ننل البننرود اشافاننالج، والحنندرة عألنن        

احفننل الرننوار ومحاومننة الر ننرب والننرحكا لننج اشافانناشت، وح نند        

 الاا ات الكام ة ألداً أعفاد   ر روا   ة.

ل ال  ع  ذلك ل  ب أم يروالر لج مدير األزمة الحدرة عأل   

رة عألن  جنذب الا اصنر    الرخا ه والر   ا، واإلص اً ال  د، والحند 

الفدعفة وااوياهنا لرحسن   مو نف الفدرةنة لنج مواجهنة األزمنة،        

 والفهارة لج الرفاوض.

 الور محرر  لفواجهة باب األزمات عأل  مسروى الفدرةة 

 [ اكوي  لري  إلدارة األزمة 1]

ألقتاارح ااااا هااابا الفرألاااا تنااوع التيصصااااف كاااأن أل ااام مااادألر    

لم ألمثل تيصص اللغة العربية  المدرقة تالناظر تبع  الوكالف  تمع

تالرألاراااياف  تالعلاااوم  تالدراقااااف االجتماعياااة  تالتربياااة الدألنياااة   

تاألخصائا  ... تألمكن تشكيل ل نة الصيانة للمبناى مان هابا الفرألاا      

 ا اًل عن مواجهة بع  األزماف تالكوارث المحتملة.



 

 

لفننج حالننة ااحننرال  البننة أو ااننا ج الفخنندرات أو محاولننة   

... يفك  لكل ماألا الردخل م  زاوينة اخللنم األكناديفج    الهروب 

 وبالرالج يرا احرواً األزمة.

ويفك  لفدير الفدرةة مراعاة بانب ال نروط لنج منذا الفرين       

 وم ها :

الحدرة عأل  الرحأل ل واشةر راج والرخ ل، والرفاؤد والافنو    

 و وة اإلرادة، والسرعة لنج ااخناذ الحنرارات، والحندرة عألن  اشاربنا       

والننوعج والحننر ، والحنندرة عألنن  زننبه اشافانناشت، واةننرخدام       

 الف ا  والاريحة الاألف ة لج الرفك ر.

 ويفك  أم اكوم مهفة مذا الفري  ما يألج :

     الفنرور دوري ننا عألن  أجنن اً الفب نن  الفدرةنج لفارلننة حالرننم

وةالمرم م  ح نث األةنالك الكهرب نة، ال جناج، حالنة السنألا       

جننراًات الالزمننة لف نن  و ننون أو    والحننوائه، ... وااخنناذ اإل 

 اداعج األزمات.

        الردخل لاالج بانب الف نكالت السنألوك ة لندى الانالب  بنل

 أم ارأزم ويلاب حألها.

      اشالنننناد بالفسنننناول   لننننج مخرألننننف الفسننننرويات لإلبننننالى

 واشةرفسار.

  الر بؤ باشحرفاشت الفسرحبأل ة وإعداد الس  اريومات الفخرألفة

 لألفواجهة.



 

 

 اننات خاصننة بالفدرةننة والرالم ننذ والفاألفنن    إا نناً  اعنندة ب ا

وخاصة لج زوً اا ا  الوزارة إل  ااف ا إدخاد الكفب نوار  

 واإلارراب لج الفدارد.

    عحننند اشجرفاعنننات الدورينننة مننن  أةنننرة الفدرةنننة والانننالب

لف ا  ة باب األزمات وك ف نة مواجهرهنا وذلنك لنج حناشت      

 عفأل ة، وم  ثا م   ادال  الاالب عأل  السألا.

 اكر ال إشارات اإلاذار الفبكرة لو ون األزمة [ 2]

إم لريننن  إدارة األزمنننة ماالنننب بنننالر بؤ الفبكنننر باإلشنننارات  

 الرحذيرية الفبكرة لألخار وم  مذ  اإلشارات :

        ال  اب الفركرر لنباب الانالب باند الرفنو  واشلرن ام، ومنا

 يسررب  ذلك م  اأخر ارا بها لج ةألا الرفو .

  ج أحند أجن اً الفب ن  الفدرةنج،     يهور شروة أو ا ححات لن

وخاصننة بالسننألا أو السننور، أو كسننر زجنناج ال والننذ ومننا  نند     

 يسررب  ذلك م  اارض باب الح رات لسر ة محرويااها.

        ،اار ار حاشت السنر ة ةنواً بن   الانالب با نها وبانب

 أو ةر ة باب محرويات الفدرةة.

   وجننود باننب األةننالك الكهرب ننة الفك ننولة أو وجننود باننب

 عات بدوم  ااً، أو اارض  اائها لالاه ار.البالو

ل ال  ع  ذلنك له ناك إشنارات ةنألوك ة لإلانذار الفبكنر عن         

 األزمة لج الفدرةة وم ها :

وعننندم الراننناوم بننن   الفاألفننن   واإلداريننن  ، عننندم الحفننناد،  

  اب اشلر ام والفساول ة، البحث ع  األخااً لآلخنري ، ال نكوى   



 

 

واإلدارينن  ، الخننول منن  إبننداً    الفر اينندة منن  الاننالب والفاألفنن    

الرأي، ال  اب والرأخ ر الفر ايدام بن   الفاألفن   واإلدارين  ، عندم     

اشا باط واشاحالد، واافا  ال ف   عألن  ةنوً األوزنان، شنكوى     

 أول اً األمور م  الراأل ا واألوزان داخل الفدرةةو.

 أما اإلشارات الر   ف ة لمزمة لف ها :

ور لننج الفاألومننات، الخألننل لننج    واللننران الننوي فج، الحلنن   

صننن اعة وااخننناذ الحنننرارات، انننداخل اشخرلاصنننات،  لنننور ا نننا 

الفاألومننات، الننرلب الفسننرفر لنن  ا اح نن ا األداً، الفحاومننة ال ننديدة 

 لألر   رو.

كفا أم م اك إشارات إاذار اراأل  بالرو  الفا وينة كفلندر    

ل لمزمات داخل الفدرةة وم هنا: عندم ا ن    الف رهندي  لنج الافن      

مننننن  الفاألفننننن   أو اإلدارينننننن   أو الانننننالب، ديكرااوريننننننة اإلدارة    

واعرفادمننا عألنن  ال  ننام البول سننج لننج اسنن  ر الفدرةننة، وا امننل        

 ال رول ال فس ة واإلاساا ة لكالة الاامأل   لج الفدرةة.

 [ او   أةوأ وأل ل ة  اريو  3]

أصنننبح ااب نننر السننن  اريو أحننند الراب نننرات الفسنننرخدمة ع ننند     

الرخانن ه لفواجهننة األزمننات، وأصننبحب السنن  اريومات األصننأل ة      

والبديألة أحد األةس الرئ سن ة الرنج اارفند عأل هنا عفأل نة الراامنل من         

األزمننات أو صنن اها أي ننا كننام محورمننا، ح ننث يرحنندد ويننرا اوزينن       

ر الف نناركة لننج مواجهننة  األدوار والفهننام والواجبننات لكننل الا اصنن 

ً  عأل  الس  اريو.  األزمة ب ا

تإذا كاناات عمليااة إعااداد قااينارألو ألزمااة اااا المدرقااة تعتباار       

صااعبة  اإناا  ماان األصااعب تراا  قااينارألوهاف للتعاماال ماا  أزمااة لاام     

 تحدث بعد.



 

 

ووير نننننف  السننننن  اريو م فوعنننننة النننننورات لرحركنننننات     

اكا حر  يرححن   وعفأل ات مررال ة ومرراباة يرا   أم ارا وب كل مرر

ا ف ننذ منندل مانن  ، بح ننث ير ننف  مننذا السنن  اريو أدوات الر ف ننذ،       

ومكااننم، واو  رننات الفهننام والافأل ننات الر ف ذيننة وأةننألوب اراباهننا،       

وح ننا واننون ال رننائ  الفرانن   الروصننل إل هننا لننج كننل مرحألننة وكننل    

 عفأل ة وكل احركو.

وع نند وزنن  السنن  اريو ل  ننب او نن  األةننوأ والرخانن ه لننج     

ذا األةننوأ لفواجهرننم والافننل عألنن  االل ننم حرنن  إذا حنندث     زننوً منن 

ً ا أصبحب عفأل ة الفواجهة بس اة.  الس  اريو األ ل ةو

ويوزنننح ال ننندود الرنننالج افنننوذج ألل نننل وأةنننوأ ةننن  اريو    

 إلدارة األزمة :

 أل ل ة  اريو أةوأ ة  اريو 

أانننننننننننننوان 

 األزمات

اح  األزمة الرج انا  

اةربااد حدوثها أو الرج 

ادادات كاانننننننب اشةنننننننر

الخاصننة بهننا ع نند أدانن  

 مسروى مفك .

احننننن  ةألسنننننألة مننننن  

األزمنننننننننننننات   نننننننننننننر 

 الفرو اة.

اةنننننراداد الف  فنننننة  

لفواجهننننة أزمننننة واحنننندة 

عألننننن  األ نننننل لنننننج كنننننل 

م فوعة م  م فوعنات  

 األزمات.

 الفراحل :

اإلاننننننننننننذار  

 

ح ننننننب وا امننننننل  

 

اكر ننننننننننال مننننننننننذ   



 

 

 الفبكر

احرننننننننننننواً  

 األزرار

اةننننننننننراادة   

 ال  اط

 الراألا 

عالمننننننننننات اإلاننننننننننذار  

 الفبكر.

عأل نة وةنائل   عدم لا

 احرواً األزرار.

الف ننل لننج اةننراادة 

 ال  اط.

عدم اةرخال  أي 

 درود.

اإلشننننننارات واسنننننن  ألها  

 وإبال ها.

لاعأل نننننننننة وةنننننننننائل 

 احرواً األزرار.

اةنننننننراادة ال  ننننننناط  

ب سننننننننننننننننر وبنننننننننننننننندوم 

 ازارابات.

اشةننننننننننرفادة منننننننننن  

درود األزمننننة الحال ننننة  

والخبننننننرات الفرراكفننننننة 

 ل يادة  درات الف  فة.

احأل ل  ا ا

 الفخا ر

 

اشالننننناش

ت 

 والفاألومات

 

الفننننننننوارد 

 الب رية

 

اشحر ا ننننا

احأل ننننننننل خننننننننا إ  

لألفخننا ر بننل وا امألهننا  

 أح اا ا.

الرارنننننننننن ا عألنننننننننن  

الفاألومننننننات وااه ننننننار  

 خاوط اشالاشت.

اةننننربااد الاوامننننل  

 اإلاساا ة.

 

حنندوث األزمننة لننج 

 أةوأ مكام وو ب.

وجود برام  محنددة  

لألرح  ا والرحأل ل الفسنرفر  

 خا ر الفحرفألة.لألف

وجنننننننننود شنننننننننبكات 

ماألومات مفروحة وا نام  

االننننناشت  نننننائا عألننننن    

 اللد  واللراحة.

احح نن  الرننوازم بنن   

اشحر اجننننات والحنننندرات  

 اإلاساا ة.

وجنننننود احر ا نننننات  

م اةننننننبة لألراامننننننل منننننن  



 

 

 األزمة ب  ا . ت

األ نننرال 

 الفا  ة

داخننننننننننننننننل  

 الف  فة

 

خننننننننننننننارج  

 الف  فة

 

و ننون زننحايا منن   

 األ رال البرياة.

صنننننننننحة  ثبنننننننننوت

ااهامنننننننات األ نننننننرال  

الخارج ننة الفااديننة بننأم 

الف  فننة احاعسننب عنن    

 أداً واجبها.

 

احننننننننوم األ ننننننننرال 

الرئ سنننننننننننن ة بالنننننننننننندور 

 الفاألوب م ها.

ثبننننننننننوت باننننننننننالم 

ااهامننننننننات األ ننننننننرال  

الخارج ننننننة وإثبننننننات أم 

 الف  فة عفل ب دية.

وير ف  الس  اريو األةوأ و ون أزمة واحدة عأل  األ ل من    

ة لهنا ب نكل ج ند ار  نة لف نل الرحناط عالمنات        عدم اةنراداد الفدرةن  

 اإلاذار الفبكر.

أمنننا السننن  اريو األل نننل ل ر نننف  او ننن  األزمنننة والرفسننن ر     

 اللح ح لكل عالمات وإشارات اإلاذار.

ووباةنننرخدام أل نننل وأةنننوأ ةننن  اريو مفكننن  الحننندوث، ينننرا   

الرحنندير الفننوري لألخسننائر الب ننرية والفاديننة ومارلننة ك ننف ولفنناذا      

مة، واحديد اةرخدام وةائل احرواً األزرار ثنا إخانار   و اب األز

األ رال الفا  ة الهامة الداخأل نة والخارج نة، وياحنب ذلنك مباشنرة      

ااخاذ إجراً و ائ ة لألراامل م  األزمات الفرع ة الرج  ند ان  ا عن     

األزمة الرئ س ة، ثا يرا اةرا ال ال  اط م  خنالد اشالناشت بن      

 فن  الححنائ  واحأل ألهنا والسن ارة عألن       لري  األزمات الذي يحنوم ب 

ً  إل  وزن  اةنرراا   ة    األزرار والح ام باشالاشت الالزمة اارها

احدد ما ي ب لاألم ع د و ون أزمنات مفاثألنة لنج الفسنرحبل، وي نب      



 

 

أم يحنننوم لريننن  األزمنننة بنننالرح  ا الالحننن  لسننن  اريومات مواجهنننة       

 األزماتو.

 [ الفواجهة واحرواً ال رر 4]

 زمة عأل  مسروى الفدرةة ي ب الرأكد م  اواج :لفواجهة األ

وجود اإلةاالات األول ة م  ال ائنرة اللنح ة لنج الفدرةنة،      

والرأكد م  وجود  فايات الحري  من  صنالح رها ولاال رهنا لألافنل،     

والرأكد من  وجهنة أجهن ة اشالناد بالفسناول   الفحأل ن  ، وإعنالم        

أل نننل والرفسننن ر  حالنننة الانننارئ و نننب الألننن وم لنننج الفدرةنننة، والرح    

اللنح ح إلشنارات اإلاننذار الفبكنر، والح نام بافأل ننات جفن  الب ااننات      

واحأل ألها وابويبها واخ ي هنا باةنرخدام أجهن ة الكفب نوار وذلنك عن        

 كل الاامأل   بالفدرةة.

ا نندر اإلشننارة أم عنندم الرفسنن ر اللننح ح إلشننارات اإلاننذار    

 ك ما يألج :والردخل و ب الأل وم يؤدي إل  افا ا األزمة وم اد ذل

لننج مدرةننة أبننو صننفادة اإلعداديننة الراباننة إلدارة النندل  ات     

الراأل ف ة يوجد لنج ل ناً الفدرةنة عارزنة لفرمن  كنرة الحندم، منذ          

الاارزة مرحركة ومج م  اللألب وثح ألة الوزم، إشنارات اإلانذار   

وازحة لكنل من  يحنف لحراةنة الفرمن  يوجند اهديند لح اانم، وكنل          

 ويحركها يوجد اهديد لح اام.  الب يفر ب وار الاارزة

ومنن  ذلننك لننا يرحننرك ةنناك  إش بانند أم لحننج الاالننب محفننود  

ملرعم أث اً حراةرم لألفرم  لج أحد حلنص الررب نة الريازن ة    

ح ث ةحاب الاارزة عأل م م  الخألف له فب رأةم. ع دئذ كاانب  

 الفواجهة باد و ون األزمة.

عهنننا لننج حنن   كننام منن  الففكنن  مواجهننة األزمننة  بننل و و         



 

 

واحروائهننننا ال ننننرر لننننو  ننننرأت إدارة الفدرةننننة أو ماألننننا الررب ننننة  

 الرياز ة إشارات اإلاذار الفهددة بو ون الكارثة ؟و.

 [ اةراادة ال  اط  الراألا( 5]

شةننراادة الفنندارد ا ننا ها ع نند و ننون أي أزمننة، ي ننب أم    

احنننوم الفدرةنننة بالر سننن   مننن  اإلدارة والفديرينننة الراأل ف نننة بر ف نننذ     

لحل رة والاويألة األجل لفواجهة األزمنات. ويراألنب ذلنك    البرام  ا

 ما يألج:

الراننرل عألنن  الر ننارب الرربويننة الاالف ننة لننج م نناد إدارة      

األزمة الراأل ف ة، واشةرفادة م  خبرات اوخري  باند الفنوز   

الد   ، واانرل كامنل عألن  األوزنان الرنج ابرنب ل هنا، من          

، واإلجابنة  صب ها باللب ة الحوم نة والخلوصن ات ال حال نة   

 الد  حة ع  الرساؤشت، ماذا، ولفاذا ا حل ع  اوخري  ؟

الخنننروج بالننندرود الفسنننرفادة مننن  إدارة األزمنننة الراأل ف نننة     

ومحاولنننة ا  بهنننا لنننج الفسنننرحبلل ألم اةنننررجان األحنننداث     

واةننرخال  النندرود يننؤدي إلنن  الرحأل ننل منن  آثننار األزمننات  

 وارائ ها.

رورة وجننود م اننة اشمرفننام بدراةننة جوااننب األزمننة، منن  زنن 

عألف ننة مرجا ننة احنندم الف ننورة لوةننائل اإلعننالم، واشمرفننام    

ب  ر ال حالة الافأل نة، ووزن  خانه عفأل نة والرندريب عأل هنا       

 لفواجهة األزمات.

ااخنناذ لألسننفة الف رفنن  وااألاااننم وآمالننم ووا اننم وم ننكالام      

وأزماانننم الراأل ف نننة أةاة نننا لألفألسنننفة الراأل ف نننة، وعألننن  زنننوً 

ينرا وزن  الس اةنات والخانه الراأل ف نة الرنج       لألسفة الراألن ا،  



 

 

ارف نننن  بالفرواننننة والحنننندرة عألنننن  الرك ننننف منننن  الفر  ننننرات   

 الرك ولوج ة والفاألوماا ة والفوا ف ال ديدة.

اإلصننالحات ال  ئ ننة لفاال ننة أي أزمننة ااأل ف ننة ل سننب ذات  

  فة ومج لج ك  ر م  الحاشت خادعة اافل كفسك  ااركنة  

 ارفا ا. الف كالت واألزمات الحح حة

اشةننرحرار ماألننوب لننج الب  ننة والف ننام  والألننوائح اإلداريننة       

والر   فات، وعألن  ذلنك لن م اإلصنال  يكنوم مؤةسن  ا، أي       

ً ا م  مفارةة الفؤةسنة الرربوينة، وي ب نج أي  نا      يلبح ج 

أم يخربنننر لاننندد ماننن   مننن  السننن وات، ب نننب ال  نننر عننن       

النننوزير، مننن  منننو اوم أو مننن  منننو النننذي ةننن كوم مسننناوش     

سنننرحبال  إم منننذا اشةنننرحرار زنننروري لألس اةنننة الراأل ف نننة     م

 وبلفة خاصة بال سبة لألف ام  والكرب الدراة ة.

الراأل ا الف ج زروري جند ا لألندود ال ام نة، وي ب نج أم يرلن        

مسنننروا  مننن  خنننالد الراننناوم بننن   وزارات الررب نننة والراألننن ا 

 والل اعة والر ارة.

ار لدى قينارألو لمواجهة أزمة تسرب أقئلة االختب
 :المدارس

 احديد األزمة الرئ سة : -1

ارف ل األزمة الرئ سة م ا لج اارض إحدى الفدارد 

لرسرب أةاألة مادة أو عدة مواد  بل اخربارما ، وا داد 

األزمة حدة إذا ما ااألحب بأةاألة ال ااوية الاامة ح ث يراأل  

ذلك باإلدارة الفرك ية و ا ار اإلدارة الاامة لالخربارات 

ارة بذلك لج ح  م و يأخذ الفوزون ح  ا  واةاا  م  بالوز



 

 

امرفام الرأي الاام ألام ي فل شريحة واةاة م  الفوا     

. 

 احأل ل األزمة : -2

إم حدوث مذ  األزمة عأل  الفسروى اإلجرائج ي  ر البألبألة 

الواةاة الرج اااد مدير الفدرةة والاامأل   بها وإدارة 

، مفا ي  ر اإلشاعات حود مذ  الراأل ا بالف احة الراباة لها 

األزمة وإجراً الرحح حات حولها ، وإشاار مدير الراأل ا 

لورا  بفا حدث شاخاذ الالزم ، ويرراب عأل  ذلك إل اً 

األةاألة ووز  أةاألة بديألة بالر س   م  اإلشرال الرربوي ، 

و إذا ما ااأل  األمر بأةاألة ال ااوية الاامة ا ار اإلدارة 

رات بالوزارة بذلك لج ح  م و إجراً احح   الاامة لالخربا

شامل ود    حود مذا الفوزون وأيهرت ارائ م لأل اد 

 ورابب عأل م الاحوبة الالزمة.

