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وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ
إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ
ﻓﺮق اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ازﻣﺎت واﻟﺤﻮادث

دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
٢٠١٩

تترك األزمات آثارا سلبية على من يتعرضون لها وهذه اآلثار إما أن تكون
قصيرة املدى بحيث تظهر بعد التعرض لألزمة بفترة قصيرة ،أو تكون بعيدة املدى
حيث تستغرق وقتا للظهور ذلك أنها تظل كامنة وتتراكم لتفرز بالتالي العديد من
ردود الفعل غير السوية ،وفي هذه احلالة فإن مواجهة اآلثار الناجتة عن هذه
املرحلة احلرجة تتطلب وضع خطط وبرامج وقائية وعالجية حتتاج إلى الكثير من
املال والوقت واجلهد.
يعتبر برنامج التدخل السريع أثناء األزمات في املدارس من أهم البرامج
التي تهدف إلى وقاية الطالب من الدخول في هذه املرحلة احلرجة ،وذلك من
خالل عقد جلسات جماعية للطالب املتأثرين باألزمات ملساعدتهم على التفريغ
االنفعالي ،وتقبل مشاعرهم الداخلية اكتشاف خبراتهم املتعلقة باألزمة وفهم ردود
أفعالهم إلى جانب مساعدتهم على تقييم قدراتهم في التعامل مع األزمات وتقدمي
الدعم واملساندة لهم لوقايتهم وحتقيق النمو السليم.
وإلميان وزارة التربية بالكويت بأهمية هذه البرامج الوقائية قام قطاع التنمية
التربوية واألنشطة  -متمثلة بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية  -بإعداد دلي ً
ال
متكام ً
ال يحتوي على كل ما يتعلق باألزمة مفهومها ومراحلها وكيفية التعامل معها
مروراً بتشكيل الفريق وأهدافه وإجراءاته وأسلوب تدخله املهني والفني في مواقف
األزمات.
كل الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل متمنيا أن يكون هذا اإلصدار
رافداً علميا وعمليا يساهم في حتقيق األمن املدرسي.
أ .فيصل األستاذ
							
مـ ــدير إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية
دليل عمل ِ
فرق التدخل الرسيع يف مواقف األزمات والحوادث

3

الفصل األول  :تعريف األزمة
أو ًال  :بعض املفاهيم األساسية املرتبطة مبصطلح األزمات في املدارس.
ثانيا  :ما الفرق بني األزمة والكارثة.
ثالثا  :األمور التي يجب مراعاتها عند حدوث األزمة.
رابع ًا  :خصائص األزمة.
خامسا  :مراحل تطور األزمة.
سادسا  :مراح ــل إدارة األزم ــة.
سابعا  :تأثيرات األزمة.
ثامنا  :ردود الفعل واالستجابات الناجتة عن األزمة.
تاسعا  :متى يحتاج الفرد إلى املساعدة النفسية.
عاشرا  :الوقاية من اآلثار السلبية لألزمات.
حادي عشر  :معوقات عمل إدارة األزمات.
ثاني عشر  :إستراتيجية إدارة األزمة.

الف�صل الأول  -تعريف الأزمة
أو ًال :بعض املفاهيم األساسية املرتبطة مبصطلح األزمات في املدارس -:
 -1مفهوم األزمة -: Crisis :

مصطلح األزمة ( )Crisisمشتق أص ًال من الكلمة اليونانية ( )KIPVEWأي
مبعنى لتقرر (.((()To decide

أما األزمة اصطالحا :فهي «حالة توتر ونقطة حتول تتطلب قراراً ينتجعنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات

العالقة»(((.

ويعرف قاموس رندام األزمة بأنها« :ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن وميثلنقطة حتول حتدد في ضوئها أحداث املستقبل التي تؤدي إلى تغيير كبير»(((.

-كما يعرفها فليبس بأنها «حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إلى اإلخالل

بالنظام املتبع في املنظمة ،مما يضعف املركز التنافسي لها ويتطلب منها حتركاً
سريعاً واهتماماً فورياً ،وبذلك ميكن تصنيف أي حدث بأنه أزمة اعتمادا على

درجة اخللل الذي يتركه هذا احلدث في سير العمل االعتيادي للمنظمة»(((.

((( جبــر ،محمــد صــدام« :املعلومــات وأهميتهــا يف إدارة األزمــات» ،تونــس املجلــة العربيــة للمعلومــات،1998 ،
ص.66
((( الشــعالن ،فهــد أحمــد « :إدارة األزمــات :األســس  -املراحــل  -اآلليــات»  ،الريــاض ،أكادمييــة نايــف
العربيــة للعلــوم األمنيــة،2002 ،ص.26

(3) Random.h.(1969) .Random House Dictionary Of English Language, New York, Random
House, P.491.
(4) Norman Phelps: “Setting Up A Crisis Recovery Plan”, Journal Of Business Strategy, Vol.6.
No.4 , 1986 , P. 6.
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ويعـرف رضـا رضـوان األزمـة بأنهـا« :فتـرة حرجـة أو حالة غير مسـتقرة تنتظرً
تتدخلا أو تغييـراً فورياً»(((.

كمـا أن األزمـة تعنـي « :نقطـة حتـول ،أو موقـف مفاجـئ يـؤدي إلـى أوضـاع غيرمسـتقرة ،وحتـدث نتائـج غيـر مرغـوب فيهـا ،فـي وقـت قصيـر ،ويسـتلزم اتخـاذ
قـرار محـدد للمواجهـة فـي وقـت تكـون فيـه األطـراف املعنيـة غيـر مسـتعدة ،أو
غيـر قـادرة على املواجهـة».

(((

ويعرفهـا بيبـر ( )Bieberبأنهـا« :نقطـة حتـول فـي أوضـاع غيـر مسـتقرة ميكنأن تقـود إلـى نتائـج غيـر مرغـوب فيهـا إذا كانـت األطـراف املعنية غير مسـتعدة
أو غيـر قـادرة علـى احتوائهـا أو درء مخاطرهـا».

(((

ويقصـد باألزمـة مـن الناحيـة االجتماعيـة :توقـف األحـداث املنظمـة واملتوقعـةواضطـراب العـادات ممـا يسـتلزم التغييـر السـريع إلعـادة التـوازن ،ولتكويـن
عـادات جديـدة أكثـر مالئمـة.
مما سبق وباستقراء تعريفات األزمة في أدبيات اإلدارة يتضح وجود عناصر
مشتركة تشكل مالمح األزمة وتتمثل في:
وجود خلل وتوتر في العالقات.((( رضــوان  ،رضــا عبــد احلكيــم « :األمــن واحليــاة» ،أكادمييــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الريــاض،
1419هـــ ،ص.44
((( حــواش ،جمــال الديــن محمــد »:إدارة األزمــات والكــوارث ضــرورة حتميــة» ،املؤمتــر الســنوي الثالــث إلدارة
األزمــات والكــوارث ،البحــث( ،)38القاهــرة ،كليــة التجــارة ،جامعــة عــن شــمس ،1998 ،ص.4
((( جبــر ،محمــد صــدام « :املعلومــات وأهميتهــا يف إدارة األزمــات « ،تونــس املجلــة العربيــة للمعلومــات،1998 ،
ص .67
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احلاجة إلى اتخاذ قرار.عدم القدرة على التنبؤ الدقيق باألحداث القادمة.نقطة حتول إلى األفضل أو األسوأ.الوقت ميثل قيمة حاسمة . -2مفهوم املشكلة -: Problem :

تعبـر عـن الباعـث الرئيسـي الـذي يسـبب حالـة مـا مـن احلـاالت غيـر املرغـوب
فيهـا ،وحتتـاج عـادة إلـى جهـد منظـم للتعامـل معهـا وحلهـا ،وقـد تـؤدي إلـى وجـود
أزمـة ولكنهـا ليسـت بذاتهـا أزمـة.

(((

 -3مفهوم احلادث -: Accident :

وقـد عرفـه كل مـن السـيد عليـوة وحـواش بأنـه« :شـيء مفاجـئ عنيف مت بشـكل
ً
فعلا وإمنـا
سـريع وانقضـى أثـره فـور إمتامـه وقـد جنـم عنـه أزمـة لكنهـا ال متثلـه
تكـون فقـط أحـد نتائجـه».

