
الجوانب اإلعالمية 
والنفسية للكوارث



خصائص الكارثة من منظور إعالمي
اتيةالكارثة حدث ضخم ومتطور ومتجدد له طبيعته الخاصة وقوته الذ. 
أومعينةاجتماعيةقطاعاتمباشرنحوعلىيعنيقدحدثالكارثة

لمجتمعايعنيوآثارهوخطورتهحجمبسببولكنهمحددهجغرافيةمناطق
.كافةومناطقهبشرائحه

اإلعالملوسائلالتعرضكثافةتزداد:إعالميا  جذابحدثالكارثة
واألدوارالحقائقلمعرفةالطلبويزدادالكارثةظروففيالجماهيري 

.هاطبيعتالىاألوضاعواعادةمعالجةوكيفيةالمعنيةللجهاتالمحددة
دوربوتلعوينقلهالحدثيواجههمنأولهيالجماهيري اإلعالموسائل

.العامالرأيوبينالكوارثإلدارةالمركزيةالهيئةبينالوسيط
 دور تكتفي وسائل اإلعالم بأن تكون مجرد وسيط او ناقل بل تقوم بال

صنع فعال في مراحل تطور الكارثة وتشخيصها وتحليل المعلومات وفي
.القرارات المتعلقة بإعادة التوازن وتجاوز األزمة



أنواع األزمات
ن تنقسم األزمات إلى أربع أنواع رئيسية وذلك إنطالقا  من محوري

 :رئيسيين هما
هل هو مبنى على مكان التحكم في األزمة:المحور األول ( أ ) 

ت داخلي أو خارجي ، فتقسم األزمات تبعا  لذلك إلى داخلية إذا كان
انت األزمة ناشئة عن عمل قامت به المؤسسة نفسها  ، وخارجية إذا ك

األزمة ناشئة عن تصرف قام به فرد أو مجموعة خارج نطاق 
.المؤسسة

مبني على درجة تعمد الطرف المسبب لألزمة : المحور الثاني(ب)
(  لأنظر الجدو)إحداث األذى فتقسم األزمات تبعا  لذلك إلى مقصودة 

.وبناء على هذين المحورين ينتج لدينا أربع أنواع من األزمات



أنواع األزمات
Fauxpas :الزالت-1

لها تصرفات غير متعمدة يحاول أحد األطراف الخارجية عن المؤسسة تحوي
ليمة إلى أزمة ، وتبدأ األزمة عندما تتصرف المؤسسة بطريقة تعتقد أنها س
أنه ثم يأتي طرف من األطراف الخارجية ويتحدى تعرف المؤسسة للتصرف

ات هذه سليم ويعيد تعريفة على أنه غير سليم ، والغموض صفة من صف
.ةالنوعية من األزمات ، ويأتي التحدي غالبا  في شكل احتجاج أو مقاطع

 Accidents :الحوادث-2
بتسر مثلاليوميةالمؤسسيةالعملياتخاللتحدثمقصودةغيرأحداث

.إليهاوماصناعيانفجارأوناقلةمنالنفطمياه
:الىتقسيمهاويمكن

.وغيرهاوالجفافوالزالزلوالبراكينالفيضانات:طبيعيةأحداث•
.وغيرهاوالحرائقالمصانعكإصابات:بشريةأخطاء•

.وهذا الصنف يمثل أحداثا  غير متعمدة وداخلية



تعامل اإلعالم مع مراحل الكارثة
 :يرتبط اإلعالم بجميع مراحل الكارثة وتتركز مهامه فيما يلي

:مرحلة ما قبل الكارثة: اوال  
للبحثةفرص(والفيضاناتواألعاصير،كالبراكين)المتوقعةالكوارثتعطي

منليلوالتقمعهاالتعاملوكيفيةوحجمهاومكانهاالكارثةموعدلمعرفةوالدراسة
حادا  انقطاعا  تمثلفإنهاكالزالزلالمفاجئةأومتوقعةالغيرالكوارثأما.آثارها

إلىتصلدقواالرتباكالتشوشمنحالةمتقدمةالغيرالبلدانفيتخلفوقدوخطيرا  
وعلىأحدثتهاالتيواآلثاروأبعادهابالكارثةالمتعلقةالتفصيليةالمعلوماتافتقارحد

