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نود �أن نعرب عن �شكرنا وتقديرنا للإ�سهامات التي قدمها اخلرباء واملمار�سون النف�سيون-
االجتماعيون يف �شتى �أرجاء العامل �إلى جميع مراحل تطوير هذا العمل املكثف.
رئي�س التحرير
Nana Wiedeman

املحررون وامل�ساهمون:
 Wendy Ager, Ea Suzanne Akasha, Peter Berliner, Lene Chritensen, Juen Fairholm, Elin Jonasdottir, Barbara Jeen, Louise
Juul-Hansen, Pernille Hansen, Ilse Laerke Kristensen, Louise
Kryger, Maureen Mooney, Vivianna Lambrecht Nyroos, Stephen
Regel, Angela Gordon Stair, Sigridur Bjork Thormar, Asta Ytre

ي�سر املركز املرجعي لالحتاد ب�ش�أن الدعم النف�سي االجتماعي �أن يعرب عن عظيم امتنانه
للجهات التالية مل�ساهمتها املبا�شرة يف دعم هذا العمل:

كما نود �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل للجهات التالية لإ�سهامها يف تقدمي الدعم التقني لهذا
العمل :جمعية ال�صليب الأحمر النم�ساوي ،جمعية ال�صليب الأحمر الكندية ،جمعية ال�صليب
الأحمر الفرن�سي ،جمعية ال�صليب الأحمر اجلامايكي ،جامعة كوبنهاغن وجامعة نتنهام
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مقدمة الن�سخة (الطبعة) العربية لدليل املدرب
حول الدعم النف�سي االجتماعي القائم على املجتمع املحلي
مع النموذج الت�شغيلي اجلديد لالحتاد الدويل ،اعترب مكتب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
برنامج الدعم النف�سي االجتماعي من �أولوياته الإ�سرتاتيجية ،لذلك مت تطوير الربنامج كي ي�ساهم يف
بناء قدرات اجلمعيات الوطنية باملنطقة لتمكينها من تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي للم�ستفيدين
واملوظفني واملتطوعني .لقد جنح الربنامج يف �أن يتكامل مع الربامج الأخرى مثل ال�صحة املجتمعية
والإ�سعاف الأويل ،اال�ستعداد للجائحة الب�شرية ،الربامج ال�صحية ذات ال�صلة ،برامج �إدارة الكوارث
وبرامج دعم املتطوعني.
�إن هذا الدليل التدريبي مبا يحويه من معلومات ومهارات يهدف �إلى متكني متطوعي وموظفي
اجلمعيات الوطنية لتقدمي خدمات الدعم النف�سي االجتماعي كجودة عالية .ومن �أجل �أن يكون الدليل
�أداة جيدة ي�سهل ا�ستخدامها ،فقد متت ترجمتة �إلى اللغة العربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا مما �ساعد يف �أن تكون ال�صياغة علمية ،مب�سطة ،وبلغة تن�سجم وثقافة املنطقة.
�إن محتوى هذا الدليل هو نف�س محتوى الطبعة االجنليزية ،وهو يحوي احدث املعلومات واملمار�سات
العاملية املتعلقة بالدعم النف�سي االجتماعي .وانه ملن ال�ضروري �أن ن�ستعني بالأمثلة ،ال�صور واخلربات
املحلية �أثناء التدريبات يف اجلمعيات الوطنية.
ن�أمل �أن تكون الن�سخة العربية من هذا الدليل مفيدة جلمعياتنا الوطنية يف �سعيها للتخفيف من
املعاناة النف�سية االجتماعية للمت�ضررين.

ق�سم ال�صحة واخلدمات االجتماعية
مكتب منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال �إفريقيا
الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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�شكر وتقدير
ب�إجناز هذا العمل يتقدم مكتب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بال�شكر اجلزيل للجمعيات الوطنية التي
�شاركت من خالل خربائها يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي يف مراجعة وتدقيق هذا الدليل ،ويخ�ص بالذكر
�أع�ضاء الفريق االقليمي للدعم النف�سي االجتماعي يف منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال �إفريقيا:
د .جنالء ر�شوان :امل�ست�شار الإقليمي لربنامج الدعم النف�سي االجتماعي ،منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا  -امل�شرف على تدقيق ومراجعة الن�سخة العربية
د .فتحي فليفل /الهالل االحمر الفل�سطيني
د .محمد البنا /الهالل االحمر القطري
د.محمد بندالى /الهالل االحمر املغربي
د .فرج املهداوي /الهالل االحمر الليبي
ال�سيدة .مي�سر �صربي /الهالل االحمر البحريني
ال�سيد .ه�شام �صالح /الهالل االحمر العراقي
�شكرنا اخلا�ص ال��ى ال�صليب الأح��م��ر الدامناركي تقدير ًا لدعمه لربنامج الدعم النف�سي  -االجتماعي
يف منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ،وتغطيته ن��ف��ق��ات ال�ترج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة للكتاب .
ويتقدم االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بال�شكر اجلزيل لهيئة الهالل الأحمر بدولة االمارات العربية املتحدة تقديرا جلهودها ومبادرتها يف مراجعة
وتدقيق الن�سخة العربية من هذا الكتاب وحتمل تكاليف طباعته وا�صداره .

الــمــحــتــوى
13
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مقدمة
على مدى ال�سنوات املا�ضية ،قام املوظفون واملتطوعون
يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بتقدمي الدعم لأنا�س
عانوا من �أو�ضاع مت�أزمة وواجهوا الأمل الإن�ساين بطرق
عديدة مختلفة .ويتطلب توفري امل�ساعدة للنا�س من خالل
�أن�شطة نف�سية – اجتماعية وج��ود موظفني ومتطوعني
مدربني على ذلك.
�إن التدريب على الدعم النف�سي  -االجتماعي قد يجري
تقدميه على �شكل حزمة منف�صلة �أو مدرجة كجزء من
برامج قائمة مثل ،برامج الت�أهب للكوارث ،الإ�سعاف
الأويل والرعاية االجتماعية .ومهما كان ال�شكل الذي
يقدم فيه الربنامج ،ف�إنه يهدف �إلى رفع م�ستوى الرعاية
للمنتفعني و�إل��ى توفري دعم قوي للموظفني وللمتطوعني
على حد �سواء.
لقد جرى تطوير دليل املدرب هذا من قبل املركز املرجعي
للدعم النف�سي  -االجتماعي بق�صد تعزيز الفهم لعملية
التدريب نف�سها ولكي يكون مبثابة �أداة عملية يف هذا
ال�سياق .وهو قائم على خربة تراكمت لدى حركة ال�صليب
الأحمر على مدى العقد املن�صرم من خالل العمل النف�سي
– االجتماعي عرب العامل كله.
يحتوي دليل امل���درب على تعليمات ح��ول كيفية تدريب
امل�شاركني يف ور�شة العمل اخلا�صة بوحدات التدريب على
الدعم النف�سي  -االجتماعي القائم على املجتمع املحلي
وال����واردة �ضمن كتاب امل�����ش��ارك� .إن وح���دات التدريب
ال�سبع الواردة يف كتاب امل�شارك ميكن اعتمادها كربنامج
تدريب متكامل يتناول املهارات الأ�سا�سية للدعم النف�سي-
االجتماعي .وب��د ًال من ذل��ك ،ميكن ا�ستخدام وح��دات
تدريب فردية الحتياجات تدريبية �أكرث حتديد ًا .وتعترب
جميع الإر�شادات للمدربني وكذلك الن�صو�ص الواردة يف

وحدات كتاب امل�شارك وعرو�ض ال�شرائح ( �ساليدات باور
بوينت ) ذات طابع عام وال بد من مواءمتها لتنا�سب كل
بيئة ثقافية معنية يجري فيها التدريب.