(((

 -4مفهوم إدارة األزمة :
عمليـة إداريـة متميـزة ألنهـا تتعـرض حلـدث مفاجـئ ،وألنهـا حتتـاج لتصرفـات
حاسـمة سـريعة تتفق مع تطورات األزمة ،وبالتالي يكون إلدارة األزمة زمام املبادأة
فـي قيـادة األحـداث والتأثيـر عليهـا وتوجيههـا وفقـاً ملقتضيـات األمور.
((( عليــوة ،الســيد « :إدارة األزمــات والكــوارث :مخاطــر العوملــة واإلرهــاب الدولــي» ،ط ،2القاهــرة ،دار األمــن
للنشــر والتوزيع 2002 ،م ،ص.13
((( عليــوة ،الســيد  « :إدارة األزمــات يف املستشــفيات» ،القاهــرة ،إيتــراك للطباعــة والنشــر والتوزيــع،2001 ،
ص.12
و حــواش ،جمــال »:التفــاوض يف األزمــات واملواقــف الطارئــة» ،القاهــرة  ،إيتــراك للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
2005م ،ص .17
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ثانيا  :ما الفرق بني األزمة والكارثة - :
األزمـة :هـي فتـرة حرجـة أو حالـة غيـر مسـتقرة أو موقـف عصيـب ميكـن أن يـؤدي
إلـى نتائـج سـلبية وتنتظـر حـدوث تغيير حاسـم.
الكارثـة :هـي مأسـاة طبيعيـة أو خطـر مـن وضـع اإلنسـان يهـدد احليـاة والصحـة
واملمتلـكات والبيئـة ممـا يـؤدي إلـى تأثيـر سـلبي علـى البيئـة واملجتمـع .

ثالثا  :األمور التي يجب مراعاتها عند حدوث األزمة - :
·التعامل مع األزمة بعقالنية وموضوعية مع عدم املبالغة في التعبير عن املشاعر.
·عدم حبس املشاعر أو جتنب احلديث عن األزمة مع اآلخرين.
·عدم االستسالم لألحزان والضغوط النفسية والتكيف مع الواقع.
·تعلـم أسـاليب مواجهـة األزمـات والسـيطرة علـى الضغـوط للتخفيـف مـن حـده
التوتـر والقلـق.
·مسـاعدة األبنـاء علـى التعبيـر بحريـة عـن انفعاالتهـم سـواء كان ذلـك باحلديـث
أو الرسـم أو اللعـب.
·جتنب الشائعات لتالفي الضرر الناجت عنها.

رابع ًا  :خصائص األزمة - :
وحتـى ميكـن التعامـل مـع املوقـف اخلطيـر الـذي يواجـه الكيـان اإلداري علـى أنه
يشـكل أزمـة فالبـد أن يتوافـر فيـه مجموعة مـن اخلصائص-:
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أهم خصائص األزمات ما يلي:
نقطة حتول تتزايد فيها احلاجة إلى الفعل املتزايد ورد الفعل املتزايد ملواجهةالظروف الطارئة.
تتميز بدرجة عالية من الشك في القرارات املطروحة.يصعب فيها التحكم في األحداث.تسـود فيـه ظـروف عـدم التأكـد ونقـص املعلومـات ومديـرو األزمـة يعملـون فـيجـو مـن الريبـة والشـك والغمـوض وعـدم وضـوح الرؤيـة.
ضغـط الوقـت واحلاجـة إلـى اتخـاذ قـرارات صائبـة وسـريعة مـع عـدم وجـوداحتمـال للخطـأ لعـدم وجـود الوقـت إلصلاح هـذا اخلطـأ.
التهديد الشديد للمصالح واألهداف.املفاجـأة والسـرعة التـي حتـدث بهـا ،ومـع ذلـك قـد حتـدث رغـم عـدم وجـودعنصـر املفاجـأة.
التداخـل والتعـدد فـي األسـباب والعوامـل والعناصر والقوى املؤيـدة واملعارضة،واملهتمـة وغيـر املهتمة ...واتسـاع جبهـة املواجهة.
-سيادة حالة من اخلوف والهلع قد تصل إلى حد الرعب وتقييد التفكير.

خامسا  :مراحل تطور األزمة - :
متـر األزمـة باعتبارهـا ظاهـرة اجتماعيـة بـدورة حيـاة  ،مثلهـا فـي هـذا مثـل
أي كائـن حـي ،وهـذه الـدورة متثـل أهميـة قصـوى فـي متابعتهـا واإلحاطـة بهـا مـن
جانـب متخـذ القـرار اإلداري ،فكلمـا كان متخـذ القـرار سـريع التنبـه فـي اإلحاطـة
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ببدايـة ظهـور األزمـة ،أو بتكـون عواملهـا كلمـا كان أقـدر علـى عالجهـا والتعامـل
معهـا ،وذلـك للحـد مـن آثارهـا ومـا ينتـج عنهـا مـن انعكاسـات سـلبية.
وهناك خمس مراحل رئيسية لتطور األزمة هي:
 - 1مرحلة امليالد:

وفي هذه املرحلة تبدأ األزمة الوليدة في الظهور ألول مرة في شكل (إحساس)
مبهـم قلـق بوجـود شـيء مـا يلـوح فـي األفق ،وينـذر بخطر غريب غيـر محدد املعالم
أو االجتـاه أو احلجـم أو املـدى الـذي سـيصل إليـه ،واألزمـة غالبـاً ال تنشـأ من فراغ
وإمنـا هـي نتيجـة ملشـكلة ما لم يتم معاجلتها بالشـكل املالئم.
ومن هنا يكون إدراك متخذ القرار وخبرته ومدى نفاذ بصيرته ،هي العوامل
األساسية في التعامل مع األزمة في مرحلة امليالد ،ويكون محور هذا التعامل هو
«تنفيس األزمة» وإفقادها مرتكزات النمو ،ومن ثم جتميدها أو القضاء عليها في
هذه املرحلة دون أن حتقق أي خسارة أو دون أن تصل حدتها إلى درجة الصدام
العنيف ،وتكون عملية التنفيس في محورها العام هي :خلق محور اهتمام جديد
يغطي على االهتمام باألزمة ،ويحولها إلى شيء ثانوي ال قيمة له ،ومعرفة أين
تكمن عواملها والتعامل معها بالعالج الناجح للقضاء على أسباب التوتر الذي انشأ
األزمة ،وامتصاص قوة الدفع احملركة لألزمة وتشتيت جهودها في نواح أخرى.
 - 2مرحلة النمو واالتساع:

وتنشـأ نتيجـة لعـدم معاجلـة املرحلـة األولـى  -امليلاد  -فـي الوقـت املناسـب،
حيـث تأخـذ األزمـة فـي النمـو واالتسـاع مـن خلال نوعين مـن احملفـزات همـا:
أ  -مغذيـات ومحفـزات ذاتيـة مسـتمدة مـن ذات األزمـة تكونـت معهـا في مرحلة
امليالد.
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ب  -مغذيـات ومحفـزات خارجيـة اسـتقطبتها األزمـة وتفاعلـت معهـا وبهـا،
وأضافـت إليهـا قـوة دفـع جديـدة ،وقـدرة علـى النمـو واالتسـاع.
وفي تلك املرحلة يتعاظم اإلحسـاس باألزمة وال يسـتطيع متخذ القرار أن ينكر
وجودهـا أو يتجاهلهـا نظـراً لوجـود ضغـط مباشـر يـزداد ثقله يومـاً بعد يوم ،فض ً
ال
عـن دخـول أطـراف جديـدة إلـى مجـال اإلحسـاس باألزمـة سـوا ًء الن خطرهـا امتـد
إليهـم أو خلوفهـم مـن نتائجهـا أو مـن أن خطرهـا سـوف يصل إليهم.
وفـي هـذه املرحلـة يكـون علـى متخـذ القـرار التدخـل مـن أجـل إفقـاد األزمـة
روافدهـا احملفـزة واملقويـة لهـا مـن خالل حتييد وعزل العناصـر اخلارجية املدعمة
لألزمـة ،سـوا ًء باسـتقطابها ،أو خلـق تعـارض مصالـح بينهـا وبين اسـتفحال األزمة،
وجتميـد منـو األزمـة بإيقافهـا عنـد املسـتوى الـذي وصلـت إليـه وعـدم السـماح
بتطورهـا ،وذلـك عـن طريـق اسـتقطاب عوامـل النمـو الذاتـي التـي حركـت األزمـة.
 - 3مرحلة النضج :

تعد من أخطر مراحل األزمة ،ومن النادر أن تصل األزمة إلى مثل هذه املرحلة،
وحتدث عندما يكون متخذ القرار اإلداري على درجة كبيرة من اجلهل والتخلف
واالستبداد برأيه وانغالقه على ذاته أو إحاطة هذه الذات بالقدسية والتأليه،
وبحاشية من املنافقني الذين يكيلون له املديح ويصورون له أخطاءه حسنات..
وبذلك تصل األزمة إلى أقصى قوتها وعنفها ،وتصبح السيطرة عليها مستحيلة
وال مفر من الصدام العنيف معها ،وهنا قد تكون األزمة بالغة الشدة ،شديدة
القوة تطيح مبتخذ القرار وباملؤسسة أو املشروع الذي يعمل فيه ،أو أن يكون متخذ
القرار قد استطاع بدهاء حتويل اجتاه األزمة إلى كبش فداء ،وهمي ،تتفتت األزمة
عنده ،وتنتهي باستقطاب عناصر القوة فيها والسيطرة عليهم بشكل أو بآخر.
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 - ٤مرحلة االنحسار والتقلص :

تبـدأ األزمـة باالنحسـار والتقلـص نتيجـة للصدام العنيف الذي مت اتخاذه والذي
يفقدهـا جـزءاً هامـاً مـن قوتهـا ،إال أن هنـاك بعـض األزمـات تتجـدد لهـا قـوة دفـع
أخـرى ،عندمـا يفشـل الصـدام في حتقيق أهدافـه وتصبح األزمات في هذه احلالة
كأمـواج البحـر ،موجـة تندفـع وراء موجة.