:التاليتينالمهمتينتحقيقاإلعالمواجبمنأنهنرى ذكرهسبقماضوء
يقفبحيثالكارثةعنوشاملةدقيقةمعلوماتتقديم:األولىالمهمة

هيوماتالمعلدقةوتعتبر.للكارثةمواجهتهفيصلبةمعرفيةأرضعلىالمواطن
الوقائيةيرالتدابوتحديدالقراراتواتخاذالتشخيصعملياتعليهتقومالذياألساس
.األولوياتوتحديد

تسميته تفسير وتحليل وتقييم المعلومات وتقديم ما يمكن:المهمة الثانية 
ة والعملية بحيث تجعل الفرد واعيا  ومدركا  بقدر كبير من الشمولي" ثقافة الكارثة "

طبيعيلواقع الكارثة وأسبابها حجمها ، والتقليل من آثارها والعودة إلى الوضع ال



تعامل اإلعالم مع مراحل الكارثةتابع 
مرحلة ما بعد وقوع الكارثة: ثانيا  

أوليمثلاإلعالمألننظرا  المرحلةهذهفيوخطيرا  مهما  دورا  اإلعالميلعب
أنهى نر المرحلةهذهوفيالكارثةومعطياتوواقعظروفمعوفكري معرفيتماس

وأنةالكارثبقيادةالمركزيةاألركانهيئةفيبقوةاإلعالممشاركةالضروري من
ويتركزالجمهورإلىنقلهثمومنوإتخاذهالقرارصنععمليةفيبفعاليةتشارك

:يليبماالمرحلةهذهفياإلعالممهام
ةتدريجيبصورةالكارثةعنالصحيحةالمعلوماتاإلعالموسائلتقدم(1

الالزمةوالجهوداإلمكانيةحشدعمليةمراعاةيجبكماالنفسيةللحالةمراعاة
.معهاوالتعاملالكارثةلمواجهة

المتعلقةالمختلفةللجوانبشامال  وتحليال  تفسيرا  اإلعالموسائلتقدم(2
معنسيقوبالتالمناسبالوقتفيللكارثةالمتوقعةواألبعادحدوثهابعدبالكارثة

.للكارثةالمركزيةاإلدارةقيادة



تعامل اإلعالم مع مراحل الكارثةتابع 
:يليمايتطلبهذافإنالسابقتينالمرحلتينوإلنجاز

يلةوسكلخصوصيةمعيتناسببماواإلقناعالتأثيرنظرياتاستخدام(أ)
ديةالفر المشاركةتحقيقتضمنبحيث.وأهدافهاوجمهورهاوموضوعها
.الكارثةمرحلةجميعفيوالجماعية

ضمنيوبشكلاإلعالمعلمقوانينوفق"الكارثةثقافة"عمليةتتمأنالبد(ب)
إلىيؤديقدالقوانينبهذهاإلخاللالنوذلك.والوعيواالستيعابالمعرفة

.المشاركةفيوالترددوالذعرالخوففيتتمثلعكسيةنتائج
تصالاال ووسائلالجماهيري اإلعالموسائلبينوالتنسيقالتعاون منالبد(ج)

.الشخصي
:لمهام المناطة باإلعالم في هذه المرحلةا

لىعوجعلهمالمتضررةالمناطقسكانمعالتواصلمنقدراقصىتحقيق(1
.يحصلبماكاملةدراية

لسكانامعاناتلتخفيفالمتخذةاإلجراءاتوتفسيروشرحوتوضيحإيصال(2
.وطمأنتهم

.خاذهااتينبغيالتيالوقائيةبالتدابيرالمتضررةالمناطقسكانتوجيه(3
.الحث على تقديم اإلسعاف(4



تعامل اإلعالم مع مراحل الكارثةتابع 
دور اإلعالم في مرحلة إعادة التوازن : ثالثا  

.المستفادةالدروسواستخالصحدثمادراسة-1
.األولوياتوتحديدالكارثةلتجاوزاألمثلاالختباراتتحديد-2
.تجاوزهاومتطلباتالكارثةبظروفوالوعيالمعرفةتعميق-3
مساعدة المتضررين من الكارثة على التكيف مع أوضاعهم الجديدة-4