و د يااد الفوزون أ رال لها عال ة وملألحة لج 

اسرب األةاألة أل راض وم ال  شخل ة، و د يحدث أم 

مسؤوش يباشر عفأل ة وز  األةاألة  د يحاد أو ياف  ع  

افل لج مذا الف اد، و د يكوم ذلك باريحة مباشرة أو ال

  ر مباشرة ،ولك  ك  را  ما يسف  لج الف الس الاامة م  

ي  ر إل  عدم اكرراث الفا     لج الوزارة بهذ  الف كألة 

 -ما يدع م ال اد حح ح ا  -وخاصة ال ااوية الاامة, وإذا كام 

ارة لافأل ة لفا   فة الر خ ا و الفبال ةالرج ااا ها الوز

 وز  األةاألة ؟ .

 الف اة الف اةب لحدوث األزمات :



 

 

اف ل األزمات ع د حدوثها موا   وم  فات افراز 

بفف  ات ا األها مكااا  خلبا  لحدوث األزمات ، ومذ  

 الفف  ات مج:

 الر   فات الرج ادار ب  ام الب رو را  ة.

 زاف اشالاد ب   اإلدارات وموا   الافل.

 

 رفاً واشلر ام لألافل.زاف رو  اشا

 ذماب الحفاد وة ادة الالمباشة .

 د احدث م  أ رال يفرحدوم لحس الفوا  ة الححة أو 

يكواوم م  الفح ف   مفا يا ز اشا ا  احو زرورة 

 الساودة لألفه  لألحفاظ عأل  الفلالح الحوم ة واشجرفاع ة . 

 ا أل ب الفلألحة الذاا ة عأل  الفلألحة ال فاع ة .

 ازن الدي ج .  اب الو

مواجهة األزمة : ارو ف ماال ة األزمة ومواجهرها عأل   -3

اإلدارة الفدرة ة والاامأل   لج الفؤةسة لألافل برو  

الفري  ، م  كوم الفدير مو الحائد ومو الفسؤود الذي اح  

عأل  عااحم اباات األزمة و د اوجم إل م اصاب  اشاهام لج 

 مذ  األزمة الحرجة . 

   رب حدوث األزمة أو ال اور بو وعها أوش   : او 

 بأةرن ما يفك  

يذكر الفخرلوم أم إاكار األزمة وا امألها ياربر أود 

مراحل األزمة وافا فها   اللبا  ربا ، يحألها ألف حالد( 



 

 

ألام م  صفات األزمة أاها الل إل  أوجهها لج مدة 

 ل رة جدا  ، وبالاكس ل م اشعررال باألزمة ياربر م  

مراحل عالجها ، بح ث ي ار الفدير والاامأل   مام أول  

بأمف ة مذ  األزمة وزرورة ماال رها ، وي   الفخرلوم 

األةال ب الرال ة لج او    رب حدوث األزمة أو ال اور 

 بو وعها بأةرن ما يفك  :

 ا ا الفاألومات الحدي ة . -أ?

 الر بؤ و الرو   اةر ادا  إل  عأل  األةال ب الاألف ة . -ب?

 اإلاذار الفبكر . -?ت

 احارير الفراباة الدورية . -ث?

 ال يارات الف داا ة . -ج?

 اشالاشت الرأة ة و األلح ة الففروحة . - ?

و اف د الوةائل السابحة ع د حدوث األزمة عأل  الفسروى 

الو  ج   كفا لج أةاألة ال ااوية الاامة ( ويحل دورما عأل  

ة ش بد م  خأل  آل ة الفسروى اإلجرائج ، ولج مذ  الخاو

األحائ ة احوم عأل  اشةر ابة السرياة والفراة لمحداث 

والففاجآت وااخاذ الحرارات الف اةبة لكل حالة ، والوصود 

إل  كالة الفاألومات ذات اللألة وعأل  د ائحها والروث  م ها 

واةرحراؤما با اية لائحة   ألة الفاألومات وادراها وعدم 

ح ح م ها يحألل الفحدرة عأل  صحرها وعدم اشةر راج الل

ماال ة األزمات ومواجهرها بال كل اللح ح( م  ال ح ة 

والحذر لفج األزمات ش ا وز ال فألة وش الرهاوم وش 

الرسويف لهج أمور  ااألة بفا   أاها ش اف حك الفرصة 



 

 

لفواجهة األزمة باد اةرفحاد أمرما  إذا زان م ك الو ب 

 الف رون(.  والفرصة لأل س لج إمكااك ا ف ذ

والراامل السأل ا م  أي أزمة ش يرا ح  فا احدث، أي أم 

يكوم لج م اد رد الفال، ولك  يكوم م  خالد الرلور 

الفسب  لها واشةراداد الفبكر لحدوثها. لف ال : أي دولة 

مارزة شخراال  ائرة، أو و ون أزمة عأل  الحدود م  

 فات ، أو ج رااها، أو حدوث اوار لج الاال ات ب   الف 

حدوث م اكل وأزمات لج الفؤةسات وخاصة الراأل ف ة   

كفا لج األزمة موزون الدراةة ( ، وكل مذ  األزمات 

و  رما أمور يفك  او اها، ومارلة أباادما، وأ رالها، 

و ر  الراامل ماها، واوزي  األدوار عأل  كل  رل ل ها 

 ا.ب رض احديد الفسؤول ات، واشلر ام ب دود زم ج ا امه

وال  ام الفرحدم مو األك ر اةرادادا  لألراامل م  الح ايا 

واألزمات، ومو الحادر دائفا  عأل  أم يسحب مألفا  جام ا  

بالحل الفركامل ح  فا احدث األزمة. أما م كألة الاديد م  

الدود ال ام ة لركف  لج أاها اراامل م  األزمة باد 

لأل  ام اادشعها، والكارثة باد اار ارما و اهديدما 

 والف رف . 

 

 ثاا ا  : يهور الحادة عأل  مسر  األحداث : 

لاأل  رؤةاً الف  أة   ومو م ا مدير الفدرةة ( أم ي هروا 

كحادة عأل  مسر  األحداث ، وكألكا ران وكألكا مساود ع  

رع رم و ، ل م   ابها ةول يفحدما الح ادة والفلدا  ة 

الخارجج ويحألل م  الرو  الفا وية لأل فهور الداخألج و



 

 

لألف  أة ، وم  أما الخاوات الافأل ة و اإلجرائ ة الرج ي ب 

 عأل   ائد الف  فة الح ام بها:

 ةرعة الح ام بركوي  لري  عفل لهذ  األزمة . -1

 احديد األمدال و ب حدوث األزمة . -2

الرخا ه إلدارة الو ب أث اً الرارض لمزمة  -3

 مات .واشةرفادة م  كل د  حة لج اخف ف أثر األز

اشرافان بفا ويات الاامأل   و ب األزمة ،  اد ااال   -4

:} وش اه وا وش اح اوا وأارا األعألوم إم ك را مؤم    { ، 

و ولم ااال  : }ا  د عأل ها الفالئكة أشاخالوا وش اح اوا 

وأب روا بال  ة { ، و ولم ااال  : } ادخألوا ال  ة ش خول 

  الفاااج وال وائ  ال ف  ة عأل كا و ش أارا اح اوم{ ، لهذ

والر ارة الرابحة أع ا دال  إلدامة الفا ويات وشحذما 

 واةرفرارما لج الاااً .

اإلبدان و اشبركار لج الفوا ف الال بة وإشااد اور  -5

 اإلبدان لدى الاامأل   لرحديا حألود وآراً   ر مسبو ة.

و ب األزمات برحديد  -ال ااب ة  -حل الف كالت  -6

ألة وإجراً الف ورة، وم  ثا اخر ار الحل األاسب م  الف ك

 الحألود الفراحة.

الر   ر و ب األزمات لال يوجد شجً ثابب ومر  ر  -7

لج افس الو ب إش الر   ر افسم، ل ما أاك اسا  احو الرحدم 

بخا  ح   ة، أو ارخألف ع  الركب واكوم لج عالا 

 ال س ام .



 

 

األزمة لج مذ  و ش شك إم مهفة الفسؤود ع  مواجهة 

الفرحألة ارلل بوي فر   أةاة ر   مفا : اإلدراك والرحكا ، 

واا ج وي فة اإلدراك اةرحراً كالة الفاألومات لرحديد ح ا 

الفخا ر ال اجفة ع  األزمة ، واةرك ال كل البدائل 

الففك ة لدرً أخاارما أو الرخف ف م ها ، أما وي فة الرحكا 

ة لدرً أو الرخف ف م  حدة مذ  ، لرا ج ااخاذ الرداب ر الهادل

 األخاار وما يرراب عأل ها م  آثار . 

كفا أام عأل  الفدير ااب   الوصايا الا ر لألراامل م  

األزمة اوخج الهدل واحديد الهدل لج ماال ة األزمة 

واشحرفاظ بحرية الحركة وع لر الفبادأة والفبا رة 

الس ارة والح د والرااوم و لج اةرخدام الحوة والرفو  لج 

عأل  األحداث والرأم   لمروا  والففرألكات والفاألومات 

والفواجهة السرياة والرارض السري  لمحداث واةرخدام 

األةال ب   ر الفباشرة كألفا كام مفك ا  ، و ر ا أم مدير 

الفدرةة مو الفسؤود ع  مذ  ال امرة وعأل م اح  الك  ر 

ل أش وحس  م  الرباات لال بد أم يرحأل  باللبر وربا ة ا

 الرلرل .

ثال ا  : اجرفان ل  ة األزمات أو لري  األزمات بأةرن ما 

 يفك  :

عأل  مدير الفدرةة أم يكوم لري  عفل م  خ رة الاامأل   

لج الفؤةسة الراأل ف ة لديم ، لهذ  الأل  ة أو مذا الفري  أو ما 

ي ب أم يكوم ةاب  الر ك ل ،  Task Forceيسف  

لج لررة شححة لالا فام إل   ويفك  ا   د أي شخص آخر

مذ  الأل  ة   الفري  ، و د اكوم الأل  ة م  ثالثة أشخا  



 

 

لج الف  أة الل  رة ولك ها الل إل  الا رات لج الف  أة 

الكب رة أو لج حالة األزمات عأل  مسروى الف رف  ، و البا  

ما يكوم الحوار والرأي لج مذ  الأل  ة أك ر ديفحرا  ة م  

ة ،  اد عأل م السالم : و م ل الفؤم    لج الأل ام الاادي

اوادما واراحفها وااا فها كف ل ال سد الواحد إذا اشرك  

م م ع و اداع  لم ةائر ال سد بالحف  والسهرو، و 

أةألوب عفل مذ  الأل  ة ي ب أم يرب  أةألوب لري  الافل 

 لج كل خلائلم ومبادئم م ل:

 وزو  األمدال و اشافا  عأل ها . -1

  ات الفباشرة و الحوية . الاال -2

 اشالاشت الرأة ة و األلح ة الففروحة . -3

الرااوم و الردع ا الفربادد و واااواوا عأل  البر  -4

والرحوى وش اااواوا عأل  اإلثا والادوامو ، و اد عأل م 

السالم : و الفسألا أخو الفسألا ش ي ألفم وش يسألفم وش يخذلم 

 م وم إخوة و و ، و اد ااال  : و إافا الفؤ

 اللراحة . -5

ال حة الفربادلة لال يفك  الور إدارة ااجحة بدوم ثحة  -6

مربادلة ب   الرئ س والفرؤود ، ألم ال حة الفربادلة ا ار 

كل  رل بلد  اوخر احو  ، وإذا احح  ال اور باللد  

الفربادد زح  كل  رل بكل ما يفألك لآلخر ، و د كااب 

صأل  اهلل عأل م وةألا وأصحابم لج  اية ال حة ب   الحائد ال بج 

اللد  لها يراامألوم مام اب ا  ورةوش  و ائدا  وماألفا  ي ب 

لم السف  والااعة ، ومذا يا ج ال حة الكامألة بفا يحود 



 

 

ويافل ويوجم ، ومحابل ذلك ارب  حولم صفوة م  خ ار 

اللحابة ي   بها و بفا يكألفها م  األعفاد ، كفا كام ي   

اةر اراها ول فا يحولوم ، ولهذا كام يأخذ برأيها بأرائها وب

لج كل أزمة وما م ورة اللحابة لج بدر و أحد و الخ د  

إش م اد لأل حة الفربادلة ب   الحائد لج ع  األزمات وب   م  

 حولم م  الح ادات . 

 الح ادة الفو ف ة . -7

 اول ر م اة الحرية و اشبركار . -8

 مفارةة بس اة لألسألاة . -9

احفل أكبر لألفسؤول ة : لحد كام رةود اهلل صأل  اهلل  -10

عأل م وةألا اب ا  ورةوش  حفألم اهلل ابارك وااال  مسؤول ة 

إبالى الرةالة لرحفألها و ام ب بال ها خ ر   ام حر  كرمم 

 اهلل ااال  ب ائ ة كفاد الرةالة وكفاد احفل الفسؤول ة .

صالح ات وي ب أم ااا  مذ  الأل  ة   الفري  أي ا  

وةألاات كب رة لفواجهة األزمة وا  د لها كالة اإلمكااات 

والفوارد ، و البا  ما ابدأ الأل  ة عفألها باةراراض الخبرات 

السابحة لج م اد األزمات ودراةة الخاه الحفراً ومج 

الخاه الرج اوز  احسبا  لو ون األزمات ، وبالرالج لهج 

ات بدش  م  الخاه الرج يرا ااباعها ع د حدوث األزم

الخاوط الخ راً الفوزوعة لأل رول و األحواد الاادية 

 و الفألولة إم وجدت واحديد لاعأل رها لج مواجهة األزمة .



 

 

وعأل  مدير الفدرةة أم يحر  مو والاامأل   لديم عأل  

الرحألج بلفات لري  الافاد الفااد لركوم اشةرراا   ة 

 الفوزوعة ااجحة ولاالة .

 وارد الفاألوبة :راباا  : ااباة الف

ومج لج مذ  األزمة الفوارد الب رية م  الاامأل   

بالفؤةسة و الفوارد الفادية لج اكألفة األةاألة البديألة ومراباة 

الرحح حات ووز  الخاه البديألة لألر ألب عأل  ما ي ابم ذلك 

م  الافأل ات الرج اخ   لها الفدرةة كالسألب وال هب 

كوم الفوارد الفاألوبة لففرألكااها الفادية ، و البا  ما ا

لفواجهة األزمة محددة لج الخاه الحفراً ، وبذلك اخرص 

مذ  الخاوة برحريك مذ  الفوارد واوج هها شحرواً األزمة 

، إم ااباة الفوارد شحرواً األزمة مو بف ابة إعالم م  

إدارة الف  أة بر   ر أولويات األمدال الفؤةس ة وإيحال 

  احح   الهدل األما لج مذا الافل بالخاه الخ راً لح 

 الو ب أش ومو مواجهة األزمة والر ألب عأل ها . 

الردريب : وذلك بالح ام باحد دورات ادريب ة اخلل ة لكالة 

الاامأل   لج إدارة األزمة ولألفر  الخاصة ، ويرا الررك   

ل ها عأل  دورما لج األزمة ، وكذلك ب  ة إكسابها مهارات 

ف ة  درااها لكج يلبحوا  ادري  ما  ة وصحل موامبها وا 

 عأل  الح ام بأدوارما خالد األزمة بكفاًة ولاال ة .

ويرا الف ا مذ  الدورات الردريب ة الرخلل ة م   بل 

كفاًات م هود لها بالرخلص والخبرة بح ث يؤدي 

البراام  الردريبج إل  رل  مسروى الفألرحح   بم م  ح ث 

 الفهارات و الفاارل والسألوك .



 

 

 ع ة و اإلعالم :الرو

ا را  شار ار ال ائاات و اأث رما عأل  الرأي الاام وخاصة 

لج أمور الفؤةسات الراأل ف ة ، وش يفك  لج الحح حة 

مواجهة كارثة أو أزمة بفاعأل ة دوم إعالم واوع ة الفوا   

والفح ا بالدور الفاألوب م ها ع دما اح  األزمات ، لذلك 

جراًات الرج ارخذ لج ل م وعج الفوا   و الفح ا باإل

أو ات األزمات والدور الفاألوب م ها يؤدي إل  الفساعدة 

لج مواجهة األزمة ، مفا يراألب إعداد و ا ف ذ خاه 

إعالم ة واوعوية لج مذا اإل ار ، ويأاج زف  مذا اإل ار 

الروعوي إ امة الفؤافرات و ال دوات و الألحاًات الاألف ة 

إلعالم ة و الرج اساما لج الفخرألفة باإلزالة إل  البرام  ا

 إي ا  اإلجراًات الفاألوبة أث اً األزمات و ك ف ة ا ف ذما .

و د أثبرب الر ارب أم اإلرباك الذي احدثم األزمات و 

الكوارث والذي ا داد حدام م  جهل الفوا   ل فا يفك  أم 

يافألم أو ش يافألم كام لج الحح حة ملدر إزعاج لألسألاات 

ها عأل  مواجهة األزمات إذ إم الرةف ة واحأل ل  درا

الفوا   يلبح ب هألم واراباكم عباا  عأل  األك ال هات بدش  

 م  كوام عامال  مساعدا  لج الفواجهة . 

 خامسا  : البدً لج ا ف ذ الخاه الحفراً لفواجهة األزمة :

 ولج مذ  الفرحألة ي ب الرأك د عأل  ما يألج :

  ة .إم أي خاة أل ل م  اشرا اد و الا وائ -1

مر  بدأ ا ف ذ الخاة ش بد أم اساادما اإلدارة بكل  -2

 ثحألها بال اردد .



 

 

ش بد لألخاه الحفراً الف فذة أم ار ف  الرراض  -3

 أةوأ الحاشت واسراد لفواجهرها . 

وم ا ش بد م  إجراً الرحح حات والرأكد م  ال رائ  الرج 

اوصل إل ها لري  الافل ووز  ال حاط عأل  الحرول 

اجهة األزمة احب إشرال كل الفا     بهذ  الح  ة لفو

 حر  اإلدارة الاامة لألراأل ا بالف احة و اإلدارة الفرك ية . 

 ةرية الافأل ات :

إم م  واجب إدارة األزمة الفحال ة عأل  ةرية الافأل ات و 

اشالاشت إذ إم الرفريه لج ذلك ياربر ادم را  لكالة الخاه 

محاولة عدم اإللراط لج السرية  ، و ما ي ب الر ب م إل م مو

إل  درجة ح ب الفاألومات ال رورية الرج احراج إل ها 

ال هات الفا  ة بح ة السرية الففراألة ، وكفا أم الرفريه لج 

ةرية الفاألومات ياربر م  األمور الخا رة ل م اإللراط لج 

السرية ألمور ش اسرح  مذا ال ااً السف ك ياربر م  

مواجهة األزمة ، لذلك ي ب عأل  إدارة  األمور السألب ة لج

األزمة احديد درجات السرية و ال  ف الفاألومات اباا  

 لذلك ول  مااي ر أم  ة ةأل فة ومحكفة . 

 ةادةا  : إعالم اارهاً األزمة : 

 -بحفد اهلل  -لفر  زاد الخار ي ب إعالم اارهاً األزمة 

  والروصل إل  أبااد و أةباب اسرب األةاألة و ال رائ

والاحوبات الفررابة عأل ها ، ومج خاوة  البا  ما اهفل 

لرحب ا وة ال  اة م  الخار واحب و أة اإلجهاد أث اً 

احرواً األزمة ، و البا  ما يرج  أع اً ل  ة لري  

األزمات إل  أعفالها الاادية باد اارهاً األزمة اارك   



 

 

الاامأل   لج الف  أة لج حالة م  ال فوض الذي  د يؤدي 

ل  اار ار ال ائاات لذلك ش بد ع د اارهاً األزمة إعالم إ

ال رائ  واارهاً ااباة الفوارد وإعالم اةرا ال الافل ب كل 

 ب اج مرة أخرى بأولويات األمدال الفؤةس ة وبالخاه 

 الخ راً الرج او فب مؤ را  أث اً األزمة . 

و ارف   مرحألة ااحسار األزمة واالش ها لج أم اإلجراًات 

لرداب ر الرج ارخذ لج شأاها اكوم ول  خاه وبرام  اا وا

 ص ا رها لج يل يرول ومر  رات   ر مرسارعة . 

 ةاباا  : مرحألة ما باد اارهاً األزمة   الرح  ا ( : 

م  الفها اح  ا كل ا ربة لالةرفادة م ها مسرحبال  بح ث 

يفك  الو اية م  األزمات أو مواجهرها لج الفسرحبل بكفاًة 

 ل ة و لج أ ل و ب ، أي بلورة رش دة .ولاا

لفهفة اإلدارة ش ا رهج بف رد م ابهة األزمة وإخفادما و 

إافا افرد مهفرها إل  مرحألة ما باد األزمة ومج الفرحألة 

الرج يرا خاللها عالج اوثار ال اا ة ع  األزمة وإعادة ب اً 

ما اا ادم ر  وإعادة ارا ب األوزان باإلزالة إل  وز  

ابه لادم اكرار ما حدث و اشةرفادة م  درود ال و

 األزمة لج األحداث الفسرحبأل ة .

