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الملخص
تمثل األممللة ياهيللاراي للهياكل المللو للة التللا تمللاا الااللام السياسللا واألجتمللاعا ال للايم للرعيت

وتهللدد ال لليم

الجوهري للة الت للا يرتك للم عليه للا كواه للا موقف للاي ي للر اعتيادي للاي و ي للر متوقع للاي للديد الحد للورة والس للرعة ذو اح للدا

متالح للة يهللدد قللدرة الفللرد يو الماام للة يو المجتم ل علللف الب للا ن وقللد تح للو مفه للوم األممللة ملل وجهللة الاا للر
الت ليديللة التللا تصللفها كحللد

يللدمر يو يللمثر للا الماامللة ككل

حاسمة وا دة تحو احو األ ض يو األسو

الللف وجهللة الااللر األسللتراتيجية بكواهللا لحاللة

للذا لل األمملة ش ت لم التهديلد لد ياملا الفرصلة للتغييلر كلذل ن

مما يجعلها مفهوماي مع داي و اياي وجدلياي ذو متالممة لفاية ودر ي متضادي يابغا التو يق بياهما وهذا ماذهل

اليل

 )Morin,1976ويعتمللدا البحل

الحللالا متالاوشي حصللايا األممللة التللا تحتللع يهللا عل الاكبللة والكارثللة

يضا ة الف مراحلها المتعددة ذات المستويات المحتلفة م األلم التا تاتج ا تلثيرات متباياة ا الماامة ويدارتها
مما يستوج

يج ار ات متاوعةن وقد تجاوم البح

الحالا التصايفات الت ليدية لألممة ذات األساس الواحد مستاداي

الللف التصللايفات الحديثللة التللا يعتمللدت اكثللر م ل معيللار وماهللا تصللايع  )Gundel , 2005لألممللات للا
ااموذج ل مصللفو ة األممللة ذات األا لوا األربعللة م ل األممللات وهللا

األممللات الت ليديللة واألممللات يللر المتوقعللة

واألمملات العايفللة واألمملات األساسللية) باعتملاد معيللاريي لتحديلد اللو اشمملة همللا

قابليلة التابللم باألمملة وامكاايللة

التلثير يها ن وأل األممة الرييسة ياتج عاها عدة يممات م ار لة يابغلا ادارتهلا جميعلا لا وقلت واحلد
البح ل

الللف يهمهللا وهللا األممللة األعالميللة التللا تتعلللق باألتصللاشت حللال األممللة وت لرتبد بالجاا ل

واألممة السايكولوجية التا ترتبد بالجاا

لد تدلرق
المعلومللاتا

األاسلااا ويمكل التعامل معهلا مل حلال يدارة الضلحية متالاوشي كيفيلة

يدارة األممة باجاح بجاابيها األعالما والسايكولوجا بل تكو األستجابة صلحيحة وسلريعة اسلتثاايية مالذ البدايلة
للا التعامل مل األعللالم والجمهللور ال لرييس يصللحا

المصللالا) والضللحايا شسللتعادة الث للة ويعللادة باللا العالقللات

وترسيخ مصلداقية المااملة ن مملا ي لل مل حجلم الضلرر اللذي يمكل ي يصلي

سلمعة المااملة ويحفل

ضلغد

األعللالم ومسللتوت التغديللة األعالميللة الالممللة وي ل ل م ل قللوة الحصللوم عاللد تحم ل المسللمولية للا تحديللد األض لرار

والتعويضللات و للق معللايير مهايللة ويحالقيللة تعكللس توقعللات المجتم ل ن كمللا تاللاو البح ل

صللفات و للرود ال يللادة

لملدير ريللق يدارة األمملات ش سلليما مل مااللور يسلالما و للا م لدمتها التفكيللر األبلداعا بوضل سليااريوهات لحل
األممللة ويجللادة ل الح لوار والحمللاس واأللت لمام وم للاييس عاليللة لالحالقيللات ال حصللية والر بللة للا مسللاعدة
األح لري

وال للجاعة واألسسللتعداد للمجام للة م ل الواقعيللة والحاكللة الللف جاا ل

والتوك علف اهلل سبحاا وتعالفن

الصللبر والثبللات بعللد األسللتعااة

Crises management strategy
Abstract:
The crisis refers to failure of usual structures which are gives the legality to current the political
& social system and threat the core values that are based on. The crisis is unusual & unexpected
situation with high speed & danger that may threaten the survival of individual, organization
and the society. The nation of crisis in the strategic view has become to mean opportunity to
change not threat only. Morin, (1976) attempts to dialectically reconcile the opposite poles
inherent in the concept of crisis. The current research relies on the dialectical conceptualization
that combines threat & opportunity. The research explains the multi stages of crisis & its
characteristics that are different from catastrophe and disaster. We relies on two criteria of
classification of crisis (predictability & influence possibilities), so four types of crises are
distinguished in crises matrix of Gundel, (2005) (Conventional, unexpected, intractable,
fundamental crises). Also There are sub crises with the main crisis; the important one is the
Maida Crisis which is related with the informational dimension & the Psychological Crisis which
is related with the Human dimension or the victim management , we can dealing with these
crises through the successful management by reacting with right response, quickly and
extraordinarily with media , key public and the victims to restore confidence , rebuild
relationships and credibility fixing then reducing the damage of organization reputation & media
coverage when the organization commitments to compassion based on professional & ethical
criteria, so created the situation is actually doing what community expects. The current research
content leadership traits of the team manager of crises management in Islamic view.

