
 

 

   2019 مةرس  23    تةرسخ القبو  :  2019 سنةسر 13 تةرسخ ااتالم البثل :

 فى الوعى المعلوماتى بإدارة األزمات والكوارث:دراسة مالفيس بوكد التواصل اإلجتماعى شبكاتدور 

 تحليلية استكشافية 

 إعداد
 نها محمد عثمان

 أاتةذ ماةعد بقام الممتبةت والمعلومةت
 جةمعس المنوفسس -بداب  ملسس ا                                                                                

 :ملخص 

مفهوم األزمس أو المةرثس من المفةهسم الوااعس االنتشةر ف  المجتمع المعةصر  ثس ل أص بح سم س      
بشم  أو بآخر م  جوانب الثسة  بدءا من األزمةت والموارل الت  تواج ه الف رد ث م الثموم ةت والمؤاا ةت 

 وانتهةء بةألزمةت والموارل الدولسس.

ةلم األزمةت والموارل عةلم ث  ومتفةع   عةلم له أطواره  وله خصةئصه  وأابةبه  تت  ثر ب ه وع    
 الدولس بم  أجهزتهة ومؤااةتهة المةدسس والمعنوسس والبشرسس.

ولذلك نجد أن هنةك أهمسس متزاس د  ف ى مجتمعن ة المعةص ر ب إدار  األزم ةت والم وارل فه ى تعم       
  وعلى قدرتهة على تثقسق اإلس رادات  م ذلك المثةفظ س أى مؤااستلمةت المثةفظس على األصو  وممعلى 

على األفراد والعةملسن بهة ضد المخةطر المختلفس  والعم  على تجن ب المخ ةطر المثتمل س أو تخفس ف أثره ة 
  وم ذلك   ف  ثةلس عدم التممن من تجنبهة بةلمةم   وهذا سنطب ق أسض ة عل ى الدول س وإداراته ةالمؤااسعلى 

عملسس اإلعداد والتقدسر المنظم والمنتظم للمشمالت الداخلسس والخةرجسس الت  تهدد بدرجس خطسر  امعس   فهى
   .المنظمس وبقةئهة

اإلجةب س عل ى ا ؤالسن  ونتسجس ألهمسس إدار  األزمةت والموارل   فسجب على م  شخص أن سع رف   
 رئساسن همة:

بةشر ف  مختل ف من ةث  ثسةتن ة: ف   ش رمتنة  الت  تواجهنة بشم  موالموارل مسف ندسر األزمةت  -1
 منظمتنة  جةمعةتنة  منطقتنة  بستنةا

الت   ال تواجهن  ة مبةش  ر  وال نش  ةرك ف   إدارته  ة  ولم  ن نتةئجه  ة والم  وارل مس ف نثل    األزم  ةت  -2
 اتهمنة وتؤثر علسنة ف  أشمةلهة االقتصةدسس  واالجتمةعسس  والثقةفسس  والدسنسس  والاسةاسس

قةمت البةثثس بإعداد هذه الدرااس والتى تهدف توضسح الفرق بسن األزم ةت والم وارل  ذلكب وإسمةنة   
والم وارل  و اا تبطةن  األزمةت لمواجهس العلمسس واألاةلسب وأنواعهمة وامةتهمة واإلاتراتسجسةت والمنةهج

ع ةلم  وتثلس   دور شبمةت التواص  اإلجتمةعى ) الفسس بوك( فى تنةو  األزمةت والموارل على ما توى ال
دور شبمةت التواص  اإلجتمةعى ) الفسس بوك( فى اثتواء ابث ةر الا لبسس عن د ث دول األزم ةت والم وارل 
عل ى ما  توى الع  ةلم  ودراا  س اإلتجةه  ةت الموض وعسس واللغوس  س والعددس  س لألزم  ةت والم  وارل المعروض  س 

د الب رامج التدرسبس س ومثتوسةته ة الت ى على الخدمس  الجدسد  ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس ب وك و تثدس 
تعم  على نشر الوعى بإدار  األزمةت والموارل اواء على ماتوى الفرد أو عل ى ما توى المؤاا س الت ى 

 سعم  بهة .

واعتمدت البةثثس فى ه ذه الدراا س عل ى الم نهج اإلاتمش ةفى الوص فى التثلسل ى ال ذى سع د منةا بة      
الممةنس  س للدراا  س ف  ى  تثلس    لألزم  ةت والم  وارل الت  ى تعرض  هة الخدم  س له  ذه الدراا  س   وتمثل  ت الث  دود 

الجدسد  ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس ب وك عل ى ما توى الع ةلم  أم ة الث دود الزمنس س فتغط ى الدراا س 
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الموارل واألزمةت التى قةمت الخدمس الجدسد   ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس بوك بتغطستهة من الفت ر  
 م2018دسامبر  6 –سولسو  22

ومن أبرز نتةئج  الدرااس نجد أن الفسس بوك قدم خدمس جدس د  تا مى ) اإلا تجةبس لألزم ةت ( من ذ     
   ألش  خةص المت   ثرسن بةألزم  ةتامس  ز  االا  تجةبس لألزم  ةت م ثت  ى ابن   ه  دفهة إتةث  س 2018سولس  و  22

زم  ةت والم  وارل عل  ى ةألالخةص  س ب علوم  ةتوالتع  رف عل  ى أث  دل األخب  ةر والم   وع  رض تق  دسم ما  ةعد 
 ماتوى العةلم .

مةرثس  118وأن عدد الموارل التى تغطسهة خدمس ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس بوك مةنت       
% وتنوعت بسن ثرائ ق وفسض ةنةت و زالز  وانهس ةر لمنش آت أو ا دود أوجا ور أو مب ةنى و 90.8بنابس 

% 9.2أزم  س بنا  بس  12نم  ة م  ةن ع  دد األزم ةت الت  ى تغطسه  ة الخدم  س أعةص سر وإنفج  ةرات وعواص  ف   بس
 وتنوعت بسن هجوم و أطالق نةر .

وأن ) خدمس اإلاتجةبس لألزمةت ( تثرص على التغطسس الشةملس لم   المعلوم ةت ع ن األزم ةت أو     
والتبرعةت من الموارل التى تغطسهة   لمى تثقق اإلنتشةر على ماتوى مبسر وجذب المزسد من الماةعدات 

 م  ممةن .

تغطى )خدمس اإلاتجةبس لألزمةت( األزمةت والموارل فى العةلم مله بم   قةرات ه ودول ه وال تقتص ر   
 .على ممةن معسن 

 التمهيد:

   المفةج   وعنصر والارعس بةلتنوع تتام واالموارل الت  األزمةت من جملس المعةصر العةلم سشهد    
 تتطلب والت  تمسزهة  وخصةئص تفرزهة ثدوثهة ومظةهر إلى تشسر وشواهد ةعلسه تد  مقدمةت أزمس ولم 

 ف   مش ترمس عةم س وعنةص ر لمعةسسر األزمةت تخضع م  أن إال لهة  والتصدي إلدارتهة معسنة علمسة أالوبة

 .آثةرهة الالبسس من التخفسف أو فسهة  الوقوع لتجنب الجسد واإلعداد لهة التخطسط

 مث  طبسعسس يسر أو طبسعسس مةنت واألزمةت اواء الموارل العدسد من تاوده معةل ف  نعسش فنثن    

 المب ةن   والب رامسن  وانهس ةر والثرائ ق  والقت    والث روب  واألوبئ س  واألم راض والمجةع ةت  الفق ر 

ق د  إلخ فنجد أن العدس د م ن األش خةص ستع رض لمش ةم  .…والاسو   والفسضةنةت واألعةصسر  والزالز  
صغسر  ولمن ال سممن ثلهة فتصبح أزمس  وقد تم ون مش ملس مبس ر   ولم ن م ن الممم ن التغل ب علسه ة تمون 

  ول ذلك من خال  جهد معقو   أمة إذا تعقدت األمور أو وصلت إلى طرسق مادود عندئذ نمون بصدد أزمس
 قل قص در م م ش وت بثسةت ه  والمرتبط س  ا ةناإلن  من األثدال المؤثر  ف ى ثس ة واألزمةت  الموارل فإن 

 ا سس الاسة الثس ة  ف   المتغس رات با بب علسه ة  الا سطر  لص عوبس وذل ك والم واطنسن الما ؤولسن  للق ةد 

واإلقتصةدسس والتنظسمسس من نةثسس   وضعف القدر  اإلدارسس على مواجهس هذه االزمةت والتعةم   معه ة م ن 
 نةثسس أخرى.

س نش ر ثقةف س إدار  األزم ةت والم وارل والتعةم   ومن هنة تظهر لن ة أهمس س ه ذا الموض وع   وأهمس    
ثةرهة الالبسس ورصد اإلممةنةت االزمس آمعهة قب  وأثنةء ثدوثهة وبعد إنتهةئهة وطرق الوقةسس منهة والثد من 

للتعةم  مع األزمةت والموارل فى ظ  اإلتجةهةت المعةصر    وأهمسس مواقع التواص  اإلجتمةعى فى نش ر 
 موارل ومسفسس التعةم  معهة وتخفسف ثدتهة وآثةرهة.الوعى بةألزمةت وال
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 :الدراسة مشكلة

والموارل من األمور الصعبس والتى تثتةج وعى وتدرسب ف ى أى مؤاا س م ة عتبر إدار  األزمةت ت   
لم ى تض من اإلا  تمرار بنج ةح ومف ةء  ف  ى عمله ة والث  د م ن المخ ةطر الت  ى تث دل له ة ف  ى ثةل س التع  رض 

فعندمة سثدل مة ال نتوقع ه   نتا ةء  مس ف نواج ه الموق ف واألث دال الت   ل م نخط ط    ألزمةت أو موارل
ومسف نثد من آثةرهة النةجمس عنهة   ومن هنة وجدت البةثثس أن هن ةك إنخف ةض ف ى ال وعى بةألزم ةت   لهة

مسفس س  والموارل ومسفسس إدارتهة اواء على ماتوى الفرد أو ماتوى المؤااس التى سعم  بهة الفرد   وم ذلك
معةلجس مواقع التواص  اإلجتمةعى لموضوع األزمةت والموارل وإدارتهة ومدى إا هةمهة ف ى نش ر ال وعى 

 بهذا الموضوع   ومن ذلك ظهرت مشملس الدرااس والتى تبلورت فى:

ه  لشبمةت التواص   اإلجتم ةعى )ف سس ب وك( دور فع ة  ف ى نش ر ال وعى بةألزم ةت والم وارل  -
  ةرهة عند وقوعهةاوإدارتهة أو الثد من آث

ه  سممن نشر الوعى بإدار  األزمةت والموارل ع ن طرس ق التخط سط ل دورات تدرسبس س وسص بح  -
له  ة دور فع  ة  ف  ى تهس     المت  دربسن لمسفس  س ث    م  ة سص  ةدفهم م  ن أزم  ةت أو م  وارل ا  واء عل  ى 

 الماتوى الشخصى أو على ماتوى المؤااس التى سعملون بهة ا

 :الدراسة ومبرارتها أهمية

م ن أهمس س موض وعهة ال ذى سن ةقش موض وع إدار  األزم ةت والم وارل   و  الدرااس  هذه أهمسس ت ت 
دور شبمةت التواص  اإلجتمةعى األمثر إاتخدامة واألمثر شهر  ب سن ش بمةت ومواق ع التواص   اإلجتم ةعى 

عل ى ما توى  الث د م ن آثةره ة عن د وقوعه ة وفى نشر الوعى بةألزمةت والم وارل وإدارته ة )الفسس بوك( 
 :جوانب عدسد  وهى الدرااس ف  أهمسس تثدسد وسممن العةلم 

بدراا س ف ى تخص ص الممتب ةت والمعلوم ةت  المعرف  الرصسد إثراء ف  وستمث  :النظري الجانب -
ة   والعم    عل  ى الث  د م  ن آثةره   إدار  األزم  ةت والم  وارلع  ن  ال  وعى المعلوم  ةتى ف  ى مج  ة 

من وا ةئ  نش ر ال وعى به ذه الموض وع اله ةم وت هس   األف راد والتخطسط لبرامج تدرسبسس مواسلس 
 فسه.