وم اك باب الفحاور الرج م  الففررض أخذما لج 

 اشعربار لج مرحألة إعادة األوزان ومج:

 الب اً و إصال  األزرار : -1

لاب اة األزمة أو الكارثة احدد  ب اة مرحألة إعادة 

وم ا ةفاة الفدرةة والاامأل   األوزان ل فا باد األحداث ، 



 

 

بها و الاالب و  رما م  كالة ألراد الف رف  الفا     

 بالح  ة 

 الرح  ا والدرود الفسرفادة : -2

إم األزمات اافة واحفة ل ر ا آثارما السألب ة إش أاها ااد 

لرصة م اةبة إلعادة اح  ا الخاه و اشةرراا   ات و 

  الخألل لج األداً و احديد الفسارات و الو ول عأل  موا 

كوام  الحلور و الرحل ر مفا ير ح لرصة لألر   ر و 

 الراور .

إم األجه ة و الفؤةسات الرج ش اسرف د م  أخاائها وم  

ا اربها حر  الفاشألة ل اها اخسر ك  را  واه إ الفرصة 

لحدوث أزمات أك ر حدة أما م  يسرف د م  األخااً 

الذات أو عأل  األ ل ويحاود اةر فار ا اربم و ملارحة 

 اإللفام بأةال ب الراامل ماها والحد م  آثارما .

 إجراً الدراةات و األبحاث :  -3

عأل  أثر األزمات ارراكا الفاألومات الرج ااربر ك   ثف   

لألباح    اا  ها لج إعداد الدراةات و األبحاث ذات الاال ة 

ل باألزمات والكوارث ب كل عام و باألزمة الرج حدثب ب ك

خا  ، لذلك ل م ا     الباح    عأل  اشةرفادة م  مذ  

الفاألومات و اسه ل   امها باألبحاث و دعفها إلجرائها 

إافا ياود عأل  ال هاز بالفائدة الاألف ة الكب رة وياربر إثراً 

لف دام إدارة األزمات الرج اسرف د م م كالة األجه ة و 

 الؤةسات لج خاه الو اية و الفواجهة .



 

 

  ال وابه لادم الركرار : إم أ س  ما يفر عأل  وز -4

ال هاز و الفؤةسة و الدولة مو اكرار حدوث األزمة ار  ة 

عدم اشةرفادة م  األخااً السابحة و عدم وز  ال وابه 

لادم الركرار ، لذلك ل م جل اشمرفام ي ب أم ي لب عأل  

دراةة أةباب حدوث األزمات ومحاولة الو ول عأل ها 

وز  ال وابه الفحكفة لادم حدوثها مرة أخرى واح  فها و

بل والساج إل  ااف ا األك ال وابه عأل  م اشت أخرى 

 اروالر ل ها احرفال ة اشاف ار . 

 اشعربارات الالزمة الرج ي ب مراعااها ع د مواجهة األزمات :

الباد ع  الراح دات والروا   الفاو  أي ابس ه اإلجراًات  -1

. 

 فري  مواجهة األزمات .افويب السألاة ل -2

 أمف ة الافل الفريحج م  مواجهة األزمات . -3

اب ج ة اةة الباب الففرو  لج اشالاشت الداخأل ة  -4

 والخارج ة .

اول ر الفاألومات الكال ة والد  حة والحدي ة ب كل ةري   -5

 وأةبابها وااورما .

 أم احوم اإلدارة بالر خ ص السأل ا لمزمة . -6

 ل فول ة أو الكأل ة لألفو ف لج أ ل و ب مفك  .ال  رة ا -7

  ر  الحألود الوا ا ة والافأل ة والسرياة . -8

أم اسرف د م  خبرات وا ارب اوخري  لج مواجهة  -9

 األزمات .



 

 

 محاولة  ر  األمل والرفاؤد بدش  م  ال أد والر اؤم .-10

 .أش اسألك  ريحا  أو ةألوكا  زارا  بالاامأل   أو الف رف  -11

 الرلدي لأل ائاات ب كل ةري  وصريح وموزوعج . -12

اةرخدام باب اويات الحرآا ة واألحاديث ال ريفة لج اهدئة -13

 -ال فود :

 { . آااما ة  ال اهلل باد عسر يسرا  ش يكألف اهلل افسا  إش ما} -

} وإذا ةألك عبادي ع ج ل اج  ريب أج ب دعوة الدان إذا  -

 دعام { . 

  يل ب ا إش ما كرب اهلل ل ا مو موشاا وعأل  اهلل }  ل ل -

 لأل روكل الفؤم وم { 

ع  اب  عباد رزج اهلل ع هفا  اد  حسب ا اهلل وااا  -

الوك ل ،  الها إبرام ا عأل م السالم ، و الها محفد صأل  اهلل 

 عأل م وةألا ( 

اشةراااة بباب األم اد ال اب ة الف اةبة لاب اة الفو ف  -

لرألا ف  -ع  مخالة ال رياة اإلةالم ة السفحة  والبا دة -

 و اخف ف حدة األزمة م ل :

 ابات اار البح رماد .

 باد الااصفة اهدأ ال رول .

 باد السواد يأاج ال و اللحو .

 



 

 

  خطة إدار  األزماف تا خالف اا حاالف الطوارئ

 

 إن مواجهة األزماف تالحااالف الطارئاة قاواف باالقاتعداد لهاا أت     

ا أت التعامل معها إذا ما حادثت أل ا  علاى كاهال تحاد  الساالمة       توقعه

الم اال ل امان تاواير الحماألاة الشااملة لألااراد        العبف األكبر اا هابا 

إعااداد خطااة شاااملة لمواجهااة     تالمنشاا ف   لاابلك كااان لزامااا عليهاااً   

تت امن   الكاوارث تالحااالف الطارئاة التاا قاد تتعارض لهاا ألمنشا ف          

نا ماان شاااغليها اااا الحاااالف الطارئااة تاتياااذ  كيفيااة إخااالف تلااك المبااا

ا جرافاف الالزمة لتأمين قالمتهم تكفالة الطمأنينة تاالقتقرار  كااة

نسااتعرض اااا هاابا م موعااة ماان التعليماااف     تاألماان لهاام   تقااوف 

ا خالف ااا حااالف    تا رشاداف الواجب تنفيبها ل مان ن اح عملياف

 . الطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوارئ 

 

 : أتاًل : أهااااااااااااااااااااااااااااااداف اليطااااااااااااااااااااااااااااااة 

 -: األزماف تالحاالف الطارئة بالمبانا ما أللاا  دف خطة مواجهةتسته

جاارس إناابار الحرألااا تذلااك  إخااالف المبااانا ماان شاااغليها اااور قااماع

 .بتااااااوجههم إلااااااى نقاااااااط الت ماااااا  المحاااااادد  قاااااالفًا بكاااااال مبنااااااى       

تتاادرألب ارألااا إدار  األزماااف تالحاااالف الطارئااة بكاال مبنااى     تشااكيل

منهاا لتكاون بمثاباة إطاار عاام      المنوطة بكل  تتحدألد الواجباف تالمهام

تعملياف ا نقاذ تدلاياًل مرشادًا    لتنفيب خطط ا خالف تمكااحة الحرائا

الادااع المادنا    اا قبيل حماألة األااراد بالتنسايا تالتعااتن ما  إدارف    

 . تالحرألاااااااااااااااااااااا تال هااااااااااااااااااااااف األخااااااااااااااااااااار  

تالعماال علااى تقلياال    الساايطر  علااى اليطاار تمناا  انتشااار الحرائااا     

 بالقاادر الكااااا ماان خااالل اقااتيدام الوقااائل  اليسااائر الناجمااة عنهااا

 . الفعالااااااااااااااااااااااة لمكااحااااااااااااااااااااااة الحرائااااااااااااااااااااااا  

 



 

 

 : ثانياااااااااااااااااًا : عناصااااااااااااااااار خطاااااااااااااااااة ا خاااااااااااااااااالف  

خطة مواجهة األزماف تالحااالف الطارئاة تعتماد بشاكل      متطلباف ن اح

تدرألبا  علاى كيفياة اكتشااف      أقاقاا علاى ارألاا إدار  األزماة تمادى     

تالمواجهة الفعلياة   ائيةإشاراف ا نبار باألزمة تاتياذ ا جرافاف الوق

 تاحتواف ال رر تتعتمد أأل ًا على الوقائل تالمعداف المتوار  تدليل

 -: التعليماااف التااا تاانهم أقاالوب تنفيااب اليطااة تألمكاان تصاانيفها إلااى   

 -:إدار  األزمااااااااااااااف تاجبااااااااااااااف ارألاااااااااااااا  -1

 ألاتم تشاكيل ارألاا إدار  األزماة مان شااغلا المبناى تتكلياف أع اائ          

 -: بالواجبااااااااااااااااااااااااااااااااف التاليااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 رشاد شاغلا المبنى إلى طرألاا مساالك الهارتب تمياارج الطاوارئ     إ

 . تنقاااااااااااااااااااااااااااااااااااط الت ماااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 . نقااااااااااااااال الوثاااااااااااااااائا تاألشاااااااااااااااياف ذاف القيماااااااااااااااة  

 .ترااا  الاارتح المعنوألااة لشاااغلا المبنااى     تقاادألم ا قااعاااف األتليااة  

 . تا نقااااذ تالصاااحة مكااحاااة الحرائاااا تمسااااعد  اااارق ا طفااااف  

 

 -:لطااااوارئا تاجباااااف العاااااملين تالمااااوظفين اااااا حاااااالف     -2

 . التحلااااااااااااااااا بالهاااااااااااااااادتف تعاااااااااااااااادم االرتبااااااااااااااااام  

  . إألقاااااااااااااااااااف العماااااااااااااااااال اااااااااااااااااااوراً  

 . التيااااااااااار الكهربااااااااااائا عاااااااااان المكااااااااااان    قطاااااااااا 

  . عااااااااااادم اقاااااااااااتيدام المصااااااااااااعد الكهربائياااااااااااة 

 نقاط الت م  من خالل )مسالك الهرتب تميارج الطوارئ التوج  إلى

) . 

بعاادم الاارك  أتت اااتز زمالئهاام حتااى ال تقاا     التنبياا  علااى العاااملين 

 . ف بياااااااااااااااااااااااااااااااااانهمإصااااااااااااااااااااااااااااااااااابا

بحياتك تال ترج  إلى المبنى مهما كانت األقباب  ال ت ازف تال تياطر

 . المساااااااائولين إال بعااااااااد أن ألاااااااا ذن لااااااااك باااااااابلك ماااااااان

 



 

 

  -:كيفياااااااااة التصااااااااارف ااااااااااا حالاااااااااة الحرألاااااااااا    -3

  . لتشاااااااااغيل  كسااااااااازجاج إنااااااااابار الحرألاااااااااا  

 . ( إباااااالة غرااااااة المطاااااااق ااااااورًا علاااااى الااااارقم ) الطاااااوارئ

دام أقرب مطفأ  مناقبة لنوع الحرألاا  إذا أمكن باقتي مكااحة الحرألا

 -: كماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ألاااااااااااااااااااااااااااااااااااااأتا

  . األمــاااااااـان بالمطفاااااااـأ   اقاااااااحب مسااااااامار  -

  . تجاااااا  اوهااااااة المطفااااااأ  إلااااااى مكااااااـان الحرألااااااا     -

  . المقااااااب  لتشااااااغيل المطفااااااـأ   ارااااااغط علااااااى -

باقاتطاعتك   تأكد أن المكان الب  تقف اي  ال ألشكل خطور  عليك تأن 

  . الهااااااااااااااارتب إذا انتشااااااااااااااار الحرألاااااااااااااااا 

 

 -:المباااانا تالمنشااا ف  ف اااارق مكااحاااة الحرائاااا ااااا  تاجباااا -4

إنبار  تحدألد مكان الحرائا من خالل مالحهة اللوحة التوريحية لنهام

 . الحرألاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 القياااام بمكااحاااة الحـاااـرألا بوقاااائل ا طفااااف المتاااوار  باااالمبنى أت  

مطفاا ف ثااانا أكساايد   –المدرقااة ) مطفاا ف الماااف ذاف اللااون األحماار   

 . ( األقاااااااااااود الكرباااااااااااون ذاف اللاااااااااااون 

 التأكاد مان غلاا النواااب تاألباواب تذلاك لمنا  انتشاار الحرألاا ببااقا          

 . مكوناااااااااااااااااااااااااااااااااااف المبنااااااااااااااااااااااااااااااااااى

تالحرألاا   التعاتن م  الفرق المتيصصة التابعة  دار  الادااع المادنا  

بإرشاااادهم إلاااى موقااا  الحرألاااا تنوعااا  تأجهاااز  تتقاااائل ا طفااااف      

 . المتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوار 

 

 -:ف العاملااا تاجبااااف رجقااااف األقساااام تالوحاااداف بكاااااة ا دارا  -5

إغااالق األبااواب تالنوااااب ايمااا عاادا الميااارج الميصصااة     التأكااد ماان

 . لعمليااااااااااااااااااااااااااااااااااف ا خاااااااااااااااااااااااااااااااااالف 

 . اصاااااااااااااللتيار الكهربااااااااااااائا  التأكااااااااااااد ماااااااااااان 



 

 

  ا شاااااااااااااااااراف علاااااااااااااااااى عمليااااااااااااااااااف ا خاااااااااااااااااالف

 . (بال هاااف الميتصااة ) الاادااع الماادنا التأكااد ماان عملياااف االتصااال

  . نا تالحرألاا الدااع المد التأكد من تصول الفرق المتيصصة  دار 

تعدم تيلاف   التوج  إلى نقطة الت م  للتأكد من تجود جمي  العاملين

 . أ  ماااااااااااااااااااااااانهم داخاااااااااااااااااااااااال المبنااااااااااااااااااااااااى

 

 -:تا داراف مسااااااااااائولياف تمهاااااااااااام مااااااااااادراف  -6

التأكد من أن جمي  شاغلا المبناى علاى دارألاة تاماة بمساالك الهارتب       

 . تكاااااااااون لااااااااادألهم األلفاااااااااة علاااااااااى اقاااااااااتيدامها تأن

الطاوارئ تالمماراف    اب المركبة على ميارجالتأكد من أن جمي  األبو

 الم دألة إليها مفتوحة طيلاة اتاراف الادتام الرقاما تأن تكاون قاهلة      

 .( الفاااااااااات  لليااااااااااارج ) ات اااااااااااا اناااااااااادااع األشااااااااااياص    

العوائاا تأن تكاون تاراحة     التأكد من خلو كاااة مساالك الهارتب مان    

 . هاا علي تمامًا لشاغلا المبنى تمثبت عليها اللوحاف ا رشاادألة الدالاة  

 

 -:تاجبااااااااااااااااف الحاااااااااااااااراس ترجاااااااااااااااال األمااااااااااااااان -7

  . تاااااااااااااأمين المبناااااااااااااى تحفااااااااااااا  النهاااااااااااااام   

 . مناااااا  دخااااااول أ  أاااااااراد غياااااار الميتصااااااين داخاااااال المبنااااااى  

الرئيساية للمباانا إلاى أن تنتهاا عمليااف       من  خرتج أحد مان البواباة  

 . الطارئااااة ا خااااالف تالساااايطر  علااااى األزمااااة تانتهاااااف الحالااااة 

دااع المادنا تإرشاادهم لموقا     انتهار الفرق المتيصصة من رجاال الا  

 . الحرألاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 : ثالثاااااًا : الوقاااااائل تالمعاااااداف المطلاااااوب تواارهاااااا بالمباااااانا     

الوقاائل تالمعاداف الالزماة لمواجهاة الكاوارث تاألزمااف )        إن تاواير 

إقااعاااف  -أجهاز  إطفاااف تإنابار    - لوحاااف إرشاادألة  -نقطاة الت ما    

اليساائر الناجماة    أتلية ( تلعب دتر كبير بصور  مباشر  اا الحد من



 

 

 -: عن األزمة لبلك كان من ال رتر  التأكد مان تاواار البناود التالياة    

 .أل ااااااااااب تحدألااااااااااد نقاااااااااااط الت ماااااااااا  الياصااااااااااة بكاااااااااال مبنااااااااااى   

األتلياة ل ميا  أناواع الحرائاا تأن      من تاواار أجهاز  المكااحاة    التأكد

 . تكاااااااااااااااون صاااااااااااااااالحة لالقاااااااااااااااتيدام الفاااااااااااااااور    

طبياااة الالزماااة  األدتألاااة تالمهمااااف تاألدتاف ال  التأكاااد مااان تاااواار  

 . لعملياتا قااااااااااااااااااااااااااااعاااف األتليااااااااااااااااااااااااااااة

تااواار ميااارج تأبااواب الطااوارئ الكاايااة تكااااة اللوحاااف    التأكااد ماان

ا خااالف تتاادل شاااغلا المبنااى علااى    ا رشااادألة التااا تسااهل عملياااف 

 . مساااااااالك الهااااااارتب تمياااااااارج الطاااااااوارئ تنقااااااااط الت مااااااا 

 

 : رابعااااااااااااااااااااًا : الت ااااااااااااااااااااارب تاالختباااااااااااااااااااااراف 

باقتيدام نقاط ا نابار المبكار    دف اا تنفيباإعداد قينارألو لالزمة تالب

تتصارااف   تمراقبة رد  الفعال للفارق المشاكلة  دار  األزماة تقالوم     

شاغلا المبنى تذلك من خالل التنسيا المباشر بين ال هاف الميتصة 

تال هاااف المعنيااة بالدتلااة مثاال الاادااع الماادنا تالحرألااا       بااالوزار 

 . تتزار  الصاااااااااااااااااااااااااااااحة .. الاااااااااااااااااااااااااااااخ 

 

 : ياااااااااااااااااااايم النتائـــــــــااااااااااااااااااااـج خامسااااااااااااااااااااًا : تق

إدار  األزماة تاألخطااف التاا تقعات      تحليل تتقيايم مساتوى أداف ارألاا   

ألههر من مشكالف  للوقوف على أتج  القصور بها تاالقتفاد  مما قد

  . لورااااااا  الحلاااااااول العاجلاااااااة لهاااااااا لتالايهاااااااا مساااااااتقباًل

 

 ا خاااااااااالف ااااااااااا حااااااااااالف الطاااااااااوارئ  خالصاااااااااة : خطاااااااااة

تصارف   عمال أل اب أن ألكاون هناام    عند نشاوب حرألاا داخال موقا  ال     -

قرأل  تاعال تآمن لليرتج من المبناى تأل اب أن ألكاون ااا كال مبناى       

ألترأقاا  أحااد المااوظفين تماان مهااام هاابا الفرألااا  ارألااا معااد للطااوارئ

الاى اليارتج مان المبناى      تحدألد موق  اليطار تتوجيا  بقياة الماوظفين    



 

 

 هابسرع  تمن أقرب الميارج  تالتأكد من خرتج ال مي  قبل مغادرت

المبنااى  تماان ثاام الت ماا  اااا منطقااة الت ماا  المتفااا عليهااا مساابقًا         

ال ميا   تالألسام  بعادها ألحاد باالرجوع الاى موقا          تالتأكد من تجود

المس تل. تذلك بعاد التأكاد مان عادم      اليطر اال بعد األذن من الشيص

 .تجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود مياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطر 

 

ااا المبناى أن ألكاون قارألعًا ااا       اا حالة الطوارئ على كال شايص   -

األجهااز   ابت  تألاا من منطقتااة قباال الياارتج منهااا مثاال إطفاااف    إقاات 

 .تإغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالق إقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطواناف الغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز

 

أثنااف حاوادث    مان ال ارتر  تجاود خطاة تاراحة تقاهلة لألخاالف        -

 .الحرألا تالألكتفى بوجودها بال أل اب أن ألادرب عليهاا جميا  العااملين      

 

كمااا أل ااب إن تحتااو  اليطاا  علااى رقاام للموقاا  ألبااين اياا  مواقاا       -

تالساااللم. ماا  مالحهااة أن المصاااعد    لشاابابيك تالممااراف األبااواب تا

الهارتب منهاا باالراااة     الكهربائي  قد تأخبم الى موق  النار باداًل مان  

 .الااااااااى أمكانيااااااااة تأخرهااااااااا بااااااااالحرألا اتكااااااااون حبيسااااااااًا ايهااااااااا      

 

اال تور  هبا المصاعد رمن اليطة مطلقاًا تالباد مان دراقاة      أل ب -

كان المبنى متعدد األدتار    لإلخالف اذا الحاجة الى تجود قلم خارجا

قليم تآمن تخال مماا ألعياا    تالتأكد من أن المسار الب  ألتيب لألخالف

 .قااااااااارعة الحركاااااااااة. تان تكاااااااااون الشااااااااابابيك قاااااااااهلة الفااااااااات      

 

ان تشمل اليطة طرألقتين ) على األقل ( لالخالف من كال مكتاب    أل ب -

 ايهاا عادد العماال. ما  تحدألاد موقا  للت ما         خاصة المواق  التاا ألكثار  

ألورا  ااا اليطاة     للتأكاد مان تجاود ال ميا  بادتن إصااباف تالباد أن       

أرقام هواتف أقساام األطفااف تالعياادا تاألمان أل اب أن تكاون معلوما         



 

 

ال ميا   تمكتوبا  ااا موقا  باارز كاا التنساى القاتيدامها عناد           لادى 

 .الحاجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

الشاايص اااا ترااعي  تمنعاا  ماان مغااادر  المبنااى نهاارًا       اذا كااان -

لا  نااابا الاى الياارج تألغلاا       لي  أن ألل أ الى مكتاب لمحاصر  النار اع

الادخان   الباب جيدًا تألحاتل تر  قطعة قماا  حاول البااب كاا الألنفاب     

 الياااااااااااا  تألقااااااااااااف ب انااااااااااااب الناااااااااااااابا تألطلااااااااااااب المساااااااااااااعدا  

 ال مي  أرجوا ان ألستفيد

 

 خاة إدارة األزمات واإلخالً لج حاشت الاوارئ .1

 خاة إدارة األزمات واإلخالً لج حاشت الاوارئ

م مواجهة األزمات والحاشت الاارئة ةواً باشةراداد لها أو او اها إ

أو الراامل ماها إذا ما حدثب ي   عأل  كامل وحدة السالمة واللحة 

الف اد ل فام اول ر الحفاية الفه  ة بالوزارة الابً األكبر لج مذا 

ال امألة لملراد والف  آت ، لذلك كام ل اما عأل ها  إعداد خاة شامألة 

لفواجهة الكوارث والحاشت الاارئة الرج  د ارارض لها م  آت 

ومدارد الوزارة ، ار ف  ك ف ة إخالً األك الفبااج والفدارد م  

الالزمة لرأم    شا أل ها لج الحاشت الاارئة وااخاذ كالة اإلجراًات

ةالمرها وكفالة الافأا  ة واشةرحرار واألم  لها ، وةول اسرارض 

لج مذا الدل ل م فوعة م  الراأل فات واإلرشادات الواجب ا ف ذما 

 ل فام ا ا  عفأل ات اإلخالً لج حاشت الاوارئ .