ي�شتمل كتاب املدرب على ما يلي:

• ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ل �ت��دري��ب ل �ل��دع��م ال�ن�ف���س��ي –
االجتماعي التي توفر اقرتاحات لنوعني مختلفني من
التدريب (تدريب املدربني والتدريب الأ�سا�سي) والتي
تت�ضمن قائمة بجوانب ينبغي و�ضعها يف االعتبار عند
التخطيط للتدريب يف بيئة خا�صة جلمعية وطنية معينة
�أو يف مكتب فرعي.
• «عملية التعلم» يف بيئة نف�سية – اجتماعية» وهي
تتناول �أفكار ًا خا�صة بعملية التعلم كما و�أنها ت�سلط
ال�ضوء على جوانب محددة خا�صة بالتعلم وبدعم
التعلم يف البيئة النف�سية – االجتماعية.
• « الإع ��داد لور�شة عمل خا�صة بالدعم النف�سي –
االجتماعي» وه��و ي��ورد ن�صائح ح��ول كيفية الإع��داد
امل�سبق وكيفية العمل مع املرتجم وما هي الأمور العملية
التي ينبغي �أخذها يف االعتبار.
• «تنفيذ ور�شة العمل» مما يوفر للمدرب معلومات حول
كيفية تنظيم بداية جديدة لور�شة العمل وطرق تطبيق
لأ�ساليب التعليم املختلفة (مثل العرو�ض ،املناق�شة مع
امل�شاركني) وكيفية التلخي�ص و�إج��راء التقييم لدى
اختتام التدريب.
• �إن دليل امل��درب وع��رو���ض «ب��اور بوينت» هي عبارة
عن �أدوات م�ساعدة تعليمية مادية ج��رى تطويرها
لكل وح���دة تدريبية على ح��دة وه��ي ت��وف��ر للمدرب
�أهداف ًا للتعلم واقرتاحات ملو�ضوعات مناق�شة و�أن�شطة
و�شرائح «�ساليدات» «ب��اور بوينت» ونقاط مرجعية
للمتحدث لتوجيه العرو�ض .وهناك ن�شرات للتوزيع
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معدة لال�ستخدام خالل جل�سات التدريب ملحقة بكل
وحدة تدريبية.
• موارد خا�صة بالتدريب ت�شمل :قر�ص مدمج يحتوي
على كتاب امل�����ش��ارك ،كتاب امل���درب� ،شرائح (ب��اور
ب��وي��ن��ت) ،م�سطرة �صفحة ���ش��رائ��ح (ب���اور بوينت)
(كي تن�شئ عليها �شرائحك اخلا�صة و�أوج��ه التدخل
النف�سي -االجتماعي) .دليل مركز الدعم النف�سي
 االجتماعي وق��ر���ص م��دم��ج (�إع����ادة ب��ن��اء الأم���ل)اخلا�صة مبركز الدعم النف�سي واالجتماعي التي ميكن
اال�ستعانة بها يف التقدمي ملو�ضوع التدريب .ويف حال
الرغبة ب�إنتاج ن�سخة معدلة من مواد التدريب ،يرجى
االت�صال مبركز الدعم النف�سي – االجتماعي.

قم ب��زي��ارة املوقع الإل��ك�تروين ملركز الدعم
النف�سي -االجتماعي

يعمل مركز الدعم النف�سي – االجتماعي بامل�شاركة مع
الأجهزة الأخرى يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من
�أجل تلبية االحتياجات النف�سية – االجتماعية للأفراد
واملجتمعات املحلية .وميلك املركز قاعدة بيانات وا�سعة
ومن�شورات خا�صة بالدعم النف�سي – االجتماعي ميكن
الو�صول �إليها من خالل املوقع الإلكرتوين
www.ifrc.org/psychodocial

حيث ميكن احل�صول على مزيد من املعلومات الأ�سا�سية
�إلى جانب مواد تدريب وح��االت درا�سية �إ�ضافية الخ...
فمن �أج��ل احلفز للح�صول على �أفكار جديدة ميكنكم
�أي�ض ًا اال�شرتاك يف ن�شرتنا الإلكرتونية الف�صلية «التكيف
مع الأزمات» ون�شرتنا الإلكرتونية ال�شهرية.
�إذا عجزت جمعية وطنية ما عن �إيجاد م��درب محلي،
ي�ستطيع مركز الدعم النف�سي  -االجتماعي �أن ي�ساعد يف
العثور على مدرب و�أن يقدم الن�صح حول برامج التدريب.

املركز املرجعي للدعم النف�سي  -االجتماعي
التابع لالحتاد الدويل
بوا�سطة ال�صليب الأحمر الدمنركي
Blegdamsvej 27, DK-2100 Copenhagen, Denmark
هاتف59 93 25 35 +45 :
الربيد الإلكرتوينpsychosocial.center@ifrc.org :
املوقع الإلكرتوينwww.ifrc.org/psychosocial :

14

ا�ستخدام كتاب املدرب وعر�ض �شرائح
(�ساليدات باور بوينت)
يختلف النا�س يف كيفية ا�ستيعابهم للمعلومات.
فالعرو�ض الب�صرية ،التمارين التفاعلية والفقرات
التعليمية الق�صرية ت�ساهم كلها يف خدمة �أ�ساليب التعلم
املختلفة� .إن التنويع يف �أ�ساليب التدريب ومراجعة م�ضمون
مواد التدريب يف عدد من ال�صيغ املختلفة �سوف ي�ساعد يف
احلفاظ على اهتمام امل�شاركني وا�ستيعاب التعلم.
جتمع مالحظات املدرب على وحدات التدريب بني الأن�شطة
وم�لاح��ظ��ات املتحدثني وال��ع��رو���ض ال�شفهية املدعومة
بعرو�ض �شرائح (باور بوينت) ،ويفرت�ض يف الو�ضع املثايل
�أن يقر�أ امل�شاركون الن�صو�ص الواردة يف الدليل اخلا�ص
بهم ويكونوا م�ستعدين لور�شة العمل �إال �أن الأمور �ست�سري
على نحو ح�سن حتى لو مل يفعلوا ذلك.