ع ن دور ش  بمةت  وتثلسالته ة  واإلثص  ةئسةت البسةن ةت ف    ت وفسر : وسمم ن التطبيقيي الجانيب -
التواص  اإلجتمةعى ) الفسس بوك( فى نشر األزمةت والموارل على ماتوى العةلم والعم  عل ى 

 م من أج  الثد من آثةرهة النةجمس .إتةثس الفرصس للتعةون على ماتوى العةل

وتنب  ع أهمس  س الدراا  س أسض  ة م  ن ن  در  الدراا  ةت العربس  س الت  ى ترم  ز عل  ى إب  راز دور ش  بمةت  -
  وم  ذلك دور التواص   اإلجتم  ةعى ف  ى الث  د م  ن آث  ةر األزم ةت والم  وارل عل  ى ما  توى الع  ةلم 

 البرامج التدرسبسس فى ذلك.

 :الدراسة أهداف

 :إلى تهدف هذه الدرااس     

 واألاةلسب توضسح الفرق بسن األزمةت والموارل وأنواعهمة وامةتهمة واإلاتراتسجسةت والمنةهج -

 والموارل . األزمةت لمواجهس العلمسس

اا تبطةن دور ش بمةت التواص   اإلجتم ةعى ) الف سس ب  وك( ف ى تن ةو  األزم ةت والم وارل عل  ى  -
 ماتوى العةلم.  
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) الف  سس ب  وك( ف  ى اثت  واء ابث  ةر الا  لبسس عن  د ث  دول تثلس    دور ش  بمةت التواص    اإلجتم  ةعى  -
 األزمةت والموارل على ماتوى العةلم.

درااس اإلتجةهةت الموضوعسس واللغوس س والعددس س لألزم ةت والم وارل المعروض س عل ى الخدم س   -
 الجدسد  ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس بوك. 

لى نشر الوعى بإدار  األزمةت والموارل ا واء تثدسد البرامج التدرسبسس ومثتوسةتهة التى تعم  ع -
 على ماتوى الفرد أو على ماتوى المؤااس التى سعم  بهة .

 الدراسة : تسامالت

 ولتثقسق األهداف الاةبقس تثةو  الدرااس اإلجةبس على التاةؤالت التةلسس :

 واألا ةلسب م ة الف رق ب سن األزم ةت والم وارل وأنواعهم ة وا مةتهمة واإلا تراتسجسةت والمن ةهج -

 والموارل ا األزمةت لمواجهس العلمسس

مة دور شبمةت التواص  اإلجتمةعى ) الفسس بوك( ف ى تن ةو  األزم ةت والم وارل عل ى ما توى  -
 العةلما 

مة دور شبمةت التواص  اإلجتمةعى ) الفسس بوك( فى اثتواء ابثةر الالبسس عند ثدول األزمةت  -
 والموارل على ماتوى العةلما

ه  ةت الموض  وعسس واللغوس  س والعددس  س لألزم  ةت والم  وارل المعروض  س عل  ى الخدم  س  م  ة اإلتجة -
 الجدسد  ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس بوكا 

مة البرامج التدرسبسس ومثتوسةتهة الت ى تعم   عل ى نش ر ال وعى ب إدار  األزم ةت والم وارل ا واء  -
 على ماتوى الفرد أو على ماتوى المؤااس التى سعم  بهة ا

 هج الدراسة وأدواته:من

اعتمدت البةثثس ف ى ه ذه الدراا س عل ى الم نهج اإلاتمش ةفى الوص فى التثلسل ى ال ذى سع د منةا بة له ذه 
الدرااس التى تهتم بةامتشةف وتثلس  دور الخدمس الجدسد  ) اإلاتجةبس لألزمةت ( على الفسس بوك فى إدار  

 وسعب ر دقسق ة وص فة الظ واهر بوص ف واالهتم ةم ق عالوا درااس األزمةت والموارل وسعتمد هذا المنهج على

 فإن ه المم   التعبس ر أم ة خصةئص هة  الظ ةهر  وسوض ح سص ف المسف     ف ةلتعبسر ممس ة أو مسفس ة تعبسرا عنهة

 الظ واهر المختلف س م ع إرتبةطه ة ودرج ةت ثجمه ة أو الظ ةهر  ه ذه مق دار سوض ح إذ رقمس ة وص فة سعطسن ة

 األخرى.

 حدود الدراسة 

: تتمث   ف ى دراا س دور ش  بمةت التواص   اإلجتم ةعى )الف سس ب وك( ف ى ال  وعى  لموضيوعيةالحيدود ا -
 المعلومةتى بإدار  األزمةت والموارل .

: الدرااس تشم  تثلس  لألزمةت والموارل الت ى تعرض هة الخدم س الجدس د  ) اإلا تجةبس الحدود المكانية -
 لألزمةت ( على الفسس بوك على ماتوى العةلم. 

: تغط  ى ه  ذ  الدراا  س الم  وارل واألزم  ةت الت  ى قةم  ت الخدم  س الجدس  د   ) اإلا  تجةبس زمنيييةالحييدود ال -
 م.2018دسامبر  6 –م 2018سولسو 22لألزمةت ( على الفسس بوك بتغطستهة من الفتر  
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 مصطلحات الدراسة:

 تنوعت وتعددت مصطلثةت الدرااس   ومةن من أبرزهة مة سلى:

 : األزمة

 وقعت الت  والواقعس الثةصلس الطةرئ والمشملس والموقف الثرجس الثةلس نع سعبر علم  مصطلح    

.الثمومسس الهسئةت والمؤااةت أو الثمومس أو الدولس بهذه وثلت
1 

 إدارة األزمة :

 االا تعدادات والمعرف س ض وء ف   األزم ةت م ع التعةم   منهجس س " ب نه ة األزم ةت إدار  تع رف     

 2الاةئد . اإلدار  وأنمةط المهمةت من المتوفر  واإلممةنسةت واإلدارك والوع 

 إدارة باألزمة :

 ل ه سم ون وق د األزم س  تم رسس إلى الالوم  الفع  قوى توجسه خاللهة من ستم أزمس وهمسس هو خلق   

 إل ى ف   االتجةه ةت ومض ةد  الت  ثسر  مزدوج س المفتعل س األزم س تم ون ق د ممة الب   جةنب أو طةبع إسجةب 

.الت ثسر متغلغلس أزمس على إسجةد تقوم معلنس  يسر خفسس بةألزمةت اإلدار  تمون قد ممة التطرف  درجس
3 

 الكارثة :

 ب ةلتوازن وسخ   لل بالد  القومس س المص ةلح سه دد الطبسع س بفع   سم ون م ة يةلب ة مف ةجئ ث دل ه      

 4الدولس.  أجهز  مةفس مواجهته ف  وتشةرك الطبسع  لألمور

 ثيلة:الدراسات السابقة والم

عل ى ا واء سعد موض وع ال وعى المعلوم ةتى ب إدار  األزم ةت والم وارل م ن الموض وعةت الهةم س    
الص   عسد الشخص   ى أو المؤاا   ى   ودور ش   بمةت التواص     اإلجتم   ةعى )الف   سس ب   وك( ف   ى ال   وعى به   ذا 

ة تطرق  ف  ى تخص  ص الممتب  ةت والمعلوم  ةت الهةم  س الت  ى ل  م  ستط  رق أث  د لدراا  تهة األم  ور الموض  وع م  ن 
مبةشر  من قب    وفسمة سلى استم إاتعراض الدرااةت التى تم التوص  إلسهة ولهة عالقس بجوانب الموضوع 

 :   وفقة لتالالهة التةرسخى من اإلقدم لألثدل وهى مةبتى

    أوال : الدراسات العربية:

  ورد عل  ى التع  رف إل  ى ه  دفتوالتييى  بييوعزة وعبدالمجيييد الهييادي عبييد فتحييي محمييد دراسييةفنجييد 
وخطوات األا    لوب العلم    ى عن    د إتخ    ةذ  األزم    س موق    ف ف      الق    رارات اتخ    ةذ  ف     المعلوم    ةت

ودور المعلوم ةت ف ى إدار  األزم ةت   وإا تراتجسس  القرارات واألخطةء الشةئعس عند إتخ ةذ الق رارات 
 ف   الثةا م العةم   مث   المعلوم ةت أن: منه ة نت ةئج ال م ن ع دد إلى الدرااس وتوصلت  إدار  األزمةت

 اتخ ةذ  ف  العلم   األا لوب خطوات وأن  األزمس موقف ف  القرارات اتخةذ سعملس مفةء  عدم أو مفةء 
  الث   وتنفس ذ األفض    الب دس  واختس ةر تثلسله ة و المختلف س الب دائ  وتثدس د  للمش ملس تثدس د من القرار

 وفةعلس  س مف  ةء  وأن  سالمتةث   المعلوم  ةت وممس  س نوعس  س ىعل   مبس  ر بش  م  سعتم  د الث    وتقس  سم ومتةبع  س
 المعلومةت ومالئمس وشمولسس  ودقس المنةاب  الوقت ف  المعلومةت توافر على سعتمد األزمةت مواجهس

 5.ااتغاللهة وثان تثسزهة وعدم

  دار  بةألزم س وإدار  األزم س   إلف ى دراا ته الف رق ب سن ابينما تناول محسن أحميد محميود الخضييرى
زمس فى النواثى الاسةاسس و اإلقتصةدسس   ومةهى ابثةر الالبسس واإلسجةبسس ومسف ستم تطبسق اإلدار  بةأل

 6   ومذلك مراث  إفتعة  األزمةت  والقواعد األاةاسس عند إختالق األزمةت.لهذا النوع من اإلدار  
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  أن سمم ن الت   واألزم ةت الموارل مع التعةم  وهوهةم  موضوعفى كتابها  صادق أمنيةبينما تناولت 
  ث دوثهة المتوق ع الخا ةئر تقلس   أج   من التخطسط مراث  تثدسد ضرور  تنةولت ممة الممتبس  تصسب

 وتف ةعال اسجةبس س أمث ر الممتب س وجع   المةرث س مع التعةم  ف  الممتبس دور توضسح إلى الدرااس وهدفت
 ةص  سوالخ البةثث  س به  ة م  رت الت    التج  ةرب   وتنةول  ت أسض  ة األزم  ةت فت  ر  ف    خةص  س األث  دال م  ع

  به   ة عمل   ت الت     الممتب   ةت م   ن عدس   د عل   ى إش   رافهة أثن   ةء ف     والم   وارل األزم   ةت م   ن بةلعدس   د
 7.مةاتشةرسس

 أو نج ةح تث دد مع ةسسرواألزم ةت    إدار  مفه وم وا مةتهة  و مفهوم األزمس بينما تناولت منيرة صدقى 

 التعةم   م ع  أا ةلسب  و رالمبم  اإلن ذار إش ةرات والتق ةط رص د ف  بةلمنظمةت بمرمال اإلنذار نظم فش 

 .7 مفهوم التخطسط وأهدافه وعنةصره    و األزمةت

  وع   فنج د أنهم ة تن ةوال م دى القرنيي عليي دانييا القرنيى ، و عليى عبييد بين عبيدالرحمنأميا دراسية 

 الممتب س عل ى تطبسقس س دراا س وذلك عن طرسق األزمةت إدار  بمراث  الجةمعسس الممتبةت ف  الموظفةت

 إدار  مراث   إل ى التع رف إل ى الدراا س وه دفت   الطةلب ةت قا م- العزس ز عب د الملك جةمعسب المرمزسس

 الممتبس ف  الموظفةت لدى األزمةت إدار  بمراث  الوع  ماتوى التعرف على إلى هدفت ممة األزمةت 

 اا تخدمت مم ة الوص ف  التثلسل    الم نهج عل ى االعتم ةد العزس ز  وت م عب د المل ك بجةمع س المرمزس س

 المل ك بجةمع س الممتبس المرمزس س ف  الموظفةت جمسع الدرااس عسنس وضمت البسةنةت لجمع أدا  االاتبةنس