 

 أتاًل : أهداف اليطة 

وزارة اسرهدل خاة مواجهة األزمات والحاشت الاارئة بفبااج ال

 -والفدارد ما يألج :

الفبااج والفدارد م  شا أل ها لور ةفان جرد إاذار  إخالً 



 

 

الحري  وذلك بروجهها إل  احاط الر ف  الفحددة ةألفا  بكل مب   أو 

 مدرةة .

والحاشت الاارئة بكل مب   أو  ا ك ل وادريب لري  إدارة األزمات 

 ها لركوم بف ابة إ ار مدرةة واحديد الواجبات والفهام الف و ة بكل م

عام لر ف ذ خاه اإلخالً ومكالحة الحرائ  وعفأل ات اإلاحاذ ودل ال  

مرشدا  لج ةب ل حفاية األلراد بالر س   والرااوم م  إدارة الدلان 

 الفداج والحري  ووزارة اللحة .

 الس ارة عأل  الخار وم   اار ار الحرائ  والافل عأل  احأل ل 

بالحدر الكالج م  خالد اةرخدام الوةائل الفاالة الخسائر ال اجفة ع ها 

 لفكالحة الحرائ  .

 

 ثانيًا : عناصر خطة ا خالف

مراألبات ا ا  خاة مواجهة األزمات والحاشت الاارئة اارفد ب كل 

أةاةج عأل  لري  إدارة األزمة ومدى ادريبم عأل  ك ف ة اكر ال 

ة والفواجهة الفاأل ة إشارات اإلاذار باألزمة وااخاذ اإلجراًات الو ائ 

واحرواً ال رر واارفد أي ا  عأل  الوةائل والفادات الفرولرة ودل ل 

 -الراأل فات الرج ا  ا أةألوب ا ف ذ الخاة ويفك  ال  فها إل  :

 -تاجباف ارألا إدار  األزماف: -1

يرا ا ك ل لري  إدارة األزمة م  شا ألج الفب   أو الفدرةة واكأل ف 

 -ل ة :أع ائم بالواجبات الرا

إل   ري  مسالك الهروب  إرشاد شا ألج الفدرةة أو الفب   

 ومخارج الاوارئ واحاط الر ف  .

 ذات الح فة . احل الوثائ  واألش اً 

 احديا اإلةاالات األول ة ورل  الرو  الفا وية ل ا ألج الفب   أو 

 الفدرةة وبخاصة الاالب .

 . اذ واللحةمكالحة الحرائ  ومساعدة لر  اإل فاً واإلاح 



 

 

 

تاجباف المدرقين تالمدرقاف تالطالب تالموظفين اا حاالف  -2

 -الطوارئ:

 . الرحألج بالهدوً وعدم اشراباك 

 إيحال الافل لورا  . 

  ا  الر ار الكهربائج ع  الفكام . 

 اةرخدام الفلاعد الكهربائ ة . عدم 

رج ومخا الروجم إل  احاط الر ف  م  خالد  مسالك الهروب 

 الاوارئ ( .

اح   الر ب م عأل  الاالب بادم الركب أو ا اوز زمالئها حر  ش 

 إصابات ب  ها .

 ش ا ازل وش اخا ر بح ااك وش ارج  إل  الفب   مهفا كااب 

 األةباب إش باد أم يؤذم لك بذلك م  الفساول   .

 

  -كيفية التصرف اا حالة الحرألا: -3

    ألم . إاذار الحري  لر كسر زجاج 

 . إبالى  رلة الفاالإ لورا  عأل  الر ا   الاوارئ ( 

مكالحة الحري  إذا أمك  باةرخدام أ رب مافأة م اةبة ل ون الحري   

 -: كفا يأاج

 اةحب مسفار األمـــام بالفافـأة .  -

 وجم لومة الفافأة إل  مكـام الحري  .  -

 از ه عأل  الفحبب لر   ل الفافـأة .  -

ي كل خاورة عأل ك وأام  الفكام الذي احف ل م ش اأكد أم 

 باةرااعرك الهروب إذا اار ر الحري  



 

 

 -تاجباف ارق مكااحة الحرائا اا المدارس تمبانا الوزار : -4

ل  ام  احديد مكام الحرائ  م  خالد مالح ة الألوحة الروز ح ة 

 إاذار الحري  .

بالفب   أو  لفرولرةالح ام بفكالحة الحــري  بوةائل اإل فاً ا 

مافآت ثااج أكس د  –الفدرةة   مافآت الفاً ذات الألوم األحفر 

 الكربوم ذات الألوم األةود ( .

ببا ج  الرأكد م   أل  ال والذ واألبواب وذلك لف   اار ار الحري  

 مكواات الفب   .

الفداج والحري   الرااوم م  الفر  الفرخللة الراباة إلدارة الدلان 

 أجه ة ووةائل اإل فاً الفرولرة دما إل  مو   الحري  واوعم وب رشا

 

 -تاجباف رجقاف األقسام تالوحداف بكااة ا داراف تالمدارس: -5

عدا الفخارج الفخللة  الرأكد م  إ ال  األبواب وال والذ ل فا 

 لافأل ات اإلخالً .

 الرأكد م  للل الر ار الكهربائج . 

 خالً .اإلشرال عأل  عفأل ات اإل 

 –الدلان الفداج  الرأكد م  عفأل ات اشالاد بال هات الفخرلة   

 وزارة اللحة ( .

الفداج والحري   الرأكد م  وصود الفر  الفرخللة إلدارة الدلان 

 . 

اخألف  الروجم إل  احاة الر ف  لألرأكد م  وجود جف   الاامأل   وعدم 

 أي م ها داخل الفب   .

 

 -اف المدارس تا داراف بالوزار :مسئولياف تمهام مدر -6

الفب   عأل  دارية اامة بفسالك الهروب  الرأكد م  أم جف   شا ألج 

 وأم اكوم لديها األلفة عأل  اةرخدامها .



 

 

  الرأكد م  أم جف   األبواب الفركبة عأل  مخارج الاوارئ

والففرات الفؤدية إل ها مفروحة   ألة لررات الدوام الرةفج وأم اكوم 

 لفرح لألخارج   اا ا  اادلان األشخا  (.ةهألة ا

الرأكد م  خألو كالة مسالك الهروب م  الاوائ  وأم اكوم وازحة  

ل ا ألج الفب   أو الفدرةة وم بب عأل ها الألوحات اإلرشادية  افاما 

 الدالة عأل ها .

 

 -تاجباف الحراس: -7

 الفب   وحفظ ال  ام . اأم   

 داخل الفب   .م   دخود أي ألراد   ر الفخرل    

خروج أحد م  البوابة الرئ س ة لفبااج الوزارة إل  أم ا رهج  م   

 عفأل ات اإلخالً والس ارة عأل  األزمة واارهاً الحالة الاارئة .

الفداج وإرشادما لفو    اار ار الفر  الفرخللة م  رجاد الدلان 

 الحري  .

 

ارس تمبانا ثالثًا : الوقائل تالمعداف المطلوب تواارها بالمد

 الوزار 

إم اول ر الوةائل والفادات الالزمة لفواجهة الكوارث واألزمات   

إةاالات أول ة  -أجه ة إ فاً وإاذار  -لوحات إرشادية  -احاة الر ف  

( األاب دور كب ر بلورة مباشرة لج الحد م  الخسائر ال اجفة ع  

 -رال ة :األزمة لذلك كام م  ال روري الرأكد م  اوالر الب ود ال

 احديد احاط الر ف  الخاصة بكل مب   أو مدرةة . ي ب 

األول ة ل ف   أاوان الحرائ  وأم  الرأكد م  اوالر أجه ة الفكالحة 

 اكوم صالحة لالةرخدام الفوري .

اوالر األدوية والفهفات واألدوات الاب ة الالزمة لافأل ات  الرأكد م  

 اإلةاالات األول ة .



 

 

 الر مخارج وأبواب الاوارئ الكال ة وكالة الألوحات الرأكد م  او

اإلرشادية الرج اسهل عفأل ات اإلخالً وادد شا ألج الفب   عأل  مسالك 

 الهروب ومخارج الاوارئ واحاط الر ف  .

 

 رابعًا : الت ارب تاالختباراف

إعداد ة  اريو لالزمة والبدً لج ا ف ذ  باةرخدام احاط اإلاذار الفبكر 

الفال لألفر  الف كألة إلدارة األزمة وةألوك والرلات ومرا بة ردة 

شا ألج الفب   أو الفدرةة وذلك م  خالد الر س   الفباشر ب   

ال هات الفخرلة بالوزارة وال هات الفا  ة بالدولة م ل الدلان الفداج 

 والحري  ووزارة اللحة .. الخ .

 

 خامسًا : تقييم النتائــــــــــج

اً لري  إدارة األزمة واألخااً الرج و اب احأل ل واح  ا مسروى أد

لألو ول عأل  أوجم الحلور بها واشةرفادة مفا  د ي هر م  م كالت 

 لوز  الحألود الااجألة لها لرالل ها مسرحبال  . 

 

 خالصة خطة ا خالف اا حاالف الطوارئ 

ع د ا وب حري  داخل مو   الافل ي ب أم يكوم م اك الرل  -

وج م  الفب   وي ب أم يكوم لج كل مب   ةري  ولااد وآم  لألخر

لري  ماد لألاوارئ يررأةم أحد الفويف   وم  مهام مذا الفري  احديد 

مو   الخار واوج م بح ة الفويف   ال  الخروج م  الفب   بسرعم 

وم  أ رب الفخارج، والرأكد م  خروج ال ف    بل م ادراها الفب  ، 

  عأل ها مسبحا  والرأكد م  وجود وم  ثا الر ف  لج م احة الر ف  الفرف

ال ف  ، وشيسفح بادما ألحد بالرجون ال  مو   الخار اش باد األذم 

لج  -م  ال خص الفسؤود. وذلك باد الرأكد م  عدم وجود مخا ر.

حالة الاوارئ عأل  كل شخص لج الفب   أم يكوم ةرياا  لج 

ه ة وإ ال  إةر ابرم ويؤم  م احرة  بل الخروج م ها م ل إ فاً األج



 

 

 إةاوااات ال از.

 

م  ال روري وجود خاة وازحة وةهألة لمخالً أث اً حوادث  -

 الحري  وشيكرف  بوجودما بل ي ب أم يدرب عأل ها جف   الاامأل  .

 

كفا ي ب إم احروي الخام عأل  رةا لألفو   يب   ل م موا   األبواب  -

الكهربائ م  د وال باب ك والففرات والساللا. م  مالح ة أم الفلاعد 

اأخذك ال  مو   ال ار بدش  م  الهروب م ها باشزالة ال  أمكاا ة 

 اأخرما بالحري  لركوم حب سا  ل ها.

 

ي ب اش اوز  مذ  الفلاعد زف  الخاة ماألحا  وشبد م  دراةة  -

الحاجة ال  وجود ةألا خارجج لإلخالً اذا كام الفب   مرادد األدوار ، 

الذي يرخذ لمخالً ةأل ا وآم  وخاد مفا يا    والرأكد م  أم الفسار

 ةرعة الحركة. وام اكوم ال باب ك ةهألة الفرح.

 

ي ب ام ا فل الخاة  ريحر     عأل  األ ل ( لالخالً م  كل مكرب  -

خاصة الفوا   الرج يك ر ل ها عدد الافاد. م  احديد مو   لألر ف  

لج الخاة  لألرأكد م  وجود ال ف   بدوم إصابات وشبد أم يوزح

أر ام موااف أ سام األ فاً والا اد  واألم  ي ب أم اكوم ماألومم لدى 

 -ال ف  ، ومكروبم لج مو   بارز كج شا س  شةرخدامها ع د الحاجم.

اذا كام ال خص لج وزا م اف ام م  م ادرة الفب   ا را  لفحاصرة 

اب ج دا  ال ار لاأل م أم يأل أ ال  مكرب لم االذ  ال  الخارج وي أل  الب

ويحاود وز   ااة  فاش حود الباب كج شي فذ الدخام ال م ويحف 

 ب ااب ال الذ  وياألب الفساعد .
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 نماذج لبع  األزماف التعليمية

 تدتر القياداف اا مواجهتها

 المقدمة:

وجدت إدارة األزمات لج الففارةة م نذ علنور مو ألنة لنج الحندم.      

وكااب م هرا  م  م امر الراامنل اإلاسنااج من  الفوا نف الاارئنة      

جوبننم برحنندي الاب اننة  أو الحرجننة، الرننج واجههننا اإلاسننام م ننذ أم   

باةننا  –باب اننة الحنناد  –و  ننر  منن  الب ننر، ولننا اكنن  ااننرل آااننذ  

إدارة األزمات وإافا احب مسف ات أخرى م ل الح كة الدبألوماة ة، 

أو براعة الح ادة، أو حس  اإلدارة... الخ، وكااب مذ  الففارةة مج 

 الفحك الحح حج لحدرة اإلاسام عأل  مواجهنة األزمنات والراامنل من     

الفوا ننف الحرجننة بفننا اف ننر  منن   ا ننات إبداعننم، واسننرف   درااننم    

 عأل  اشبركار.

مذ  الحدرات الخاصة جانل م هنا ا نارلس رووانر لنج كرابنم و لن          

الدبألوماة ة واألصل لج ا أة الدبألوماة ة بفنرض منؤدا  أم  ب ألرن      

ا ررألرننا زم ننا   ننويال، حرنن  أوشننك الف نناً أم يب نندمفا ماننا، ولننج مننذ   

الحرجة م  اانور اإلاسناا ة ي  نه النذكاً الاا نل، وارفرن        الألح ة 

الحريحة الخامألة ع  حألود عبحرية احب زن ه الحاجنة إلنج احح ن      

اله يفة لج آم واحند،   بالفاادلة اللابة، ومج ا  ب الف اً، وا  

لاخرارت إحندى الحب ألرن   من  بن   أب ائهنا أك نرما حكفنة، وأرباهنا         

إلن  الحب ألنة األخنرى لنج أود مهفنة      جاشا  وأوةاها ح ألة، وأولنداها  

ةالم عرلها اإلاسام، كام مذا الولد يرادي مالبس م رك ة زام ة 

حفألهننا،  ااأللننوام، و نند ا ننرد أع نناؤ  منن  األةننألحة الرننج اعرننادو     

واراسننفب عألننج وجننومها ابرسننامات ودودة مسننالفة، لننأح ا ألننراد   

ا الحب ألة األخرى ع  اشاح اض عأل ها، واه  ا رؤوةها بهنراوااه 



 

 

الح ريننة، وأدركننوا أم مننؤشً الحننادم   يخرألفننوم عنن    ننرما منن      

الفحارب  ، ل س بال ى والفالمح لحه، وإافا بال واينا أي نا، ومكنذا    

 ا حب أود مهفة ةالم لج الراريخ.

ومننا يا   ننا لننج مننذا الف نناد: أم ال فاعننات اإلاسنناا ة  نند امرنندت لننج  

ب اللنران  و ب مبكر م  ااريخها إل  أةألوب آخر،   نر أم أةنألو  

البدائج يفك ها أم اسرفر لج ااورما م  خاللم، واانم إذا كنام مبندأ    

منن  ا ننأاها، بح ننث كننام با ننها    لالبحنناً لم ننوى،  نند ةنناد الفراحنن 

يرو ف عألج ل اً الباب اوخر م ها، لج ا اعها عألنج الفراعنج أو   

  ع وم الفاً، لحد اكر فب لج مرحألنة شححنة أم ا رسنام كسنرة الخبن     

بهنا كألهنا، مارزنة     رل م  اللران م  اجل اشةرا ام  ال  ر أل 

  88بذلك افسها لخار الف اً.

أم ألة األزمات ك  رة جدا.... ولك ، اراأى الباحث لنج منذا الفبحنث    

أم ي   ب   يدي الحاريً ثالثة افاذج م  األزمات، أولهنا األزمنة   

الرج عاي ها ة داا يوةف عأل م السالم لج ملنر، والرنج أرخهنا ل نا     

م الكريا، ثا األزمة الرج عاي ها الرةود صأل  اهلل عأل م وةألا الحرآ

لنننج الفدي نننة أث ننناً  ننن وة األحننن اب، ولنننج ال هاينننة احننندث الباحنننث 

 .1962باةرفازة ع  أزمة اللواريخ الكوب ة ة ة 

تللحا اإن الباح  ألعتقد أن أ  إنسان ألرألد أن ألفهام إدار  األزماة   

ألقارأ باتمعن كياف    تخاصة علاى المساتوى الادتلا  أل اب عليا  أن      

أدألاارف أزمااة الصااوارألخ الكوبيااة  اهااا ماان أا اال النماااذج علااى     

ا طاااااااااااااااااااااااااااالق ااااااااااااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااااااااااابا الم اااااااااااااااااااااااااااال. 

                                           

 



 

 

 األزمة االقتصادألة اا مصر اا عصر ألوقف علي  السالم

و اب مذ  األزمة لج ملر لج عهد يوةف عأل م السالم، لفدة ةب  

ة وات ةف ب بالس وات الا نال، لاندم ان د الفانر و ألنة م سنوب       

ال  ننل الرننج اارفنند عأل ننم ال راعننة لننج ملننر إلشننبان حاجننات     م ننا  

 اإلاسام ال رورية.

 ا نبار:  

بدأ الر بؤ باألزمة م  رؤيا رآما مألك ملنر ولنا ب ند أعنوام الفألنك      

م  يفسرما إش يوةف اللدي  ع دما اذكر ةا ج الفألك يوةنف لنج   

رواتو ةانفوامو يونأنُكأُلُه     ُيوُةنُف أويههونا الِلنِديُ  أولنرا ونا لانج ةونبن ا بوحون       الس     

ةوبنٌ  عا واٌل ووةونبن ا ُةن نُبالتو ُخ ننرو ووُأخونرو يواباسوناتو لواوألنج أورنجانُ  إالون          

 89.ال  ادا لواوأل ُهان يوانألوُفومو(

لفسرما يوةف عأل م السالم بس وات رخاً وة وات جندب، ووزن    

لسنب   لها الاالج بأم يخ اوا الفحلوشت لج ة وات الرخاً وما ا

األود ل فك ها م  اوزيام لج الس وات ال دب، ثا ابنأما بنام السن ة    

ً  ومذا لا يأت لج رؤيا الفألك.  الخامسة ع ر ةركوم رخا

 وادو او نروُعومو ةونبن و ةان ا  و دوأوبنا  لوفونا حولوندنُاان لونذوُروُ  لانج        يحود الح :  

أنااج ما ن بواندا ذولاكو ةوبنٌ  شادواٌد يونأنُكألن و مونا   ُثا  يو ،ُة نُبألاما إال ا  وألا ال  ماف ا اوأنُكألومو

ُثنا  يونأنااج مان ن بوانندا ذولانكو عوناٌم لا نما         ، ود منُران لوُهن   إال نا  وألان ال  ماف نا ُاحنلانُ ومو     

 90.ُي واُث ال  اُد وولا ما يوانلاُرومو(

                                           



 

 

وما   ذلنك اانم ي ب نج لألفلنري   أم ي ندوا ويرح نوا الافنل كندأبها         

ي كاننناداها، ومنننذ  شنننهادة ألمنننل ملنننر أاهنننا جنننادوم مألر منننوم    أ

محدةوم لألافنل م نذ األزد وي ناعفوم الافنل ال ناد الفسنرفر حرن         

يكننوم الفحلننود كب ننرا  يكفنن  لالةننرهالك اودمننج والرخنن ي ، ثننا       

يدعوم الحفح لج الس ابل حر  ش يأكألم السود أو يراف  لنال يلنألح   

واواح هنا ش ابحن  أك نر     لالةرهالك باد ذلك، وذلك أم ح اة ملنر 

منن  عننام   إش بح ألننة إبحائهننا لننج السنن ابل لنن ذا بح ننب ل هننا حف ننب       

ويكننوم  لننبها عألفننا  لألنندواب، لألفننا لسننر لهننا يوةننف عأل ننم السننالم      

الرؤيننا  ألبننم الفألننك ووش  عألنن  خنن ائ  األرض ل اننال  األزمننة بفننا  

لديننم منن  عألننا لننج إدارة األزمننات واحروائهننا وماال رهننا والخننروج    

 91دوم حدوث م اعة أو خسائر ب رية أو مادية. م ها

 :االقتعداد 

     الرحدينند الكفننج: كننام الفألننك يأخننذ ع ننر انناا  مننا يف ننل منن

ال فحننات والفننؤم ل وائننب النندمر ومننو أود منن  وزنن  مح اةننا   

 92لأل  ل بف ف.