 - ٥مرحلة االختفاء :

وتصـل األزمـة إلـى هـذه املرحلـة عندمـا تفقـد بشـكل شـبه كامـل قـوة الدفـع
املولـدة لهـا أو لعناصرهـا حيـث تتالشـى مظاهرهـا وينتهـي االهتمـام بهـا واحلديث
عنهـا ،إال أنـه مـن الضـرورة االسـتفادة مـن الـدروس املسـتفادة منهـا لتالفـي مـا قـد
يحـدث مسـتقبال مـن سـلبيات.
واحلقيقـة أن االنحسـار لألزمـة يكـون دافعـاً للكيـان الـذي حدثـت فيـه إلعـادة
البنـاء وليـس إلعـادة التكيـف ،فالتكيـف يصبـح أمـراً مرفوضـاً وغيـر مقبـول ألنـه

سـيبقى علـى آثـار ونتائـج األزمـة بعـد انحسـارها ،أمـا إعـادة البنـاء فيتصـل أساسـاً

بعلاج هـذه اآلثـار والنتائـج ومـن ثـم اسـتعادة فاعليـة الكيـان وأدائه وإكسـابه مناعة
أو خبـرة فـي التعامـل مـع أسـباب ونتائـج هـذا النـوع مـن األزمـات.

سادسا :مراح ــل إدارة األزم ــة - :
متـر معظـم األزمـات بخمس مراحل أساسـية ،وإذا فشـل متخـذ القرار في إدارة
مرحلـة مـن هـذه املراحـل فإنـه يصبح مسـئوالً عن وقوع األزمـة وتفاقم أحداثها.
 - 1اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر :

عـادة مـا ترسـل األزمـة قبـل وقوعهـا بفتـرة طويلـة سلسـلة مـن إشـارات اإلنـذار
املبكـر :أو األعـراض التـي تنبـئ باحتمـال وقـوع األزمـة ،ومـا لـم يوجـه االهتمـام
14
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الكافـي لهـذه اإلشـارات فمـن احملتمـل جـداً أن تقـع األزمـة ،وباإلضافـة إلـى ذلـك
فـإن كل أزمـة ترسـل إشـارات خاصـة بهـا ،وقـد يصعـب التفرقـة بين اإلشـارات
اخلاصـة بـكل أزمـة علـى حـده.
 - 2االستعداد والوقاية :

يجب أن يتوافر لدى املجتمع املدرسـي االسـتعدادات واألسـاليب الكافية للوقاية
مـن األزمـات ،ويؤكـد ذلـك علـى أهميـة إشـارات اإلنـذار املبكـر ،ألنه مـن الصعب أن
متنـع وقـوع شـيء لـم تتنبـأ أو تنـذر باحتمـال وقوعه ،إن الهدف مـن الوقاية يتلخص
فـي اكتشـاف نقـاط الضعـف فـي نظـام الوقايـة باملجتمـع املدرسـي  ،وهنـاك عالقة
بين التنبـؤ باألزمـات وبين االسـتعداد والوقايـة منهـا ،ولهذا السـبب فمن الضروري
تصميـم سـيناريوهات مختلفـة وتتابـع لألحـداث ألزمـة نتخيلهـا ،واختبـار ذلـك كلـه
حتـى يصبـح دور كل فـرد معروفـاً لديـه متاماً.
 - 3احتواء األضرار واحلد منها:

مـن املسـتحيل منـع األزمـات مـن الوقـوع  ،لذلـك فـإن املرحلـة التاليـة فـي إدارة
األزمات تتلخص في إعداد وسـائل للحد من األضرار ومنعها من االنتشـار لتشـمل
األجـزاء األخـرى التـي لـم تتأثـر بعـد فـي املجتمـع املدرسـي  ،وتتوقـف هـذه املرحلـة
فـي إدارة األزمـات علـى طبيعـة احلـادث الـذي وقـع  ،واحتـواء األضـرار التـي تنشـأ
عـن مثـل هـذه األزمات.
 - 4استعادة النشاط :
تتضمن هذه املرحلة استعادة النشاط من عدة جوانب داخلية وخارجية من داخل
املدرسة حيث األصول املادية واملعنوية ،واخلارجية ،مثل األطراف األخرى املتأثرة
بنتائج األزمة .إن مرحلة إعادة التوازن للوضع السابق أو على نحو أفضل  -وهو أمر
يستحق أن يكون هدفاً لذاته .-كما ينبغي أال يكون االهتمام في هذه املرحلة مقصوراً
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على إعادة البناء ،بل في زيادة وفعالية التدابير التي حتول دون (أزمات) مستقبلية
مماثلة أو على أقل تقدير احلد من أضرارها احملتملة بأعلى درجة ممكنة.
 - 5التعلم :
املرحلة األخيرة هي التعلم املستمر وإعادة التقييم لتحسني ما مت إجنازه في املاضي،

حيث أن التعلم يعد أمرا حيوياً ،غير أنه مؤلم للغاية ويثير ذكريات مؤملة خلفتها األزمة،
ولكي يتعلم املرء فإنه يجب أن يكون على استعداد لتقبل القلق دون االستسالم للفزع.
إن استخالص دروس مستفادة من كارثة أو أزمة رهن بتوافر حس مرهف لدى
اإلنسان يجعله يقدر معاناة الغير ويتصور نفسه أو أحب الناس إليه ميرون بتجربة
الغير.والتعلم ال يعني تبادل االتهامات ،أو إلقاء اللوم على الغير وحتميله املسؤولية ،أو
البحث عن كبش فداء ،أو إدعاء بطوالت كاذبة.

سابعا  :تأثيرات األزمة:
تسبب األزمة ضغوط نفسية شديدة على األفراد وقد يكون تأثيرها-:

·قصير املدى يظهر مباشرة بعد األزمة.
·أو بعيد املدى حيث يأخذ وقتا للظهور ويحتاج إلى وقت وجهد للعالج.

ثامنا  :ردود الفعل واالستجابات الناجتة عن األزمة:
ميكن القول أنه بعد التعرض لألزمة حتدث ردود فعل واستجابات تكاد تكون

شائعة بني الناس مثل - :
·احلزن والشعور باألسى لفقدان أشخاص مقربني أو االنفصال والبعد عنهم.
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·الشعور بالقلق واملخاوف والشعور بعدم األمان.
·الرغبة في التعبير عن املشاعر والتحدث عن اخلبرات التي مرت على الفرد
أثناء األزمة.
·احلاجة امللحة إلى شعور الفرد باالنتماء إلى املجموعة والرغبة في مساعدة
اآلخرين.
جميع األفراد قد تنتابهم هذه املشاعر ولكن بدرجات مختلفة ،وعادة ما تختلف
ردود األفعال لألزمات من فرد إلى آخر  ،فبينما ينهار البعض بسرعة ،ويعاني كثير
من االضطرابات النفسية واجلسدية يصمد األخر أمام هذه الضغوط ويتوافق،
ويرجع ذلك إلى تباين درجات مفاجأة الصدمة واخلبرات الشخصية في التوافق
مع أزمات وضغوط أقل شدة من قبل.

تاسعا  :متى يحتاج الفرد إلى املساعدة النفسية :
·عند الشعور بأن االنفعاالت ليست طبيعية ومستمرة ملدة طويلة مثل ( الشعور
باخلوف  -القلق  -التوتر  -الضياع  -االضطراب ) وغيرها.
·استمرار حالة الذهول العقلي والفراغ الوجداني وعدم تناسب االنفعاالت مع
األحداث واستمرار ذلك لفترة طويلة.
·اضطراب النوم مثل ( األرق  -الكوابيس املزعجة ) وغيرها.
·عدم وجود من يقدم الدعم واملساندة املناسبة للفرد في أزمته.
·ظهور آثار سلبية على أداء الفرد في العمل أو املنزل أو على منط حياته
اليومية بشكل عام.
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وحتدث األزمة ضغوطا نفسية على الكبار واألطفال على حد سواء إال أن
األطفال واملراهقني يكونون أكثر عرضة للضغوط النفسية ،كما أن هناك الفروق
بني األطفال في ردود أفعالهم لألزمة تختلف باختالف مستوياتهم النمائية (مراحل
النمو) كما هو موضح فيما يلي-:
 - ١فاألطفال في سنوات املدرسة -:

 يستجيبون لتأثير خبرات األزمة باألعراض السابقة بجانب االضطرابات التالية-:·األوهام واخلياالت  -اضطرابات النوم.
·الغضب  -احلزن الشديد  -االكتئاب.
·السلوك العدواني.
·املشكالت النفسجسمية.
·املشكالت املدرسية (اخلوف من املدرسة  -تدني املستوى الدراسي  -التمرد
على النظام املدرسي  -عدم القدرة على تكوين عالقات مع الزمالء وغير ذلك).
 و يحتاج األطفال في هذه املرحلة إلى ما يلي :·توضيح مسببات األزمة وعدم إخفاء احلقائق عنهم.
·تشجيعهم على التعبير عن مشاعر اخلوف واحلزن والغضب وغيرها.
·تشجيعهم على احلديث املتكرر عن خبراتهم وجتاربهم أثناء األزمة.
 - ٢أما املراهقون -:

 إنهم يخبرون باإلضافة إلى ما سبق أمناط أخرى من االضطرابات مثل -:·الشعور بالذنب واليأس واخلجل والغضب من النفس أو من اآلخرين.
·الشعور باخلوف من أنهم عرضه لالنتقاد.
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·البالدة والالمباالة.
·الصعوبة في التركيز.
·أساليب إيذاء الذات مثل ( اجلنوح  -العنف  -التدخني  -املخدرات وغير ذلك).
 وهم يحتاجون إلى -:·التشجيع على مناقشة احلدث وتفهم مشاعرهم نحوه.
·التشجيع على التعبير عن مظاهر احلزن أو الغضب.
·مساعدتهم على حتمل املسئولية.
·إشراكهم في األنشطة اجلماعية لتقوية العالقات االجتماعية.
وتتأثر ردود الفعل السابقة مباشرة باملوقف الضاغط وبعدد من املتغيرات
األخرى كاخلبرة السابقة والعوامل البيئية والعالقات بني األشخاص.

عاشرا  :الوقاية من اآلثار السلبية لألزمات -:
هناك ثالث مستويات من الوقاية ميكن تطبيقها في هذا املجال -:
 -1املستوى األول -:

ويهدف إلى التعليم والتدريب على مواجهة أحداث األزمات قبل وقوعها من حيث
تعلم مهارات املواجهة أو حل املشكالت.
 -2املستوى الثاني -:

وفيه يتم تقدمي املساعدة بعد وقوع أحداث األزمة ويتمثل ببرامج التدخل السريع
أثناء األزمات.
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 -٣املستوى الثالث -:

وفيه حتدث مرحلة العالج بعد أحداث األزمة بهدف إعادة التأهيل من أثار األزمة.

حادي عشر -معوقات عمل إدارة األزمات:
رغم اجلهد املتوقع من إدارة األزمات إال أن هناك عوامل عديدة تواجه هذه
اإلدارات بل وتواجه فكر إدارة األزمة ذاته…… ..ومنها:
·عــدم التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل وزارة الداخليــة
والشــئون والصحــة وغيرهــا
·عدم االهتمام بصيانة املعامل واملختبرات بصفة دورية .
·عدم تقدمي البرامج التوعوية للطالب بصفة مستمرة عن كيفية التعامل مع األزمات.
·عدم تقدمي الدورات ألعضاء الفرق التطوعية وفرق التدخل السريع عن
اإلسعافات األولية.
·عدم االهتمام بتوفر اإلسعافات األولية داخل املدارس.
·ال توجد أزمة طاملا لم يقع أي نوع من أنواع الضرر.

ثاني عشر :إستراتيجية إدارة األزمة -:
ينبغـي أوالً معرفـة مفهـوم إدارة األزمـة وصناعتهـا قبـل التطـرق إلى إسـتراتيجيتها،
فـإن إدارة األزمـة هـي علـم وفـن السـيطرة علـى املوقف وتوجيهه مبـا يخدم أهداف
مشـروعة مـن خلال إدارة األزمـة ذاتهـا مـن أجـل التحكـم فـي ضغطهـا ومسـارها
واجتاهاتها.
20

دليل عمل ِ
فرق التدخل الرسيع يف مواقف األزمات والحوادث

وترتكز عناصر إدارة األزمة الناجحة على كل من األتي -:
 .1االستجابة الفورية والسريعة إلى األزمة.
 .2الدقة والتواصل والصريح من املعلومات.
 .3رسائل صادقة تلك التي تكون متسقة احملتوى.
 .4التعامل اإلنساني مع الضحايا.
 .5تركيز املتحدث الرسمي املتدرب بشخص واحد وحتديد وظيفته.
 .6يعـد التفويـض املسـبق للمديريـن املعنيين ذو أهميـة كبيـرة فـي اتخـاذ قـرار
بتطويـر إسـتراتيجية إلدارة األزمـة تتقـدم علـى الوقـت  ،ومـن ثـم سـرعة التنفيـذ.
 .7الفعـل احلاسـم ،إذ حتـدث األزمـات بسـرعة غيـر متوقعـة وتخلـف مشـاكل عـدة
مما يسـتدعي أن تكون االسـتجابة فاعلة وذات تراكمات حاسـمة وايجابية مبا
يقلـص حجـم األزمـة أو يخفـف تأثيراتهـا املصاحبـة.
 .8السـلوك املناسـب للإدارة قبـل وأثنـاء وبعـد األزمـات إلعـادة االعتبـار وبسـرعة
لسـمعة املنظمـة  ،وذلـك بالعمـل الفـوري واحلـذر  ،والقـول املختصـر واملهـم
والـذي يسـتحق أن يسـمع ويكـرر ،إذ ال توجـد أسـرار فـي مواقـف األزمـات.
 .9اجلانب اإلنساني في األقوال واألفعال.
 .10التعامل املباشر والشخصي مع الضحايا وأولئك الذين يتأثرون بشكل مباشر
باألزمة كالطالب.
< عناصر إستراتيجية إدارة األزمة -:
وتتحدد عناصر إستراتيجية إدارة األزمة بعنصرين وهما -:
·األزمة اإلعالمية و تتعلق باالتصاالت خالل األزمة و ترتبط باجلانب املعلوماتي.
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·األزمة السيكولوجية التي تتصل بالبعد اإلنساني لألزمة السيما وأن السلوك
يتقدم على االتصال .

وألن األزمة دالة للسرعة  ،ينبغي أن تكون االستجابة فنياً وإعالميا وسيكولوجيا
صحيحة وسريعة واستثنائية منذ البداية  .وذلك من أجل السيطرة على األزمة.
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الفصل الثاني
فريق التدخل السريع أثناء مواقف األزمات
في المدارس :
أو ًال  :التعريف بفريق التدخل السريع.
ثاني ًا  :مفهوم إدارة األزمة.
ثالث ًا  :أهمية التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس.
رابع ًا  :أهداف فريق التدخل السريع.
خامس ًا  :صفات أعضاء الفريق.
سادس ًا  :أعضاء فريق التدخل السريع.
سابعا  :دور الفريق.
ثامنا  :خطوات عمل فريق التدخل السريع في مواقف األزمات.

الف�صل الثاين
فريق التدخل ال�سريع �أثناء مواقف الأزمات يف املدار�س
أو ًال  :التعريف بفريق التدخل السريع:
وهـو فريـق فنـي متخصـص ومعـد للتعامل مع األزمات التي قد يواجهها الطالب
في املدارس.

ثاني ًا  :مفهوم إدارة األزمة -:
يشـير إلـى كيفيـة التغلـب علـى األزمـة باسـتخدام األسـلوب اإلداري العلمـي مـن
أجـل تالفـي سـلبياتها مـا أمكـن ،وتعظيـم اإليجابيـات.
فـإدارة األزمـات هـي نشـاط هـادف يقـوم علـى البحث واحلصول علـى املعلومات
الالزمـة التـي متكـن اإلدارة مـن التنبـؤ بأماكـن واجتاهـات األزمـة املتوقعـة ،وتهيئـة
املنـاخ املناسـب للتعامـل معهـا ،عن طريق اتخـاذ التدابير للتحكم في األزمة املتوقعة
والقضـاء عليهـا أو تغييـر مسـارها لصالـح املنظمة.

ثالث ًا  :أهمية التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس :
ترجع أهمية التدخل السريع أثناء األزمات في املدارس إلى ما يلي -:
·مسـاعدة الطلاب علـى التعبيـر عـن مشـاعرهم ومخاوفهـم وتشـجيعهم علـى
مناقشـة مـا حـدث مـع اإلنصـات واالسـتماع لهـم بعنايـة فائقـة.
·منحهـم القـدرة علـى الثبـات أمـام األزمـات والكـوارث وتشـجيعهم علـى حتمـل
الصدمـة والتحـدث عنهـا والبـوح مبـا فـي نفوسـهم دون تـردد.
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·محاولـة امتصـاص الغضـب واحلـزن عندهـم والقضـاء علـى إحساسـهم بالذنب
جتـاه احلادث.
·االهتمام بكل طالب وتلميذ كشخص له شخصيته اخلاصة وبالتالي مساعدته
علـى إبـراز قدراتـه الذاتية ودعم النضج االنفعالي عنده.
·مسـاعدتهم علـى تقبـل األمـر الواقـع والقضـاء علـى الشـعور باليـأس املتولـد
لديهـم نتيجـة احلـادث.
·مسـاعدتهم علـى التوافـق االجتماعـي والنفسـية والعمـل علـى تعديـل السـلوك
لديهم.
·تعويدهم على أساليب ضبط االنفعاالت واالسترخاء ملواجهة الضغوط.
·تشـجيعهم علـى االلتـزام بالنظـم املدرسـية والتغلـب علـى الصعوبـات الدراسـية
التـي قـد تواجههـم.

