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:  تمهٌــــــــــــــــد 
تشهد المجتمعات موجات من الخوف الجماعً عند تفشً األوبئة، كماا تحادث راورة ااً التفساٌرات 

المرتبطااة ببسااباه هااعا المعاناااة الجماعٌااة جااراء الوباااء، وتتساابه اااً موجااة ماان التنا ضااات 

أمااراج جدٌاادة، ال تتااواار بشاابنها معلومااات أو تو عااات بكٌفٌااة   ، ااألوبئااة بطبٌعتهاااالقٌمٌااة

وكلّمااا كااان الوباااء خطٌاارار بساابه ساارعة انتشااارا . انتشااارها ومكااحتهااا، وال ٌوجااد عاابل  لهااا

، زادت المدة الزمنٌة بابل عابل  واضا ، بهوانتقاله بالعدوى واآلرار التً ٌتركها على المصابٌن 

وكانت المساحة متروكة لبلجتهادات الفردٌة واالجتماعٌة، والتمسك ببي أمل اً الخبلص، حتى 

.وإن كان علك ٌتمرل اً ممارسات غٌر منطقٌة

اااً المئااة ماان  80حالٌااار، أشااارت تقااارٌر إعبلمٌااة صااٌنٌة إلااى أن " كورونااا"واااً إطااار انتشااار 

المرضى اً الصٌن تلقوا عبلجار تقلٌادٌار، وبضاج الن ار عان ااعلٌاة العابل  التقلٌادي مان عدماه 

على مواجهة الوباء، إال أنه ٌؤرر ااً حالاة الفارد، و اد ٌعطٌاه بعاج التاوازن الاداخلً المارتبط 

. باعتقادا اً ااعلٌة الوصفة الشعبٌة

وُتشٌر سٌكولوجٌا األوبئة إلى أنه اً األزمات ٌداع الخوف والقلق واالرتٌاه الفرد نحو •
، وٌستعٌد "نهاٌات  وس  زح"سلوكٌات متنا ضة غٌر منطقٌة تشبه اً بعج األحٌان طله 

.  الفرد نمطار أشبه بالحٌاة البدائٌة غٌر المتحضرة التً تحركها المشاعر والحاجات البدائٌة



الهلع الجماعً
وأرنااااء انتشاااار األوبئاااة، ٌواجاااه الفااارد 

مخااااطر احتمااااالت إصاااابته باااالمرج، 

وهااعا وحاادا  اااس علااى تحّماال البشااّري 

الضااااعٌف، لكاااان مااااا هااااو أرقاااال ٌاااارتبط 

بالمجهول، وهو ماا ٌتسابه ااً تصااعد 

مشاااااااعر الخااااااوف والقلااااااق مقارنااااااة 

باألمراج العادٌة، والتً  د تكون أكرار 

. خطورة مقارنة بالوباء إعا أصاه الفرد

وهعا ماا ٌفّسار المناكفاات والمشاكساات 

التاااً تحااادث ااااً محااابلت بٌاااع الماااواد 

ورق "الضعائٌااااااااة، أو حمااااااااى شااااااااراء 

التاااً انتشااارت ااااً أوروباااا " التوالٌااات

والوالٌاااااات المتحاااااادة، حٌاااااث ارغاااااات 

الرااااوف منهاااا اجااابة مااان دون معرااااة 

.السبه المباشر لعلك



الخااوف ال ٌتعلّااق بالمصااابٌن اقااط، باال 

بخرى، با ٌشمل المجتماع كلاه بدرجاة أو

اهااااً حالااااة مرتبطااااة بساااارعة انتشااااار 

الوباء، وعدم وجاود القادرة علاى توّ اع 

متاااى وكٌاااف ٌنتهاااً، وال ٌوجاااد ساااقف 

. واضااا  أو ٌقاااٌن ب هاااور دواء معاااال 

وٌضااااااف إلاااااى عااااادم الٌقاااااٌن وجهااااال 

المسااااتقبل، عاماااال رقااااة الشااااعوه اااااً 

مؤسسااااات دولهااااا، اكلمااااا كاناااات لاااادى 

الشعوه رقة عالٌة اً مؤسسات الدولة 

وخاااادماتها، كاناااات هناااااك  اااادرة علااااى 

القلااااق العااااام  حاااادةاالحتااااواء وتقلٌاااال 

وتحجٌمه، والعكس صحٌ ، 



اإلشاعات اً الفضاء العام
ماان األمرااال العالمٌااة المعرواااة حااول اإلشاااعات أن 