 ف   م دى اختالف ة هن ةك ب  ن الدراا س نت ةئج وبسن ت وزع ت وق د .موظفس 32عددهن  والبةل  العزسز عبد

البةثث ةن  ق دم الدرااس جنتةئ على وبنةء .األزمةت إدار  بمراث  الدرااس عسنس الممتبس ف  الموظفةت وع 
 مم ة األزم ةت  م ع للتعةم   عم   فرسق بتشمس  االهتمةم ضرور  :أبرزهة من ومةن التوصسةت  من عدد

.األزمةت مواجهس ف  مفةءتهن لرفع للموظفةت؛ تدرسبسس دورات عقد ضرور  رأت الدرااس
8 

  س ف عل م إدار  الم وارل   فق د تنةول ت تعر عن علم إدار  الم وارلجمعة  محمد بن إبراهيمأما دراسة
 وأن  واع الم  وارل  ومسفس  س إدار  الم  وارل   وا  مةت وأبع  ةد  والمب  ةدئ الثمةنس  س للط  وارئ والم  وارل

 .9 الموارل إدار  خطواتالموارل   و

 فق  د تنةول  ت دور اإلع  الم الا  ودانى عن  د ث  دول األزم  ةت  أمييا دراسيية عبييد الحكيييم صييالح حسيين سيييد
لم نهج الوص فى التثلسل ى واا تخدم أدا  اإلا تبسةن وال ذى ق ةم بتوزسع ه والموارل وقد اا تخدم البةث ل ا

عل  ى عسن  ةت م  ن الع  ةملسن ف  ى الدول  س والقط  ةع الخ  ةص و الط  الب والص  ثفسسن  وخ  رج بنت  ةئج أهمه  ة 
تقل ص دور وا  ةئ  اإلع الم واإلتص  ة  ف ى معةلج  س واثت  واء األزم ةت والم  وارل   وهن ةك المثس  ر م  ن 

 10هذه الواةئ  خةصس عند وقوع األزمةت والموارل. العوائق التى تثد من دور 

  م ن ثس ل  فسه ة موض وع إدار  األزم ةت والم وارل فق د تن ةو  بشيير محميود الفياتح محميددراسية أما
  ومذلك التعرسف بةألزمةت والموارل والفرق بسنهمة ومسفسس مواجهتهمة ودور المعلومةت فى األزمةت 

عض الموارل التى ثدثت فى الاودان    ومسفسس إدار  األزم ةت مراث  التثمم فى المةرثس   واابةب ب
 11والموارل .

  م ن ثس ل التعرس ف  والم وارل األزم ةت إدار  اا تراتسجسةتدراا ته فيى  نيافع عبيده سيعيدبينما تنياول
بةلمص  طلثةت والمف  ةهسم الت  ى له  ة عالق  س بمص  طلح األزم  س أو المةرث  س  وا  مةت األزم  ةت   وش  روط 

أنواع األزمةت  ودور  ثسة  األزمةت  ومراث  األزمةت  والط رق العلمس س لقس ةس ثدول األزمةت   و
 12األزمةت والموارل ومسفسس إدار  األزمةت والموارل

  واا تراتسجسةت هةا بةبأ الاسةا سس األزم ةت تعرس ف دراا س فقيد تناوليتأما دراسة على محمد مصيطفى 
  وأا  بةب األزم  ةت  بةألزم  ةت واإلدار  ةتاألزم   إدار  مفه  ومومسفس  س إدارته  ة   وم  ذلك  المواجه  س
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 ع د  تفجس ر ف   تا ةهم الثةلس س والتث والت والتغسرات التطوارت نتهة  وأإدار ومراثلهة   وإاتراتسجسس

 ال دو  له ة تتع رض إنا ةنسس ثةل ه ه  األزمةت والدو  و أن والمنةطق المؤااةت المثسر من ف  أزمةت

13 .لهة المواجهس واب  ألفعة ا فسهة ردأت وتختلف واألفراد والجمةعةت
 

 اتخ ةذ عل ى الم دارس ق ةد  مف ةء  تط وسر أا ةلسب غييث بين مسيعود بين عبيدهللاتناوليت دراسية  بينميا 

 ق ةد  ممةرا س واق ع عل ى التع رف وم ةن م ن أه داف الدراا س  المدرا سس األزم ةت إدار  ف   الق رارات

 ف   المتغس رات بع ض أث ر ع ن والمش ف المدرا سس  األزم ةت إدار  ف   الق رار اتخ ةذ ألاةلسب المدارس

 عل ى والتع رف المدرا سس  األزم ةت أثن ةء الق رارات اتخ ةذ ف   المتب ع لألا لوب الم دارس ق ةد  تقدسرات

 المدرا سس  األزم ةت إدار  ف   المالئم س الق رارات اتخ ةذ عل ى الم دارس ق ةد  مف ةء  تط وسر أا ةلسب

 لجم ع االا تبةنس اا تخدمت الدراا س أه داف ولتثقس ق   الما ث   الوص ف  الم نهج الدراا س واا تخدمت

   SPSS برن ةمج بةا تخدام البسةن ةت تثلس   وت م والثب ةت  الص دق اختب ةرات علسه ة وأج ري البسةن ةت 
 إدار  ف   الق رارات اتخ ةذ ألا ةلسب الم دارس ق ةد  ممةرا س واق ع أن إل ى الدراا س نت ةئج أه م وتوص لت

 ف   القرارات اتخةذ عند التقلسدسس األاةلسب سمةراون وأنهم مبسر   بدرجس إجمةال جةء المدراسس األزمةت

 14 . (% 50 ) بلغت بنابس المدراسس األزمةت إدار 

    ثانيا : الدراسات األجنبية:

 م دراسيية ج  ةءتRetting والجةمع  ةت الم  دارس ف    األزم  ةت لمواجه  س الا  بع الخط  واتع  ن  د 
 واألزم ةت الث ةالت لمواجه س والاسةا ةت راراتالق  اتخ ةذ مسفس سفى  الدرااس مشملس ثددت واألمرسمسس

 وم دى الطبسعس س ب ةلموارل  ستعل ق وم ة والجةمع ةت لم دارسا ف   الع ةملسن أو الطلب سالتى ستعرض له ة 
 التخط سط م ن القص وى بةالا تفةد  الدراا س توص لت واألزمةت ه ذه ثسة  االاتراتسج  التخطسط أهمسس

 طبسعس س م وارل م ن األمرسمس س والجةمع ةت الم دارس لهة تتعرض الت  األزمةت إدار  ف  االاتراتسج 
 التخط سط تطبس ق أهمه ة النت ةئج م ن بمجموع س الدراا س وخرج ت  الجةمع ةت هذه عم  تخص وأزمةت

 15. إلدارتهة خةصس فرق وإعداد زمةتلأل للثد من ابثةر الالبسس  االاتراتسج 

  م دراسةأمة Hill & Strizzi  األزم س  إدار  ف  تاةعد مراث  أربع بةعإت ضرور  فقد هدفت إلى  د 
 داخ   فع ة  لالتص ةالت نظ ةم ت ا سس طرس ق ع ن األزم س ث ةرآ عل ى الث د م ن  تق وم األول ى فةلمرثلس
 التع رف خ ال  م ن لألزم س للتص دي المدرا س اا تعداد أا ةس على فتقوم الثةنسس المرثلس أمة  المدراس

 للمرثل س وبةلنا بس   األزم س إدار  فرس قب ى تث سطوالفو  والفرص والتهدسدات الت  الضعف نواث  على
 واتخ  ةذ االتص  ةالت تنش  سط خ  ال  م  ن ا  رسعس بص  ور  األزم  س دار إ ت  دخ  أا  ةس عل  ى تعتم  د الثةلث  س

الت ى  النش ةطةت مراجع س أا ةس عل ى تق وم الرابع س والمرثل س   ما بقة علسه ة االتف ةق تم الت  القرارات
 16. . رهةت ث مدى لمالثظس األزمس ثدول بعد ثدثت

  دراسيية مأم  ةTheresa L. Jeffersonفق  د ه  دفت إل  ى مسفس  س التعةم    والتص  دى ألى أزم  ةت أو  د
  مم ة توض ح الدراا س دور تمنولوجس ة  موارل ماتقبلسس ومةذا ثدل فى إعصةر مةترسنة وآثةره الا لبسه

نةرسوهةت للتص دى المعلومةت فى التخفسف من ثد  ابثةر الالبسس ألى أزمس أو مةرثس تقع   و عم  ا س
التناسق  )تثاسن العملسةت الخمس التةلسس:فى  (ITتمنولوجسة المعلومةت )لهة   وقد ثددت الدرااس دور 

  الت  درسب والخب  ر   االتص  ةالت والبنس  س التثتس  س  وتش  ةرمهة  تثدس  د البسةن  ةت   والتمةم    والتخط  سط 
. (المثةمة  

17 

 م دراسة جةءتSytze F. Kingma ا ةت الت ى ته تم ب إدار  األزم ةت والمخ ةطر داخ   م ثد الدرا د
 18المؤااةت    ومراث  إدار  األزمةت  وأنواع المخةطر التى تتعرض لهة المؤااةت
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  دراسة مأمةReklam, Jupiterفقد تنةولت ت ثسر واةئ  اإلعالم على األزمةت والموارل   ومسفسس  د
بةألزم  ةت والم  وارل ومسفس  س إدارته  ة إدارته  ة بش  م  ص  ثسح   وم  ذلك ض  رور  أن سم  ون هن  ةك وع  ى 

 19داخ  أى  مؤااس أو منظمس .

  دراسة موأخسراHughes, Amanda Leeتنةولت أهمسس واةئ  التواص  اإلجتمةعى خةصس  بعد  د
ابتمبر   ومذلك تنةولت أهمسس ه ذه الوا ةئ  ف ى أثن ةء وبع د ث دول األزم ةت والم وارل    11أثدال 

زم  ةت المعلومةتس  س وتثلسله  ة ودور وا  ةئ  التواص    اإلجتم  ةعى ف  ى وستن  ةو  البةث  ل العدس  د م  ن األ
 20معةلجتهة . 

 :التعلسق على الدرااةت الاةبقس 

  وبعد العرض لهذه الدرااةت نجد أنهة تدور فى فلك التعرسف بةألزم ةت والم وارل وأهمسته ة وأنواعه ة
لسس   والط رق العلمس س لقس ةس ومراث  إدارتهة  ومسفسس التعةم  والتصدى ألى أزمةت أو م وارل ما تقب

األزم  ةت والم  وارل ومسفس  س إدار  األزم  ةت والم  وارل و وبع  ض الدراا  ةت تنةول  ت وا  ةئ  اإلع  الم 
وت ثسره   ة عل   ى األزم   ةت والم   وارل   أم   ة دراا   تى فه   ى الدراا   س األول   ى ف   ى تخص   ص الممتب   ةت 

ف ى ال وعى المعلوم ةتى والمعلومةت والتى تش سر إل ى دور ش بمةت التواص   اإلجتم ةعى )الف سس ب وك( 
بإدار  األزمةت والموارل  ومسف إاتطةع الفسس بوك  ع ن طرس ق خدم س جدس د  تا مى   ) اإلا تجةبس 
لألزمةت ( إثتواء األزمةت والموارل على ماتوى العةلم   ودرااس اإلتجةهةت الموض وعسس والزمنس س 

الخدم س   وم ذلك التخط سط ل دورات والعددسس واللغوسس والممةنسس لألزمةت والموارل الت ى تغطسه ة ه ذه 
تدرسبسس مقترثس فى مج ة  إدار  األزم ةت والم وارل  م ن أج   التوعس س به ذا الموض وع والتص دى ل ه 

 ومسفسس إدارته الصثسثس. 
 أوال : األزمة والكارثة بين المصطلحات األخرى:

 ه  فسجب التفرق  بسن مصطلح األزمس والمةرثس ويسرهة من المصطلثةت شدسد نظرا لوجود تقةرب    
 بسن هذه المصطلثةت إلزالس اللغط بسنهم :