رابع ًا-أهداف فريق التدخل السريع هي -:
 .1التصـرف السـليم فـي وقـت وقـوع األزمـة حيـث يقـوم الفريـق بوضـع خطـة عمل
واضحـة ومحـددة لكيفيـة التصـرف عنـد حـدوث أزمـة فـي املدرسـة للتقليل من
االرتبـاك والفوضـى وإعـادة النظـام داخـل املدرسـة بأقصـى سـرعة.
 .2امتصـاص تأثيـر األزمـة والتخفيـف مـن حدتهـا عـن طريـق عقـد اجللسـات
اجلماعيـة وإتبـاع اخلطـوات السـت ملسـاعدة الطلاب املتأثريـن باألزمـة علـى
التعبير عن مشاعرهم والتعرف على هذه املشاعر وأثرها في تكوين األعراض
لديهـم ،وبالتالـي تعليمهـم املهـارات السـلوكية واملعرفية للسـيطرة على الضغوط
التـي يعانـون منهـا نتيجـة األزمـة والتحكـم فيهـا.
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خامس ًا  :صفات أعضاء الفريق -:
1 .1الرغبة في املشاركة ومساعدة اآلخرين.
2 .2القدرة على السيطرة على املواقف واتخاذ القرارات السليمة.
3 .3القدرة على التحكم باملشاعر والعواطف.
4 .4القدرة على التعرف على عالمات التوتر واإلجهاد الناجتة عن األزمة.
5 .5القدرة على اكتشاف األعراض وكيفية التعامل معها.
6 .6اإلملام التام لفسيولوجية الضغوط وكيفية السيطرة عليها.
7 .7توفر مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.

سادس ًا -أعضاء فريق التدخل السريع - :
-مدير املدرسة ( رئيساً ).

مدير مساعد باملدرسة ( نائب الرئيس ).عدد (  ) 3أعضاء من الهيئة التدريسية.باحث اجتماعي ( عضوا ).باحث نفسي ( .عضوا ).عدد (  ) 2مساعد إداري.-معلم حاصل على دورة في اإلسعافات األولية.
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سابعا  :دور الفريق- :
يؤدي الفريق دورة على محورين -:
احملور األول  :ويتضمن دور الفريق اإلداري - :
1 .1وضع خطة عمل واضحة ومحددة لكيفية التصرف عند حدوث أزمة للتقليل
من االرتباك والفوضى.
2 .2القدرة على السيطرة على املواقف وإعادة النظام داخل املدرسة.
3 .3إيضاح احلقيقة حول احلدث ألعضاء املجتمع املدرسي وأولياء األمور.
4 .4يكون الفريق همزة الوصل مع اجلهات املسئولة خارج املدرسة (صحافة-
املنطقة التعليمية التابعة لها املدرسة  -وزارة التربية  -اجلهات األمنية).
احملور الثاني  -دور الفريق الفني ( :باحث اجتماعي  -باحث نفسي).
أهداف الفريق الفني - :
1 .1امتصاص تأثير األزمة أو احلادثة.
2 .2التخفيف من حده األزمة بعقد اللقاءات اجلماعية للمتأثرين بإتباع اخلطوات
الست (وال يقوم بعقد وإدارة اللقاءات اجلماعية للمتأثرين إال من حصل على
التدريب املناسب لذلك).
ولكي يحقق فريق التدخل السريع دوره على النحو املطلوب يجب مراعاة ما يلي - :
1 .1إصدار نشرة توضح أهمية الفريق وأهدافه وأسماء أعضائه وتعلق في مكان
بارز في املدرسة.
2 .2ضرورة وجود كشف بأرقام هواتف الطوارئ لالستعانة بها عند احلاجة.
3 .3إتباع التعليمات وإرشادات الدفاع املدني.
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4 .4توفير مكان متفق عليه الجتماعات الفريق بعيد عن اإلزعاج واملقاطعات.
5 .5أن يكون كل عضو في الفريق ملم بدوره ومهمته أثناء حدوث األزمة.
6 .6ميكن التغيير واإلضافة في الئحة تشكيل الفريق بحسب ظروف كل مدرسة.
7 .7أن يجتمع الفريق في بداية ونهاية كل عام دراسي لعمل التدريب الالزم
ألعضائه.
8 .8اجتماعات الفريق خالل العام الدراسي تكون بعد حدوث األزمة.

ثامنا  :خطوات عمل فريق التدخل السريع في مواقف األزمات -:
 -1مرحلة االستعداد -:

·االتفاق على وجود بوسترات عند مكان مطفآت احلريق للتنبيه على استخدام
كل نوع على حده.
·التدريب على اإلخالء عن طريق عمل التدريبات بالتعاون مع الدفاع املدني.
·عمل دورة اإلسعافات األولية بالتنسيق مع املراكز الصحية.
·عقد اجتماع دوري للفريق لشرح آلية اخلطة املوضوعة.
 -2مرحلة االستجابة - :

في حالة حدوث أزمة داخل املدرسة على فريق التدخل السريع في مواقف
األزمات املشكل داخل املدرسة إتباع اإلجراءات التالية -:
·االتصال بأعضاء الفريق املكلفني باألمر باجلهات املعنية باألزمة وذلك منذ
بداية األزمة ودون االنتظار.
·معرفة نوع احلادث والتصرف على ضوئه لتهدئة املكان واحلفاظ على الطالب
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بإصدار نداءات من خالل اإلذاعة املدرسية بالبعد عن مكان احلادث وعدم
التجمهر أو التجمع في مكان واحد أو على الساللم.
·إصدار نداءات ملعلمي احلصص باحلفاظ على الطالب وتهدئتهم واخلروج بهم
إلى املكان املخصص لتجمعهم املتفق عليه مسبقا والذي يعلن عنه في حينه
أيضا.
·تهدئة الطالب بشرح أبعاد املوقف وإثارة ومتابعة الطالب املتأثرين طبقا خلطة
عمل الفريق املدرب عليها.
·على معلمي التربية البدنية املدربني على اإلسعافات األولية القيام بحاالت
اإلسعافات بني الطلبة إذا استدعي املوقف.
·تعاون أعضاء الفريق مع اجلهات املعنية التي مت طلبها ملباشرة التعامل مع
احلادث.
·التعامــل مــع أوليــاء األمــور لتبصيرهــم باملوقــف واالطمئنــان علــى أبنائهــم،
واالســتعانة مبجلــس آبــاء ومعلمــن املدرســة.
·القضاء على أثر الصدمة على املتأثرين وعودة جو املدرسة إلى السابق.
·قيام الفريق الفني (الباحث االجتماعي والنفسي) عضوا الفريق باألعداد
للجلسات واللقاءات اجلماعية للمتأثرين من الطلبة.
 -3مرحلة العالج :

عمل الفريق بعد حدوث األزمة(حادث عارض)داخل املدارس -:
بعـد السـيطرة علـى املوقـف وإعـادة النظـام داخـل املدرسـة يقـوم الباحـث
االجتماعـي بالتعـاون مـع الباحـث النفسـي ممـن سـبق واجتـازا تدريـب خـاص فـي
كيفيـة التعامـل مـع األزمـات بعقـد لقـاءات جماعيـة (تركـز علـى السـماح للطلبـة
30

دليل عمل ِ
فرق التدخل الرسيع يف مواقف األزمات والحوادث

املتأثريـن بالتعبيـر بصراحـة وحريـة عن املشـاعر واالسـتجابات األخرى التي نتجت
عـن تأثرهـم باألزمـة) مـن خلال تطبيـق اخلطـوات السـت للتدخـل السـريع فـي
مواقـف األزمـات  ،ومسـاعدة املتأثريـن فـي األزمـة مـن الطلاب علـى أن تكـون
املشـاركة تطوعيـة وليسـت إلزاميـة ،مـع أهميـة اإلعلان عـن موعـد ومـكان وتاريـخ
هـذه اللقـاءات ،وإن لـم يجتـازوا التدريـب فـي كيفيـة التعامـل مـع األزمـات يتـم فـي
هـذه احلالـة االسـتعانة مبـن اجتـازوا التدريـب من الباحثني باملـدارس القريبة  ،وإن
لـم يوجـد يتـم االسـتعانة بالتوجيـه الفنـي التخـاذ اإلجـراء املطلـوب.
< وهناك أمور يجب مراعاتها عند إدارة تلك اجللسات و اللقاءات اجلماعية -:
·يقوم بإدارة اللقاءات أو اجللسات اجلماعية الباحث االجتماعي والنفسي
ويتولى أحدهم قيادة اللقاء بناء على اتفاق مسبق ويعاونه األخر.
·يستمر اللقاء أو اجللسة عادة من ساعة إلى ساعة ونصف وتكون اجللسة على
شكل دائري ملزيد من التفاعل بني األعضاء.
·مينع كتابة املالحظات والتسجيالت بكل أنواعها أثناء اللقاء حفاظا على مبدأ
السرية.
·وتعقد اللقاءات اجلماعية للطلبة املتأثرين باألزمة بإتباع اخلطوات الست
لبرنامج التدخل السريع أثناء األزمات.