الكعباااة تقطاااع نصاااف الكااارة األرضاااٌة  بااال أن "

".تنتعل الحقٌقة حعاءها

األوبئااااة "اااااً كتابااااه " ارانااااك ساااانودٌن"أشااااار  

إلى أنه حٌنماا انتشار وبااء الكاولٌرا " والمجتمع

مااؤامرة باابن الوباااء ال هاارت اااً ارنسااا ن رٌااة 

و اااد انتشااارت خصوصاااار  , مااان صااانع اإلنساااان

" لاوٌس اٌلٌاه"إشاعة تفٌد بابن حكوماة الملاك 

تضع مادة الزرنٌخ اً آبار المٌاا، وماع انتشاار 

ألااف ارنسااً اناادلعت  20الوباااء ومااوت حااوالى 

موجاااة عناااف ضاااد الحكوماااة مااان  بااال الشاااعه، 

.وبالكاد استطاعت الشرطة التصدي لها



اضطراه اردي وجماعً

"  كورونا"، وبما أن اٌروس "القلق هو المادة الخام لكل األمراج النفسٌة" اروٌدعالم النفس سٌضموند ٌقول 

المستجد ٌرٌر القلق لدى النسبة األع م من سكان الكرة األرضٌة، امن المحتمل أن ٌضطره تقدٌر األاراد 

لعا . ألنفسهم كما ٌضطره تقدٌرهم لآلخرٌن، ال سٌما أن انتقال وانتشار هعا الفٌروس ٌتم بسرعة غٌر متو عة

القهرٌة، مرل غسل الٌدٌن، مرارار وتكرارار بحجة التطهٌر من المٌكروبات  الوسواسٌةت هر األعراج 

.والفٌروسات

أما  اهرة انتشار الوباء، اإنه ٌسبه ما ٌشبه حالة هستٌرٌا جماعٌة تعانً منها شعوه الكرة األرضٌة  د 

تتحّول إلى أحداث مادٌة اعلٌة تؤدي إلى الفوضى والتخرٌه وانفبلت األمن كما تصّورها أابلم هولٌوود التً 

االسلوك الجماعً ٌعنً التشكٌل التلقائً لجمع من الناس . تدور على اكرة ا تراه انتهاء العالم بسبه اٌروس

والتشكٌل الجماعً حصٌلة اإلرارة . على هٌئة حشد، أو جماعة، أو شعه، أو أمة ٌخضعون لقٌم طارئة

المشتركة للمشاركٌن اٌه، ااألاراد ٌتبرر بعضهم بالبعج اآلخر، وكعلك تؤرر ردود الفعل المشتركة اً أعضاء 

المجتمع، وإزاء علك ٌضعف اإلدراك االجتماعً الفردي والجماعً اً زحمة الفوضى وانعدام التن ٌم، اتنتشر 

.اإلشاعات وحالة الهلع، والمخاوف التً تؤدي إلى االضطرابات، اضبلر عن حالة الهستٌرٌا الجماعٌة

أن األاراد ٌقعون تحت التبرٌر السرٌع والمفاجئ "، "سٌكولوجٌة الجماهٌر"اً كتابه  لوبون غوستافٌرى 

اً منهجٌته التشخٌصٌة  لوبونلم ٌلجب . لتصدٌق ما ٌمهد السبٌل لؤلساطٌر واإلشاعات اتنتشر بسهولة اائقة

، "روحار واحدة للجماهٌر"إلى علم التارٌخ وال إلى علم اال تصاد، وإنما إلى علم النفس، العي أربت أن هناك 