  Disaster :الكارثة  - أ

 ه  أثد أمثر المفةهسم التصةقة بةألزمةت  وقد سنجم عنهة أزمس  ولمنهة ال تمون ه  أزم س بث د ذاته ة  
 مؤقتس ثةلس عنهة وسنتج القةهر    الفجةئسس ثدالألا من الالس أو عةدي ويسر شةذ ثةدل ب نهة المةرثس تعرف

 لثظ س تمث   أنه ة بمعن ى االنفع ةل   االهتسةج واالض طراب ثةلس إلى ذلك بعد تؤدي النفا  التوازن عدم من

 لإلخفةق نتسجس أو مة مشملس مواجهس عدم عن تطور األزمس ومالهمة انفجةر فسهة سبدأ الت  األزمس لثظةت من

 21تاببهة. قد ممة منهة تنش  هةبمون عن المةرثس األزمس وتختلف .المشةم  إدار  ف 

 22ثةلس مدمر  ثدثت فعال ونجم عنهة ضرر ف  المةدسةت أو ملسهمة معة(وتعرف أسضة ب نهة )

 Crisis :األزمة  -ب

 هبوطه ة إل ى أو العم   ثرم س توق ف إل ى وت ؤدي والا سطر  التثمم نطةق عن تخرج عةدسس يسر ثةلس

.المثدد الوقت وف  المنظمس قب  من المطلوبس األهداف تثقسق تهدد بثسل معتةد   يسر درجس
23 

 24وعرفت األزمس أسضة ب نهة : فتر  ثرجس أو ثةلس يسر ماتقر  تنتظر تتدخال أو تغسسرا فورسة

 وط رق وا ةئ  عن البثل وستطلب معه  التعةم سصعب  مفةجئ  ثدل"وسعرفهة البعض أسضة  ب نهة 

 25 البسس.ال آثةره من سثد بشم  إلدارته 
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 Problem :لمشكلة ا -ج

 المرثل س الغةل ب ف   وه   .جوانبه ة بجمس ع زم سألا تمث   ال ولمنه ة زم س ألا مراث   م ن مرثلس وتمث 
 .زمسألا قب  مة بمرثلس سامى مة أو لألزمس الممهد 

 Accident :الحادث  -د

 وإنم ة تمثل ه ال لمنه ة أزم س عن ه نجم وقد إتمةمه فور أثره وانقضى ارسع بشم  تم عنسف مفةجئ ش ء

 .فعال نتةئجه أثد فقط تمون

  Threat :التهديد -هـ

 ث دول إل ى وتق ود ض ةر  ض غوط إل ى تتث و  له ة التص دي ستم لم إذا األزمس مراث  من مرثلس تمث 

 .بةلفع  األزمس

  Stress :الضغط  -و

 التغس ر عم  ستوافق أو لستمسف جةنبه من ااتجةبةت من ستبعه ومة الفرد مةه  على سقع الذي الثم  سمث 

 إل ى ستط ور أن وسمم ن بةالض طراب الشعور أو لمألا أو االنزعةج منة نوع الضغط سمث  ممة سواجهه  الذي

 الوص و  من تعج  سسطبسع مقدمس تمون قد أنهة أي علسه  الاسطر  أو مواجهته ألاةلسب الفرد افتقد إذا أزمس

  .زمسألا إلى

 الصــراع : -ز

راد أو اإلدارات أو المنظم ةت أو الجمةع ةت أو ال دو  ثس ل تم ون الصراع هو تفةع   ا لبى ب سن األف 
 26يسر متفقه فى وجهةت النظر أو القسم أو األهداف 

 ثانيا: األزمة وسماتها وأسبابها وإدارتها:

 إدارة األزمة واإلدارة باألزمة: -أ

 تهدس د واض ح على يتنطو الت  المفةجئس األثدال تتالثق فسهة القرار سواجههة متخذ ثةلس األزمس إن  

 الوق ت وض سق ب ةلخطروالتوتر بةإلثاةس ترتبط وجدانسس بةعتبةرات مقترن األشسةء لطبسعس الماتقر للوضع

 الق رار متخ ذ منظ ور م ن الت   تش م  خواصهة األزمس امتابت ثم ومن الطةرئ الموقف هذا لمعةلجس الالزم

 األزم س  بوق وع الق رار متخ ذ سف ةجئ    ثس لالمفةج  م ن ستمون والذي األزمس بمثلل تعرف نموذجسس معةسسر

 بةلغ س أولوس س سثت   ال ذى األه داف وتهدس د واتخ ةذ الق رار  للتص رف المتةح الوقت سقسد ثسل الوقت وضسق

 27 .القرار لمتخذ

)هى مسفس س التغل ب علسه ة ب ةألدوات العلمس س اإلدارس س المختلف س  Crisis Managementإدار  األزمس 
 28اتفةد  من إسجةبسةتهة(. وتجنب البسةتهة واإل

 للثةالت والتخطسط وقوعهة  تجنب أج  من ؛األزمةت مع للتعةم  خدماتس نظةموقد تعرف أسضة ب نهة )
 .29ابثةر الالبسس(   من والثد النتةئج  ف  التثمم بهدف تجنبهة؛ صعبس الت 

 ا واء عل ى ق راراتال ص نع نظ ةم وق در  مف ةء  رف ع خ ال  م ن الا سطر  إدار  أو تع رف ب نه ة )ف ن

 مواجه س تعج زعن ق د الت   الثقسل س البسروقراطس س ابلس س مقوم ةت عل ى للتغل ب الفردي أو الجمةع  الماتوى

 .)علسهة ه  واالاترخةء الت  التره  ثةلس من المنظمس وإخراج والمفةج   المتالثقس والمتغسرات األثدال
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 ب نهة إفتعة  أزمس من أج  تثقسق هدففهى تعرف  Management by Crisisأمة اإلدار  بةألزمس 

 .30معسن 

وقد تع رف أسض ة ب نه ة اإلدار  الت ى تق وم عل ى إفتع ة  األزم ةت وإسجةده ة م ن الع دم موا سلس للتغطس س 
 31والتموسه على المشةم  القةئمس التى تواجه المسةن اإلدارى. 

عل ى ابخ رسن  والا سطر  لل تثمم األزم س ص نةعس عل م بةألزم ةت اإلدار  عل ى ال بعض سطل ق هن ة ومن
 مواص فةتهة ه   وأه م ثمةره ة  ت ؤت  وثت ى ثقسقس س  تب دو ثتى مواصفةت لهة المخلقس  المصنوعس واألزمس

التوقست  واختسةر األزمس  صنع قوى على األدوار وتوزسع الخةص بةألزمس   المارح وتهسئس المبمر  اإلعداد
 32 .التفجسر لهذا والذرسعس المبرر وإسجةد لتفجسرهة  المنةاب

 :ةاألزم سمات -ب

 بش م  ب  إنذار  اةبق بدون وتثدل القةئم  للوضع خطسر تهدسد من تثمله لمة والمعقد  العنسفس المفةج   .1

 الظ روف لمواجه س المتزاس د الفع  ورد المتزاسد الفع  إلى الثةجس فسهة تتزاسد تثو  نقطس وتعد  مفةجئ

 .الطةرئس

 م ع للتعةم   المت ةح بةلوق ت ستص   فسم ة "مبس را "ض غطة سول د ممة هة ونتةئج ثدالألا تتةبع ف  الارعس .2

 .التدمسر ثد إلى تص  وخسمس وعواقب زمس ألا

 ف   إل ى ال نقص الا بب وسعود زمس ألا بهذه المتابب عن معلومةت توفر عدم وتعن  :المعلومةت نقص .3

 وقل س المعلوم ةت  ق صن نتسج س الت م د ع دم م ن ثةل س .مر  ألو  تثدل مةنت إذا خصوصة المعلومةت 

ص عوبس ف ى  سول د مم ة بةلغ س زمس وص عوبسألا ثرم س بةتج ةه التنب ؤ على القدر  ضعف ثم ومن المعرفس 
  .فضألا البدس  واختسةر القرار اتخةذ

 وخةص س الق رار أص ثةب عل ى الخنةق لتضسسق ثدالألا تتوالى زمةتألا ثدول عند :ثدالألا تصةعد .4

 تعقس د م ن سزس د مم ة والمعةرض س  المؤس د  زمسألا قوى مختلف وبسن ةئجوالنت ابةبألا بسن التشةبك عند

 . الموقف

 الا سطر  فتفق دهم القرار أصثةب وتوقعةت قدر  نطةق خةرج تقع زمسألا أثدال جمسع :الاسطر  فقدان .5

 ف   التثمم معهة سصعب ممة المطروثس  القرارات ف  الشك من عةلسس درجس و  مورألا بزمةم والتثمم

 .لثداألا

 الخ وف و واإلربةك والتشمك والقلق التوتر من ثةلس واسةد  الذعر من ثةلس زمسألا تابب :الذعر ثةلس .6

 .الاسطر  فقدان من والخوف التفمسر وتقسسد الرعب ثد إلى تص  قد والهلع

 إلس ه س ؤدي ق د م ة واثتم ةالت الخط ر ث د  وزس ةد  الما تقب  إل ى الثةض ر م ن زم سألا خط ر امت داد .7
 33 .ماتقبال 

 :األزمات ج_أسباب

 وترجع أابةب نشوء األزمةت بشم  مبسر فى م  المسةنةت إلى :

 أو قلته ة نتسج س األزم س ع ن المت وافر  المعلوم ةت وفه م اا تقبة  ف   بمعن ى خط    :الفهيم سيوء -1

 .تداخلهة

أو إعطةء قسمس للمعلومةت مبةل  فسه ة نتسج س  وذلك عن طرسق الشك فى المعلومةت  :التقدير سوء -2
 .بةلنفس الزائد  ثقسال
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 .عدم وجود أنظمس إدارسس أو اإلاتبداد اإلدارى أو العشوائسس بابب :اإلدارة سوء -3

 ث م إلختالف شخصسس أو اهتمةمةت أو مسو  أطراف الص راع ومن :تعارض المصالح واألهداف -4

 .تثقسقهة وواةئ  أهدافهم

الخب ر  أو  قل س عهة   باببضعف قدر  وريبس أطراف األزمس على التعةم  م : األخطاء البشرية -5
  .الدافعسس انخفةض أو يسةب التدرسب

 إل ى إاتخدام المعلومةت المةذبس والمضللس وفى توقست ومنةل من التوتر والقلق سؤدي :اإلشاعات -6

.الماؤولسن تخبط أو الجمهور لدى الثقةئق انعدام بابب األزمس 
34 

 ثالثا: الكارثة وسماتها وأنواعها وإدارتها:

 ب ةلتوازن وسخ  للبالد القومسس المصةلح سهدد الطبسعس بفع  سمون مة يةلبة مفةجئ ه  ثدل ةرثسالم    

 . الدولس أجهز  مةفس مواجهته ف  وتشةرك الطبسع  لألمور

 بةلض رور   فةلمةرث س عنه ة تعب ر ال أنهة إال بةألزمةت  األمثر التصةقة ممة أنهة تعتبر من المفةهسم     

 .معة همة أو المةدسةت يسر أو المةدسةت ف  اواء ضرر  عنهة نجم بةلفع   ثدثت مدمر  ثةلس ه 

 35 األزمةت. بذاتهة ه  تمون ال بةلطبع ولمنهة ألزمةت  أابةبة تمون قد والموارل

 :الكوارث سمات - أ

 ممةرث س قبوله ة إممةنس س م دى تث دد الت   المش ترمس المالم ح ببعض عةمس بصفس الموارل تتام   

 النفا  الضغط )ج( التوتر  من العةلسس الدرجس )ب( أثداثهة  تتةبع ارعس( أ)  :سل  مة الامةت هذه ومن

 )و(  للما ؤولسن  المبس ر التث دي  )ـه ( المعلوم ةت  وبةلت ةل  البسةن ةت نق ص  )د( الهةئ    والعص ب 

 ةتواإلممةنس  للطةق ةت أمث  توظسف تاتوجب )ز( م لوفس  يسر ومواجهس ونظم أاةلسب ابتمةر تاتوجب

 التنب ؤ م ن عةلس س درج س إل ى تثت ةج )ط( ج دا  ع ةل  ما توى عل ى اتص ةالت نظةم تتطلب )ج(المتةثس 