تركيبة وحدات التدريب �ستكون على ال�شكل
التايل:

• ت�شكل �أه���داف التعلم املق�صد الإج��م��ايل للوحدة
التدريبية.
ً
• املقدمة – حيث تقوم �أن��ت ب�صفتك مي�سرا بتهيئة
امل�شهد وطرح املو�ضوع وحفز امل�شاركني على الدخول
يف عملية التعلم.
• حتتوي كل وحدة تدريب على مقرتحات للنقاط اخلا�صة
باملتحدث و�أخرى خا�صة بالأن�شطة وبعمل املجموعات
مبا يتوافق مع الغاية من الوحدة التدريبية.
• تنتهي وح��دات التدريب بن�شاط تلخي�صي و�إع��ادة
تذكري بالأهداف.

ميكن لكل وحدة تدريب �أن تقوم بحد ذاتها �أو �أن تكون
جزء ًا من ور�شة عمل ملدة �أطول ت�شتمل على عدة وحدات

ت��دري��ب��ي��ة .ويفرت�ض يف ال��ت��دري��ب �أن ي��ك��ون متكيفا مع
البنية املحلية فيما يخ�ص ،درا�سات احلاالت الق�ص�صية
وال�سيناريوهات و�أن تكون ال�صور من البيئة التي تنعقد
فيها ور�شة العمل .ميكن عمل ذل��ك خ�لال اجلل�سات،
والأن�شطة ويف عرو�ض �شرائح (ب��اور بوينت) كما و�أن��ه
يتعني موائمة جميع الأن�شطة و�أعمال املجموعات والعرو�ض
مع البيئة الثقافية املعنية.

الأن�شطة واملناق�شات

�ضمن م�لاح��ظ��ات امل����درب ،ه��ن��اك ع���دد م��ن الأن�شطة
املقرتحة لكل وحدة تدريب .وتهدف هذه الأن�شطة �إلى
م�ساعدة امل�شاركني على فهم م��دى الوثيقة ال�صلة بني
التدريب و�أو�ضاعهم اخلا�صة وك��ذل��ك تو�سيع ر�ؤي��اه��م
لعملهم من خالل التفاعل مع �أع�ضاء املجموعات الأخرى.
بكل ب�ساطة� ،أ�سقط �أي ن�شاط ال ترغب يف القيام به.
وت�����ش��ت��م��ل م�لاح��ظ��ات امل����درب �أي�����ض�� ًا ع��ل��ى اق�تراح��ات
ملناق�شات مع امل�شاركني ي�ستطيع املدربون اال�ستعانة بها
حلث امل�شاركني على الإ�سهام يف املناق�شات اعتماد ًا على
جتاربهم ال�شخ�صية� .إن الهدف من وراء ذلك هو تبادل
اخلربات وحفز التفكري والتوعية ولي�س حتم ًا الو�صول �إلى
ا�ستنتاجات .وتبع ًا الحتياجات كل جمموعة واهتماماتها،
ميكن اختيار مو�ضوعات نقا�ش تختلف عن تلك الواردة يف
كتاب املدرب.

كيفية التخطيط للتدريب اخلا�ص
بالدعم النف�سي  -االجتماعي
يف معر�ض الإعداد لور�شة عمل حول الدعم النف�سي –
االجتماعي ،فمن الأهمية مبكان �أخذ ما يلي يف االعتبار:
• ما هو م�ستوى من التدريب املطلوب
• ما هي الأهداف التي يتعني حتقيقها
• كيف ميكن دمج املعرفة واملهارات ميدانيا.

تدريب املدربني

يو�صى بعقد ور�شة عمل لتدريب املدربني� ،إذا كان هناك
ق��در قليل �سابق يف املعرفة مبو�ضوع الدعم النف�سي -
االجتماعي لدى اجلمعية الوطنية وحيث يتواجد عدد كبري
من الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إلى تدريب.
�إن ور�شة عمل تدريب املدربني تقوم بتدريب امل�شاركني يف
مو�ضوع الدعم النف�سي  -االجتماعي ويف املهارات املطلوبة
لتدريب �أ�شخا�ص �آخرين (هم عادة من املتطوعني) يف
جمال الدعم النف�سي – االجتماعي� .إن بالإمكان هيكلة
ه��ذه الور�شة بطرق مختلفة تبع ًا الحتياجات اجلمعية
الوطنية املعنية� .إال �أننا نو�صي عادة ب�أن ال يتم �إجناز مثل
هذه الور�شة يف مدة تقل عن � 5أي��ام .وينبغي �أن يتولى
ور�شة تدريب املدربني م��درب متمر�س ،وي�ستطيع مركز
الدعم النف�سي  -االجتماعي م�ساعدة اجلمعية الوطنية
يف العثور على مدرب متمر�س منا�سب.
امل�شاركون يف مثل هذه الور�شة لديهم خلفية تت�صل �إما
بال�صحة ،ال�صحة النف�سية ،ال��رع��اي��ة االجتماعية �أو
الت�أهب للكوارث .ويرتاوح العدد املثايل للم�شاركني ما بني
 18-12م�شارك ًا� .أثر على اجلمعية الوطنية ب�أن ت�ستقطب
م�شاركني لديهم القدرة ب���أن يقوموا بتدريب �آخرين يف
املجتمع املحلي.
ينبغي النظر �إلى ور�شة العمل اخلا�صة بتدريب املدربني
على �أنها نقطة االنطالق .ويجب حث امل�شاركني على �أن

يخططوا لأن�شطة تدريب �أخرى خالل انعقاد ور�شة العمل
نف�سها.

من خالل تدريب املدربني ،يت�أهل امل�شاركون ملا يلي:

• الإملام بردود الفعل النف�سية واالجتماعية وباالحتياجات
و�أعمال التدخل املرتبطة بها مع احلفاظ على االحرتام
للبيئة الثقافية املحلية
• التخطيط ملجموعة متنوعة من �أعمال التدخل التي
تراعي الظروف املحلية
• التخطيط جلل�سة تدريب يقومون بتنفيذها داخل �إطار
ور�شة عمل تدريب املدربني
• تعديل املواد بحيث تتال�ؤم مع البيئة املحلية �إذا كانت
هناك حاجة لن�شرات �إ�ضافية للتوزيع .وال بد من
تخ�صي�ص وقت �إ�ضايف لهذا الغر�ض.