.المادية والمعنوية

ي وعموما  فإن من أهم القرارات عند وقوع األزمة هو تعيين متحدث رسم
ام منعا  تكون مهمته األساسية  تنظيم عملية اإلعالم ووضع الحقائق أمام الرأي الع

ة تامة ويجب أن يكون المتحدث الرسمي على دراي. لتناقض األخبار والتصريحات 
كل ما بكل ما يحدث وملما  بجميع الحقائق كما يجب أن يكون دقيقا  وصادقا  في

زمة وإذا كان هناك أي أخطاء فال بد وأن تنشر الحقائق بالسرعة الال . يصرح به 
.للحد من الشائعات التي تتكاثر مع التعتيم



مراحل عالج األزمات
إقناع الجماهير الرئيسية أنه ال توجد أزمة: أوال  

:االنكار-1 Denialأزمةتوجدالأنهبساطةبكلاإلعالنوهو. .
:اإليضاح-2 Clarificationتوجداللماذاللجماهيرالمؤسسةإيضاحوهو

.أزمة

  ً السعي لجعل الجماهير ترى األزمة بشكل أقل سلبية: ثانيا 
:ويشمل ذلكاالبتعاد بمسافة عن األزمةإستراتيجيةذلك من خالل ويكون 

تسعى هذه االستراتيجية لصنع قبول : Excuse :صنع األعذار(أ ) 
ويتم لدى الجماهير وفي نفس الوقت إضعاف ارتباط المؤسسة بها ،لألزمة 

 :عن طريقذلك 

وليةمسئلتقليلذلكويهدف:المسبقالتعمدأوالنيةوجودإنكار(1
.األزمةعنالمؤسسة

.ويهدف ذلك لتقليل مسئولية المؤسسة عن األزمة: إنكار اإلرادة   (2



ار لتقليل مدى األضر اإلستراتيجيةوتسعى هذه :  Justification :التبرير(ب) 
:لحقت بالمؤسسة من جراء األزمة ويكون ذلك عن طريقالتي 

قطريعنذلكيتموربما،األزمةأحدثتهالذيالضررشأنمنالتقليل-1
.أكبرأضراراأحدثتمماثلةبحوادثمقارنته

.فيهاوبولغشوهتقداألزمةأنبيان-2



ثالجوانب اإلعالمية والنفسية للكوار 

دور اإلعالم في التعامل مع الكارثة
االزمة ليست أساسا  مسألة إعالمية ولكن لم يعد ممكنا تصور إدارة 

ي نقل ويلعب اإلعالم دورا  كبيرا  ف. بدون أعالم قوي وفاعل ومتطور ومبدع األزمات 
ساسية المعلومة ونشرها ووصف األحداث وتشكيل الرأي العام من خالل ثالث قنوات أ

 :هي

.تغييرأوتعديلأيبدون نقلكقناةبالعملاإلعالموسائلتقومأن(أ)
لىعوالتركيزاالنتقاءحريةمعالجماهيرأراءبأخذاإلعالموسائلتقوم(ب)

.بالنشرجدارتهاترى التيالنظروجهات
دور تقوم وسائل اإلعالم بنقل الصور واكتشاف القضايا أي أنها تقوم ب(ج)

.مشكل للرأي العام



ارثالجوانب اإلعالمية والنفسية للكو تابع

ام ومن المعروف أنه خالل أي أزمة تنقسم وسائل اإلعالم إلى ثالثة أقس
ألزمة أن منها ما هو مؤيد لقيادة األزمة ومنها ما يعتبر اعالما  معاديا  يهمه تفاقم ا

تواجه الجميع بالحقائق في وقتها المناسب

بالتالي فكري يشتبك مع الواقع و –ويعتبر جهاز اإلعالم أول جهاز معرفي 
لواقع وهو فإن الميزة األساسية لإلعالم تتمثل في كونه أول تماس معرفي وفكري با

( واسع السرعة واآلنية والدورية والمتلقي العادي والجمهور ال)مطالب وفق حقائقه 
سط ظروف ليس فقط بتشخيص وتقييم ما حدث بل أن ينقل ذلك كله إلى المتلقي و 