 36 .عةلسس تقنسس قدر  ذات أجهز  إلى وبةلتةل 

 :ب أنواع الكوارث - ب

 إن ذارات ب دون أو با سطس إن ذارات تص ةثبهة م ة  مجتم ع ثس ة  ف  مفةجئ اضطراب هى المةرثس

 تف وق لمجتم عا أف راد م ن مبس ر  أع داد تش رسد أو خطس ر  إص ةبةت أو وف ة  ث ةالت إث دال ف  تاببتو

 العةدسس الثةالت ف  معهة التعةم  ف  المثلسس والالطةت المتخصصس الطوارئ أجهز  وإممةنسةت قدرات

 والا سطر  المةرث س مواجه س ف   لما ةعدتهة أخ رى أمةمن من لهة ممةثلس وثدات تثرسك تتطلب ثم ومن

 :سل  مة إلى ارلالمو وتنقام .علسهة

 :الطبيعية الكوارث -1

 ثجم زسةد  ف  ستابب قد ولمنه ثدوثهة  ف  دخ  لإلناةن ولسس الطبسعس بفع  تقع الت  الموارل ه     

 بثا ن آثةره ة م ن التخفس ف ف   سا ةهم أن سمم ن مم ة تص رفه با وء الم وارل ه ذه ع ن النةتج س الخا ةئر

 :أنواع ثالثس إلى الطبسعسس الموارل تصنف  والتصرف

 الا سو   الفسض ةنةت  الب رامسن  ال زالز  ( مث   وجسولوجس س منةخس س طبسعسس موارل :األو  النوع )أ(

 الج راد الزراعس س  ابف ةت األوبئ س ( مث   بسولوجس س م وارل :الث ةن  الن وع )ب(   )العواص ف األعةص سر 

 .)والشهب النسةزك اقوط( مث  مونسس موارل :الثةلل النوع )ج(   )والوبةء والثشرات
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 :اإلنسان صنع من التي الكوارث -2

 مث   إث داثهة ستعم د ل م وإن اإلناةن صنع من وه  إرادسس ال موارل:  (األو  النوع) :نوعةن وهى   

 وث وادل واالنفج ةرات المنش آت  وف   الص نةعسس الم دن ف   الثرائ ق إل ى سؤدي الذي الطةقس ااتخدام اوء

 أمثلتهة من لهة مخطط أو إرادسس موارل( :الثةن  النوع)و والتنفسذ  تصمسمال ف  ألخطةء نتسجس المبةن  انهسةر

 اا تخدام إل ى بةإلض ةفس الترب س أو المس ةه أو اله واء وتل ول العمدسس والثرائق الثروب عن النةجمس الموارل

 .النووسس والموارل الشةم  الدمةر أالثس

 :المهجنة الكوارث -3

 بفع  المةرثس تبدأ وفسهة اإلناةن صنع من والموارل الطبسعسس الموارل من ومرمب مهجن نوع ه    

 تص رف ا وء أن مم ة ص ثسح  والعم س المةرث س تل ك انتش ةر ف   دوره ة الطبسع س تلع ب ث م البش ري العةم 

 الا دود انهس ةر ذل ك  عل ى المممن س األمثل س وم ن ثجمه ة  زس ةد  ف   سا ةعد الطبسعسس الموارل أثنةء اإلناةن

 وي رق الطةئرات ثوادل  وويسرهة والغةبةت للمدن المبرى الثرائقو  والتنفسذ التصمسم ف  اإلهمة  نتسجس

 .الافن

 :المتحركة الكوارث -4

 والبش رسس الطبسعسس العوام  بابب آخر ممةن إلى تنتق  ثم مة ممةن ف  المةرثس تبدأ متثرك نوع ه    

 زل زا  المتثرم س الم وارل عل ى األمثل س وم ن ثجمه ة زس ةد  إل ى معه ة التعةم   وا وء اإلهم ة  ستابب وقد

 37المعدسس. األمراض انتقة م  و 2011السةبةن

 :ب إدارة الكوارث

 لمثةول س المخ ةطر م ع للتعةم  إتبةعهة سجب الت  والتعلسمةت والطرق والقواعد األنظمس عن عبةر     

 للم وارل  واالا تجةبس ة وقوعه  قب   الم وارل لثةالت واالاتعداد التثضسر وتشم   خطرهة وتقلس  تجنبهة

 أو تجنبه ة لمثةول س المخ ةطر وإدار  لمراقب س ما تمر  عملس س وه   .وقع ت إذا الم وارل بع د البن ةء وإع ةد 

 لألش خةص الخط ر مالثظ ةت عل ى جزئس ة تتوق ف المتخ ذ  اإلج راءات ب  ن علم ة آثةره ة  م ن التخفس ف

 الا تمرارسس التخط سط" ب إدار  ثس ةناأل م ن مثس ر ف   تا مى الم وارل إدار  ف إن وله ذا ل ه  المعرض سن

."األعمة 
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 بذاته: قائم علم والكوارث األزمات إدارة :رابعا

 مةف س ط رف م ن وواا ع مبس ر بإهتم ةم عنس ت الت   العل وم أه م من والموارل األزمةت إدار  علم سعد  
 ئر مةدس س مبس ر    وم ن خا ة  والموارل األزمةتمة تثدثه  لمواجهس مبسر  أهمسس من له لمة وذلك الشرائح 

 األزم ةت م ن المج ةالت م   ف   ل ه ثض ورا وسج د بذات ه ما تقال وعلم ة فنس ة أا لوبة األزمةت إدار  أضثت

 الدول  الصعسد على اإلاتراتسجسس األزمةت إلى وصوال  الطبسعسس والموارل األزمةت إلى الفرد لدى النفاسس

 ب ق   لتجةوزه ة األزم ةت م ع التعةم   وم ذلك  م ساألز تخط   إل ى وفنسةته ة األزم ةت إدار  تقنس ةت وته دف

 خةص س التج ةرب رص سد ف   األزمس من واالاتفةد  ب   واألضرار األوقةت وأق  األداءات وب ثان التمةلسف
 ثةئال المدرواس العلمسس بةألاةلسب األزمةت إدار  وتعد  والتغسرات والموارل بةألزمةت ملئ الثةل  العصر

 أن العلمس س البث ول  وق د أم دت متوقعس يسر وخسمس   نتةئج إلى تاوقنة قد الت  زمةتلأل الاسئس اإلدار  دون

 وتم وسن والص رامس والمراقب س والتنظ سم م ةلتخطسط منهجس س علمس س عملس ةت ساتوجب بفةعلسس األزمةت إدار 

 ثدسث س اتص ة  ونظ م نةجث س وقس ةد  إدار 
لعص ر ول ذلك تعتب ر إدار  األزم ةت والم وارل م ن متطلب ةت ا 39

 من أج  تقلس  مخةطر ثدول األزمةت والموارل.  تتخذ الت  الخطوات الثةلى من أج  إعداد 
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 :والفرق بينهما واألساليب العلمية واإلستراتيجيات لمواجهتهما والكوارث األزمات :خامسا

 :اوجه المقارنة بين األزمة والكارثة-أ

ح األزمس والمةرثس وال ذى سا بب دائم ة ل بس ب سن ولمى تاه  البةثثس  التشةبه واإلختالف بسن مصطل  
 الجمسع   ف عدت البةثثس هذا الجدو  المباط :

 اوجه المقارنة بين األزمة والكارثة

 الكارثة األزمة عناصر المقارنة
 مةملس تصةعدسس المفةج  
معنوسس وقد سصةثبهة خاةئر  الخاةئر

 مةدسس أو معنوسس
بشرسس ومةدسس مبسر  ف  األرواح 

 لممتلمةتوا
 طبسعسس وأثسةنة إناةنسس إناةنسس أابةبهة

 صعوبس التنبؤ إممةنسس التنبؤ التنبؤ بوقوعهة
 تفةوت ف  الضغط تبعة لنوع المةرثس ضغط وتوتر عةل  الضغط على متخذ القرار

 يةلبة ومعلنس أثسةنة وبارسس المعونةت والدعم
 ودولسسإقلسمسس  ومثلسس  داخلسس أنظمس وتعلسمةت المواجهس

مثةولس  اتخةذ قرارات لث  تلك  مسفسس التعةم 
 األزمةت

الجهد يةلبة مة سمون بعد وقوع المةرثس 
 وسنثصر ف  التعةم  معهة

 :والكوارث األزمات هةلمواج العلمية األساليبو المناهج -ب

 علسه ة للا سطر  ض مةنة مث رألا ا لوبألا والم وارل زم ةتألا مواجه س ف   العلم   الم نهج ه ذا سمث    
 :والموارل وستضمن زمةتألا معةلجس ف  فةعلسس أمثر منهج وهو وتوجسههة

 :الكارثة أو ألزمةا ألبعاد المبدئية الدراسة-1

 .المةرثس أو زمسألا فى المشترمس العوام  تثدسدل -
 .الموقف إلسه وص  الذى االثتمةك أابةب تثدسدل -
 .الموقف إلسه وص  الذى المدى تثدسدل -
 .خطورتهة ثاب والمؤثر  المشترمس العوام  ترتسبل -
 .والمعةرضس المؤسد  القوى تثدسدل -
 .للمواجهس البداسس نقطس تثدسدل -

 :الكارثة أو ةلألزم التحليلية الدراسة -2

 الهدف من الدرااس التثلسلسس:   

 .ابةبألوا الظواهر بسن الواضثس التفرقس -
 .ابةبألا من والسقسن الت مد -
 .ظهورهة فى ت ثسره ومدى بشرىال الممون دور- -
 .)الطبسعسس العوام ( الطبسع  الممون دور -
 .الخل  وأابةب التمنولوج  أو الصنةع  الممون دور -
 .المةرثس أو زمسألا صنةعس ف  المشترمس العنةصر عدد -
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 .المةرثس أو زمسألا ثسة  دور  إلسهة وصلت الت  المرثلس -
 .انتشةرهة على الوقت وأثر المةرثس أو زمسألا عن النةتجس خطةرألا وتمةلسف طبسعس توقع -
 وقت فى علسهة الثصو  سممن الت  واإلممةنةت مبةشر  بصور  المتةثس اإلممةنةت تثدسد -
 .الاتخدامهة منةاب -

 :الكارثة أو مع األزمة لموالتعا هةللمواج التخطيط -3

  :للمواجهة االستعداد -أ

 وتتطل ب المةرث س أو زم سألا م ع والتعةم   لمواجه سا تا بق الت   اللثظةت فى إتبةعهة الالزم خطس هى

 .: وهى وإجراءات قرارات مجموعس

 .الالزمس والتثذسرات التعلسمةت إعطةء -
 .والفنسس البشرسس الموارد هسملس إعةد  -
 .زمسألا انتشةر عدم اتجةه فى والذعر الخوف الثمةس مث  اإلناةنسس المشةعر مع التعةم  -
 .صدورهة توتوقستة المعلومةت نوع تثدسد -
 .االتصة  عملسةت تنظسم -

 :التخطيط -ب

 .الموقف تدهور وقف -
 .الخاةئر تقلس  -
 .الموقف على الاسطر  -
 .الصثسح الماةر إلى الموقف توجسه -
 .زمسألا عن النةتجس واالجتمةعسس النفاسس ثةرآ معةلجس -
 .ابق ممة أفض  بصور  العمل  ابداء تطور -
.المشةبهس زمةتألا أو زمةتألا من وعالن نفس ضد ومنةعس وقةسس أنظمس ااتخدام -

41 

  :والكوارثألزمات ا مواجهة استراتيجية -ج

 تظهر زمنسس ثرجس فتر  بمثةبس تعتبر الت  اإلاتجةبس ااتراتسجسس" مامى االاتراتسجسس هذه على سطلق

 المف ةء  م ن ق در خ دمةت ب قص ى ت وفسر ستطل ب ال ذي الجدس د الموق ف با بب جدس د  ومطةل ب ثةج ةت فسه ة

مةدس س وبش رسس  وخا ةئر عدس د  إص ةبةت بوق وع وتتا م المةرث س  أو األزم س وق وع بمج رد والفةعلسس وتب دأ
 العةمس. الثسة  واضطراب