يف ال��و���ض��ع امل��ث��ايل يفرت�ض �أن تتوفر
ل��ل��م��درب اخل��ا���ص ب��ال��دع��م النف�سي –
االج��ت��م��اع��ي امل��ه��ارات و�أوج����ه املعرفة
التالية:

• خلفية حول ال�صحة العقلية �أو �إملام جيد بالعمل
االجتماعي ،علم النف�س ،الطب النف�سي �أو
الرعاية التمري�ضية العقلية
• معرفة بال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
• �إملام بظروف العمل يف هذا املجال
• مهارات تدريب �أو تي�سري و�إملام مبو�ضوع تعليم
البالغني
• مهارات وخربة يف رعاية الآخرين.
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يقوم رئي�س املدربني عادة بتي�سري الأيام الثالثة �أو الأربعة
الأول��ى يف حني تتهي�أ للم�شاركني (�أي ملدربي امل�ستقبل)
فر�صة تي�سري �آخر يوم �أو يومني .و�سيحتاج الأمر �إلى يوم
�أو يومني �آخرين ملالئمة التدريب واملواد مع البيئة املحلية.

•
•

التدريب الأ�سا�سي

يهدف هذا التدريب �إلى توفري تعريف �أ�سا�سي مبو�ضوع
الدعم النف�سي – االجتماعي وقد ي�أتي امل�شاركون من
خلفيات متنوعة ولي�س حتم ًا من خلفية ذات �صلة بال�صحة،
ال�صحة النف�سية �أو الرعاية االجتماعية .وقد تختلف
مدة هذا التدريب تبع ًا حلاجة امل�شاركني ولطلب التدريب
نف�سه� ،أم��ا العدد الأع��ل��ى املف�ضل للم�شاركني فهو 18
�شخ�ص ًا .وينبغي �أن يكون ال�شخ�ص الذي يتولى التدريب
الأ�سا�سي قد اجتاز ور�شة عمل خا�صة بتدريب املدربني.

يف مثل هذا النوع من التدريب يتهي�أ للم�شاركني
ما يلي:

• الإمل��ام ب��ردود الفعل وباالحتياجات و�أعمال التدخل
اخلا�صة بالدعم النف�سي – االجتماعي مع احرتام
البيئة الثقافية املحلية.
• التخطيط ملجموعة متنوعة من �أعمال التدخل املراعية
للظروف املحلية.

بيئة التدريب

لتحقيق الفائدة من التدريب ،ينبغي �أن ال يكون هذا
التدريب حدث ًا معزو ًال .ال بد من التخطيط له �إلى جانب
م��ب��ادرات تعزيزية �أخ���رى خا�صة بالدعم النف�سي –
االجتماعي تقوم بها اجلمعية الوطنية املعنية و�أن يتم دمج
التدريب �ضمن التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.
وت�شمل املو�ضوعات التي ميكن �إثارتها مع �أو داخل اجلمعية
نف�سها ما يلي:
• ملاذا تريد اجلمعية الوطنية �أو املكتب الفرعي هذا
التدريب وملاذا تطلبه الآن؟

•

•

من الذي �سي�شارك فيه وكيف �سي�ستخدم امل�شاركون
مهاراتهم اجلديدة املكت�سبة؟
كيف �ستتم متابعة التدريب؟ هل �سيكون هناك يف
اجلمعية الوطنية �أو يف املكتب الفرعي �شخ�ص م�س�ؤول
عن املهارات املكت�سبة حديث ًا �أو عن املتطوعني يف �أي
برامج �أو م�شاريع؟
�إذا كان التدريب خا�ص ًا بتدريب املدربني ،احر�ص
على ا�ست�صدار موافقة املدربني وح��دد وقت ًا للقيام
بتدريب الآخرين .كيف �سيتم تنظيم هذه التدريبات؟
من �سي�شارك فيها؟.
هل من املمكن التخطيط لأي��ة دورات �إ�ضافية �أو
تن�شيطية.

ينبغي �أي�ض ًا تكييف التدريب مع البيئة اجلغرافية والثقافية
املحلية ،وال يكفي �أن يكون للمدرب �إمل��ام ق��وي باملواد
ال��واردة يف هذا الدليل فقط بل ال بد �أن تتوافر له بع�ض
املعرفة باالحتياجات والربامج النف�سية – االجتماعية يف
املجتمع� /أو املنطقة التي يتم عقد التدريب فيها التدريب.
حتقق من �أنه قد مت توزيع الن�شرات ،الكتيبات �أو املعلومات
اخلا�صة بالدعم النف�سي – االجتماعي يف املنطقة وقم
مبراجعتها.
من �أجل جعل التدريب �أكرث مالئمة للمجموعة املعنية،
يفرت�ض يف املدرب �أن يعتمد على جتاربه اخلا�صة وعلى
جت��ارب زم�لائ��ه �أو �أف���راد ال�شبكات املحلية .كما و�أن
الأمثلة على ح�سن الأداء امل�ستمدة من م�شاريع محلية
خا�صة بالدعم النف�سي – االجتماعي ومن االحتياجات
القائمة فع ًال لربامج من هذا النوع �سوف ت�ساهم يف و�ضع
الأن�شطة واملناق�شات مو�ضع التطبيق العملي.
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اعتماد الأهداف

ينبغي حتديد �أه��داف ملمو�سة يتم االتفاق عليها بني
املدرب وكل من اجلمعية الوطنية �أو املكتب الفرعي بحيث
تكون التوقعات حقيقية .عندما يبد�أ التدريب ،يفرت�ض
يف هذه الأه��داف �أن تكون م�صدر توجيه للعملية .كما
ينبغي لتلك الأهداف �أن تعك�س نوعية املعرفة واملهارات
التي �سيظهرها امل�شاركون عند اختتام التدريب.

قم ب�صياغة �أهداف تت�سم بالآتي)SMART( :

• �أه��داف محددة ( )Specificوا�ضحة املعامل –
ينبغي �أال يكون هناك �أي التبا�س حول ما هو املق�صود
بالأهداف
• قابلة للقيا�س ( – )Measurableينبغي �أن تكون
الإجن��ازات قابلة للقيا�س ب�شكل من الأ�شكال �أي �أن
يفر�ض على امل�شاركني �إثبات م�ستوى معني من املعرفة
من خالل عقد اختبار لهم لهذا الغر�ض عند اختتام
التدريب.
• قابلة للتحقيق ( – )Attainableح��دد �أهداف ًا
ي�ستطيع امل�شاركون حتقيقها مع الأخذ بعني االعتبار
خلفياتهم وخرباتهم.
• واقعية ( –)Realisticينبغي �أن تكون الأهداف
متوافقة مع املواد املتاحة
• م���ح���ك���وم���ة ب���وق���ت م���ح���دد ومم���ك���ن���ة الإجن������از
( – )Timely and Possibleي��ج��ب تنظيم
اجل��دول الزمني وامل��واد والت�سهيالت املتاحة ب�شكل
يتيح للم�شاركني حتقيق �أهدافهم.