    ب اً الفخازم: أمر يوةف بب اً الفخازم الكب رة حر  يفكن

 ا ر ل ها.حفظ كف ة كب رة م  ة ابل الحفح وال 

 93احود الروراة: وخ م يوةف  فحا  كرمل البحر ك  را  جدا .

                                           

 

 



 

 

 :االحتواف

لفننا أجنندبب األرض لننج السنن وات الا ننال ذمننب الفلننريوم إلننج     

الفخازم ل  رروا الحفح النذي خن م بح نادة يوةنف عأل نم السنالم لنج        

الس وات الخ ر، كل لرد لم ال ب محدد، حر  يكفنج أمنل ملنر    

 د،وم  جاورما م  البال

: وابرنندأت ةنن ج ال ننون لننج جف نن  البألنندام، أمننا جف نن  تقااول التااورا 

أرض ملر لكام ل ها خب  .، ولرح يوةف جف   ما ل نم من   انام    

  94 وبان لألفلري  .

: ما  دمرا له  ما يدد عأل  أم ما اةنرهألك إافنا ينرا    ألقول القرراتى

بحساب واحندير، لهنا النذي  يحندموم ومنذا دل نل الحلنر، ول نم دل نل          

اشةننرهالك لننج أيننام ال نندائد     دم ننروع ة انندخل الدولننة لرح  نن    عألنن 

    95حفايا  عأل  الفوارد الحأل ألة.

وينننندد شننننراً إخننننوة يوةننننف لألحفننننح عألنننن  اارفننننان ج ننننرام ملننننر 

 بالفخ وم: 

ًو إاخنننووُة ُيوُةننفو لونندوخوأُلوا عوألو نننما لواوننرولوُهان ووُمننان لوننُم ُم نكاننُرومو  وولوف ننا ، ووجوننا

زاماان  وادو ائنُروااج باأوةو لوُكان ما ن أوبا ُكان أوش اونروونمو أوِانج ُأولانج    جوه  وُمان با وهوا

 96.النكو نلو ووأواوا خو نُر النُف ن الا  و(

                                                                                                     

 

 



 

 

يونا أوبوااونا مونا اوبن انج مونذا ا با وناعوُر وا       وكام يوةف يحندر كن ال  لكنل لنرد:      

وواونن ندواُد كو نننلو بواا ننرو ذولاننكو كو نننٌل   ُرد تن إالو ن وننا وواوفا ننُر أومنألو وننا وواوحنفوننُظ أوخوااوننا 

، أي أم كل لرد كام لم  در ما  ، ويسنرأل م ذلنك إحلناً     97(يوسا ٌر

األلراد وادوي  أةفائها لج الديوام، وح ارة ملر اسنروعب كنل   

ذلننك لهننا أود منن  دوم الفاألومننات عنن  الفاننارك وأعفنناد الفألننوك     

أو كرابننة، كفننا والننرحالت الر اريننة عألنن  األح ننار رةننفا    ةوالرع نن

 زباوا الفوازي  والفكاي ل و أاج أولج الك لو. وال حد.

 اةراادة ال  اط: 

ولج الس ة الخامسة ع ر ا د الفار كنا ا بنأ يوةنف عأل نم السنالم:      

،وعننناد الفلنننريوم إلننن     98لا نننما ُي وننناُث ال  ننناُد وولا نننما يوانلانننُرومو(    

 ال راعننة ثننا ج ننج الفحاصنن ل والح ننام بننباب اللنن اعات كالننر      

ال يوت والا ب وال مور باد أم كااب اللن اعات  ند او فنب أث ناً     

األزمننة لننج السنن وات الا ننال، و نند اةننرفروا كفننا كننااوا لننج ب نناً      

 الح ارة.

 التعلم:  

 .أدركوا أمف ة الروح د 

 .آم وا بالرةل 

 .اكواب لديها خبرة لج ماال ة األزمات 

 .ااألفوا أم لألدورة ال راع ة وجهام: رواج وجدب 

                                           

 



 

 

 ألمدال  بل الح ام باألعفاد.حددوا ا 

 .خااوا لمعفاد  بل ا ف ذما 

 .شح وا ودرةوا ال وامر ودواها 

  وزنناوا مح اةننا  لأل  ننل وشح ننوا وعرلننوا منن    اةننم ةنن وات

 الف  ام م  عدمم لالةراداد لها.

    أدركننوا أم   ننادة األزمننة احرنناج إلنن   ائنند لننم صننفات محننددة

 كالاألا والحفظ واألمااة واللد .

 واكالألوا لج األزمة. اااواوا 

ولألح  ل م الفوائد الرج اسنر باها من  منذ  األزمنة ك  نرة جندا   ند ش        

 يرس  الف اد م ا لحلرما لذلك اكرفج بفا ةب .

 غزت  اليندق

 ا نبار:  

احالفننب  ننريا منن   افننام وب ننج ةننأل ا وب ننج أةنند ولنن ارة وأشنن    

  وب ننج مننرة، لكننااوا ع ننرة آشل، و ائنندما جف اننا  أبننو ةننف ام بنن        

 حرب، وكام عأل  كل  ب ألة  ائدما.

احالفب ماها ب و  ري ة، وما م   بائل ال هود الرج اسك  الفدي نة،  

ر ننا الفاامنندة ب نن ها وبنن   الرةننود صننأل  اهلل عأل ننم وةننألا، والرننج     

أ روا ل ها أش يخواوا ويرنآمروا من   نريا زند ، وام يندالاوا عن        

 ا.الفدي ة م  الفسألف  ، ولك ها اح وا الاهد كاهدم

 االقتعداد:  

 كام أمام الرةود صأل  اهلل عأل م وةألا بديأل  : 



 

 

 إما  رالها وجها  لوجم.

 وإما ملالحرها ولو عأل  حساب ثألث ثفار الفدي ة.

اةر ار الرةود صأل  اهلل عأل نم وةنألا الفسنألف  ، لنرلب األالنار      

الفلالحة وأبوا إش الس ف، وكام عدد الفسألف   ثالثة آشل والادو 

  ر ب ج  ري ة، والفسألفوم ثأل ها أو يحألوم.ع رة آشل  

 وبدأ الفسألفوم لج اشةراداد لألحرب.

 االحتواف:  

 شاور الرةود صأل  اهلل عأل م وةألا أصحابم لج أةألوب الحرب. 

أشننار ةننأل فام الفارةننج بحفننر خ نند  حننود الفدي ننة لف نن  الانندو منن    

 اخررا ها واشةر الً عأل ها، كفا يفال الفرد لج حفاية مداها.

خألنننب ال سننناً الحلنننوم الف  انننة، وكنننااوا مننندرب   عألننن  منننداواة   أد

 ال رح  لح امها بها م   بل.

 سننا الرةننود صننأل  اهلل عأل ننم وةننألا الفسننألف   إلنن  عنندة لننر ، كننل   

 لري  م ها يركوم م  عدة ألراد.

 حدد لكل لري  مهفرم، ومج حفر أربا   ذراعا  كل حسب  درام.

ة حر  ش يسنرخدمم الاندو   كل ما يخرج م  الحفر يار  ا ا  الفدي 

 لردم الخ د .

بث رةود اهلل صأل  اهلل عأل م وةألا الا وم عأل  األعداً حر  ينأاو   

 بالفاألومات وي فوا ع م الادو كحذيفة ب   ال فام.



 

 

وعننندما بال لنننر وام اهلل ةنننبحاام واانننال   ننند أرا   لنننور ال نننام    

وال ف  وملر ولارد، وما   ذلك أم ال لر ة كوم حأل فنم ومن    

 دائفا  ول س لحه لج األك الفاركة. مام

اخذيل الادو وافر رها، وكااب األك مهفنة اان ا بن  مسناود لألرفرين       

بنن   الحبائننل وبنن   ال هننود، وكننام  نند أةننألا ولننا ياألننا الف ننركوم أو      

 ال هود ب ةالمم.

عسكر الفسنألفوم وجبنل  ةنأل ( خألفهنا لحفاينة يهنورما، والخ ند         

فننال حننولها كفننا لاألننوا لننج   منن  إمننامها، لألننا يسننرا   األعننداً اشلر  

  وة أحد، ولا يسرا اوا مهاجفرها أو اخررا  الخ ند  بأافسنها أو   

 عأل  خ ولها.

حنندثب باننب الفاننارك الفرديننة منن  باننب الفرةننام، وكننام ال لننر 

 لفرةام الفسألف   كاألج ب  أبج  الب.

أاننن د اهلل عألننن ها النننريح لحألانننب خ نننامها وألحنننب  ننندورما وأ فنننأت  

 ا رااها ومألك الكران 

  الخ ننل ( والخننف   اإلبننل (، لحننرر أبننو ةننف ام الرح ننل لنناراحألوا      

 مام.

ردمننا اهلل ب نن  ها لننا ي ننالوا شنن اا ، أي لننا يحححننوا منندلها وكفنن  اهلل     

 الفؤم    الحراد.

 ننرر الرةننود صننأل  اهلل عأل ننم وةننألا ماا بننة ب ننج  ري ننة ل ح ننها       

 الاهد. 



 

 

رحألننة  ننرر الرةننود صننأل  اهلل عأل ننم وةننألا اارحنناد الفسننألف   منن  م     

 99الدلان إل  مرحألة اله وم.

 اقتعاد  النشاط:  

رجننن  الفسنننألفوم إلننن  الفدي نننة وعنننادوا إلننن  ا نننا ها مننن  الننن رن    

والرعج واإلعداد لألفاارك الحادمة الرج ةن  رحألوم ل هنا إلن  اله نوم     

 ول س الدلان لحد عألفوا أم الفدي ة أصبحب لج أمام.

 التعلم:  

 د.ااألا الفسألفوم أةألوبا  جديدا  لج الحرا 

 .صبروا وصابروا حر  احح  الهدل 

 .عأل  الفسألا إعداد ما يفك م وال لر م  ع د اهلل 

           ابركروا باند ذلنك لنج الحنروب حرن  يفناجاوا الاندو ل ربكنو

 ل  رلروا عأل م.

 .أعدوا الفر  ووزعوا عأل ها الفهفات الفركامألة 

 .الافل ال فاعج يحح  األمدال بفاال ة 

 .حددوا األمدال لكل عفل 

 لخاه والس  اريومات.وزاوا ا 

 .ا اوروا لج كل أمورما ل الا رأي ال فاعة خاأ الفرد 

                                           



 

 

   كننااوا دائفننج الرجننون إلنن   ائنند األزمننة إذا اةرالننج عألنن ها

 شجً.

    أدركنننوا زنننرورة اواجننند  ائننند األزمنننة دائفنننا  ماهنننا لركنننوم

 اشالاشت مباشرة إلصدار الحرار الف اةب لكل مو ف.

 ة اشةرخدام األم ل.اةرخدموا الفوارد الفادية الفراح 

 .وجهوا الفوارد الب رية الروج م اللح ح 

   حال وا عأل  الفوارد الب رية بحفايرها م  الهالك أمام عندو

 أك ر عرادا  وعددا .

   ااألفننوا أمف ننة اوصنن ل الفاألومننات اللننح حة شاخنناذ الحننرار

 السأل ا.

 

 الف امر ا سد األزمة عأل  مسروى الفدرةة 

لننننننج السننننننألوك الفنننننن ع  يفكنننننن  احدينننننند مننننننذ  الف ننننننامر  

Disruptive Misbehavior        و د صن ف كنل من   كنوي وشنوا

Kooi & Sehutz    ،مذا الف هر لج خفسنة الن  فات أو محناور )

يحروي كل ال  ف عألن   ائفنة الف نكالت السنألوك ة الرنج يحنوم بهنا        

 الرالم ذ وا رفج إل  ةوً السألوك الف ع  ومج :

 نكل لنج صنورة    اشعرداً ال سفج : ويحوم بم الرألف نذ الف  -

دل  وجذب اوخنري ، الر ناجر، إصندار األوامنر، اهديند      

م  ما أزاف م م، السباب باأللفاظ، الف ادلنة ال نديدة،   

 أو محا اة الفاألا أث اً الحديث.



 

 

الرنننأث ر عألننن  الرلنننا  : ويحنننوم الرألف نننذ بننناواج : عفنننل        -

إيفاًات م حكة، يرحرك بدوم إذم الفاألنا، ير نود لنج    

 ر عأل  أ راام لج ح رة الفلل.الفلل مفا ي األم يؤث

جننذب اشاربننا  : يحننوم الرألف ننذ الف ننكل بافننل زوزنناً،       -

  ر زرورية م ل رمج الحألا عأل  الدرج، إةحاط الكرب 

عألنننن  األرض، يكرننننب رةننننائل ويرم هننننا ل مالئننننم لننننج  

 الفلل.

احدي السألاة : يرحدث بلوت عاد عكس ما ااود عأل م  -

أوامننر  الفلننل، ي  ننر اإلزعنناج والفوزنن ، يننرلب ا ف ننذ 

الفاألا ع دما ياألنب م نم أم يرحنرك أو ي ألنس أو يرو نف      

 ع  عفل ما   م ل م ه الألبام.

ال حا  الحاد : م ل ال حد وال كوى   ر الب اًة، ال نحك   -

مننن  أجنننل إزعننناج اوخنننري ، عفنننل زوزننناً  ريبنننة       

 كالفلأل ر والل ا .

و د أشارت ةادية بهادر إل  باب م كالت الفلنل والرنج   

مات م ها ما يألج : ال ا لنج اشمرحاانات، النرهكا    يفك  اعربارما أز

 عأل  الفاألا أو الفاألفة واحأل دما أمام الاألبة والاالبات.

وكل ما ةب  ياربر م  األمور الاادية ولك  ةوً الراامل  د  

يدلام بها إل  األزمات ومذا منا ةن بدو ع ند عنرض بانب ال فناذج       

 لفوا ف األزمة.

انننداج  ننندرة الفاألفننن    كفنننا اكفننن  منننذ  الف نننامر أي  نننا لنننج 

واإلدارينننن   عألنننن  ااخنننناذ الحننننرارات الفراألحننننة بروج ننننم الس اةننننات 

 الرربوية.



 

 

لننالفررب  ألحننواد الفاألفنن   واإلدارينن   لننج ملننر وعال ننرها   

بح ننايا وم ننكالت الررب ننة والراألنن ا ةننواً عألنن  مسننروى الفكننر أو     

الففارةننة ي نند أم ما ننا مننؤشً ش حننود لهننا وش  ننوة لننج ارشنن د      

الس اةنننة الراأل ف نننة وااخننناذ الحنننرار الرربنننوي أو اوج نننم     اوج هنننات

إجننراًات الففارةننة الراأل ف ننة لننج ال  ننام الراأل فننج، وإافننا يننأا ها       

األمر ب حداث الر   نر  الففنروض( لنج م ناد عفألهنا الراأل فنج من         

اه  نننا  –كف ننناد مرخلنننص  –خنننارجها ح نننث وأصنننبحب الررب نننة  

لفرخللنن   لننج مسننرباح ا لألفرخللنن   لننج   ننر الررب ننة ول  ننر ا  

شجً عأل  اإل ال ، لالحرار الس اةج الذي يرخذ لج النبالد الارب نة   

يرخنذ لنج    –الرج مج الف اد الح وي لألرربوي    –لج م دام الررب ة 

   بة مؤشً الرربوي  و.

أي  ننننا منننن  بنننن   مننننذ  الف ننننامر زنننناف مكااننننة الفاألفنننن     

واإلدارينن   عألنن  ةننألا الرحنندير ال فنناعج، وزنناف ملنندا  ة باننب  

 لفاألف   وم برها أمام الاالب.ا

 افوذج ألزمة عأل  مسروى الفدرةة م  وا   محابالت الباحث 

ةننألب ماألفننة الأل ننة الارب ننة إحنندى  البننات الفلننل ال الننث       

اإلعدادي ع  كراب الفدرةة لحالب الاالبنة بأةنألوب   نر لبن  أاهنا      

لننا اح ننر ، منن  ثننا  الننب الفاألفننة لألاالبننة اخرجننج منن  الفلننل          

 الحلة.لحرمااك م  

ذمبب الاالبة إل  إحدى األخلائ ات لألوةا ة لدى الفاألفنة   

إش أم الفاألفة رل ب وأصرت عأل  مو فهنا، وحرن  ع ندما ذمبنب     

الاالبة إل  أحد الفاألف   لألوةا ة اكرر افنس الفو نف ... لفنا كنام     

م  الاالبة إش أم صادت إل  الاناب  األود الاألنوي وألحنب ب فسنها     

بأكفألها وازنارب ال ف ن ، ومنا كنام من        ... م ا صاحب الفدرةة



 

 

الفنندير إش أم اننرك مكربننم عألنن  الفننور وذمننب بالاالبننة بسننرعة إلنن  

الفسر ف  لافل الفحو  وإعااً الاالج الالزم، ثنا االنل بأةنرة    

الاالبة وأبأل ها أم اب رها بالفسر نف  لألانالج، و ند أيهنرت األشناة      

 باب الرزوض والكدمات البس اة.

م ؟ مننننا رد لاننننل األب ؟ وك ننننف يفكنننن   ولكنننن  السننننؤاد او 

 الرلرل م  الفاألفة ؟

أكدت الاالبة لوالدما أم السبب مو اا ش ها ومج اس ر دوم  

إراداهننا !! وبانند ذلننك كننام اجرفننان الفنندير منن  الفاألفننة لروع رهننا        

 ولومها ألاها كااب ةررسبب لج محرل  البة.

ةنة  * الاالبة  ةوزام( مح دة بالفلنل األود اإلعندادي بفدر   

الفألحنننة اإلعدادينننة بننن دارة كفنننر الننندوار الراأل ف نننة، ويهنننرت ار  نننة   

الفلننل الدراةننج ال ننااج وإذا بهننا احلننل عألنن  اخألننف لننج باننب       

 الفواد، وم  ثا ي ب أم اؤدي اشمرحام ل ها لج الل ف.

باد اشارهناً من  اشمرحنام ذمبنب الاالبنة إلن  الفدرةنة كنج          

ساول   ع  الك ررود أاب اارل ار  رها، لحاد لها أحد الفاألف   الف

 ااجحة.

إش أام ع ندما بندأ الانام الدراةنج لوجانب الاالبنة أاهنا مح ندة          

 بالفلل األود ألاها رةبب لج امرحام الرخألف.

م ا خرجب الاالبة من  الفدرةنة باند اارهناً ال نوم الدراةنج        

 ومربب م  أمألها.

ولج ال وم الرالج ح نر ولنج أمنر الاالبنة من  بانب أ اربنم         

الفدرةننة وأخننذوا لننج الرهدينند والوع نند واشارحننام منن  الفاألفنن     إلنن  

 والفدير والك ررود وم  الفاألا صاحب الف كألة.



 

 

 ابألها مدير الفدرةة و ألب م ها صورة لواو رال ة حدي نة   

لألاالبننة ثننا  ننام بنن بالى وةننائل اإلعننالم و ننام ب فسننم بافننل الرحريننات 

مكنام الاالبنة، ثنا    الالزمة، وباد أةبون م  البحث اا الروصل إلن   

ذمبب إدارة الفدرةة لره اة ولج أمر الاالبنة  الرنج ااربنر ب نب كنل      

مدرد لج الفدرةة( ... م ا ا ازد أمل الاالبنة عن  ال نكاوي زند     

الفدرةة وزد الفاألا الذي أبألنه الب نب بال ر  نة، بنل وشنكروا إدارة      

الفدرةننة ا ننر ا لفو فهننا منن  لننوم أافسننها ألاهننا كننااوا مننا ملنندر        

 ل والرعب شب رها م  عدم مرابارها لدراةرها.الخو

* الرألف نذة  بسنفة( لنج مدرةنة األباادينة الف نرركة  للننود        

ابردائج + إعدادي( الراباة إلدارة دم هور الراأل ف ة، ولج أث اً لاب 

األ فاد بالفسحة، ةحاب الرألف ذ بسفة لج م رور الفدرةة  عفحنم  

ف نن  دورات الف ننا  مرننر بننم م ننا  اللننرل الخاصننة ب    2أك ننر منن  

بالفدرةة(، و د اول ب الرألف ذة باةفكس ا الخ  ، ور ا ادعاً إدارة 

الفدرةة أم ةنبب الف نكألة م انة األب  نة الراأل ف نة باعربارمنا ال هنة        

الفساولة عن  كالنة اإلا ناًات إش أم الفسناول ة الفباشنرة احن  عألن         

 إدارة الفدرةة.