 :التالية الفرعية االستراتيجيات االستراتيجية هذه وتتضمن

 .الضرر منةطق وامتشةف والموارل األزمةت تقسسم ااتراتسجسس -
     .وخصةئصهة المةرثس أو األزمس نوعسس على بنةء التدخ  ااتراتسجسس -
 .واالاعةف االنقةذ عملسةت تنظسم ااتراتسجسس -
 42.  العملسةت تاسسر ااتراتسجسس -

  اإلا تراتسجسةت  الت ى س تم وض عهة لمواجه س األزم ةت والم وارله وسقع موضوع البثل ضمن ه ذ   
 االا تعداد لمواجه س وع دم الخا ةئر ف   الزس ةد  إل ى ت ؤدي الا ةبقس األزم ةت من االاتفةد  وإسمةنة بمبدأ عدم

  فقد أتةح الفسس بوك خدمس تا مى )اإلا تجةبس لألزم ةت( وه ى م ن أث د المزاس ة الهةم س االزمةت الماتقبلسس 
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التى أتةثهة الفسس بوك إلثتواء األزمةت والموارل والتعةم  معهة إسمةن ة م ن إدار  الف سس ب وك ب همس س ه ذا 
 د من الخاةئر البشرسس والمعنوسس والمةدسس سومسة فى العةلم مله.الموضوع الذى سابب تجةهله العدس

 :إحتواء األزمات والكوارثو الفيس بوك  : دساسا

ثتى ابن   هدفهة م 2018سولسو  22منذ قدم الفسس بوك خدمس جدسد  تامى ) اإلاتجةبس لألزمةت (   
والثص و  عل ى أص دقةء ب  نهم ف   أم ةن إخب ةر األ  و ألشخةص المت ثرسن بةألزم ةتلمسز  االاتجةبس إتةثس 

الخةصس بألزم ةت والم وارل  والتعرف على أثدل األخبةر والمعلومةت   وعرض تقدسم ماةعد   ماةعد  
 على ماتوى العةلم .

وقد وضع الف سس ب وك مجموع س م ن التا ةؤالت لتا هس  التعةم   م ع ه ذه الخدم س   والتعرس ف به ة    
 :43للجمسع وهى

 :ثناء األزماتطرق المساعدة أ -

إذا من ت تع رف أشخةص ة ب ةلقرب م ن :اؤا  األصدقةء ف  المنطق س عم ة إذا م ةنوا ف   وض ع آم ن .1
 .المنطقس المت ثر   سممنك مطةلبتهم بتثدسد أنفاهم مآمنسن

سممن  ك دع  و  أص  دقةء للما  ةعد  عل  ى جم  ع التبرع  ةت ل  دعم جه  ود :مش  ةرمس ثمل  س جم  ع تبرع  ةت .2
 .ع تبرعةت تثسر إلهةمكالتعةف  من خال  مشةرمس ثملس جم

إذا منت بةلجوار  سرجى إخبةر مجتمعك عمة إذا مةن بإممةنك تق دسم ما تلزمةت أو :عرض ماةعد  .3
 .م وى أو عم  تطوع  أو أي نوع آخر من الماةعد 

سممنك البقةء على اط الع ب ث دل الص ور ومق ةطع الفس دسو والمق ةالت :التعرف على أثدل األخبةر .4
 .اإلخبةرسس

 فيسبوك أنني في منطقة متأثرة بأزمة ما؟ كيف يعرف -

ننة ن خذ ف  االعتبةر مجموعس من العوام  لتثدسد مة إذا منت موجودا ف  نطةق المنطقس المت  ثر . إ    
 :وقد تتضمن تلك العوام  مة سل 

 المدسنس الماجلس ف  بسةنةت ملفك الشخص  -
   إذا منت قد منثت فسابوك صالثسس الوصو  إلى موقع هةتفك أو جهةزك اللوث موقعك الثةل  -
 (.اإلشةرات األخرى الت  تشسر إلى موقعك )مث : المدسنس الت  تاتخدم اإلنترنت منهة -
تثدسد نفاك مآمن إذا مةن المثسر من األشخةص ف  منطقتك ستثدثون عن ثةدل  فقد تتم دعوتك ل -

من خال  ااتخدام مسز  "التثقق من الاالمس". إذا لم تمن موجودا ف  المنطقس المت ثر  أو لم تم ن 
 .ال سنطبق عل  تريب ف  المشةرمس  فإنه سممنك النقر على

 هل تريد استخدام "االستجابة لألزمات" للحصول على المساعدة؟ -

ور عل  ى ما  ةعد  م  ن مجتمع  ك بش   ن أم  ور  مث    وا  ةئ  سممن  ك اا  تخدام "االا  تجةبس لألزم  ةت" للعث  
 المواصالت أو الطعةم أو أي إمدادات مطلوبس. للبثل عن ماةعد  بةاتخدام "االاتجةبس لألزمةت"  

 كيف يتم تنشيط ميزة "التحقق من السالمة"؟ -

واج ه عند وقوع ثةدل مث  زلزا  أو إعصةر أو إطالق نةر جمةع  أو انهس ةر مبن ى ثس ل سمم ن أن س
وإذا ق  ةم العدس  د م  ن    فسا  بوكال ب  إبالغاألش  خةص خط  را م  ة  تت  ولى ومةل  س عةلمس  س لإلب  الغ ع  ن األزم  ةت 

األشخةص ف  المنطقس المت ثر  بةلنشر ث و  الث ةدل  فا ستم تنش سط مس ز  "التثق ق م ن الا المس"  وا ستلقى 

https://www.facebook.com/help/275925085769221?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/275925085769221?helpref=faq_content
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ا ستممن أسض ة األش خةص  وتثدسد أنفاهم مآمنسن هؤالء األشخةص ف  المنطقس إشعةرا من فسابوك من أج 
الذسن سنقرون على إشعةر "التثقق من الاالمس" من رؤسس مة إذا مةن أي من أصدقةئهم متواجدا ف   المنطق س 

 .المت ثر  أو ثددوا أنفاهم مآمنسن

 ؟«التحقق من السالمة»لة جمع تبرعات في ميزة كيف يمكنني إنشاء حم -

ممنك إنشةء ثمالت جمع تبرعةت للمنظمةت يسر الهةدفس للربح والقضةسة الشخصسس على فسابوك س    
 إلنش   ةء ثمل   س جم   ع تبرع   ةت لمنظم   س يس   ر هةدف   س لل   ربح أو  .«التثق   ق م   ن الا   المس»م   ن داخ     مس   ز  

44 .لصدسق
 

ية لألزمات والكوارث على خدمة م اإلستجابة لألزمات دعلى الفيس اإلتجاهات العددية والنوعسابعا :
 بوك:

ه  ذه الخدم  س ق  دمت العدس  د م  ن الما  ةعدات للمن  ةطق المنموب  س وم  ذلك أا  همت ف  ى نش  ر ال  وعى    
بةألزمةت والموارل ومسفسس التصدى له ة بع د ث دوثهة والتخفس ف م ن ث دتهة والا سطر  عل ى آثةره ة الا لبسس 

لم ة للتعرف على اإلتجةهةت العددسس والزمنس س والموض وعسس لبةثثس بدرااس هذه الخدمس  ولذلك اوف تقوم ا
وم ة ه ى المعلوم ةت الت ى تعرض هة الخدم س ع ن األزم ةت أو الم وارل    سعرض بهة من أزم ةت وم وارل 

  التى تثدل فى أى ممةن فى العةلم .

 :ألزماتدالنوعية و العددية لما تغطية مخدمة اإلستجابة لاإلتجاهات  -1

 – م2018سولس و  22لمعرفس عدد الموارل واألزمةت التى قةمت هذه الخدمس بتغطستهة من الفتر       
لن ة  ةنسوض ث سسنالت ةلوالش م  م وماةعد  من هم فى األمةمن المنموب س   نج د أن الج دو  2018 دسامبر 6

 .ذلك 

 اإلستجابة لألزماتداإلتجاهات النوعية و العددية لما تغطية مخدمة  د1الجدول رقم م

 النوع التكرارات النسبة المئوية

 مةرثس 118 90.8%

 أزمس 12 9.2%

 المجموع 130 100%

 
 
 
 
 
 

(1الشم  رقم )  

كارثة, 118

أزمة, 12

المجموع, 130

https://www.facebook.com/help/516656825135759?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/516656825135759?helpref=faq_content
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أن ع دد الم وارل الت ى تغطسه ة خدم س ) اإلا تجةبس لألزم ةت ( عل ى  (1رق م )والشم  سوضح الجدو  
ائق وفسضةنةت و زالز  وانهسةر لمنشآت أو وتنوعت بسن ثر %90.8مةرثس بنابس  118الفسس بوك مةنت 

 ادود أوجاور أو مبةنى و أعةصسر وإنفجةرات وعواصف.

 وتنوع   ت ب   سن هج   وم  %9.2أزم   س بنا   بس  12بسنم   ة م   ةن ع   دد األزم   ةت الت   ى تغطسه   ة الخدم   س 
 و أطالق نةر.

ممةنس  ةت ونا  تنتج م  ن ذل  ك أن الم  وارل خةص  س الطبسعس  س منه  ة دائم  ة له  ة ت   ثسر مبس  ر وتثت  ةج لم    اإل
الا  سد والوا  ةئ  المممن  س للث  د م  ن آثةره  ة والتخفس  ف م  ن ث  دتهة والا  سطر  علسه  ة   وه  ذا ستف  ق م  ع تعرس  ف 

: ه  أثد أمثر المفةهسم التصةقة بةألزمةت  وق د س نجم عنه ة أزم س  ولمنه ة ال تم ون ه   للمةرثس ب نهةعلسو   
 جم عنهة ض رر ف   المةدس ةت أو ملسهم ة مع ة.أزمس بثد ذاتهة  وتعبر المةرثس عن ثةلس مدمر  ثدثت فعال ون

ولذلك ثرصت هذه الخدمس على تغطسس ه ذه الم وارل الت ى توج د ف ى أنث ةء الع ةلم ثرص ة منه ة وإسمةن ة  45
وما ةعد  المنم وبسن ف ى  التى ستم وض عهة لمواجه س األزم ةت والم وارل   بدورهة مةثد اهم اإلاتراتسجسةت

 منةطق الموارل.

مسن على هذه الخدمس ثرصوا على تغطس س أمب ر ع دد ممم ن م ن الم وارل العةلمس س وهمذا نجد أن القةئ
ب سن مفه وم   تالفروق ة واإلعالن عنه ة وأهمل وا األزم ةت ف ى تغطسته ة   وق د سرج ع ذل ك إل ى وع سهم ب  هم

 : وهىاألزمس والمةرثس 

لمثلس س والخةرجس س  األزمس أعم وأشم  من المةرثس  فملمس األزمس تعن   الص غسر  منه ة والمبس ر   اأن 
 أمة المةرثس فمدلولهة سنثصر ف  الثوادل ذات الدمةر الشةم  والخاةئر المبسر  ف  األرواح والممتلمةت.

ف   منهة فغةلبة ال سمون لهة مؤسدون لألزمةت مؤسدون داخلسة وخةرجسة  أمة الموارل وخةصس الطبسعسس 
ن نجح وربم ة نخف ق  أم ة ف   المةرث س ف إن الجه د األزمةت نثةو  اتخةذ قرارات لث   تل ك األزم ةت  وربم ة 

 46يةلبة مة سمون بعد وقوع المةرثس وسنثصر ف  التعةم  معهة.