الهدف من التدريب
الهدف املفيد – يف ختام اجلل�سة الأولى ،ينبغي �أن

يكون امل�شاركون قادرين على حتديد وبيان املبادئ
اخلا�صة بالدعم النف�سي – االجتماعي.
الهدف الهزيل – يف نهاية اجلل�سة الأولى� ،سيكون
امل�شاركون قد �أمتوا قراءة الف�صل اخلا�ص بالدعم
النف�سي – االجتماعي.

�إجناز التدريب ومتابعته

عند اختتام التدريب ،يتم توزيع ال�شهادات مت�ضمنة
وحدات التدريب التي متت تغطيتها ومدة الدورة التدريبية.
وتو�ضح ال�شهادات �أي�ض ًا ما �إذا ك��ان التدريب تدريب ًا
�أ�سا�سي ًا �أو تدريب ًا للمدربني �أو �أي نوع �آخر من التدريب
املتخ�ص�ص .ومن املحبذ ،عند انعقاد التدريب الأ�سا�سي
للمدربني ،مناق�شة الآليات اخلا�صة بالدورات التن�شيطية،
وتوفري ا ِلإ�شراف ...الخ هناك ،يف العادة �سيا�سة محددة
خا�صة باملتابعة و�ضمان اجلودة مبينه يف التوجيه اخلا�ص
بالإ�سعاف الأويل� .إذا كان ذلك ممكن ًا ،يرجى اتباع نف�س
املبادئ عند تطبيق التدريب اخلا�ص بالدعم النف�سي –
االجتماعي .ميكنكم ا�ستخدام نف�س من��اذج الإ�سعاف
الأويل بالن�سبة ل�شهادات التدريب على الدعم النف�سي –
االجتماعي ،ويف حال وجود �أي �شك لديك ،ال ترتدد يف
االت�صال مبركز الدعم النف�سي – االجتماعي.
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ا�ستخدام كتاب املدرب وعر�ض
�ساليدات باور بوينت
تعترب ور�شة العمل فر�صة فريدة مل�شاطرة املعرفة
واملهارات لكن ال ينبغي االفرتا�ض ب�أن يكون النجاح حتمي ًا.
�إن التدريب ح��ول ق�ضايا الدعم النف�سي  -االجتماعي
ب�شكل خا�ص يفر�ض بع�ض التحديات الإ�ضافية �إذ �أن
امل�شاركني قد يتعر�ضون ال�ستعادة ذكرى من خالل جتارب
�شخ�صية تنطوي على �أمل و�صدمات .ي��ورد هذا اجلزء
تو�صيات خا�صة با�سرتاتيجيات تدريب �أثبتت فعاليتها يف
جمال تعلم البالغني كما يعر�ض لعملية التدريب والتعلم
حول الق�ضايا النف�سية – االجتماعية.

التعلم بالن�سبة للبالغني

عندما تعر�ض على البالغني معلومات جديدة ،ال يقبلون
ب�صورة تلقائية على ا�ستيعابها وتطبيقها يف عاملهم
اخل��ا���ص .التعلم يهتم با�ستيعاب املعلومات اجلديدة
وربطها بالتجارب احلالية وال�سابقة ومن ثم تكييفها كي
تتالءم مع حياة الفرد اخلا�صة �أو مع ظروف عمله .وغالب ًا
ما يتعلم البالغون على �أف�ضل وجه يف ظل الظروف التالية:
• عندما ينطلق التعلم من واقعهم اخلا�ص ،ويرتكز على
جتاربهم.
• عندما يحقق التعلم الأهداف املحددة له.
• عندما تت�سم �أ�ساليب التعلم بالتنوع.
• عندما يرتبط التعلم بحياتهم اليومية ويكون له مغزى
من �أجل امل�ستقبل
• عندما يكون يف الإمكان و�ضع التعلم مو�ضع التطبيق
الفوري.

طرق التعلم املختلفة
ه��ن��اك ث�لاث��ة �أن����واع رئي�سية م��ن �أ���س��ال��ي��ب التعلم:
الب�صري ،ال�سمعي واحلركي .معظم النا�س مييلون
�إل���ى تف�ضيل �أ���س��ل��وب على �آخ���ر .وع��ل��ى امل���درب �أن
ي�أخذ هذا الأمر بعني االعتبار عند التخطيط جلل�سة
تدريبية.
املتعلمون عن طريق الإب�صار يتعلمون على �أف�ضل
وجه لدى م�شاهدتهم املعلومات – عبارات و�أرقام ًا
مطبوعة على �شكل ن�صو�ص� ،صور خرائط ،ر�سومات
بيانية �أو غري ذلك من امل�ساعدات الب�صرية .الذين
يتعلمون ب�صري ًا «ينتجون �أفالم ًا يف �أذهانهم» وذلك
من خالل املعلومات التي يطالعونها وغالب ًا ما يولون
اهتمام ًا بلغة اجل�سد لدى الآخرين (تعبريات الوجه،
العيون ،الوقفة  ...الخ)
املتعلمون عن طريق ال�سمع يتعلمون ب�شكل �أف�ضل عن
طريق الإ�ستماع واحلديث – الإ�ستماع �إل��ى �شخ�ص
يعر�ض معلومات وال�سماح لهم مبناق�شة املو�ضوع
وطرح الأ�سئلة .ي�ستطيع املتعلمون �سمعي ًا �أن يتذكروا
بدقة تفا�صيل املعلومات التي ي�ستمعون لها �سواء خالل
املحادثة �أو املحا�ضرات� .أن ب�إمكانهم االنخراط يف
محادثات مثرية لالهتمام و�صياغة �أفكارهم ب�شكل
وا�ضح.
�أم��ا املتعلمون حركي ًا ،ف�إنهم يتعلمون ب�شكل �أف�ضل
عن طريق القيام بن�شاط ب��دين .ه ��ؤالء هم الذين
يتعلمون «باملمار�سة» �أو «الفاعلون» الذين يركزون �أكرث
ويتعلمون ب�صورة �أ�سهل عندما تكون هناك اح�سا�سات
ج�سدية – ال�شعور باجل�سد ،حتريك البدن الخ� .إنهم
يدركون من خالل الفعل – �أن عمل مناذج ح�سية �أو
امل�شاركة يف لعب الأدوار �أمر ميثل بالن�سبة لهم �أ�سلوب ًا
جيد ًا ال�ستيعاب املعلومات.
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يجب �أن تظل ور�شة العمل التدريبية متمحورة دائم ًا حول
املتعلمني – مما يعني �أن امل�شاركني لهم دور ن�شط من حيث
التفكري باملو�ضوعات املطروحة ومناق�شتها مع امل�شاركني
الآخرين .مهمة امل��درب هي القيام بعمل امل ّي�سر للتع ّلم
ولي�س للقيام بعمل املعلم� .إنه يدير املناق�شات وي�ساهم
بطرح �أفكار ووجهات نظر .وقد يقرتح املدرب �أي�ض ًا تدوين
مالحظات بالن�سبة لبع�ض النقاط �إذ قد يكون ذلك �أ�سلوب ًا
جيد ًا لرتتيب الأفكار وامل�شاعر لدى الأخذ ب�أ�سلوب التعلم
القائم على التجربة.