< و اللقاءات أو اجللسات اجلماعية -:
هي عبارة عن لقاءات جماعية تركز على السماح للطلبة املتأثرين بالتعبير
بصراحة وحرية عن املشاعر واالستجابات األخرى التي نتجت عن تأثرهم باحلدث
احلرج وذلك بإتباع اخلطوات الست لبرنامج التدخل السريع أثناء األزمات والتي
تهدف إلى - :
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< أهداف اخلطوات الست -:

التقليل من تأثير األزمة أو احلدث احلرج والتحدث عنه في جو من السرية.مساعدة الطالب على التعبير عن مشاعرهم املكبوتة وبخاصة في حالة احلزن.مساعدة الطالب على التعرف على هذه املشاعر وردود األفعال وأثرها فيتكوين األعراض لديهم.

تعليم الطالب املهارات السلوكية واملعرفية السليمة للسيطرة والتحكم فيالضغوط التي يعانون منها نتيجة األزمة.
توفير الفرصة للباحث االجتماعي والنفسي للتعرف على احلاالت احملتاجةللعالج وإجراء التحويالت الالزمة.
مع مالحظة :أن تلك اجللسات أو اللقاءات ليست جلسات للعالج النفسي وإمنا
مناقشات تسير بخطوات هادفة لتحقيق األهداف السابقة.
 -1مرحلة التمهيد -:

يقدم القائد نفسه ويوضح دورة والهدف من اجللسة.وضع قوانني يلتزم بها (حتديد زمن اجللسة ،االجتماع متواصل ،السرية التامة،احترام مشاعر اآلخرين ،ال انتقاد أو اتهام ،عدم املقاطعة ،إمكانية مترير الدور).
 -2مرحلة الواقع -:

تعريف املشاركني بأنفسهم.شرح ملا حدث (ماذا حدث ،دورة في احلادث ،شاهد ،سمع ،عالقته باملتأثرين).ترك الفرصة لكل مشارك لبيان دورة في احلادث. - 3مرحلة الشعور :

ما هو ردود فعلك األولى ؟ ماذا كنت تشعر وقت احلدث ؟32
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ما هو شعورك عندما تتذكر احلادث ؟ماذا تشعر اآلن؟إمكانية مترير الدور.تقدمي الدعم واملساندة. -4مرحلة العرض :

ما هو وقع احلدث عليك عضويا ونفسيا.ما هي األعراض التي عانيت منها بعد وقوع احلدث.ما هي التغيرات التي طرأت على سلوكك بعد احلدث. -5مرحلة التعلم :

التعريف باألعراض التي ظهرت وسبب ظهورها ومناقشتها.بيان أن األعراض ردود فعل طبيعية للحدث ولفترة قصيرة.معلومات عن الضغط والتوتر. -6مرحلة اخلالصة :

جمع املعلومات وربطها وتقدمي املعلومات الصحيحة.التأكيد على تفاعل املجموعة.التأكيد على استخدام الدعم املعنوي.تقدمي املقترحات أو التوصيات ان وجدت.التأكد من عدم ترك أسئلة دون إجابات.-عدم إمكانية عقد جلسة لنفس املجموعة مرة أخرى.
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الفصل الثالث
اإلجراءات العملية لفريق التدخل السريع في
مواقف األزمات
أو ًال :دور الباحث االجتماعي والنفسي في مواجهة مواقف األزمات في
املدارس.
ثانيا :دور التوجيه الفني للخدمة االجتماعية والنفسية مع فرق التدخل
السريع في مواقف األزمات.
ثالثا :اإلجراءات العملية لفريق التدخل السريع في مواقف األزمات على
مستوى املدرسة.
رابعا :اإلجراءات العملية لفريق التدخل السريع في مواقف األزمات على
مستوى وزارة التربية.
خامسا :أمثلة ملواقف األزمات واحلوادث و إجراءات التعامل والتصرف
معها.
 -الـمـالح ـ ـ ــق.

الف�صل الثالث
الإجراءات العملية لفريق التدخل ال�سريع يف مواقف الأزمات
أوال :دور الباحث االجتماعي والنفسي في مواجهة مواقف األزمات في
املدارس-:
متر األزمة بثالث مراحل (قبل وقوع األزمة  -أثناء حدوثها  -بعد انتهائها)،
وبذلك سوف نعرض لدور الباحث االجتماعي والنفسي في كل مرحلة من املراحل
التي متر بها األزمة باعتباره عضو هام وفعال من أعضاء فريق التدخل السريع
في مواقف األزمات ونحدده فيما يلي- :
املرحلة األولى  -:قبل وقوع األزمة (مرحلة االستعداد) - :

لكي ينجح الباحث االجتماعي والنفسي في مواجهة األزمات املتوقعة طبقاً
لنوع النشاط أو احلدث فإنه من الضروري القيام مبا يلي:
·وضع استمارة تشمل جميع أنواع البيانات عن املدرسة ومشكالتها ومخاطرها،
وبناء قاعدة معلومات جيدة عنها.
·إعداد ملفات لتوقعات مخاطر وقوع األزمات وعمل سيناريو دقيق للمواجهة
في حالة وقوع األزمة (لتحديد األدوار املناطة لكل شخص).
·حتديد وسائل وبدائل االتصال  ،وأشخاص االتصال بدقة.
·إعداد فريق املواجهة من األفراد املوجودة داخل املدرسة وخارجها (خاصة
ممن حصلوا على دورات تدريبية على كيفية التعامل مع مواقف األزمات،
وممن لديهم دورات في اإلسعافات األولية).
·وضع خطة واضحة وقائية للمؤسسات احمليطة باملدرسة لتحديد دور كل منهم
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عند وقوع األزمة.
·عمل حتليل كيفي وكمي للمعلومات مع رسم مخططات لتوقعات حدوث األزمة
للمدرسة.
·حث إدارة املدرسة (معلمني  -إداريني) على تنميتهم وتدريبهم على مهارات
لتدخل السريع في مواجهة األزمات في حال وقوعها وذلك من خالل إكسابهم
املهارات التالية (القدرة على االتصال اجليد ،والقدرة على التحكم الذاتي
وعدم االنهيار ،واملرونة في وضع البدائل ،واجلراءة في اتخاذ القرار احملسوب
بدقة وموضوعية ،واللياقة البدنية والنفسية) وغيرها ،وكذلك أخذ دورات
تدريبية في اإلسعافات األولية.
·تدريب الطالب والعاملني في املدارس على املهارات السلوكية واملعرفية السليمة
للسيطرة والتحكم في الضغوط التي يعانون منها نتيجة األزمة.
·العمل على إعداد لقاءات إرشادية وقائية تساهم في إعداد كادر مؤهل
للتصرف في املواقف الطارئة واألزمات.
·مخاطبة املسئولني ومدراء املدارس لتفعيل برنامج التدخل السريع في األزمات،
وتوضيح األهداف واألهمية في حالة التدخل السريع.
·تشكيل أعضاء فريق للتدخل السريع في مواقف األزمات.
·إنشاء جروب عبر الهاتف ( الذكي ) للتواصل االجتماعي مع أعضاء التدخل
السريع  ،لسهولة التبليغ عن أي حادث أو أزمة والتصرف السريع.
·إعداد كشف بأرقام هواتف الطوارئ واالستعانة بهم عند احلاجة.
·حتديد مكان متفق عليه لعقد اجتماعات أعضاء التدخل السريع ،على أن
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يجتمع األعضاء في بداية ونهاية العام الدراسي.
·إعداد دورة تدريبية للباحثات والباحثني االجتماعيني والنفسيني في جميع
املناطق التعليمية وتزويدهم مبهارات تؤهلهم للتعامل مع األزمات الطارئة.
·وضع خطة عمل واضحة ومحددة لكيفية التصرف عن حدوث أزمة مفاجئة
للتقليل من االرتباك والفوضى باملدارس.
·إعداد دليل عمل لفريق التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس
(من قبل إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ،وتوزيعها على أعضاء الفرق
باملناطق التعليمية.
املرحلة الثانية  :أثناء وقوع األزمة ( مرحلة االستجابة أثناء األزمات )- :