الهلع والععر الجماعً ، أو "كورونا"تخضع إلٌعاز  ائد أو محرك ٌدٌرها وٌسٌطر علٌها، وهو هنا اٌروس 

.منه



الصحةسوسٌولوجً 

. الجماعاة ااً أو اات اتحادهاا بهااالعهنٌة المشتركة التً تتمّتاع إنها 

هكااعا . امااا إن ٌنخاارط الواحااد اااً المجمااور حتااى ٌتضٌاار وٌنصااهر

خلُص إلى أن مناه  التحلٌل النفسً الخاصة باألاراد مختلفة عان 

تلك المناه  الخاصة بالجماعاات، لجهاة أدوات التحلٌال والتقنٌاات 

االشعوه بالمحصلة أشبه بكاررة طبٌعٌاة مفاجئاة، . واالستنتاجات

الرااورات، والحشااود، . غٌاار  ابلااة للتخاطااه اااً سااٌلها البلواعااً

وحتااى حشااود كاارة القاادم، وجمهااور وسااائل التواصاال االجتماااعً 

الحدٌرااة، كلهااا  ااواهر خاضااعة لآللٌااة والخطااورة نفسااٌهما، ألن 

الكل كان، وال ٌزال، ٌنضاوي تحات تسامٌة واحادة وٌتحاّرك ضامن 

.سٌكولوجٌة الجماهٌر: سٌكولوجٌة واحدة هً



حااااول  السوسااااٌولوجٌة هٌاااازلٌت  كلااااودٌنأمااااا أعمااااال 

 السوسااٌولوجٌاالصااحة اتحتاال مكانااة خاصااة داخاال 

الفرنساااٌة، كونهاااا أّول باحراااة ارنساااٌة تهاااتم بهاااعا 

وبرأٌهااااا أن  , الصااااحة سوسااااٌولوجٌاالسااااؤال، أي 

المااارج  ااااهرة اجتماعٌاااة، ألن طبٌعتاااه وتوزٌعاااه 

ٌختلفاااااان باااااٌن العصاااااور والمجتمعاااااات واألوضاااااار 

االجتماعٌااااة، اااااإعا كاناااات األوبئااااة والحّمااااى والساااالّ 

الرئااوي الهاااجس الصااحً األول للمجتمعااات الضربٌااة 

اااً الماضااً، اااإن اختفاااء هااعا األمااراج تقرٌبااار ماان 

الخرٌطااة الصااحٌة لهااعا المجتمعااات، عااّوج ب هااور 

أمراج جدٌدة كبمراج القلاه، واألماراج المعدٌاة، 

، كمااا أن بعااج األمااراج التااً والسااٌداوالساارطان 

أصااب  عبلجهااا ممكنااار داخاال المجتمعااات الضربٌااة ال 

 سااٌماتاازال تعتباار  اتلااة داخاال مجتمعااات أخاارى وال 

. الرالثدول العالم 



عاااااان البعااااااد  هٌاااااازلٌت إن داااااااار •

االجتماعً والرمزي للمارج ساببه 

والؤهااااا لعلاااام الاااانفس االجتماااااعً 

، أكرار مان انتمائهاا واألنرروبولوجٌا

، ألن ماااا ٌاااداع السوساااٌولوجٌاإلاااى 

األاراد إلاى عٌاادة الطبٌاه والتوجاه 

نحااو المستشاافى لااٌس هااو مجمااور 

األعراج العضوٌة التً ت هر على 

الجسااااد، وإنمااااا الرتباااااط الماااارج 

الااااعي " الوا ااااع الحاااازٌن"بمفهااااوم 

.ٌهدد الحٌاة الفردٌة وٌضٌرها



  الساااااااٌكولوجٌاوبعااااااد التعاااااارف علااااااى المناااااااحً 