•

يعترب الربط بني مو�ضوعات التدريب وحياة امل�شاركني
وظروف عملهم �أم��ر ًا �أ�سا�سي ًا عند التدريب على الدعم
النف�سي – االجتماعي .ذلك �أنه ينقل عملية التعلم من
احل�صول على معرفة جمردة �إلى مرحلة ا�ستيعاب مهارات
جديدة .عندها يكون التدريب �أقل ات�سام ًا بالأكادميية
و�أك�ثر ارتباط ًا بالذات بالن�سبة لكل �شخ�ص .يف نف�س
الوقت ،ف���إن هذا الأ�سلوب يفر�ض متطلبات كبرية على
مهارات املدربني.

•

دعم امل�شاركني
ينبغي على املي�سر �أن «يحرك احلديث»؟ عليه �أن يبدي
م��ه��ارات جيدة يف الإ�ستماع و�أن يبعث الطم�أنينة لدى
امل�شاركني ويحفز الدعم العاطفي داخل املجموعة ال �سيما
عند التعر�ض ملو�ضوعات ح�سا�سة كما يحدث غالب ًا عندما
يتناول التدريب مو�ضوع الدعم النف�سي – االجتماعي.

من م�س�ؤولية املدرب �ضمان ما يلي:

•

•

احلفاظ على ال�سرية .دع امل�شاركني يعلمون �أن ما
يقال يف قاعة الدرا�سة ينبغي �أن يبقى داخل القاعة.
ويو�صي ب�أن يتم االتفاق على القواعد الأ�سا�سية .بهذا
ال�شكل ،ي�ستطيع امل�شاركون �أن يحددوا ما هو املهم
بالن�سبة لهم ،ومتى يتحدثون عن مو�ضوعات ح�سا�سة
�أو عن اختبارات �شخ�صية خالل فرتة التدريب.
ت�شجيع امل�شاركني على ط��رح �أفكارهم وهمومهم
ومناق�شة كل وجهات النظر� .شدد على �أن لكل �شخ�ص
احل��ق يف احل��دي��ث دون �إل����زام ب����أن ي��ت��ح��دث ,ق��د ال
يتحدث بع�ض امل�شاركني قد ال يتحدثون عن مو�ضوعات
ح�سا�سة محددة لكن هذا ال يعني �أنهم ال ي�ستمعون
�أو ال يتعلمون �شيئ ًا .انتبه �إلى �إمكانية وجود فروقات
محتملة ب�سبب النوع االجتماعي (على �سبيل املثال،
الن�ساء غالب ًا ما يجدن �أ�سهل عليهن من الرجال،
احلديث عن مو�ضوعات ح�سا�سة).
امل�شاركون الذين تبدو عليهم عالمات االنزعاج يجب
طم�أنتهم �أو ت�شجيعهم �أو ن�صحهم ح�سب ما يقت�ضيه
احلال.
يجب �أن ي�شعر كل فرد من �أفراد املجموعة �أنه مو�ضع
تقدير .من املرجو �أن يكت�سب امل�شاركون �شعور ًا مبلكية
العملية عن طريق م�ساهمتهم يف مناق�شات املجموعة،
ل��ك��ن ه���ذا ال�����ش��ع��ور مي��ك��ن ت��ع��زي��زه �إذا ن��� ّوه امل���درب
باملدخالت املطروحة.
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ت��ذك��ر �أن���ه ل���دى احل��دي��ث ع��ن امل�����ش��اع��ر وردود الفعل
ال�شخ�صية لي�س هناك ما هو �صواب �أو خط�أ .الطريقة
التي يتحدث بها ال�شخ�ص �أو ينفعل جتاه الآخرين �أمر
مهم .ح��اول توجيه امل�شاركني مبا يتيح جتنب �إ�ساءات
الفهم �أو �إزالتها� .إن �إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي �س�ؤال
الآخرين �إن كانوا ي�شاركون يف نف�س الق�ص�ص� ،أو يف ردود
الفعل �أو امل�شاعر.

كيفية التعامل مع ردود الفعل
العاطفية القوية

�إن الأم��ث��ل��ة ودرا���س��ة احل���االت التي ت��رد خ�لال جل�سات
التدريب قد تعيد �إلى �أذهان امل�شاركني جتارب �شخ�صية
– ذلك �أنه خالل الأن�شطة واملناق�شات غالب ًا ما يجري
حث امل�شاركني على العودة �إلى جتاربهم اخلا�صة – الأمر
الذي قد يبعث لديهم ذكريات �أو ردود �أفعال م�ؤملة .على
�سبيل البديل ،قد تختار حث امل�شاركني على مناق�شة
حكايات وردود فعل خا�صة ب�أ�صدقائهم �أو ب�أ�سرهم بهدف
جتنب �إثارة ذكريات وانفعاالت م�ؤملة .ال تتعمق يف تفح�ص
اختبارات امل�شاركني .دعهم يقدرون ب�أنف�سهم ما الذي
يريدون الإف�صاح عنه وب�صفتك مي�سر ًا ،ركز على التلميح
ب�أن الق�ص�ص والأفكار وامل�شاعر جتد دائما ح ًال لها.
�إن االرتباط الذهني املفاجىء بتجارب قا�سية مل يجر
ا�ستيعابها ب�شكل كامل ق��د يثري ردود فعل عنيفة مثل
احل��زن ،و�شعور بالإحباط وق��د ي�صل �أحيان ًا �إل��ى ذرف
الدموع والغ�ضب .قد يبدو هذا الأمر مرعب ًا يف البداية
لكنه قد يوفر الفر�صة لإي�ضاح �أ�ساليب الرد على امل�شاعر
الأليمة� .إن لباقتك كمي�سر هي التي حتدد ما �إذا كان
من املنا�سب التعامل مع تلك الأو�ضاع بح�ضور املجموعة
بكاملها ،وق��د يكون من الأف�ضل �أحيان ًا عمل ذلك على
نطاق فردي.
�إذا ر�أيت �أن من املنا�سب املواجهة �ضمن �إطار املجموعة
و�أن هناك مت�سع ًا كافي ًا من الوقت لذلك� ،أعط امل�شاركني