بأي شنجً، ولنو    ولو حاولب إدارة الفدرةة ا ا ة الف رور 

بننال هود الذاا ننة لننرا م نن  الكارثننة... ولك ننم اإلمفنناد مفننا دعننا أةننرة   

الاالبة الفرولاة إل  رل     ة عألن  وزارة الررب نة والراألن ا وعألن      

إدارة الفدرةنننة ااالنننب ل نننم برانننويب زنننخا لألرراخنننج لنننج انننأم   

 ةالمة الرالم ذ بالفدرةة.

ة الراأل ف نننة * لنننج أحننند الفننندارد الرابانننة إلدارة كنننوم حفننناد  

أخنننرج أحننند الفدرةننن   بالفدرةنننة أحننند الرالم نننذ إلح نننار بانننب   

الفراألحات الخاصنة بنم من  خنارج الفدرةنة ولنج أث ناً ةن ر الرألف نذ          



 

 

بال ارن دمفرم ة ارة مسرعة ولحج الرألف ذ حرفنم عألن  الفنور. و نا     

محاولة إدارة الفدرةة ابرئة افسها واحف ل الفاألا بففنرد  مسناول ة   

م اا إداارها م  الفاألا لرحل رما لج الر ابة والفراباة الحادث، إش أا

 واإلشرال عأل  الافأل ة الراأل ف ة.

* اعرنناد االم ننذ إحنندى منندارد الب  نناً بنن دارة كفننر النندوار   

الراأل ف ننة الابننث بسننألك كهربنناً مك ننول، وكننام مننذا السننألك ي ننذي    

ال ارن الرئ سج بالفدي ة، وكنام يف نل خنه ال نارن النذي ش ي ناً       

  ال ، أي أم السألك يكوم بم كهرباً لحه ل ال .إش ل

لننج أحنند األيننام يحننوم الاالننب  صننال ( بفسننك السننألك أمننام        

 زمالئم كفا اعراد ذلك ل ذا بم يلا  لج الحاد.

ا در اإلشارة أم السألك الخارج م  أحند األعفندة الفالصنحة     

 افام ا إلحدى شرلات الفدرةة كام مو السبب لج الكارثة.

إدارة الفدرةة بأم السألك كفا مو ماراد ل س بم ور ا ابرير  

كهربنناً، إش أم الرلننرل الخننا إ وعنندم اةننرحراً محنندمات األزمننة 

أدى إل  و وعها وكام م  الففك  أم ار اعف الخسائر، وبنالاب   

 أصبحب الح  ة أمام ال  ابة الاامة.

 ول فا يألج أم ألة لكوارث وأزمات مخرألفة :

الرابانننة إلدارة كفنننر الننندوار   مدرةنننة الاكري نننة اشبردائ نننة    -1

الراأل ف ننة بهننا ةننور لألفدرةننة ب اابننم ارعننة لننري األرض       

ال راع ننة، وار  ننة لاوامننل الراريننة اآكننل ةننور الفدرةننة،    

ور ننا إبننالى مننديرة الفدرةننة لننإلدارة الراأل ف ننة والف ألننس     

الفحألج وم اة األب  ة الراأل ف ة إش أانم لنا يرحنرك ةناك  من       



 

 

الفدرةنة  ند أخألنب مسناول رها ...      اأك د الفساول   بأم إدارة

 ور ا ذلك مازاد السور يف ل خار ا يهدد ماات الرالم ذ.

لج إحدى الفدارد الراباة إلدارة الفحفودية الراأل ف ة يوجد  -2

بنرج حفنام لنج وةنه الف ناً  ألم الفدرةنة  ديفنة( ارافاعننم        

مرننر ومننو مب ننج عألنن   اعنندة زننخفة منن         15يحننرب منن   

امننل ال ويننة اآكألننب جنندرام    الاننوب ال  ننري، وبفاننل الاو  

البننرج منن  أةننفل مفننا يهنندد بااه ننار  لننج أي لح ننة محنندث ا      

 كارثة ش ياألا مداما إش اهلل.

 ألمكن اعتبار األمثلة التالية نماذج ناجحة ألمكن االقتفاد  من ت اربها :

ذمب مندير إدارة دم هنور الراأل ف نة إلن  إحندى الفندارد        -أ 

ف نة، وع ندما صناد    بفدي ة دم هنور لفرابانة الافأل نة الراأل    

عألنن  ةننألا الفدرةننة اانن ع  لحالننة السننألا الننذي يفكنن  أم     

يف ننل كارثننة لننج أي لح ننة، وبف ا  ننة األمننر منن  إدارة       

الفدرةة أكدت لم إدارة الفدرةة أاها  امب بفا عأل ها م  

 مكاابات لألفساول  ، وأاها احرفظ بلور األك الفكاابات.

ا لنم  ذمب مدير اإلدارة إل  أحد مه دةج اله انة وشنك  

وز  السألا لحاد لم أم مذا ش ألم وأم أي لرد ش يفها لج 

شنن ل اله اننة ... منن  اإلصننرار والننا د الفو ننف  امننب      

ل  ة لألفااي ة والرنج أمنرت بن خالً الفب ن  لنور ا ووزن        

كردوم حود السألا حرن  ش يحرنرب م نم أحند لحن   مدمنم       

 وب ائم م  جديد. وبذلك اا م   كارثة محححة.

 2200بنند الفنن اا رينناض اشبردائ ننة  يوجنند لننج مدرةننة ع  -ب 

األف ذ واألف ذة ولفا كام ل اً الفدرةة ش يسروعب كل مذا 

الادد مفا يؤدي إل  اللراعات ب   الرالم نذ الرنج انؤدي    



 

 

إلنن  اإلصننابات. لننذا ازننارت إدارة الفدرةننة إلنن  عفننل  

لسحر    ر ا مخالفة منذا لألحنااوم( من ال  الفسنحة األولن       

وال اا نة، والفسنحة األخنرى باند      لرالم ذ الفنر ر   األولن   

الحلة الراباة لبا ج الرالم ذ. و د أبأل ب إدارة الفدرةنة  

الفساول   بأاها وحدما ارحفنل ابا نة منذا الرلنرل لف ن       

 و ون أزمة محرفألة.

لج مدرةنة رح نل اإلعدادينة بن دارة الندل  ات الراأل ف نة،        -ج 

وع نندما اسننألا أحنند الفننديري  الافننل لننج الفدرةننة وأث نناً   

  لهننا وجنند السننألا الرئ سننج يننؤدي مباشننرة إلنن  ةنناح افحنند

الفب نن  منن  عنندم وجننود ةننور لسنناح الفب نن ، وبالرننالج        

له نناك خاننورة شننديدة ح ننث يفكنن  صنناود أحنند الرالم ننذ   

وةننحو م منن  أعألنن ، ولفننا حنناود إبننالى الفسنناول   لهنندم  

السألا أو ب اً ةور لألساح، واجم الارا  نل الف  نرة، ولنذا    

ألا الفؤدي إل  أعأل  الساح حرن   لحام مو ب فسم ب أل  الس

 ش احدث الكارثة.

لادتر  ولحد أكدت أزمة اللواريخ الكوب ة من  جديند األمف نة الفائحنة     

، وال نننرورة الفألحنننة لفنننرح   نننوات االتصااااالف ااااا إدار  األزمااااف

االاد مباشرة ولورية ب   موةكو وواشن ا ، ومن  ثنا لنرح الخنه      

ب لاعأل رنم لنج افكن      الساخ  ب   الااصفر  ، ومو الخنه النذي أثبن   

النندولر   منن  و ننف الننا د الفو ننف ب  هفننا أث نناً أزمرننج ال ننر          

 .1973، 1967األوةه لج عامج 

كفا أكدت وا اة مالح ة عدم ادوي  ااريخ خاابج خروشول إلن   

أل اب أن تاولى   ك  دي، ةالف اإلشارة إل هفا، األمف ة الخاصة الرج 

صاام اااا التعاماال ألدق التفصاايالف التااا قااد تطاارأ علااى أقاالوب الي 



 

 

، وا  نب إ فالهنا مهفنا بندت منذ  الر  نرات عنابرة، أو        أثناف األزمة

 محدودة األمف ة.

 ثانيا: االت اهاف الحدألثة اا التعامل م  األزمة:

تلعل الحدأل  عن اقتيدام المنهج العلما كأقلوب للتعامل ما   

األزماف أصب  أكثار مان رارتر  تأكثار مان حتماا  تتتطلاب        

 مواجهة األزماف ما أللا:الطرق العلمية ل

لها آثاار الدراقاة التحليلياة لألزماة: تألمثال المانهج العلماا         -1

اااااا مواجهااااة األزماااااف األقاااالوب االمثاااال األكثاااار راااامانا  

 1للسيطر  عليها

 1التيطيط للمواجهة تالتعامل م  األزمة -2

تألمكاان إجمااال الطاارق الحدألثااة اااا التعاماال ماا  األزمااة علااى       

 النحو التالا:

 ل:طرألقة ارألا العم -1

ألتطلااب تجااود أكثاار ماان خبياار تمتيصااص تانااا اااا م اااالف       

 ميتلفة أكثر اقتيداما للتعامل م  األزماف:

 طرألقة المشاركة الدألمقراطية م  األزمة: -2



 

 

 طرألقة احتواف األزمة: -3

 طرألقة تصعيد األزمة: -4

 طرألقة تفرألغ األزمة من م مونها: -5

تها من أن ا  الطارق غيار التقليدألاة للتعامال ما  األزمااف         

 الطرق المستيدمة لتفرألغ األزمة ها: تأهم

 1التحالفاف الم قتة م  العناصر المسببة لألزمة -1

 1االعتراف ال زئا باألزمة ثم إنكارها -2

 1االنحراف بات اا آخر  اقاد األزمة قوتها -3

 مفهوم األزماف التعليمية :

تحااادث األزماااة التعليمياااة نتي اااة تاااراكم م موعاااة مااان التاااأثيراف   

النهاام التعليماا أت حادتث خلال مفااجق ألا ثر       اليارجية المحيطاة ب 

على المقوماف الرئيسية للنهاام التعليماا تألشاكل  تهدألادا صارألحا      

تتاراااحا لبقائااا  تتعااارف األزماااة بأنهاااا موقاااف أت ترااا  ألمثااال     

ارطرابا للمنهومة صغرى )تعليمية( كانات أت كبارى )م تمعياة (    

تألحاااول دتن تحقياااا األهاااداف التعليمياااة تالتربوألاااة الموراااوعة  

تألتطلب إجارافاف اورألاة للحيلولاة دتن تفاقمهاا تالعاود  بااألمور       

 إلى حالتها الطبيعية .



 

 

لبا تههر األزمة التعليمية ااا حالاة تجاود تنااق  حااد ألصال إلاى        

مرحلة التناق  تقد ألكون تناق ا بين األنهماة التعليمياة الداخلياة    

ناى  تالمتغيراف البيئية المحيطة ألنتج عنها عدم التواااا بيانهم بمع  

أن هناااام تغياااراف قياقاااية تتكنولوجياااة تاقتصاااادألة قااارألعة ال      

ألساااتطي  النهاااام التعليماااا مواكبتهاااا تمتابعتهاااا تبالتاااالا تحااادث    

الف او  الكبيار  بااين النهاام تالتغيااراف الحادثاة م دألااة إلاى ظهااور      

 األزمة التعليمية .

أما األزمة التعليمية داخل المدارس اهاا حالاة م قتاة مان ال ايا      

هاايم تخلاال اااا ا دار  تتميااز بعاادم قاادر  الماادألر علااى       تعاادم التن

مواجهة موقاف معاين باقاتيدام الطارق التقليدألاة ااا التعامال ما          

الموقف تتود  إلى نتائج غالباًا ماا ألكاون غيار مرغوباة تبياصاة       

 اا حالة عدم تجود اقتعداد أت قدر  على مواجهتها .

التعليمااا تاألزمااة التعليميااة هااا مشااكلة  أت حالااة تواجاا  النهااام     

تسااتدعا اتياااذ قاارار قاارأل  لمواجهااة التحااد  الااب  تمثلاا  تلااك        

الرتتينيااة لم قسااة ا دار  التعليميااة  ةالمشاالكة غياار أن االقاات اب

ت اا هابا المشاكلة أت التحاد  تكاون غيار كااياة اتتحاول المشاكلة         

حينبام إلى أزمة تتطلب ت دألداف اا الم قسة ا دارألاة التعليمياة   

 ة التا تتبعها تلك الم قسة .تاألقاليب ا دارأل

 



 

 

 العوامل املؤثرة يف ظهور األزمات :
 

 االنفجار السكاني: .1
تالااب  ألههاار عناادنا بصااور  هائلااة تعهيمااة اااا الاادتل الناميااة  

انحن نن اب بادتن معيارألاة تال تفكيار ااا عواقاب تناواتج هابا         

 الزألاد  السكانية تتتمثل نتائج هبا االنف ار السكانا اا :

 ل بالفصول التعليمية .التكدس الهائ 

 ظاهر  التسرب الطالبا . 

 انتشار األمية تال هل الفقر . 

 قلة الكوادر البشرألة تاألألد  العاملة المدربة . 

 

النموووو املتدالوووج للااتوووات التعليميوووة   العووور   .2
 والطلب 

تألههاار اااا الزألاااد  الهائلااة اااا تطلعاااف اآلباااف تاألبناااف نحااو        

ألااد اااا كاال مكااان علااى تنميااة  التعلاايم كاابلك أقاالوب التركيااز ال د

 التعليم باعتبارا شرطا أقاقيا للتنمية القومية .



 

 

 التجمج والتصلب املوتود يف النظم التعليمية: -3
حياا  إننااا ن ااد بداألااة المناااهج الدراقااية عقيمااة تغياار مواكبااة     

لتطااوراف الحيااا  تمتطلباااف الم تماا  تأنهااا منعزلااة تمامااا عاان   

ك ألصاب الماتعلم بااالغتراب   المواق  الب  ألعيش  المتعلم تاا ذل

عندما ألنها تعليما  تأليارج إلاى الم تما  الاب  هاو عباار  عان         

 حيا  جدألد  بيالف التا كان ألعشها تألدرقها من قبل .

 

كاااابلك ن ااااد أننااااا نملااااك أقاااااليب إدارألااااة  دار  أعمالنااااا       

تم قساااتنا باال تحياتنااا غاألااة اااا التيلااف تالرجعيااة تأغلبهااا     

 رغم إشاعة مفهوم الدألمقراطية . ألتميز بالبيرتقراطية العقيمة

تتلك البيرتقراطية التا طالما تعوق التقدم تالنماو ااا ا داراف   

المدرقاااية التسااالطية تالااانهم تالقاااوانين التعليمياااة تااانص علاااى 

مبادئ تمن  الدارس من أخب حارألتهم تلاو ااا حادتد معيناة مان       

أجاال تنفيااب األصاال  ألن ال هااة التااا تصاادر القااراراف أليتلااف        

عن العلمية التعليمياة تإدارتهاا أألاا كاان ناوع الدراقاة        مفهومها

التااا تصاادر تلقاهااا عاان هاابا الهيئاااف تعاان الماادألر الممااارس       

 لعملية ا دار  تهو قلب المعركة .

اهااا كاابلك ال تعطااا المعلاام الممااارس أحقيتاا  اااا اتياااذ القاارار   

تالمشاااركة اااا رقاام السياقاااف التعليميااة حياا  إن مثاال هاابا       

اط التا ألمارقها المعلم قوف تكسب  الثقاة ااا   األنواع من النش

نفساا  تكااون إحساقاا  بااأن لاا  دترا اعاااال تإأل ابيااا اااا حركااة      

العلمية التعليمية تلو بأقل القليل أل عل  ألقوم بواجب  علاى أكمال   

 تج  هبا ما نسعى للوصول إلي  .



 

 

 نقل النماذج واألنظمة التعليمية: .3
لاى الادتل النامياة ااا     تألتم ذلك مان الادتل الصاناعية المتقدماة إ    

حين أنها غالبا ال توااا حاجاتهاا التعليمياة تال تناقاب ظرتاهاا     

حيااا  إن هناااام صاااعوباف كثيااار  تواجااا  نقااال تاقاااتعار  الااانهم 

 التعليمية من بيئة إلى أخرى تتمثل ايما أللا :

 أتلها : اختالف المصطلحاف التربوألة :

عشر  بعاد   االتعليم الثانو  اا مصر مثال ألبدأ اا قن اليامسة

إتمام المرحلة ا عدادألة بينما التعليمياة ألبادأ ااا إن لتارا تتأللاز      

 اا قن الحادألة عشر  بعد إتمام المرحلة االبتدائية .

تثانيهااا : اخااتالف األألدألولوجيااة تالنهرألااة السياقااية السااائد       

 تالمطبقة اا الم تم  اآلخر :

العمياااف تباابلك ال ألمكاان نقاال القاايم السااائد  تالمتعلقااة بالطاعااة    

تاالنسياق التام من م تم  أل من بالدكتاتورألة إلاى م تما  آخار    

أل من بالدألمقراطية تلكن قد ألسم  بنقل طرق التدرألر الحدألثة 

 من الم تم  الثانا كأقلوب تدرألر .

تثالثها : أن الطاب  القوما قد جعل نقل النهاام التعليماا عميلاة    

 معقد  :

الااااانهم السياقاااااية  كماااااا ألقاااااول )) باتشاااااا (( إذ إن اخاااااتالف   

تاالجتماعيااة تاخااتالف العاااداف تالقاايم تالساالوم ألتطلااب تغيياارا 

 اا النهام التعليما ليتناقب م  ظرتف األمة .

تباادتن هاابا التكيااف اااإن ن اااح م قسااة ماان الم قساااف اااا        

م تم  ما ال ألمكن رمان  بنفر النتي ة اا م تم  آخر تأل كاد  



 

 

ر  ماان الاانهم  صااعوبة النقاال تاالقااتعا    sadler)) قااادلر (( 

التعليمية األجنبية اا البالد الغربياة المتقدماة بقولا  : )) إنناا ال     

نستطي  أن نت ول اا النهم التعليمية اا العالم كطفل أللهاو ااا   

حدألقة ايقطف مان هناا زهار  تمان هناا ترقاة ثام نتوقا  أنا  لاو           

غاارس مااا جمعاا  اااا تربااة أعاادها لحصاال علااى نباااف حااا دتن    

تذلك ألن التعلايم كاائن حاا لا  ظرتاا       تكيف أت مالفمة قرألعة 

تتكوألناا  تطابعاا  المميااز نتي ااة للعواماال المتعاادد  التااا تاا ثر       

 اي (( .

 تألعود نقص ا مكانياف التعليمية إلى عد  عوامل منها :

 نقص ا مكانياف المادألة : -أ 

تالمتمثااال ااااا راااعف النهاااام االقتصااااد  الاااب  أليااادم األنهماااة 

على تلبية الحاجااف المطلوباة منا     التعليمية تاقرا تعدم قدرت  

مااان نقاااص ااااا األبنياااة التعليماااة تبالتاااالا نقاااص ااااا نساااب         

االقاااتيعاب تتقاااص إمكانيااااف المعامااال التعليمياااة تالمكتبااااف ت   

 الفصول تالمقاعد التا أل لر عليها الطالب نفسها .

 نقص اا ا مكانياف البشرألة : -ب 

لبشاارألة أت تألههاار نقااص ا مكانياااف البشاارألة اااا قلااة المااوارد ا

انعاادامها تالتااا ألسااتفيد منهااا تاألجيااال ال دألااد  نتي ااة لاانقص      

ا مكانياف االجتماعية التا ألمكن أن ألتمت  بهاا العقاول المفكار     

تمااا ألحهااون باا  ماان مكانااة اجتماعيااة تتااي  لهاام الفرصااة لكااا     

 ألبدعوا.



 

 

 نقص اإلمكانيات التعليمية: -4
ربوألة تكيفياة  كبلك نقص إعداد المعلمين أنفسهم من الناحية الت

معاملة الطالب تالتالميب بالطرألقة المناقبة السوألة التاا تحقاا   

التوااااا لكاال ماان الطااراين تذلااك ممااا ألساابب مشااكالف تعليميااة    

تتمثاال اااا صااعوبة الفهاام تا درام تعاادم القاادر  علااى تحقيااا      

النتاااائج  المرراااية تا صاااابة بالمشاااكالف النفساااية تالعصااابية    

ت االنطواف أت الي ل نتي اة جهال   تربما ألصاب األطفال بالكبت أ

تعامال المدرقااين معهاام كاابلك قصاور نااواحا ا عااداد األكااادألما   

لدى بع  المدرقين تبالتالا اهو ال ألملك المااد  الثقااياة التاا    

ألنقلهااا إلااى الطلبااة ايتياارج الطااالب تأذهااانهم اارغااة ال ألاابكر       

 الطالب ما ألقا علي  باألمر القرألب .