ويقوم الباحثني االجتماعيني والنفسيني مبجموعة من التصرفات واألفعال
التالية أثناء وقوع األزمة ومنها -:
·تقدير املوقف بدقة للغاية (لتحديد حجم واجتاه ومالبسات األزمة ومتابعة
تطورها)
·القيام بنشر الوعي الوقائي ودواعي األمن والسالمة خلفض حده التوتر
والصدمة حتى ال حتدث مشكالت أخرى.
·اتخاذ القرارات السريعة الفعالة في ضوء الظروف الضاغطة.
·تنفيذ اخلطط املوجودة للمواجهة وعمل التعديل املناسب لتحديد كيفية
التصرف.
·تنفيذ املهام اخلاصة بالتدخل السريع أثناء األزمات وحتمل كل عضو القيام
بدوره.
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·وضع البدائل بالتنسيق مع أعضاء التدخل السريع وسرعة تقدمي املساعدة
لضمان عدم الضرر.
·االتصال اجليد باإلعالم وعدم السماح لكل األفراد باإلدالء مبعلومات قد تكون
خاطئة ،أي البد من حتديد مسئول اتصال إعالمي للتأكد من وصول املعلومات
للناس بدقة.
·القيام بدور املتابعة والتنسيق والترابط بني عناصر وأعضاء إدارة األزمة
وتيسير وسائل االتصال املستمرة لضمان خفض حالة التوتر وتأثير الصدمة
للمستوى العادي.
·قيام الفريق الفني (الباحث االجتماعي والنفسي) عضوا الفريق باإلعداد
للجلسات واللقاءات اجلماعية للمتأثرين باألزمة من الطلبة.
املرحلة الثالثة  :ما بعد حدوث األزمة ( مرحلة العالج ) - :

اتخاذ اإلجراءات العالجية بالتعاون ما بني فريق التدخل السريع الفني (الباحث
االجتماعي والباحث النفسي) للعالج واإلرشاد النفسي للحاالت املتأثرة باألزمات
وذلك من خالل عقد جلسات ولقاءات جماعية وتطبيق اخلطوات الست لبرنامج
التدخل السريع أثناء مواقف األزمات.
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ثانيـا :دور التوجيـه الفنـي للخدمـة االجتماعيـة والنفسـية مـع فـرق
التدخـل السـريع فـي مواقـف األزمـات:
للتوجيه الفني دور كبير ومهم في تفعيل برامج التدخل السريع لتحقيق األهداف
املرجوة منها ويكون ذلك من خالل -:
·حث جميع الباحثني على تشكيل فرق عمل التدخل السريع في مواقف األزمات
في مدارسهم حسب شروطه.
·متابعة نشاط الباحثني في هذا املجال واإلطالع على سجالتهم اخلاصة
ببرنامج التدخل السريع .متابعة األحداث التي قد تقع في املدارس والتعرف
على دور الباحثني في متابعة احلادث.
·احلرص على توفر النشرات اخلاصة بأعضاء فريق التدخل السريع أثناء
األزمات على مستوى املناطق لدى مكاتب اخلدمة االجتماعية والنفسية.
·إعداد برنامج تدريبي إلعداد الباحثني حول كيفية التعامل مع مواقف األزمات
واحلوادث.
·حث الباحثني على االتصال املباشر بالباحثني الذين اجتازوا الدورات التدريبية
حول التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس القريبة لالستعانة بهم
في حالة حدوث طارئ في املدرسة.
·التوعية بأهمية فريق التدخل السريع في املدارس من خالل االجتماعات
التوجيهية الفردية أو اجلماعية.
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ثالثـا :اإلجـراءات العمليـة لفريـق التدخـل السـريع فـي مواقـف األزمـات
علـى مسـتوى املدرسـة-:
تشكيل الفريق :
1-1يبدأ الباحث االجتماعي بتشكيل فرق التدخل السريع في مواقف األزمات
مبدرسته بالتعاون مع الهيئة اإلدارية في املدرسة (برئاسة مدير املدرسة).
2-2إعداد خطة عمل الفريق وطرق املتابعة والتقييم.
3-3إعداد مذكرة بأهمية الفريق وأهدافه ومهامه وشروط العضوية فيه وعرضها
ومناقشتها في بداية العام الدراسي مع الهيئة التعليمية واإلدارية باملدرسة.
4-4يكون اجتماع الفريق في بداية ونهاية كل عام دراسي لعمل التدريب الالزم
ألعضائه.
5-5اجتماعات الفريق خالل العام الدراسي تكون بعد حدوث األزمة.
6-6إعداد سجل خاص يشمل أعضاء الفريق ،خطة العمل ،نشاطه ،تقييم اخلطة.
7-7االستعانة بدليل عمل فرق التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس
وحسب اإلرشادات التي يتضمنها.
8-8التركيز على البرامج التوعوية اخلاصة باألزمات وطرق التعامل معها املوجهة
لكل من (الطالب  -الهيئة التعليمية اإلدارية  -أولياء األمور).
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رابعـا :اإلجـراءات العمليـة لفريـق التدخـل السـريع فـي مواقـف األزمـات
علـى مسـتوى وزارة التربيـة:
جدول يوضح إجراءات التعامل مع األزمات واحلوادث على مستوى وزارة التربية
املرحلة

إجراءات التعامل مع األزمات واحلوادث

التأكد من تنفيذ جميع اإلجراءات الوقائية التي متحتديدها بدليل التدخل السريع في مواقف األزمات.
 -١قبل األزمة أو احلدث

عقد اجتماع مبدئي أول العام الدراسي  ،ثم يتم بعدهعقد االجتماعات الدورية كل شهر.
إعداد محاضر تنظيم التعاون مع جميع اجلهات.ضرورة إخطار املنطقة التعليمية مبا مت من إجراءاتجتاه األزمات.

 -٢في أثناء األزمة أو
احلدث

إخطار اجلهات خارج الوزارة واملسؤولة عن تقدمياملعاونة التخصصية للسيطرة على احلدث والتي سبق
عمل محضر تنظيم تعاون معها.
إخطار املنطقة التعليمية بنوعية وقوة احلدث وعددتكراره ومدي تأثيره علي سير العمل.
متابعة احلدث وإجراءات السيطرة عليها طبقا للتعليمات.تسجيل جميع البالغات الصادرة والواردة واإلجراءاتالتي متت حيالها في سجل البالغات وسير احلوادث.

 -٣بعد األزمة أو احلدث

قيام الفريق الفني بحصر املتأثرين وإعداد جلسةجماعية قبل مرور (  ) 72ساعة.
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خامسـ ًا :أمثلـة ملواقـف األزمـات واحلـوادث و إجـراءات التعامـل والتصـرف
معها-:
·الكوارث البشرية مثل (احلروب  -االنفجارات  -احلرائق ....وغيرها) أو
الكوارث الطبيعية مثل (الزالزل  -اإلمطار الشديدة  -العواصف الترابية.....
وغيرها).
·حاالت الفقدان أو االنفصال (فقدان أحد الوالدين  -األقارب  -موت شخص
داخل املدرسة أو خارجها  -حوادث مؤملة باملدرسة وغيرها).
وتظل هذه املواقف واألحداث مؤثرة في حياة الطالب لفترة من الوقت مما
يستدعي إعداد فرق للتدخل أثناء األزمات في املدارس من املتخصصني في
املجاالت االجتماعية والنفسية والتربوية ملساعدة الطالب املتأثرين باألزمة على
اكتشاف خبراتهم املتعلقة باألزمة وفهم ردود أفعالهم إلى جانب مساعدتهم على
تقييم قدراتهم في التعامل مع األزمات ،وتقدمي الدعم واملساندة لهم لوقايتهم
من التدهور أو االنهيار وحتقيق النمو السليم مع التركيز على أن من نتعامل
معهم أسوياء وليسوا مرضى ،ومن أمثلة األزمات واحلوادث وإجراءات التعامل
والتصرف معها نوضحها في اجلدول التالي -:
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جدول يوضح
أمثلة للمواقف واألزمات واحلوادث و إجراءات التعامل معها
األزمة أو احلادثة

إجراءات التعامل والتدخل السريع في مواقف األزمات واحلوادث

< عند ورود التحذير قبل بداية الدوام املدرسي -:

استخدام وسيلة االتصال املتفق عليها مع الطالب حيث يتم خاللهاإبالغهم بالظاهرة اجلوية (عاصفة ترابية  -غبار كثيف  -أمطار
رعدية وغيرها من الظواهر) وذلك إذا صدر قرار بتعطيل ......

< ورود التحذيــر بعــد بدايــة املدرســة (وصــول الظاهــرة بشــكل
مفاجــئ):

االتصال على أولياء األمور وإبالغهم باحلالة والرغبة للحضورللمدرسة بأسرع وقت ممكن الستالم أبنائهم في حالة وجود وقت
كاف قبل وصول الظاهرة.