ف�سحة كافية للتجاوب وا�ستمع �إل��ى م��ا ي��ق��ول��ون .رمبا
تت�ضمن الأ�سئلة الوجيهة التييتعني طرحها ما يلي :ما
الأمر الهام يف هذه الق�صة الذي ...؟» «ماذا عملت عندما
...؟ كيف ت�أثرت بالأمر عندما ...؟»
من �ضمن اال�ستجابات الأخرى املفيدة جد ًا التنويه بردود
الفعل واعتبارها طبيعية�« ،أ�شكرك على �إ�شراكنا مبثل هذه
اال�ستجابات والذكريات الأليمة»�« .أنا واثق �أننا مدركون
جميع ًا مدى �صعوبة الأمر لكن معظم النا�س يجدون من
امل�ؤمل للغاية املرور مبثل هذا الو�ضع».
�إذا كان الوقت محدود ًا ،قد تقرتح ب�أن ال�شخ�ص املت�أثر
ي�ستطيع االت�صال مب�شارك �آخ��ر �أو �أن يعر�ض امل��درب
نف�سه مت�ضية بع�ض الوقت خالل الف�سحة ملتابعة الأمر
مع ال�شخ�ص املعني� .إذا كان الأمر �ضروري ًا ،دع امل�شارك
يغادر القاعة لكن ت�أكد من وج��ود �شخ�ص ما برفقته.
حتدث �إلى جميع امل�شاركني عن احلادثة فور ًا بعد وقوعها.
�إذا كان ال�شخ�ص املت�أثر قد غ��ادر القاعة ،انتظر حتى
يعود .اجعل الو�ضع مريح ًا بقدر الإمكان منوه ًا ب�أن مثل
هذه الأمور قد تكون قا�سية يف بع�ض الأحيان .ا�س�أل �إن
كان �أي من امل�شاركني يرغب يف �إ�شراك الآخرين مب�شاعر
تت�صل باملو�ضوع .من امل�ؤمل �أنه عندما تن�ش�أ حوادث من
هذا النوع ف�إنها �ستعالج معاجلة �إيجابية� .إن هذا من
�ش�أنه تطمني امل�شاركني ب�أنه من املقبول �أن يت�أثر املرء �أو
ينفعل عاطفي ًا و�أن ذلك �أمر ميكن معاجلته ب�صورة �آمنة
�ضمن �إطار املجموعة.

عملية التعليم يف �إطار نف�سي � -إجتماعي
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حتتاج ور�شة العمل التدريبية �إلى �إعداد م�سبق قبل
وق��ت طويل .قد ي�ستغرق الأم��ر �أحيان ًا ف�ترة متتد لغاية
�شهرين ورمبا �أكرث من ذلك �إذا كانت هناك ثمة حاجة
لرتجمة امل��واد .هناك �أم��ور عديدة يجب االلتفات �إليها
و�أهمها ،ما يلي:

معلومات عن امل�شاركني

حاول �أن حت�صل على �أكرب قدر من املعلومات عن امل�شاركني
يف ور�شة العمل قبل عقدها بوقت طويل .هناك ا�ستبيان
يتم �إر�ساله مقدم ًا �إلى امل�شاركني ال�ستدراج معلومات عما
يلي:
• اجلن�س والعمر
• �إجادة اللغة
• اخللفية العلمية
• خربة العمل يف جمال الدعم النف�سي  -االجتماعي �أو
يف جمال م�شابه
• اخلربة مع حركة ال�صليب الأحمر
• خربة التدريب ال�سابقة (بالن�سبة ملدربي امل�ستقبل)
• خربة العمل مع املتطوعني (بالن�سبة ملدربي امل�ستقبل)
• املو�ضوعات التي يرغب امل�شاركون يف �أن تثار يف
ور�شة العمل� .إلى جانب ذلك ،ميكنك �أن تطلب من
امل�شاركني �أن يعدوا حالة للدرا�سة (قائمة على ق�صة
حقيقية) �أو �أن يعدوا تقرير ًا �شخ�صي ًا يبني املجاالت
التي تنطوي على حتديات تواجههم يف عملهم اليومي.
بحيث ت�ضمن �أن يتناول ق�ضايا محلية
• التوقعات املتوخاة من ور�شة العمل

من املمكن �أن يجري مع اال�ستبيان توزيع معلومات عامة
عن ور�شة العمل مت�ضمنة الغاية من الور�شة .و�ستكون
هذه اخلطوة منا�سبة �أي�ض ًا لل�شرح ب�أن التدريب اخلا�ص
بالدعم النف�سي – االجتماعي يبحث يف ق�ضايا ح�سا�سة
قد تثري انفعاالت غري معتادة.
من الأف�ضل �أن تعاد اال�ستبيانات �إلى املدرب قبل انعقاد
ور�شة العمل لإتاحة مزيد من الوقت للإعداد الإ�ضايف.
ك��ن م�ستعد ًا لتعديل ج���دول الأع��م��ال �أو امل���واد نف�سها
ا�ستجابة لتوقعات امل�شاركني ،حيثما كان ذلك منا�سب ًا.
حاول التحقق من �أن امل�شاركني ي�ستعدون لور�شة العمل
بقراءة الوحدات التدريبية الالزمة ومراجعتها.

تنظيم ور�شة العمل

هناك من��وذج ملخطط خا�ص بور�شة العمل يوجد �ضمن
امللحق  .3يو�ضح هذا النموذج كيف ميكن تنظيم ور�شة
عمل تدريبية يف جمال الدعم النف�سي  -االجتماعي تقوم
على �أ�سا�س وحدات التدريب من  .7-1يرجى املالحظة
ب�أن هذا املخطط يجب �أن ينظر �إليه كنموذج فقط لكيفية
ترتيب الإطار الزمني و�أ�ساليب التدريب ،وعلى كل مدرب
�أن ي�ضع جدوال يتوافق مع االحتياجات والبيئة املحلية.

املعدات

ق��د ال تتوفر ل��دى اجلمعية الوطنية �أو املكتب الفرعي
املخ�ص�صات املالية ل�شراء م��واد الدعم وتوفري جميع
املعدات الالزمة للتدريب.
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يف بع�ض احل���االت� ،سيكون عليك �أن توفر امل���واد كلها
بنف�سك .تذكر وجوب طباعة الن�شرة املعدة للتوزيع واملواد
اخلا�صة باحلالة واملواد الأخرى الالزمة التي �ستوزع على
امل�شاركني خالل ور�شة العمل.