 شرى املتفاوت:التوزلع اجلغرايف والب -5
نعاااود لن كاااد علاااى للتعلااايم دترا الفعاااال تالشاااامل تاألكياااد ااااا   

تحقيا التنمية الشاملة ادتل العالم الثال  أت الادتل النامياة هاا    

اا حقيقة األمار تتمتا  بمواقا  جغرااياة متمياز  تارألاد  تحساد        

عليهاااا تلكنهاااا علاااى الااارغم مااان ذلاااك ال ت ياااد تنهااايم ظرتاهاااا   

الم االف الداخلياة الباطناة اهاا أأل اا ال      تأحوالها اا العياد مان   

ت يد تنهيم أمورها ااا الناواحا ال غرااياة الساكنية حيا  نارى       

أن السااكان ايهااا ألت معااون اااا مناااطا معينااة تألتركااون باااقا       

المناطا خالية إما لكا ألطم  ايهاا أ  مساتعمر أت لتتارم خالياة     

عالت  على ذلك ن د أن  نهرا للتكادس الشادألد ااا منطقاة تاحاد      

تراكم ايها اليدماف تالمرااا تالمصال  الحكومية تتكت  ايها ت

السكان ايصابون با مراض الوبائية تنقص اليدماف تالمرااا 

         نهرا لل غط الشدألد عليها .



 

 

 أساليب التعامل مع األزمات :
ماام ال شااك اياا  أن التعاماال ماا  األزمااة ألتطلااب اقااتيدام أقاااليب        

   للمتعامل م  األزمة بحرألة الحركة تايمامتنوعة تهيق تتسم

 أللا عرض موجز ألقاليب التعامل م  األزمة على النحو التالا :

 أتال : تبسيط ا جرافاف :

ممااا ال شااك اياا  أن ت هاال عنصاار الوقاات ألاا د  إلااى تفاااقم األزمااة  

تألهدد كيان التنهيم ا دار  األمر الاب  ألتطلاب تبسايط ا جارافاف     

معال اة األزماة تاختصاار الازمن تالوقات       مما ألساعد على قارعة 

اال ألعقل أن  تي   معال ة األزماة لإلجارافاف المنصاوص عليهاا     

 اا الئحة أت قانون.

 

 ثانيا : المنهج ا دار  العلما :

ال ألمكااان أن ألاااتم التعامااال مااا  األزماااة ااااا إطاااار مااان العشاااوائية     

تاالرت اااال بااال ال باااد أن تي ااا  للمااانهج ا دار  العلماااا تالاااب    

 ل أرب  مراحل ها :ألشم

 المرحلة األتلى : التيطيط

ألشمل كيفية التعامل م  األزماة تتصاور األترااع المساتقبلية لهاا      

تتوق  األحداث تمعراة االحتياجاف المادألة تالبشرألة للتغلب على 

 تلك األزمة .



 

 

 المرحلة الثانية : التنهيم

ام كال  عاد  ما ألهتم بتحدألد األاراد البألن ألتعاملون م  األزماة تمها  

مااانهم تالمسااائول عااانهم تقااابل االتصاااال بهااام تخطاااوط السااالطة    

 تقنواف االتصال التا تربط بيئتهم .

 المرحلة الثالثة : التوجي 

ألت من شرح طبيعة المهماة تمتاى ألاتم التادخل تالغارض مان هابا        

التدخل تالسلطة المفورة تغالبا ماا ألازتد األااراد المتعااملين ما       

ألسااهل ماان مهمااة اتياااذ تصااناعة  األزمااة بالمعلوماااف األماار الااب 

 القرار  

 المرحلة الرابعة : المتابعة

تغالبااا مااا ألااتم اقااتيدام المااوارد ا دارألااة للقيااام بعماال معااين ماا      

مراعا  أن ألكون األمر تارحا تقابال للتداا مبينا العمل المطلاوب  

 تأدألت  من خالل المتابعة االبد أن ألكون هنام متابعة حقيقة

معال ة األزمة معال ة مرحلياة تليسات    نما تكولألزمة ألن  غالبا 

نهائياااة تبالتاااالا تهااال أقااابابها كامناااة األمااار الاااب  ألساااتلزم مناااا    

 االهتمام بمعال ة أقبابها دتن تقوعها مر  أخرى .

 

 ثالثا : التواجد الفور  اا موق  األزمة :

تعتمااد إدار  األزماااف علااى التواجااد اااا الموقاا  الفااور  اااال ألمكاان 

مااااة أت مقاتمتهااااا أت التصااااد  لهااااا إال ماااان خااااالل معال ااااة أ  أز

الح ااور الاادائم القااتيعاب أقااباب تعناصاار تأبعاااد الموقااف الااب  

ألواجه  الكيان ا دار  ا اًل عن االح ور اا موق  األزمة ألتي  



 

 

للمتعاماال معهااا معراااة مااا ألحااادث أتال بااأتل تماان ثاام إذا احتااااج        

كساااب  الموقاااف با راااااة إلاااى أن الح اااور الااادائم ألسااااعد علاااى  

الم ألدألن للمتعامل ما  األزماة تعادم إعطااف الفرصاة للمعارراين       

 ل  لله وم علي  .
 

 رابعا : تفوأل  السلطة :

إذا كان ألنهر إلى تفوأل  السلطة إن  محور العلمياة ا دارألاة اإنا     

من األهمية بمكان اا إدار  األزمة تأدعى لالقتيدام حي  تحتااج  

ا اتيااذ القارار المناقاب ما      إدار  األزماف إلى السرعة العاجلة اا 

مراعااا  أن تفااوأل  الساالطة أل ااب أن ألااتم اااا نطاااق المسااتوألاف     

ا دارألة ) ا دار  العليا   تا دار  التنفيبألة ( خاصاة تأن تفاوأل    

الساالطة ألعطااا اااا شااكل تفااوأل  عااام أت تصاارأل  عااام بالتصاارف  

تأل ااب أن ألتصااف القاارار ا دار  السااليم  دار  األزمااة بمناقاابة     

 تقابليت  للتنفيب م  مراعا  إمكانية إبالغ  للمستوألافاألزمة 

ا دارألة بسهولة تألسار تأن ألكاون القارار تاراحا بحيا  لابر أت       

قااوف اهاام تأن ألااتم انسااياب القاارار تتداقاا  إلااى كااااة المسااتوألاف   

دتن عائا تألمكان متابعتا  عان قارب ما  مراعاا  أن ألاتم إصادارا         

 . اا التوقيت المناقب بحي  ألتزامن م  الحدث

 

 خامسا : ات  قنواف االتصال :

تحتاج إدار  األزمة إلى ات  قنا  االتصال ما  الطارف اآلخار كاأدا      

للحصااول علااى المعلوماااف إلااى المتابعااة الفورألااة ألحااداث األزمااة    

تنتائ هااا تممااا ال شااك اياا  أن قنااا  االتصااال المفتوحااة تعااد ماان       

 .أا ل األقاليب الوقائية رد حدتث األزمة أت اقتفحالها 



 

 

 

 خطط مواجهة  تعالج األزماف التعليمية بالم تم  المدرقا:

 

       عمل قائمة إرشاادألة تسااعد المادألرألن لالقاتعداد تالتادرألب

 على االقت اباف الميتلفة الواقعة لمواقف األزمة .

 . الوروح تاالطالع تالدراألة بيطواف إدار  األزمة 

 . إقامة جسور قوألة بين المدرقة تالم تم  المحلا 

 ون خطة إدار  األزمة المدرقية قابلة للتطبياأن تك 

       أن ألكااون هنااام تحدألاااد تاراا  للمساائولياف لكااال ااارد ااااا

 المدرقة .

 . تحسين تتطوألر طرق إبالة األاراد عن األزمة 

 . تواير ا جرافاف التا أل ب أن تتب  عندما تحدث األزمة 

        تورااي  كيفيااة اقاات ابة ارألااا العماال ماان خااالل التنساايا

 وألم .تا شراف تالتق

 . إقامة م موعة من التوقعاف للمشراين تالمنسقين 

 . تحدألد الوقت الالزم لتنفيب االقت ابة لالزمة 

 

 با رااة إلى ذلك :

اان  ألحتاج التعامال ما  األزمااف إلاى تاواير ت هيازاف ميتلفاة        

حتاااى ألمكااان الن ااااح ااااا إدار  األزماااة تبالشاااكل الاااب  ألحقاااا  

 هيزاف .األهداف المطلوبة تلعل أهم هبا الت 



 

 

 

 غراة عملياف إدار  األزماف : -1

تتقااوم علااى االتصااال تالمراقبااة تالتقصااا تجماا  المعلوماااف    

 المطلوبة عن األزمة .

 ا عالم : -2

تهو اشد خطور  تااعلية تأداف لصن  األحاداث تالتاأثير علاى    

 م رألاتها تعلى ات اهاتها

 أدتاف التأثير : -3

 اااف عليهااا تذلااك لوقااف تصاااعد األزمااة أت التعاماال معهااا تالق

 تاهم هبا األدتاف ) االجتماعاف

الشيصاااااية   المااااا تمراف تالمحاراااااراف   تقاااااائل ا عاااااالم 

 ال ماهيرألة (.

 أدتاف االمتصاص : -4

تهاو اقاتيعاب األزماة تمان أدتاتهاا االعتاراف بهاا   تالل اوف         

 لحل األزماف .

 

 اليطط المقترحة  دار  األزماف اا المدارس :

جيهاااف تإجاارافاف إدارألااة ماان  المااراد ماان اليطااة   إرااااة تو 

أجل التعامل م  الموقاف الطارئاة   تأل اب مراجعتهاا علاى أقااس       

مستوى تتوزألعها األع اف الميتصاين ااا المدرقاة   تالباد مان      

 تواير بع  الشرتط األقاقية منها :



 

 

 . أن تكون اليطة بسيطة التعبير تقهلة االقتبكار 

 . أن تكون قهلة ا تباع تالتنفيب 

 عة التوزأل  تالتطبيا .أن تكون قرأل 

 . أن تي   لالختبار تقابلة للتحقيا تا ثباف 

 .  أن تكون مرنة تمكن من المراجعة تالتطوألر تالتحدأل 

 

تإدار  األزماااااف تعنااااا أن توجااااد خطااااة  دار  األزمااااة اااااا      

المدرقة   تهبا اليطاة ليسات تصافية جااهز  ألمكان شاراجها       

  خااص ألاتم   من أألة مكتبة أت صيدلية   تليسات خطاة مان طااب    

االقتفاد  منها اا كل األزماف   تنما لكل أزمة خطة ميتلفة   

تألن لكل أزمة ظرتاها تشكلها الميتلف عن ذلك تر  خطاط  

لكل شاف   تإنما أل ب التفكير اا أقوأ االحتماالف التا ألمكن 

أن تحاادث اااا مدرقااتهم   تكيفيااة التعاماال معهااا   حتااى تلااو      

أن ألفترروا أنها قوف  كانت ارصة حدتث ذلك صغير  اي ب

تسبب الكثير مان األرارار   تعلايهم الشارتع ااا كتاباة خطاة        

 دار  هاابا األزمااة   ااااليطط تااأتا ماان التفكياار اااا األزماااف      

 المحتمل حدتثها اا المدرقة أت اا ا دار  التعليمية .

تهنااام بعاا  المالحهاااف تاالعتباااراف أل ااب أن أل ااعها ماادألر  

تطاااوألر خطاااة األزماااة أت    المدرقاااة ااااا عاااين االعتباااار عناااد   

مراجعتهااا اااا المدرقااة ) قباال األزمااة   أثناااف األزمااة    بعااد       

 األزمة ( .

 



 

 

 دور القيادات املجرسية يف إدارة األزمات املجرسية :
 

 تمر بثالث مراحل :

 المرحلة األتلى  :

 

 : قبل تقوع األزمة -    

 

ع تلكا تن   أ  م قسة اا مواجهة األزماف المتوقعة طبقًا لناو 

 النشاط أت الحدث اأن  من ال رتر  إتباع ماأللا :

ترااا  اقاااتماراف تت ااامن جميااا  أناااواع المعلومااااف  عااان  -1

 المدرقة تمشكالتها تمياطرها .

بناف قاعد  معلوماف جيد  عن المدرقة دتن االعتماد على  -2

 الشائعاف تاآلراف الباتية تالعشوائية .

نارألو بناف ملفاف لتوقعاف مياطر تقوع األزماف تعمل قاي  -3

دقيا للمواجهة اا حالاة تقاوع األزماة...  )لتحدألاد األدتار     

 المناطة بالمهماف لكل شيص(.

 تحدألد تقائل تبدائل االتصال   تأشياص االتصال بدقة . -4

إعاااداد ارألاااا المواجهاااة ااااا راااوف خباااراف المااادألرألن          -5

 تاألاراد الموجود  داخل المدرقة .



 

 

ت بسااايطة االهتماااام الشااادألد بااااألمور التاااا تبااادت صاااغير  أ    -6

تإقنادها لبت  اليبر  تالعلم مهما كانات تااهاة أت بسايطة    

. 

تراااا  احتماااااالف تارااااحة جيااااد  للم قساااااف المحيطااااة     -7

بالمدرقااة .. ) لتقاادألم ألااد العااون تالمساااعد  تاليباار  عنااد   

 تقوع األزمة ( .

تر  برنامج تدرألبا تار  لكل مدرقة تألتم عمال ت رباة    -8

 ن التادرألب ألعتبار   لكل قينارألو متوق  لحدتث األزماة .. )  

العامااال الحاقااام تراف مواجهاااة األزمااااف ...  مااا  توزألااا       

 األدتار لألشياص . . ( .

عماال تحلياال كيفااا تكمااا للمعلوماااف ماا  رقاام باارتايالف      -9

لتوقعاف حدتث األزمة لكال مدرقاة علاى حاد  علاى ان ألاتم        

 تقدألر الموقف اا حقوق المقاألير العلمية المتدرجة ...

واجهااااة األزمااااة ل مياااا  تراااا  برتاياااال مهاااااراف م -11

أع اااف الفرألااا الااب  قاايقود األزمااة  اااا  حااال تقوعهااا :     

القاادر  علااى االتصااال ال يااد   تالقاادر  علااى الااتحكم الااباتا   

تعدم االنهيار   تالمرتنة اا تر  البدائل   تال راف  اا 

اتياذ القرار المحسوب بدقة تموروعية   تاللياقة البدنياة  

 تالنفسية .

 



 

 

 انية:المرحلة الث

 

 : أثناف تقوع األزمة -  

أل ااب علااى القياااداف المدرقااية م موعااة ماان التصاارااف تاألاعااال 

 التالية أثناف تقوع األزمة منها :

 

تقااادألر الموقاااف بدقاااة تقااارألة للغاألاااة ... ) إنشااااف غرااااة       -1

عملياف قرألعة جدًا لتحدألد ح م تات ااا تمالبسااف األزماة    

 تمتابعة تطورها ( .

منهماااة تالهيئااااف الحكومياااة تغيااار    االتصاااال السااارأل  بال  -2

الحكوميااة المحيطااة بالمدرقااة.. ) للمساااعد  تالتقلياال ماان    

 مياطر تآثار األزمة(.

اقتيدام معلوماف الوعا الوقائا تالتربية األمانية ليفا    -3

 حد  التوتر تالصدمة حتى ال تحدث مشكالف ثانوألة .

اتياااااذ القااااراراف الساااارألعة الفعالااااة اااااا رااااوف الشاااارتط    -4

 ال اغطة .

اقاااتيراج اليطاااط الموجاااود  للمواجهاااة بسااارعة تعمااال      -5

التعااادألل المناقاااب لتحدألاااد كيفياااة ا نقااااذ تالمحااهاااة علاااى 

 األرتاح تالبح  عن المفقودألن .

تر  البدائل تقرعة عمل ا قعاااف األتلية ترمان عدم  -6

 ال رر لمن ألقدم المساعد  .



 

 

خطة تفرألاغ المكاان تقارعة نقال ال احاألا تالمصاابين إلاى         -7

 ياف .المستشف

االتصال ال يد با عالم تعدم السماح  لكال األااراد باا دالف     -8

بمعلوماااف قااد تكااون خاطئااة   أ  البااد ماان تحدألااد مساائول     

االتصااال ا عالمااا تالتأكااد ماان تصااول المعلوماااف للناااس    

 بدقة .

المتابعااة تالتنساايا تالتاارابط بااين عناصاار تأع اااف إدار      -9

مان خفاا  األزمااة تتيسااير تقااائل االتصااال المسااتمر  ل اا

 الصدمة للمستوى العاد  . رحالة التوتر تتأثي

كلمااااا تاااام اقااااتدعاف قاااارأل  جاااادًا لكاااال الم قساااااف   -11

تالمنهماااف تاليبااراف الماادربين   انيف اات اآلثااار الساالبية 

لألزمااة   تن حاات المدرقااة اااا الساايطر  علااى األزمااة أت    

 الكارثة .

 

 المرحلة الثالثة :

 

 :ما بعد حدتث األزمة  -    

اد  ماان تقااوع األزماااف ألعتباار هااداًا أقاقاايًا لمسااتقبل       إن االقااتف

 مواجهة أ  أزماف أخرى   لبلك من ال رتر  إتباع ما أللا :

تحدألد تتصنيف درجة تأثير األزمة على األااراد تالمدرقاة    -1

. 



 

 

العاااالج النفساااا تا رشااااد  –اتيااااذ ا جااارافاف  العالجياااة  -2

د النفسااا لحاااالف الرعااب تالقلااا تالتأهياال النفسااا لألااارا   

 البألن اقدتا العائل األقر    تالعالج الصحا كبلك .

اقاااتثار  المشااااركة الشاااعبية تالمنهمااااف غيااار الحكومياااة    -3

للتعاااتن ماا  المساائولين لمساااعد  الاابألن تااأثرتا ماان تقاا       

 األزمة .

إن تر  برنامج للتربية األمانية ... أصب  مان ال ارتراف    -4

 ..التربوألة المعاصر    تذلك  ثراف الوعا الوقائا .

االقتفاد  من تكنولوجيا العصر تتر  ا جرافاف الوقائياة   -5

 لكل مكسب تكنولوجا اا حالة قوف اقتيدام  .

ت اااا  كاااال مدرقااااة خطااااط تاااادرألب منهمااااة جاااادًا  علااااى        -6

الساااينارألوهاف المتوقعاااة حساااب ظااارتف كااال اااارد أت كااال    

 مدرقة .

محاربااة التواكليااة تالتفكياار اليرااااا أل ااب أن ألكااون هااداًا     -7

تسااعى إلياا  كاال الم قساااف التعليميااة   ألن قوميااًا تتربوألااًا 

تعلااايم التفكيااار العلماااا   ااااا حاااد ذاتااا  ألقلااال مااان اليساااائر 

 تألحقا التوازن اا حالة تقوع األزماف تالكوارث .

 



 

 

 دتر القائد المسلم اا إدار  األزماف :

 

 : تعرف األزمة بأنها -

) تهدألدًا خطرًا أت غير متوقا  ألهاداف تقايم تمعتقاداف تممتلكااف      

 اراد تالمنهماف تالدتل تالتا تحد من عملية اتياذ القرار ( .األ

 

 : أما إدار  األزماف اها -

) اااان إدار  السااايطر  مااان خاااالل راااا  كفااااف  تقااادر  نهاااام صااان  

القراراف قواًف علاى المساتوى ال مااعا أت الفارد  للتغلاب علاى       

مقومااف اآللياة البيرتقراطياة الثقيلاة التاا قاد تع از عان مواجهااة         

داث تالمتغيااراف المتالحقااة تالمفاجااأ  تإخااراج المنهمااة ماان   األحاا

 حالة الترهل تاالقترخاف التا ها عليها ( .

 

لقاااد ترااا  الفكااار ا دار  الحااادأل  عاااددًا مااان اليطاااواف ألمكااان    -

 إتباعها عند حدتث األزمة   تها كما أللا :

 & تكوألن ارألا عمل لوقت األزماف ...

 & تيطيط الوقت أثنا األزماف ...

 لرا  من معنوألاف العاملين تقت األزماف ...& ا

& ا بااداع تالت دألااد اااا المواقااف العصاايبة تإشااعال رتح ا بااداع 

 لدى العاملين لتقدألم حلول ت أراف غير مسبوقة .



 

 

& حل المشكالف تقت األزماف بتحدألد المشكلة تإجراف المشاور   

... 

 & تقبل التغيير تقت األزماف .