 -1ظاهرة التقلبات
املناخية املفاجئة
(عاصفة ترابية  -غبار
كثيف  -أمطار رعدية
...الخ )

إغالق النوافذ واألبواب مع احملافظة على كمية األوكسجني الالزمةفي هذه املواقع.
إبقاء الطلبة داخل الفصول مع التأكيد على املعلمني بعدم إخراجهمإلى في حالة الضرورة.
احملافظة على الهدوء.تشغيل وسائل التهوية البديلة ما أمكن ذلك.إعطاء االهتمام الالزم ذو احلاالت الصحية املزمنة واملدونة بسجالتالباحث االجتماعي.
الطالب الذين لديهم حاالت طبية تتطلب إجراءات اسعافية عاجلةيتم التأكيد على أولياء األمور بتزويدهم بالبخاخات اخلاصة بتلك
احلالة مع إعطائهم االهتمام الكامل وتواجدهم معهم دائما.
عند احتمالية وصول الغبار داخل املدرسة يتم إبالغ الطلبة بوضعمناديل مبللة باملاء على األنف والفم في حال تأزم بعض احلاالت
الصحية للطلبة يتم العمل على نقلها إلى اقرب مستشفي أو مركز
صحي إلعطائهم العالج الالزم بعد االتصال على ولي األمر واخذ
املوافقة.
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تابع جدول يوضح
أمثلة للمواقف واألزمات واحلوادث و إجراءات التعامل معها
األزمة أو احلادثة

إجراءات التعامل والتدخل السريع في مواقف األزمات واحلوادث
-الهدوء والتماسك والثقة بالنفس  ،وإبالغ اجلهات األمنية.

 -2كيف تتصرف حيال
دخول شخص غريب
الهوية أربك املدرسة .

التعامل مع الشخص وفق احلالة التي عليها (سكر  -لوثة عقلية)التعامل بهدوء مع الشخص والذهاب به إلى غرفة املدرسة والتحفظ
عليه وإبالغ اجلهات األمنية.
التعامل مع الشخص إذا كان (يحمل سالح أبيض ....الخ) بنفساآللية السابقة مع مراعاة إبعاد الطالب عن مكان تواجد هذا
الشخص وإبالغ اجلهات األمنية واالبتعاد قدر األماكن عن موجهة
املواقف بشكل مباشر.
إبالغ املنطقة التعليمية مبا اتخذ من إجراءات جتاه هذا املوقف.االتصال الفوري على اإلسعاف واإلبالغ عن وضعية املصاب معشرح سريع للحالة حتى وصولهم ملكان سقوط املصاب.

 -3كيف تتعامل مع
سقوط طالب من مكان
مرتفع أو تعرضه خلطر
صحي مفاجئ
أو وفاة

استدعاء ممرض حلني وصول اإلسعاف والفريق املدرب علىاإلسعافات.
عدم حتريك الطالب املصاب إلى في حالة الضرورة القصوى ألنهمن احملتمل أن يصاحب السقوط إصابات الرأس أو إصابات في
العمود الفقري.
عدم ترك املصاب مبفرده وحتى إن لم تكن هناك أي شكوى أو أيةإصابات واضحة مع مالحظته حتى وصول املساعدة الطبية.
عدم إعطاء املصاب أية مسكنات أو أية أو شراب قبل استشارةالطبيب.
عدم االقتراب من اإلصابة أو الضغط على أية عظم أو نتوء بارز.-إبالغ املنطقة التعليمية مبا اتخذ من إجراءات جتاه هذا املوقف.
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تابع جدول يوضح
أمثلة للمواقف واألزمات واحلوادث و إجراءات التعامل معها
األزمة أو احلادثة

 -4التصرف عند تسرب
غاز غير معروف مكانه
من أحد املختبرات

إجراءات التعامل والتدخل السريع في مواقف األزمات واحلوادث
ال حتاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو اإليقاف والتقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث
انفجار.
إخالء منطقة تسرب الغاز فورا (املختبر -غرفة التحضير ...الخ)من جميع الطالب واملعلمني والعاملني.
إحكام غلق صمام الغاز.إطفاء مصادر اإلشعال القريبة. تهوية املكان بفتح النوافذ واألبواب.حتديد مصدر التسرب والقيام بإصالحه بواسطة املختصني.-إبالغ املنطقة التعليمية مبا اتخذ من إجراءات جتاه هذا املوقف.
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المالحق

 -1خطة مقترحة إلدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية تشغيلية
لتفعيل برنامج التدخل السريع
م

اإلجراءات التنفيذية

1

إصدار نشره صادرة من مكتب الوكيل املساعد للتنمية
التربوية واألنشطة ملخاطبة مدراء عموم املناطق
التعليمية لتفعيل البرنامج وتشكيل الفرق وتوضيح
األهداف واألهمية.

2

تشكيل فريق التدخل السريع بحيث يكون األعضاء
من موجهي اخلدمة االجتماعية والنفسية كل منطقة
ترشيح موجه فني ويتكون الفريق من أعضاء ( ) 6
مناطق تعليمية برئاسة مدير اإلدارة.

3

وضع خطة عمل واضحة ومحددة لكيفية التصرف
عن حدوث أزمة مفاجئة للتقليل من االرتباك والفوضى
باملدارس.

4

إعداد كشف بأرقام هواتف الطوارئ واالستعانة بهم
عند احلاجة.

5

إتباع اإلرشادات والتعليمات من الدفاع املدني والتعاون
معهم.

6

حتديد مكان متفق عليه لعقد اجتماعات الفريق
الرئيسي.

7

يجتمع الفريق في بداية ونهاية العام الدراسي.

8

إعداد دورة تدريبية للباحثني والباحثات االجتماعيني
والنفسيني في جميع املناطق التعليمية وتزويدهم
مبهارات تؤهلهم للتعامل مع األزمات الطارئة

الفترة
الزمنية

املتابعة
نفذ

لم ينفذ

مالحظات
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تابع خطة مقترحة إلدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية تشغيلية لتفعيل
برنامج التدخل السريع
م
٩

اإلجراءات التنفيذية
إعداد بروشورات توعوية إرشادية وقائية .

إعداد طباعة دليل عمل فريق التدخل السريع في
 10مواقف األزمات في املدارس ،بعد اإلطالع عليه من قبل
الفريق الرئيسي.
إعداد لقاءات تنويرية للباحثني وموجهني اخلدمة
 11االجتماعية والنفسية برئاسة الوكيل املساعد للتنمية
التربوية واألنشطة.
إعداد ملف أو سجل في اإلدارة يحتوي على أسماء
 12الفريق الرئيسي ( الفني ) والنشرات وإصدارات
الفريق.
إجراء مخاطبات إلى جهات ومؤسسات وهيئات أخرى
13
مثل جامعة الكويت بهدف تنظيم دورات تدريبية مهنية.
إنشاء موقع الكتروني عبر موقع جوجل للدخول في
 14املوقع بحيث يحتوي على إرشادات توعوية حول (ما هو
العمل عند حدوث أزمة أو مشكلة ).
إنشاء جروب عبر الهاتف ( االيفون ) للتواصل
 15االجتماعي مع أعضاء الفريق الرئيسي ،لسهولة التبليغ
عن أي حادث أو أزمة والتصرف السريع.
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الفترة
الزمنية

املتابعة
نفذ

لم ينفذ

مالحظات

 -٢سجل فريق التدخل السريع في مواقف األزمات في املدارس-:
بيانات أولية :
املنطقة التعليمية...................................................................:
اسم املدرسة.......................................................................:
العام الدراسي.....................................................................:
اسم مدير املدرسة.................................................................:
اسم مدير املدرسة املساعد .......................................................:
اسم مدير املدرسة املساعد ...................................................... :
هواتف املدرسة.....................................................................:
البدالة .............................................................................:
الفاكس............................................................................:
الباحثون االجتماعيون :
االسم  ........................................:هاتف ...........................:
االسم  ........................................:هاتف ...........................:
الباحثون النفسيون:
االسم  ........................................:هاتف ...........................:
االسم  ........................................:هاتف ...........................:
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كشف بأسماء فريق التدخل السريع في املدرسة
االسم

الوظيفة

دوره بالفريق

مدير املدرسة
مدير املدرسة املساعد
مساعد إداري
مساعد إداري
الباحث االجتماعي
الباحث النفسي
معلم حاصل على دورة في اإلسعافات األولية
معلم (يفضل من لدية دورات في اإلسعافات األولية)
معلم (يفضل من لدية دورات في اإلسعافات األولية)
معلم (يفضل من لدية دورات في اإلسعافات األولية)
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يعتمد،،،
مـدي ـ ــر املدرس ـ ــة

 -٣تسجيل مواقف األزمات
التاريخ ............................................................................ :
نوع األزمة ......................................................................... :
......................................................................................
كيفية تدخل أعضاء الفريق أثناء األزمة :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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عدد الطلبة املتأثرين أو املصابني :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
تدخل املؤسسات اخلارجية -:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
املعوقات -:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

56

دليل عمل ِ
فرق التدخل الرسيع يف مواقف األزمات والحوادث

 -٤كيفية تسجيل االجتماعات اخلاصة بفريق التدخل السريع
رقم االجتماع...................................................................... :
التاريخ ............................................................................ :
اليوم............................................................................... :
احلضور:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
املعتذرون:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
محضر االجتماع:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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 -5جدول الزيارات التتبعية
تاريخ الزيـ ـ ـ ـ ــارة
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مالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
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التوق ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــع

تابع جدول الزيارات التتبعية
تاريخ الزيـ ـ ـ ـ ــارة

مالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

التوق ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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أودع مبكتبة وزارة التربية
(٢٠١٨/٢/١٩ )١٤٩
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