.عمل صعبه ومعقده



دور اإلعالم في التهيئة النفسية
قدوالتوضيح لهم أن الهلع. دعوة الناس لعدم الهلع والتحلي برباطة الجأش (1)

يتعارض مع خطط مواجهة األزمة ، بل وقد يكون له ضحايا عند التدافع
 .والتزاحم

التيوالوسائلالتجمعأماكنمثلالمواجهةخططمنيعنيهمماإيضاح(2)
.لإلنفاذستستخدم

ولذا(مفيهماأسوأالبعضعندتبينقدكما)الناسلدىماأفضلتبيناألزمات(3)
.األزمةمواجهةعمليةوفيالتوعيةفيللمشاركةللمتطوعينالدعوةتكون 
هاألنأيضا  ولكنفحسباألزمةإدارةفرق مساعدةفيليسمهمةخطوةوهذه
.المواجهةفيدورأخذوا(رسميا  معنيينغير)مثلهمأناساأنالناسترى 

الناسطمأنةو لتهدئةاالجتماعيينواألخصائيينالنفسيينبالمرشديناالستعانة(4)
.اإلعالموسائلوعبرالموقعفيمباشرة

ةوالمساندالمعنوي والدعمواإلرشادالنصحلتقديمهاتفخطوطأوخطوضع(5)
.النفسية

سي وخطة تضع في حسبانها العامل النفسي ال بد وأن تستعين بفريق نف(6)
حلة متخصص يمثل مركزا للمساعدة النفسية والتدخل الطبي النفسي في مر 

.اإلعداد الالزم وأثناء حدوثها



التدخل النفسي
بعداأخذيولكنه.التهيئةألعمالامتدادااألزمةإبانالنفسيالتدخليعتبر
حظةومالالمتضررينمالحظةاألمربهذاالمعنيالفريقفعلىفاعليةأكثر

.األزمةمواجهةفيللمشاركةالنفسيالعون وتقديمذويهم
:للمتضررينبالنسبة(أ
.النفسيوالدعمالمعنويةالمساعدةتقديم•
.الفرحأووالغضبالحزن مثلالشديدةاالنفعاالتاحتواء•
On)اآلنيالنفسيالتدخلإلىبحاجةهممنتحديد• the spot ومن(

.متخصصةلمراكزالتحويلإلىبحاجةهوومنمتابعةإلىمنهميحتاج
.العالجومراكزالمستشفياتإلىنقلواوالذينالمصابينمالحظة•

:بالنسبة لألقارب والناس حول الموقع(ب
.المعلوماتتقديمفي(الكذبتحاشياألقلعلىأو)الصدق•
.هاتفيا  المقدمةبالخدماتاالهتمام•
.مجموعاتشكلعلىأوفرديبشكلإماواإلرشادالنفسيالدعمتقديم•
و تحديد من يحتاجون إلى تدخل نفسي متخصص وتحويلة إلى العيادة أ•

.المستشفى



 :بالنسبة للعاملين في فرق إدارة األزمة(ح
.والنفسيالمعنوي الدعمتقديم•
.لهوتقديمهعنايةإلىمنهميحتاجمنتحديد•
 .فسيتشكيل مجاميع يديرها أخصائي نفسي أو مرشد نفسي أو أخصائي ن•

بعد األزمة

شعور مغلوط تنتهي الكارثة وتزول تبعاتها المباشرة يتولد عند الكثيرينعندما 
ضررين وفي الواقع أن الكارثة تظل حية في أذهان المت. بأن ال شيء بعد ذلك 

ن ومن هنا تكو. والسكان القريبين من الموقع والعاملين في مواجهتها 
قط وال تعني متابعة من تم تحديد حاالتهم ف. المتابعة في غاية األهمية 

 :ولكنها تعني متابعة المتضررين للكشف عن آثار ما بعد األزمة
لهذاالمنشأةللمراكزالمتضررينودعوةالتوعيةفياإلعالماستخدام•

.الخصوص
.استخدام التلفون لالتصال بالمتضررين ودعوتهم لمراجع المركز•