ساانقوم  , السٌوسااولوجٌا  المهمااة اااً إدارة الوباااء  

. االن بالتعرف على ادارة الوباء  

ن اام لتنساٌق تادخبلت الرعاٌاة " ببنهاا ُتعارف حٌث 

للساااكان ماااع ال اااروف التاااً واالتصااااالت  الصاااحٌة 

  كبٌرةتكون اٌها جهود الرعاٌة العاتٌة للمرٌج 

هادف ٌقوم على نشاط كما تعرف إدارة الوباء ببنها 

البحاااث والحصاااول علاااى المعلوماااات البلزماااة التاااً 

 الوباااءتمكاان اإلدارة ماان التنبااؤ ببماااكن واتجاهااات 

عان معاه، وتهٌئة المناخ المناسه للتعامال المتو ع، 

. والقضاء علٌهأ ه اٌطرٌق اتخاع التدابٌر للتحكم 

وبعاااد التعااارف علاااى مفهاااوم  إدارة الوبااااء سااانقوم 

باسااااتعراج مراحاااال إدارة الوباااااء اااااً الصاااافحات 

-:التالٌة  



التفصٌل  المراحل

عادة ما   لوباءاااإلجراءات التقلٌدٌة، بنفس معه  التعاملٌجوز حودث الوباء ال  عندتبسٌط اإلجراءات وتسهٌلها

وأٌضار ال ٌمكن تجاهل عنصر الو ت العي  د ٌؤدي تجاهله إلى كون حاد وعنٌف، ٌ

ااألمر ٌتطله التدخل السرٌع ،  وباءالاٌه حدث دمار كامل للكٌان اإلداري العي 

  وبائًالوالحاسم من خبلل تبسٌط اإلجراءات مما ٌساعد على التعامل مع الحدث 

.ومعالجته

إخضار التعامل مع األزمة 

للمنهجٌة العلمٌة

اً إطار من العشوائٌة االرتجالٌة أو سٌاسة الفعل ورد  الوباءاال ٌمكن التعامل مع 

للمنه  اإلداري السلٌم لتبكٌد عوامل  الوباء الفعل، بل ٌجه أن ٌخضع التعامل مع 

النجاح، وحماٌة الكٌان اإلداري من أي تطورات غٌر محسوبة  د ٌصعه علٌه 

:احتمال ضضطها، وٌقوم المنه  اإلداري على أربع و ائف أساسٌة هً  

.المتابعة–د . التوجٌه - . التن ٌم -ه. التخطٌط

وتحدٌد وتطورا،  لوباءاتحلٌبلر كامبلر ألسباه   وبائًالالبد أن ٌشمل تقدٌر المو ف  الوبائًتقدٌر المو ف 

رم تقدٌر القدرات اٌه، والمؤررة له، والمساعدة  ,له  الصانعة  للعناصرد ٌق وشامل 

وعلك من خبلل جمع ،  وباءالواإلمكانات المتاحة لدى الجهة المسئولة عن إدارة 

والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وإمكانٌة ، وباءالالمعلومات الد ٌقة عن أبعاد 

.السٌطرة علٌها



الخطط والبدائل التً توضع . الوباء بناءار على تقدٌر المو ف الحالً والمستقبلً ألحداث تحدٌد األولوٌات

.ٌتم ترتٌبها اً ضوء األولوٌات التً تم تحدٌدها واق معاٌٌر معٌنة

العملٌة اإلدارٌة النابج، وشرٌان الدورة الدموٌة اً إدارة "  له" ٌعد تفوٌج السلطة تفوٌج السلطة

  , لوباء اومن رم ٌن ر إلى تفوٌج السلطة محور العملٌة اإلدارٌة سواءر اً إدارة ، وباءال