 :المعلومات التى تعرضها مخدمة اإلستجابة لألزماتد عن األزمات والكوارث التى تغطيها -2

 23 م   ن الفت   ر بعرض   هة ع   ن األزم   ةت والم   وارل الت   ى قةم   ت ه   ذه الخدم   س  المعلوم   ةتلمعرف   س 
 .م   نجد أن الجدو  التةلى سوضح لنة ذلك 2018 دسامبر 6 –م 2018سولسو

 المعلومات التى تعرضها مخدمة اإلستجابة لألزماتد عن األزمات والكوارث التى تغطيهاد2الجدول رقم م

 المعلومات التى تعرضها مخدمة اإلستجابة لألزماتد عن األزمات والكوارث التى تغطيها

 زمس أو المةرثسممةن وقوع األ

 تةرسخ وقوع األزمس أو المةرثس )سوم وشهر(

 صور عن ممةن األزمس أوالمةرثس ومقدار الخاةئر 

 فسدسوهةت

 معلومةت عن األزمس أو المةرثس التى تغطسهة الخدمس

تةرسخ آخر تثدسل للمعلومةت التى ستم عرضهة عن األزمس أو المةرثس التى تغطسهة الخدمس 
 والاةعس بةلسوم والشهر

 NC4مصدر المعلومةت التى ستم عرضهة عن األزمس أو المةرثس التى تغطسهة الخدمس وهى )
 (.ومةلس إبالغ عن أزمةت عةلمسس

 خرسطس سثدد فسهة ممةن األزمس أو المةرثس ومذلك خرائط بةألقمةر الصنةعسس
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 المعلومات التى تعرضها مخدمة اإلستجابة لألزماتد عن األزمات والكوارث التى تغطيها

س التى تغطسهة واؤا  أاةاى فى أعلى الصفثس التى تعرض المعلومةت عن األزمس أو المةرث
 الخدمس)ه  أنت موجود ف  المنطقس المت ثر ا(

وأاف  م  خبر سنشر عن األزمس أو المةرثس أعداد عروض الماةعد  التى قدمت للمنموبسن 
مع إممةنسس الدخو  على هذه العروض ورؤسس الماةعدات وأصثةبهة وأمةمن تواجدهم   

 اةلس لهم .وتةرسخ ووقت تقدسم عروضهم   مع إممةنسس إراة  ر

وأاف  م  خبر أسضة سنشر عن األزمس أو المةرثس أعداد األشخةص المتبرعسن مع إممةنسس 
الدخو  على هذه التبرعةت ورؤستهة والمتبرعسن وأمةمن تواجدهم   وتةرسخ ووقت تقدسم 

 تبرعةتهم.

ةملس لم    وم  ن الج  دو  الا  ةبق نا  تنتج ث  رص ) خدم  س اإلا  تجةبس لألزم  ةت ( عل  ى التغطس  س الش       
األزمةت أو الموارل التى تغطسهة   لمى تثقق اإلنتشةر عل ى ما توى مبس ر وج ذب المزس د م ن الما ةعدات 
والتبرع ةت م ن م    مم ةن   وتا تطسع التص  دى لآلث ةر الا  لبسس لألزم ةت والم وارل الت  ى تغطسه ة وتا  تطسع 

 تثجسم الخاةئر ألقصى درجس مممنس   وماةعد  المنموبسن.

 :تى تغطيها مخدمة اإلستجابة لألزماتد وتعرض األزمات والكوارث بهااألماكن  ال -3

العةلم مله بم  قةراته ودول ه مث   أمرسم ة و  فى)خدمس اإلاتجةبس لألزمةت( األزمةت والموارل  تغطى
السةب   ةن وإسطةلس   ة والسون   ةن والهن   د والص   سن والفلب   سن وفستن   ةم و بةما   تةن وأفغةنا   تةن واألردن والبث   رسن 

والع  راق ويسره  ة م  ن دو  وبل  دان الع  ةلم   وال تقتص  ر عل  ى مم  ةن مع  سن   وإنم  ة   وأندونسا  سة والص  ومة
 (.م2018 دسامبر 6التغطسس عةلمسس وماتمر  منذ بدأ بل الخدمس وتفعسلهة على الفسس بوك إلى ابن )

 :تى تغطيهااللغات التى تعرض  مخدمة اإلستجابة لألزماتد المعلومات بها عن األزمات والكوارث ال -4

اللغةت التى تعرض )خدمس اإلاتجةبس لألزمةت( المعلومةت بهة ع ن األزم ةت والم وارل الت ى لمعرفس 
 .لنة ذلك  ةنسوضث سسنالتةلوالشم  م   نجد أن الجدو  2018 دسامبر 6 –سولسو  22من الفتر   تغطسهة

ات بها عن األزمات والكوارث اللغات التى تعرض  مخدمة اإلستجابة لألزماتد المعلوم د3الجدول رقم م
 التى تغطيها

 اللغات التكرارات النسبة المئوية

 اللغس اإلنجلسزسس 96 73.8%

 اللغس العربسس 34 26.2%

 المجموع 130 100%
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 د2الشكل رقم م

 والشم  الاةبقةن أن اللغس اإلنجلسزسس هى اللغس األولى التى ستم عرض المعلومةت به ةالجدو   سوضح 
  بسنم ة مةن ت اللغ س  %73.8بنا بس  96بواق ع  )خدم س اإلا تجةبس لألزم ةت( عن الموارل واألزمةت عل ى 

 .%26.2بنابس  34العربسس هى اللغس الثةنسس التى سعرض بهة المعلومةت بواقع 

وسد  ذلك على ث رص الق ةئمسن عل ى ه ذه الخدم س أن تع رض المعلوم ةت بةللغ س اإلنجلسزس س وه ى     
نتشر  فى أنثةء العةلم   لمى تعم الفةئ د  وسا تطسع األف راد التج ةوب ف ى أنث ةء الع ةلم ألى مةرث س أو اللغس الم

  والتصدى لآلثةر الالبسس وتثجسم الموارل واألزم ةت  أزمس تثدل وستم تقدسم عروض الماةعدات المختلفس
 فى أنثةء العةلم.

 ::الوعى المعلوماتى بإدارة األزمات والكوارث ثامنا

الدراا  س الا  ةبقس لإلتجةه  ةت العددس  س والنوعس  س لألزم  ةت والم  وارل المعروض  س عل  ى )خدم  س  وم  ن
اإلاتجةبس لألزمةت (على الفسس بوك   ستضح مدى ثرص القةئمسن على هذه الخدم س عل ى التص دى لآلث ةر 

لت ى تث دل الالبسس لألزم ةت والم وارل ومسفس س إدارته ة عل ى ما توى الع ةلم والتقلس   م ن الخا ةئر المةدس س ا
ت رى البةثث س أن المةرث س أو األزم س ال سمم ن أن ت تم وذلك بعد الثدول الفعلى لألزم ةت والم وارل   ولم ن 

معةلجته  ة م  ن ج  ذورهة إال إذا ت  وفرت المعلوم  ةت قب    وأثن  ةء وبع  د ث  دوثهة وإذا وظف  ت وا  ةئ  اإلتص  ة  
عل ى نش ر  47ط ةر ذل ك ثرص ت البةثث سجهودهة للقسةم بدور فعة  وهةم فى إثتواء المةرثس أو األزمس وفى إ
فى هذا مقترثس دورات تدرسبسس ل التخطسطالوعى المعلومةتى عن األزمةت والموارل وإدارتهة   عن طرسق 

  .الصثسثسالمجة    ااهةمة منهة فى التوعسس بةألزمةت والموارل والتصدى لهة ومسفسس إدارتهة 

 أهداف الدورات التدريبية المقترحة: -

لألف راد  خطس ر  وخةرجسس داخلسس أضرار ف  ستابب أن سممن متوقع يسر ثدل ه المةرثس  أو األزمس
ول ذلك هن ةك ص عوبس مبس ر  عن د اإلا تعداد لهم ة أو   لهمة التخطسط او التنبؤ الصعب منف  أو ألى مؤااس 

أو  األزم  س م  ع التفةع    مسفس  ه ع  ن أهمس  س تق    الت  ى ال  الوقةئس  س الت  دابسرول  ذلك سج  ب مراع  ة   مواجهتهم  ة   
أو الموارل والف رق بسنهم ة  ةتإلدار  األزموتتمث  التدابسر الوقةئسس فى دورات تدرسبسس لنشر الوعى  المةرثس

تمنولوجس  ة المعلوم  ةت و   ودور هم  ة سمم  ن اتخةذه  ة م  ن أج    تجنبالت  ى تفص  سلسه الخط  وات وأنواعهم  ة  و ال

اللغة اإلنجليزية, 96

اللغة العربية, 34

المجموع, 130
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فى أى  العةملسن اسصبح  وعند توفسر هذا الوعى شبمةت التواص  اإلجتمةعى فى إدار  األزمةت والموارل
 .الضرر تقلس  على ذلك ساةعد واوف منةاب فعلهم ردمؤااس مة 

 وإدارتها عن األزمات والكوارث لنشر الوعىمقترحة  اتدور

 البرنامج أهداف المحتوى التدريبى العنوان التوقيت
 المتوقعة النتائج

 وممشرات النجاح

دور  من 
سوم واثد 

 6لمد  
 اةعةت

األزمةت 
والموارل 

وجهةن لعملس 
 واثد 

 

 تعرسف االزمس -
االابةب الرئساس  -

 لألزمــــــةت
انـــــــــــــــواع  -

 االزمـــــــــــــــــةت
 تعرسف الموارل -
انـــــــــــــــواع  -

 الموارل

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
األزمةت  الالزمس لمعرفس

وأنواعهة والفرق بسنهة 
 وبسن الموارل وأنواعهة.

.التعرف على 
األزمةت والموارل 

واإلاتعداد لهة 
ومعرفس مسفسس التصدى 

 لهة.

دور  من 
سوم واثد 

 6لمد  
 اةعةت

إدار  
 األزمةت

 

 إدار  االزمـــــــــــــةت-
 اإلدار  بةألزمـــــــــةت -
ادار  االزمــــــــــس قب   -

 وثهةثد
ادار  االزمس عند  -

 ثدوثهة
 التعةم  مع االزمس -
بعض المهةرات -

واألاةلسب ف  ادار  
 االزمةت

دور العالقةت العةمس  -
 ف  مواجهس األزمس

المعوقةت الت  تواجه  -
العالقةت العةمس عند إداره 

 األزمةت

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
س مسفسس الالزمس لمعرف

التعةم  مع األزمةت 
وإدارتهة بعد ثدوثهة 

لتقلس  الخاةئر   ومذلك 
إعداد إاتراتسجسةت مختلفس 

للتصدى لألزمةت ودور 
العالقةت العةمس فى 

 مواجهس األزمةت وإدارتهة

التعرف على األزمةت 
ومسفسس إدارتهة على 

 أرض الواقع

دور  من 
سوم واثد 

 6لمد  
 اةعةت

إدار  
 الموارل

 مسس إدار  الموارلأه -
المراث  األاةاسس -

 إلدار  الموارل
 معوقةت إدار  الموارل-
دور العالقةت العةمس  -

 ف  مواجهس الموارل
المعوقةت الت  تواجه  -

العالقةت العةمس عند إداره 
 الموارل

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمعرفس مسفسس 

الموارل  التعةم  مع
وإدارتهة والتصدى 

للخاةئر النةجمس عنهة فى 
 م  مراثلهة.

ودور العالقةت العةمس فى 
 مواجهس الموارل وإدارتهة

التعرف على الموارل 
ومسفسس إدارتهة على 

 أرض الواقع
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 البرنامج أهداف المحتوى التدريبى العنوان التوقيت
 المتوقعة النتائج

 وممشرات النجاح

دور  من 
سوم واثد 

 6لمد  
 اةعةت

وثد  إلدار  
األزمةت 
 والموارل

 أهمسس الوثد 
 مهةم الوثد 

فى مهةم م  عضو 
 الوثد 

 مواصفةت العةملسن بهة
 الهسم  التنظسمى لهة

 إعداد دلس  للوثد 
مراث  عم  هذه الوثد  

عند ثدول أزمس أو 
 مةرثس

 مثتوسةت يرفس الوثد 

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمعرفس مسفسس 

إنشةء وثد  إلدار  
األزمةت والموارل 

ستهة ومهةمهة ورؤ
 وراةلتهة ومهةم أعضةئهة.