 ...& العمل على حصر األزماف 

تلكااااان ن اااااد إن نماااااوذج ) إدار  األزمااااااف ( الاااااب   -

ترااااعت  ا دار  الحدألثااااة ت اهاااال بعاااا  النااااواحا   

ا قااالمية التااا ألمكاان ت اامينها القااتيالص نمااوذج 

إدار  متكاماال  دار  األزماااف ألعتمااد علااى األقاار     

التااا اعتماادف عليهااا ا دار  الحدألثااة بعااد تأصاايلها      

صاالى ا   –بااالفكر ا قااالما   تلنااا اااا رقااول ا   

أقاااو  حسااانة ااااا تفعيااال األزمااااف     –عليااا  تقااالم  

تاالقتفاد  منها تاا كيفية تحوألل المحنة إلى منحة 

تتحوألاال الموقااف الساالبا إلااى إأل ااابا تذلااك بقااو        

 ا ألمان تالعزم تالتوكل على ا   

تالنمااوذج ا قااالما  دار  األزماااف ألمكاان ترااع  علااى الصااور    

 : التالية

 

 –  األزمة ناب  من كتاب ا  تقنة رقول  * ان ألكون مرج  إدار

 . -صلى ا  علي  تقلم 

* الشعور بالطمأنينة تالثقة با  قبحان  تتعاالى ثام الثقاة بالاباف     

تالانفر تأل ا  اااا اعتباارا قولا  تعااالى :) تمان ألتوكال علااى ا        

 اهو حسب (.



 

 

* التعلااا بااا  جاال تعااال تا كثااار ماان الاادعاف ... ألقااول تعااالى : ) 

ألن ألستكبرتن عان عباادتا   1ال ربكم أدعونا أقت ب لكم إن التق

 قيدخلون  جهنم داخرألن ( ...

* الثقة با  جل تعال ... ألقاول تعاالى : ) ااإن ما  العسار ألسارا *       

 إن م  العسر ألسرا ( ...

* االقتفاد  مماا قابا مان ت اارب ماراية ... ألقاول عليا  الصاال          

 تين ( متفا علي  ...تالسالم : )  الأللدة الم من من جحر مر

* عدم تقليد المنهمااف األخارى ااا حلاول األزمااف التاا تتبعهاا          

اما ألناقاب منهماة لاير بال ارتر  ان ألناقاب أخارى لعادم تكااا          

 الهرتف ...

 * المبادأ  تاالبتكار ايما أليدم تغيير المنهمة نحو األا ل ...

ف * ان ألتبناااى إدار  األزمااااف داخااال المنهماااة قائاااد ألتمتااا  بصااافا   

 -ت هل   دار  األزماف تحل المشكالف تمن هبا الصفاف :) العلام 

–القدر  اا التأثير على األااراد   –البكاف  قرعة البدألهة  -اليبر 

التفكياار ا بااداعا تالقاادر  علااى حاال المشااكالف تالساايطر  علااى       

 الرغبة تالحماس(.. –األزماف 

ربهاا إلاى   * الموازنة الموروعية باين البادائل المتاحاة تإختياار أق    

حااال األزماااة تتحقياااا مصااالحة العمااال تالمنهماااة ايماااا الألياااالف     

 الشرألعة ...

* ألعتبر ) الصبر ( من أهم الصفاف التا أل ب علاى القائاد التحلاا    

 بها عند األزمة ...

كااان الرقااول صاالى ا  علياا  تقاالم ألقااول : ) مااا    –* االقااتيار  

 خاب من اقتيار تما ندم من اقتشار ( .



 

 

 م تالمثل تاألخالق تالسلوكياف الحسنة ...* التمسك بالقي

 * الش اعة ...

* التفاااجل تعاادم التشاااجم : اي ااب علااى المساالم أال ألنهاار لألزمااة    

 على إنها كلها شر   االنهر  السلبية تعوق التفكير السليم ...

* على القائد ان ألتبكر دائمًا قاعد  : ) ما أصاابك لام ألكان لييطئاك     

ر بثمار  ) ا ألماان بالق ااف تالقادر (     ( : هبا الوصية ت علاك تهفا  

... 

* ت نااب الغ ااب تقاات األزمااة : ألن الغ ااب ألاا د  إلااى تشااوأل   

 التفكير تعدم التركيز تبالتالا قراراف عشوائية ...

* توقي  نطااق المشااتر  : ألقاول تعاالى : ) تشااترهم ااا األمار        

 اإذا عزمت اتوكل على ا  ( .

ة للعماال علىحاال المشااكالف  *التعاااتن بااين األاااراد داخاال المنهماا   

تاألزماف  التا ألمكن ان تواجهها الم قساة   تقاد قاال تعاالى : )     

 تتعاتنوا على البر تالتقوى تال تعاتنوا على ا ثم تالعدتان (.

* االقتعانة تالتوكال علاى ا  ..  ألقاول صالى ا  عليا  تقالم : )       

ترقاولا   أعقلها تتوكل ( .  تألقول تعالى : ) كتاب ا  ألغلابن أناا   

 إن ا  قو  عزألز ( .

*العااازم تالعمااال تعااادم التيااااذل تالتاااردد : ألقاااول تعاااالى : ) ااااإذا  

 عزمت اتوكل على ا  ( .

لبا اقد قيل : العاجز ألل أ إلى كثر  الشكوى   تالحاازم ألسارع إلاى    

 العمل .

 



 

 

 :لتفعيل ذلك البد منت

عقااااااد دتراف تدرألبيااااااة لماااااادألر  الماااااادارس تتعلااااااا بااااااالتيطيط  -1

راتي ا المدرقا تور  من خاللها أهميتا  تدترا ااا االرتقااف    االقت

 بالعملية التعليمية تخطواف تطبيق .

العماال علااى جعاال التيطاايط لألزماااف جاازفًا هامااًا تمكماااًل للتيطاايط    -2

 االقتراتي ا.

تااواير الكااوادر البشاارألة األكفاااف  عااداد اليطااط المساابقة لألزماااف    -3

 هة.المحتملة تإعداد قينارألوهاف المواج

عقااد الباارامج التدرألبيااة تتر  العماال للعاااملين اااا ماادرس قطاااع    -4

 غز  على األقاليب الحدألثة تالفاعلة اا مواجهة األزماف المدرقية.

إنشاااف ارألااا  دار  األزماااف المدرقااية اااا كااااة الماادارس بقياااد    -5

مدألر المدرقة تع وألة بعا  المعلماين تالمرشاد االجتمااعا تمعلام      

 قكرتير المدرقة.الصحة المدرقية ت

م( بعناااااوان : "األزمااااااف  2007دراقاااااة )الزاملاااااا تآلخااااارتن    -1

 المدرقية تأقاليب التعامل معها اا مدارس قلطنة عمان".

هدات الدراقة إلى الكشف عان األزمااف المدرقاية التاا تتعارض لهاا       

ماااادارس الساااالطنة كمااااا حااااددها ماااادألرتها   تعلااااى األقاااااليب التااااا  

األزماااف تهااا )إبااالة الشاارطة   إبااالة  ألسااتيدمونها للتعاماال ماا  تلااك

المنطقة التعليمية   إبالة الدااع المدنا   إبالة الم قساف الصحية   

إبالة عائلة الطالب( تقد اقتيدم الباح  المانهج الوصافا التحليلاا      

تلتحقيااا أهااداف الدراقااة تاام تطااوألر أدا  تت اامن قااتين اقاار  تمثاال     

( 275ينة البح  المكونة مان ) األزماف المدرقية   ثم تطبيقها على ع

ماادألر مدرقااة. تأشااارف النتااائج إلااى أن األزماااف المتعلقااة بالطالااب        

حازف المرتبة األتلى   تليها األزمااف المتعلقاة باا دار    ثام األزمااف      



 

 

المتعلقااة بااالمعلم   تأخياارًا األزماااف المتعلقااة بااالم تم  المحلااا. أمااا     

لمواجهااة األزماااف علااى   بالنساابة لألقاااليب التااا ألتياابها الماادألرتن     

مستوى المدرقة الوح  رعف قدر  المدألرألن على حل األزماف على 

 مستوى المدرقة إال اا حاالف قليلة.

( بعنااوان : "اليطااط المسااتقبلية  دار    2001دراقااة )قااليمون    -9

 \األزماف المدرقية":

هدات الدراقة إلاى التعارف إلاى األزمااف المدرقاية تنسابة انتشاارها        

ارس الثانوألة للبنين تالبناف   تما ها أكثار األزمااف انتشاارًا    اا المد

تحاتلاات الدراقااة رقاام )برتاياال( لكاال أزمااة   تإمكانياااف المدرقااة      

تكفافتها اا المواجهاة   تالتعارف علاى الفارتق باين مادارس البناين        

 تالبناف اا األزماف   تتقييم األزماف.

بتصاميم اقاتبانة    اقتيدمت الباحثة المنهج الوصافا التحليلاا تقامات   

بناف تتقييم قاعد  معلوماف  دار  األزماف تالكوارث المدرقية لعينة 

مان   250بنااف( قادرها    2بناين    2ميتار  من أربا  مادارس ثانوألاة )   

 القياداف المدرقية ) مدألر عام   مدألر   ناظر   معلمين   تكالف (.

 -أهم النتائج التا توصلت إليها الدراقة :

  تشااار األزماااف مثاال كثااااة الفصاال الدراقااا      ارتفاااع نساابة ان

تقوف التعامل م  البيئاة المدرقاية   تالشاغب داخال المدرقاة      

تعدم تجاود الصايانة اليومياة   ترايا المدرقاة أت الفصال         

تالعدتانياااة الشااادألد  ااااا المدرقاااة   تالتمااارد راااد السااالطة      

 المدرقية.

     تجااود ااارتق دالااة إحصااائيًا بااين ماادارس البنااين تالبناااف اااا 

األزماااف الساالوكية لصااال  ماادارس البنااين   تقاادمت الدراقااة    

باااارتمتر الكفااااف  ااااا راااوف المعلومااااف المتاااوار  تتحوأللااا    



 

 

بم شاااراف كمياااة   تبنمااااف اليطاااط تالساااينارألوهاف المعاااد       

 لمواجهة األزماف المستقبلية اا المدرقة.

( بعنوان : "إدار  األزماف 2000دراقة )األعرجا   تدقامسة   -11

قة ميدانية لمدى تاواار عناصار نهاام إدار  األزمااف مان تجهاة         درا

 نهر العاملين اا الوظائف ا شرااية اا أمانة عمان الكبرى".

 

هدات هبا الدراقة إلى التعرف إلى ات اهاف األاراد نحاو مادى تاواار    

نهام  دار  األزماف اا مراحل  الميتلفة. تاقاتيدم الباحثاان المانهج    

تقد تم تصميم اقتبانة مان قبال البااحثين تتكونات      الوصفا التحليلا  

عينة الدراقة من جمي  العاملين اا الوظائف ا شرااية مان مساتوى   

 (.287)مدألر دائر  تمنطقة ترئير قسم( تالبالغ عددهم )

 تقد توصلت الدراقة لم موعة من النتائج أهمها :

         ألتواار نهام  دار  األزماف ااا أماناة عماان الكبارى مان حيا

درجاااة تاااواار العناصااار األقاقاااية التاااا تتصاااف بهاااا ا دار       

الناجحة لألزماف بدرجة متوقاطة نسابيًا ااا مراحال )اكتشااف      

إشاراف ا نبار المبكر   تاالقتعداد تالوقاألاة   تالاتعلم ( بينماا    

ألتااواار ذلااك النهااام بدرجااة عاليااة نساابيًا اااا مراحاال )احتااواف     

 األررار   تاقتعاد  النشاط(.

 ام تبااألن ااا درجاة تاواار العناصار األقاقاية التاا        تجد أن هن

تتصف بها ا دار  الناجحة لألزماف اا مراحل النهاام اليمار   

التااا تمثاال المنهااور المتكاماال  دار  األزماااف   ت كاناات درجااة 

تاااوار هااابا العناصااار بدرجاااة أعلاااى ااااا المراحااال التنفيبألاااة        

 تالعالجياااة )احتاااواف األرااارار ت اقاااتعاد  النشااااط( منهاااا ااااا  

المراحل الوقائية تالتيطيطية )اكتشاف ا شاراف   تاالقتعداد 

تالوقاألااة   تالااتعلم(   ممااا ألعنااا أن جهااود إدار  األزماااف اااا   



 

 

أمانااة عمااان الكباارى هااا جهااود عالجيااة ترد اعاال اااا معهاام     

األحيان لما ألحدث من أزماف ميتلفة تبدرجاة أكبار مان كونهاا     

   من األزماف.جهودًا تقائية تاقتعدادأل  لما ألمكن حدتث

   تااام التوصااال إلاااى تجاااود عالقااااف ارتبااااط إأل ابياااة ذاف عالقاااة

( باين مراحال نهاام إدار     0.05>إحصائية عند مستوى داللاة ) 

األزمااااف بع اااها مااا  بعااا  أ  أن الزألااااد  ااااا درجاااة تاااوار   

العناصاار األقاقااية التااا تتصااف بهااا ا دار  الناجحااة لألزماااف 

ة تاوار العناصار ااا    اا أ  مرحلة ت د  إلى الزألااد  ااا درجا   

المراحل األخارى مان نهاام إدار  األزمااف لكاون هابا المراحال        

 متداخلة تمترابطة تتمثل المنهور المتكامل  دار  األزماف.

( بعناوان : "المعلومااف   1995دراقة )عبد الهاد    تبوعز    -12

 تدترها اا اتياذ القراراف تإدار  األزماتط:

دتر المعلوماف اا اتياذ القراراف اا هدات الدراقة إلى التعرف إلى 

موقف األزمة   تأقلوب مواجهة األزماف. تاقتيدم الباحثان المانهج  

الوصاافا الوثااائقا   باالعتماااد علااى الكتااب تالدراقاااف ذاف العالقااة      

بموراااوع الدراقاااة . تقاااد توصااالت الدراقاااة لم موعاااة مااان النتاااائج 

 أهمها:

   أت عاادم كفاااف  أن المعلوماااف تمثاال العاماال الحاقاام اااا كفاااف  

 عملية اتياذ القراراف اا موقف األزمة.

      أن خطاااواف األقااالوب العلماااا ااااا إتيااااذ القااارار مااان تحدألاااد

للمشكلة   تتحدألد البدائل الميتلفة تتحليلهاا   تاختياار البادألل    

األا اال   تتنفيااب الحاال   تمتابعااة الحاال تتقييماا  ألعتمااد بشااكل   

 .كبير على نوعية المعلوماف المتاحة تكميتها



 

 

     أن كفاااااف  تااعليااااة مواجهااااة األزماااااف ألعتمااااد علااااى تااااواار

المعلوماااف اااا الوقاات المناقااب   تدقااة تشاامولية   تمالئمااة    

 المعلوماف تعدم تحيزها   تحسن اقتغاللها.

 (:Rock , 2000دراقة رتم )-4

 Effective Crisisبعنوان : "التيطيط الفعاال  دار  األزمااف" "   

Management Planning.) 

الدراقاة إلاى ترا  إقاتراتي ية تعاتنياة لتيطايط الفعاال  دار         هدات 

األزماف   تالتعرف على العوامل التاا تسااعد علاى تنفياب خطاط إدار       

األزماف بفعالياة   مان أجال تعزألاز أداف المعلماين الابألن ألتعااملون ما          

 الطالب المشاغبين اا مدرس أمرألكا.

لاى الكتاب تالدراقااف    اقتيدم المنهج الوصفا الوثائقا   باالعتماد ع

 ذاف العالقة بموروع الدراقة.

 

 تقد توصلت الدراقة إلى عدد من النتائج أهمها:

أن التيطاايط الفعااال  دار  األزماااف ألتمثاال اااا : التعاارف علااى )متااى(   

تحاادث األزمااة   لتحدألااد الساالوكياف تالم شااراف ذاف الصاالة باألزمااة    

مصاطلحاف دقيقاة   التا تنشاق السالوم المارتبط باألزمااف   تتصافها ب     

للقياااس تالمالحهااة   ت تحدألااد )ماان( الااب  قااوف ألساات يب لحاادتث      

أااراد ألتميازتن بالمرتناة     8 -4األزمة بتشكيل ارألاا عمال مكاون مان     

تالقاادر  علااى االقاات ابة الفورألااة لألزمااة ألااتم تاادرألبهم علااى تقنياااف      

التدخل أثنااف تقاوع الزماة   تتحدألاد )كياف( ألاتم اقاتيدام التقنياة ااا          

أع ااف الفرألاا الثاانا اثنااف تقاوع األزماة بتأقيساا شابكة          اقتدعاف

لالتصااااالف تت ااامن : ال اااواالف   الناااداف اآللاااا   الناااداف الاااداخلا      

االتصال الالقلكا   تالهااتف   تتصاف )ماا( هاا أدتار تمسا تلياف      

كاال ع ااو ماان أع اااف الفرألااا بدقااة عنااد تقااوع األزمااة   تتورااي       



 

 

قت اباف السلوكية المتوقعاة بكال   السياقاف تا جرافاف المرتبطة باال

أع اف ارألا األزمة مسبقًا   تتوري  )األن( قيتم التدخل اا األزماة  

ألن مكان التدخل أليتلف طبقاًا لوقات تمكاان حادتث األزماة   تالتقيايم       

)مااااذا( حااادثت األزماااة عااان طرألاااا مراجعاااة السااا الف   تالمقاااابالف   

لتحسين . كما بينت تالمعاألناف الوظيفية   تتحوألل األزمة إلى ارصة ل

الدراقاااة أن العوامااال التاااا تسااااعد علاااى تنفياااب خطاااط إدار  األزمااااف 

بفعاليااة : تنفيااب اليطااط بأقاالوب تعاااتنا بااين الماادألرألن تالمساااعدألن    

تالمعلمااين تأتلياااف األمااور تارألااا األزماااف   تاالحتفااا  بساا ل دائاام  

لتساا يل خطااط األزماااف   تتوزألاا  اليطااط علااى األع اااف   تاجتماااع   

ا األزماف علاى أقااس جادتل عمال تبرناامج زمناا محادد بصافة         ارأل

 دترألة.

 

 (Retting , 1999دراقة رألتنج )-8

بعنوان : "اليطواف السب : أل اب علاى المدرقاة ترا  خطاط شااملة       

 تا عداد المسبا لمواجهة كل أزمة ألمكن تييلها".

(Seven Steps: School Must Develop 

Comprehensive Plane That Anticipate and 

Prepare For Every Imaginable Crisis) 

هدات الدراقاة إلاى ترا  خطاط شااملة علاى مساتوى المدرقاة لمنا           

تمواجهة األزماف   من أجال مسااعد  المادألرألن علاى المحااهاة علاى       

 أمن تقالمة المدارس اا أمرألكا.

اقتيدم المنهج الوصفا الوثائقا   باالعتماد علاى الكتاب تالدراقااف    

 عالقة بموروع الدراقة.ذاف ال

 

 تقد توصلت الدراقة إلى عدد من النتائج أهمها:



 

 

أن التيطيط الشامل لألزمااف لمنا  حادتثها تمواجهتهاا علاى مساتوى       

المدرقة ألتمثل اا : تشكيل ارألا عمال  دار  األزمااف علاى مساتوى     

المدرقااة مكااون ماان المعلمااين تأتلياااف األمااور تهيئاااف الاادعم ذاف        

األزمة   تتطوألر تإجراف احص مستمر للسالمة على  العالقة بمعال ة

مساااتوى المدرقاااة ألشااامل تصاااميمًا كااااماًل لمبناااى المدرقاااا ب ميااا      

مرااق   تاحص عدد المداخل تالميارج طبقًا لقوانين تنهام الحرائاا   

  تالتأكد مان معرااة المعلماين تالطاالب لماا أل اب أن ألقوماوا با  عناد          

فاف شااملة لميتلاف حااالف    حدتث األزماف   تتطوألر قياقاف تإجرا

األزماف   قواف كانت أزمااف تتعلاا بااألاراد ) مثال : هارتب الطاالب       

ماان المدرقااة أت مااوف أحااد المعلمااين أت الطااالب(   أت أزماااف تتعلااا    

بالكوارث ) مثل: الحرائا تالزالزل(   أت أزماف مادألة ) مثل: انقطاع 

تتادرألباف  ااا    التيار الكهرباائا   تتسارب الغااز(   تتقادألم معلومااف     

ا قعاف األتلية تاا السالوكياف ا دارألاة أثنااف تقاوع األزماة بالتأكاد       

من أن جمي  أع اف ارألا إدار  األزمة اا المدرقاة قاد تلقاوا تادرألبًا     

اا ا قاعاااف األتلياة   تألتقناون مهااراف اقاتيدام التادرألباف   تااا        

ساقااهم الساالوكياف ا دارألااة ت مساااعد  الطااالب علااى راابط تإدار  إح

بالغ ب   تتوري  أهداف مشاركة الطالب اا تقدألم المعلومااف عان   

أنفسهم تاآلخرألن عن طرألا مسااعدتهم علاى التواصال ما  المعلماين      

تالتحدث معهم عن مياتاهم   تعناألة المدرقة بالموروعاف الهامة 

التا قد تكون مصادر لألزماف مثل : التقدألر الباتا   حل الصراعاف   

تالرقابااااة   تإدار  ال ااااغوط   تتغبألااااة ا حساااااس   تدتاااااا  ال اااابط

باالنتماف للمدرقة   تالتيطيط لألزماف برقم قينارألوهاف )مااذا لاو(   

   تتحدألد األزمة تكيفية مواجهتها.



 

 



 

 

 
 
 
 
 

نماذج  لبع  اليبراف اا 

التعليمية مواجهة األزماف



 

 

 نشطة ا دار  با زمافبع  األ

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

   

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