أو اً نطاق ارٌق المهام األزموٌة، وٌتطله تفوٌج السلطات من  كل ارد من أاراد 

السلطة الضرورٌة لتحقٌق عمله المحدود، واً الو ت عاته على الفرد   بهالفرٌق المناط 

.أن ٌعرف المهام واألنشطة التً ٌتو ع منه إنجازها

ات   نوات االتصال واإلبقاء 

علٌها مع الطرف اآلخر

إلى كم مناسه من المعلومات، وإلى متابعة اورٌة لتداعٌات أحداث  الوباء تحتا  إدارة 

وسلوكٌات أطرااها، ونتائ  هعا السلوكٌات، ومن رم اإن ات   نوات االتصال مع ، الوباء 

.الطرف األخر ٌساعد على تحقٌق هعا الهدف

كما ، الوباء اإلى الفهم الكامل ألبعاد المو ف الناشئ عن التواجد اً مو ع  حتا ٌالوباء الوارة االحتٌاطٌة الكااٌة

تحتا  إلى الدعم المادي والمعنوي العي ٌساعد على سرعة التصدي لؤلحداث، إضااة إلى 

ما ٌمتلكه القطار الخاص من معدات وإمكانٌات كبٌرة ٌمكن تو ٌفها، واالستفادة من 

وإتاحة  الوباء القوى البشرٌة المخلصة والتً من الممكن أن تساعد اً عملٌات إدارة 

..المتطوعٌن  وال تشكل خطرا على سبلمة مدروسةارصة العمل التطوعً واق أسس 



التواجد المستمر اً موا ع 

األحداث

لادى متخاع القارار، لاعا ااإن  بهااوهناك تضٌٌاه للمعلوماات الخاصاة  وباء ال ٌمكن معالجة 

الساري ااً مو اع التواجاد  :التواجد اً موا ع األحداث ٌبخع أحاد أسالوبٌن أساساٌٌن هماا

. الوباء وتبمٌن تداق كم مناسه من البٌانات الكااٌة لمتخع القرار اً إدارة ,  األحداث 

واخاتبلف طبٌعتهاا   ألوبئاةاوهعا تفٌد أكرر اً الجوانه األمنٌاة، حٌاث أناه ون ارار لتبااٌن إنشاء ارق مهمات خاصة

اإن من الضرورة إنشاء ارق المهمات الخاصة وعلك للتادخل السارٌع عناد الحاجاة إلٌهاا، 

علااى أن تخضااع هااعا الفاارق لتاادرٌه خاااص وعااال  حسااه نااور وحجاام المهمااة، كمااا ٌجااه 

.االستفادة من الدول األخرى وعات السبق اً هعا المجال

دون إعابلم وتوعٌاة الماواطنٌن والمقٌماٌن بفاعلٌة وباء اً الحقٌقة ال ٌمكن مواجهة أي توعٌة المواطنٌن

حٌث أن وعٌهم بالدور المطلوه منهم ، وباء العند و ور  بهبالدور المطلوه منهم القٌام 

ممااا ٌتطلااه إعااداد وتنفٌااع خطااط إعبلمٌااة ،  وباااءالٌااؤدي إلااى المساااعدة اااً مواجهااة 

اً هاعا اإلطاار، كماا أناه ٌتطلاه حملاة إعبلمٌاة علاى كاااة المساتوٌات تساتخدم  وتوعوٌة

كااة وساائل وأساالٌه االتصاال الجمااهٌري مان أجال توضاٌ  اإلجاراءات المساتخدمة ااً 

.والمساعدة التً ٌنت ر المواطنٌن تقدٌمها  لوباءامواجهة 

والضاارورة تحااتم وجااود سٌاسااة ،  ألوبئااةاتعااد الخطااة اإلعبلمٌااة ماان أهاام مقومااات إدارة الوباء الخطة اإلعبلمٌة اً 

ون ارار لماا لئلعابلم مان أهمٌاة كبارى ااً إدارة ,  حدوث الوباء إعبلمٌة  بل وأرناء وبعد 

وألنه عندما ٌهم  الدور اإلعبلمً ٌكون لعلك انعكاس سلبً على عملٌاة إدارة ،  الوبئةا

لع ٌقترح إزاء علك تعٌٌن متحدث رسمً على  در من الكفااءة والتبهٌال والخبارة ،  لوباءا

.الوباء  بحٌث ٌتولى اإلدالء بكااة التصرٌحات عن 
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