إنشةء وثد  إلدار  
األزمةت والموارل 

وتوفسر متطلبةتهة 
 وهسملهة التنظسمى

دور  من 
سوم واثد 

 4لمد  
 اةعةت

اإلبداع سخنق 
 األزمةت

 التفمسر اإلبداعى وأهمسته
التفمسر اإلبداعى وعالقته 

بإدار  األزمةت 
 والموارل

مزاسة التفمسر اإلبداعى 
ى تخفسف آثةر وإاهةمه ف

 األزمةت والموارل
 

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمعرفس مةهو 

التفمسر اإلبداعى ومةهى 
خصةئص المبدع ومسفسس 

إاتغال  التفمسر اإلبداعى 
فى الاسطر  على األزمةت 

والموارل وإدارتهة 
ب الوب مبدع سخفف من 

 آثةرهة الالبسس.

دام التفمسر إاتخ
اإلبداعى فى ث  

األزمةت والموارل 
وإدارتهة بةالوب 

جدسد والتخفسف من 
 آثةرهة

دور  من 
سوم واثد 

 4لمد  
 اةعةت

القسةد  وإدار  
األزمةت 
 والموارل

 مفهوم القسةد  وأنمةطهة .
 القسةد  واألزمةت

معوقةت القسةد  الفةعلس 
إلدار  األزمةت 

 والموارل
مهةرات التواص  بسن 

رسق عم  إدار  ف
 األزمةت والموارل

مهةرات إدار  فرسق عم  
لمواجهس األزمةت 

 والموارل

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمعرفس مةهى 

أنمةط القسةد  ومعوقةتهة  
ومسفسس إدار  فرسق عم  

عند وقوع األزمةت 
 والموارل

تطبسق القسةد  الفةعلس 
األزمةت إلدار  

والموارل عند 
 ثدوثهة.

 

اتخةذ 
القرارات فى 

األزمةت 
 والموارل

أهمسس ومفهوم عملسس 
 إتخةذ القرارات.

العوام  المؤثر  على 
إتخةذ القرارات فى أثنةء 

إماةب المتدربسن 
رف والمهةرات المعة

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمسفسس إتخةذ 

إتخةذ القرارات 
الالسمس عند وقوع 

األزمةت والموارل 
والتى تؤدى إلى 
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 البرنامج أهداف المحتوى التدريبى العنوان التوقيت
 المتوقعة النتائج

 وممشرات النجاح

 وبعد األزمس أو المةرثس.
مراث  إتخةذ القرار عند 

 األزمةت.
ماتوسةت إتخةذ القرار 

 عند األزمةت.

القرارات فى أثنةء وبعد 
األزمس أو المةرثس  ومسفسس 

إتخةذ القرار الالسم فى 
 .الوقت المنةاب. 

 

 التقلس  من آثةرهة .
 

 

التنبؤ 
بةألزمةت 

ل والموار
وتثلس  
 المخةطر

مفهوم التنبؤ   
 والمخةطر.

أهمسس مصةدر المعلومةت 
فى التنبؤ بةألزمةت 

 والموارل
 الدقسقس المعلومةت توفر
 اهم من االزمس ثو 

 الالزمس  عنةصر
 والتقلس  األزمس لمواجهس

 الخاةئر من
أاةلسب تثلس  البسةنةت 

والمعلومةت للتنبؤ 
 بةألزمةت والموارل

ت رام الاسنةرسوهة
الخةصس بمسفس التصدى 

لألزمةت والموارل 
 بمةفس أنواعهة.

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمسفسس التنبؤ 

بةلمخةطر ومسفسس تثلس  
البسةنةت المختلفس للتصدى 

لألزمةت والموارل   
ورام اسنةرسوهةت 
للتصدى لألزمةت 

 والموارل.
 

 رام الاسنةرسوهةت
المختلفس للتصدى 

لألنواع المختلفس من 
 األزمةت والموارل .

 

تمنولوجسة 
المعلومةت و 

شبمةت 
التواص  

اإلجتمةعى 
وإدار  

األزمةت 
 والموارل

مفهوم تمنولوجسة 
المعلومةت وشبمةت 

التواص  اإلجتمةعى 
وعالقتهة بةألزمةت 

 والموارل.
دور شبمةت التواص  

اإلجتمةعى فى إدار  
 وارل .األزمةت والم

دور تمنولوجسة 
المعلومةت فى تثلس  
البسةنةت والمعلومةت 

المرتبطس بةألزمةت 
 والموارل.

دور شبمةت التواص  
اإلجتمةعى مواسلس 

إماةب المتدربسن 
المعةرف والمهةرات 

االسجةبسس  واالتجةهةت 
الالزمس لمسفسس ااتخدام 

لوجسة المعلومةت تمنو
وشبمةت التواص  

اإلجتمةعى فى الثد من 
ابثةر الالبسس لألزمةت 
والموارل عند ثدوثهة 
 واإلعالن عن ثدوثهة .

ااتخدام شبمةت 
التواص  اإلجتمةعى 

فى جمع التبرعةت 
والمعونةت لألفراد 

المنموبسن من جراء 
وقوع أزمةت وموارل 

والعم  على تخفسف 
ثد  آثةر أى أزمس أو 

 ةرثس.م
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 البرنامج أهداف المحتوى التدريبى العنوان التوقيت
 المتوقعة النتائج

 وممشرات النجاح

لإلعالن عن األزمةت 
والموارل التى تثدل 

 عبر العةلم.

وآثةره  ة الا  لبسس وبه  ذه ال  دورات التدرسبس  س نا  تطسع أن نؤه    وننش  ر ال  وعى بةألزم  ةت والم  وارل    
وخاةئرهة ومسفسس التصدى لهة   فهى من الموضوعةت الهةمس التى سجب على م   مؤاا س أو منظم س عةم س 

قلس    م  ن الخا  ةئر أو خةص  س ته  دف لل  ربح أو ال   أن ته  تم به  ذا الموض  وع عل  ى م    األص  عده ل  دسهة للت
 وتثجسمهة والتصدى الماتقبلى ألى نوع من أنواع األزمةت أو الموارل.

 نتائج الدراسة:

وعند تلخسص نتةئج هذه الدرااس نجد أن الفسس ب وك ق دم خدم س جدس د  تا مى ) اإلا تجةبس لألزم ةت ( 
   المت  ثرسن بةألزم ةتمسز  االاتجةبس لألزم ةت لألش خةص ثتى ابن   هدفهة إتةثس م 2018سولسو  22منذ 

الخةص  س بألزم  ةت والم  وارل عل  ى  والتع  رف عل  ى أث  دل األخب  ةر والمعلوم  ةت   وع  رض تق  دسم ما  ةعد 
 ماتوى العةلم .

مةرث  س  118وأن ع  دد الم  وارل الت  ى تغطسه  ة خدم  س ) اإلا  تجةبس لألزم  ةت ( عل  ى الف  سس ب  وك مةن  ت 
ر لمنش آت أو ا دود أوجا ور أو مب ةنى و وتنوعت بسن ثرائ ق وفسض ةنةت و زالز  وانهس ة %90.8بنابس 

 %9.2أزم  س بنا  بس  12أعةص سر وإنفج  ةرات وعواص  ف   بسنم  ة م  ةن ع  دد األزم ةت الت  ى تغطسه  ة الخدم  س 
 وتنوعت بسن هجوم و أطالق نةر .

وأن ) خدم  س اإلا  تجةبس لألزم  ةت ( تث  رص عل  ى التغطس  س الش  ةملس لم    المعلوم  ةت ع  ن األزم  ةت أو 
لمى تثقق اإلنتشةر على ماتوى مبسر وجذب المزسد من الماةعدات والتبرعةت من  الموارل التى تغطسهة  

 م  ممةن .

العةلم مله بم  قةراته ودول ه مث   أمرسم ة و  فى)خدمس اإلاتجةبس لألزمةت( األزمةت والموارل  تغطى
دن والبث   رسن السةب   ةن وإسطةلس   ة والسون   ةن والهن   د والص   سن والفلب   سن وفستن   ةم و بةما   تةن وأفغةنا   تةن واألر

والع  راق ويسره  ة م  ن دو  وبل  دان الع  ةلم   وال تقتص  ر عل  ى مم  ةن مع  سن   وإنم  ة والص  ومة  وأندونسا  سة 
 (.م2018 دسامبر 6التغطسس عةلمسس وماتمر  منذ بدأ بل الخدمس وتفعسلهة على الفسس بوك إلى ابن )

لوم  ةت به  ة ع  ن الم  وارل وم  ذلك نج  د أن اللغ  س اإلنجلسزس  س ه  ى اللغ  س األول  ى الت  ى س  تم ع  رض المع
  بسنمة مةنت اللغس العربسس هى اللغس  %73.8بنابس  96بواقع  )خدمس اإلاتجةبس لألزمةت( واألزمةت على 

 .%26.2بنابس  34الثةنسس التى سعرض بهة المعلومةت بواقع 

 ومةن من أهم نتةئج الدرااس أن نشر ال وعى بةألزم ةت والم وارل وإدارته ة ممم ن أن س تم ع ن طرس ق
أو الم  وارل والف  رق بسنهم  ة وأنواعهم  ة  ومراث    إدارتهم  ة  و  ةتاألزم  التخط  سط ل  دورات تدرسبس  س توض  ح 

هم ة   ودورتمنولوجس ة المعلوم ةت و ش بمةت التواص   سممن اتخةذهة م ن أج   تجنبالتى تفصسلسه الخطوات ال
 .والموارلاإلجتمةعى فى إدار  األزمةت والموارل   ومسفسس اتخةذ القرارات فى األزمةت 
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 :التوصيات

وبن  ةء عل  ى النت  ةئج الت  ى توص  لت إلسه  ة ه  ذه الدراا  س سمم  ن الخ  روج بمجموع  س م  ن التوص  سةت    
دور ش بمةت التواص   نش ر ال وعى ب إدار  األزم ةت والم وارل   وم ذلك تفعس   والمقترثةت التى تاهم فى 

 :عن طرسق ذلك   اإلجتمةعى فى 

داخ  م  مؤااس أو منظومس إلدار  األزم ةت والم وارل إنشةء إدار  أو وثد  أو قام متخصص  -

 ه ذه عل ى للقض ةء وذل ك والم وارل  زم ةتألا ا بةبأ ف   البث ل و لتقلس  الخاةئر عن د ث دوثهة

 .ماتقبالوالموارل  على االزمةت القضةء ثم ومن االابةب

م وارل أن تثرص م  مؤااس على إعداد ب رامج تدرسبس س للع ةملسن به ة ث و  إدار  األزم ةت وال -

 لت هس  وتوعسس العةملسن بهذا الموضوع والتصدى لألزمةت والموارل عند ثدوثهة.

زس  ةد  اإلهتم  ةم بموض  وع األزم  ةت والم  وارل وإدارته  ة والتص  دى له  ة عل  ى ش  بمةت التواص     -

اإلجتمةعى وإهتمةم م  دولس بذلك لتقلس  من ابثةر الالبسس والخاةئر التى تثدل عند وقوع أزم س 

 ى ممةن مة.أو مةرثس ف

إهتم  ةم الممتب  ةت ومرام  ز المعلوم  ةت بوج  ود متخصص  سن ف  ى التعةم    م  ع األزم  ةت والم  وارل   -

داخلهة وم ذلك توعس س الع ةملسن ب ةألنواع المختلف س لألزم ةت والم وارل ومسفس س ال تثمم به ة وعم   

 اسنةرسوهةت مثةمة  لجمسع األزمةت والموارل التى سممن أن تثدل.

ر  األزمةت والموارل فى المدارس والملسةت مواسلس للت هس  ونشر الوعى أن ستم تدرسس علم إدا -

 لدى الطلبس على مةفس األصعد  بمةفس األزمةت والموارل وأنواعهة المختلفس .

أن ستم عقد دورات تدرسبسس وورش عم  للطلب س ف ى الملس ةت والم دارس لنش ر ال وعى أسض ة ل دى  -

س تم ث دوثهة وتع رسفهم ب دور وا ةئ  ش بمةت التواص    الطلبس بمسفسس التصدى ألى أزمس أو مةرث س

 اإلجتمةعى فى هذا الموضوع.
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 :مالحق الدراسة

 د1ملحق رقم م
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 د:2ملحق رقم م
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