ت�شمل املعدات املفيدة عادة ما يلي:

• جهاز كومبيوتر محمول وجهاز عر�ض �أو جهاز عر�ض
علوي ل�شرائح (باور بوينت)�أو للعرو�ض فوق الر�أ�سية.
• ج��ه��از تلفزيون وف��ي��دي��و�/أو ق��ر���ص م��دم��ج لتقدمي
املو�ضوعات الرئي�سية يف ور�شة العمل
• لوحة قالبة� ،أقالم للكتابة ،مذكرات الت�صاقية للعمل
�ضمن املجموعات

الإطار الزمني

اقت�صر على �ساعات العمل املعتادة محلي ًا بالن�سبة ملدة
الور�شة كل يوم .ا�سمح باملرونة يف جدول الأعمال حت�سب ًا
حل��دوث ط��ارئ ي���ؤدي �إل��ى الت�أخري (كتعطل عمل جهاز
العر�ض على �سبيل املثال� ،أو الدخول يف نقا�ش ذي �ش�أن مل
يكن مخطط ًا له).
�إن تعدد اجلل�سات الق�صرية لدرا�سة املوا�ضيع �أف�ضل من
عقد جل�سة مطولة واحدة .تذكر وجوب تخ�صي�ص وقت
لالت�صال ال�شخ�صي وللرتفيه وا�ستغل �أف�ضل وقت يف اليوم
للقيام ب�أكرث الأعمال �أهمية.

الطعام وال�شراب

حتقق من تنظيم مو�ضوع الطعام وال�شراب – متى يكون
الوقت الأن�سب لتناول طعام الغداء وف�سحة القهوة وكيف
�سيتم ت�أمني ذلك� .أطلب توفري املاء وامل�شروبات الأخرى
يف قاعة التدريب.

ترتيب القاعة

فكر يف مو�ضوع ترتيب القاعة .هل تريد للم�شاركني �أن
يجل�سوا كما يفعلون يف قاعة درا�سة تقليدية �أم يف مقاعد
على �شكل � Uأو يف جمموعات �أو غري ذلك؟ مهما كان نوع
الرتتيب املعتمد ،حتقق من �أن كل امل�شاركني ي�ستطيعون
م�شاهدة املدرب وال�شا�شة/اللوح الأ�سود /اللوحة القالبة
ب�صورة جيدة� .إن اجللو�س على �شكل دائ��رة قد يكون
فاع ًال جد ًا عند تناول مو�ضوعات ح�سا�سة و�صعبة �إذ �أن
ذلك من �ش�أنه �أن ي�ضع اجلميع على نف�س امل�ستوى ورمبا
يقل�ص من اختالل توازن القوى الذي قد يطر�أ على و�ضعية
التدريب.
فكر �أي�ض ًا فيما �إذا كان امل�شاركون يحتاجون لأدراج مكتبية
خالل جميع اجلل�سات� .إن توفر الدرج ي�سهل من عملية
تدوين املالحظات وت��ب��ادل امل��واد املكتوبة ،لكن انعدام
الإدراج قد يحث على و�سيلة م�شاركة اقوى ويحفز على
الوقوف واالنخراط يف تقم�ص الأدوار.

تنفيذ ور�شة العمل
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يبحث هذا اجلزء يف املراحل املختلفة لور�شة العمل
وي���ورد معلومات عملية ح��ول كيفية ت�سيري ك��ل مرحلة
ب�شكل منتج .تنطبق هذه التو�صيات على غالبية الربامج
التدريبية ،رغم �أن هناك بع�ض امل�ؤ�شرات املحددة للتدريب
اخلا�ص بالدعم النف�سي االجتماعي.

املقدمة

يعترب اليوم الأول �ضروري ًا لنجاح ور�شة العمل .لذا من
املهم مبكان افتتاحه بوقع �إيجابي .يجب �أن ي�ست�شعر
امل�شاركون الراحة يف املوقع ويكون لديهم وقت كاف للتعرف
�إلى بع�ضهم البع�ض و�إلى مدربهم� .إذا حتقق ذلك ب�شكل
جيد� ،ستتوفر للم�شاركني فر�صة تطوير عالقات عمل
قائمة على الثقة – مما يزيد من اطمئنانهم كي ي�شاطروا
الآخرين مبعلومات �شخ�صية وح�سا�سة خالل الدورة.
ا�ستقبل امل�شاركني �شخ�صي ًا �أثناء قيامهم بالت�سجيل وقم
بالتعرف عن نف�سك وحتقق من توفر �شارات الأ�سماء
للم�شاركني� .إذا ك��ان��ت الأع����راف املحلية تبيح ذل��ك،
ا�ستعمل الأ�سماء الأولى للم�شاركني بقدر امل�ستطاع.
يجب على امل�شاركني �أن يعملوا مع ًا على و�ضع القواعد
الأ�سا�سية اخلا�صة باملجموعة وطبق ًا ملا يتوقعه املدرب
منهم .على �سبيل املثال
• دع امل�شاركني يدركون �أنهم مدعوون مل�شاطرة الآخرين
جتاربهم ومهاراتهم و�أن ذلك الأمر له قيمته.
• حث امل�شاركني على ط��رح الأ�سئلة كلما ارتبكوا �أو
فاتهم فهم �أي �شيء
• دع امل�شاركني يدركون �أن التغذية الراجعة مفيدة لكل
واحد يف املجموعة.

• ال�سرية :خالل ور�شة عمل من هذا النوع ،يعترب بناء
الثقة �أمر ًا �أ�سا�سي ًا� .سيكون هناك ت�شارك يف ق�ص�ص
�شخ�صية ع��دي��دة كما �أن امل�����ش��ارك�ين ق��د يعر�ضون
�أنف�سهم لالنفعال .من الأهمية مبكان االتفاق على �أن
كل �شيء يطرح بامل�شاركة داخل املجموعة �سيظل �سري ًا.
كل �شخ�ص ي�ستطيع �أن يوافق على هذه القاعدة غري
القابلة للك�سر ،عليه �أن يرفع يده� .إذا كان ال�شخ�ص ال
ي�ستطيع املوافقة على ذلك عليه �أال ي�شارك يف التدريب
(يجب �أن ٍت�س�أل بالطبع ملاذا ال ميكنه املوافقة).
• �أطلب من امل�شاركني �أن يغلقوا هواتفهم اجلوالة – �إذا
كان ذلك غري ممكن ،فلي�ضعوها يف الو�ضع ال�صامت
احرتام ًا لبع�ضهم البع�ض� .إذا كان �أح��د امل�شاركني
يف غمرة احلديث عن ق�صة خا�صة ،ف�إن من بني الأمور
التي �سوف حتبطه جد ًا مقاطعته بفعل رنة هاتفية قد
ينجم عنها ان�سحاب ال�شخ�ص من اجلل�سة.
• �شدد على دقة املواعيد .دع امل�شاركني يدركون �أن
ور�شة العمل �ستبد�أ وتختتم يف الوقت املحدد لها ما
داموا يعودون �سريع ًا من الف�سحات ومن تناول طعام
الغداء.
• زود امل�شاركني بجدول زمني (فيه مرونة) للربنامج
بكامله .يجب �أن يبني ه��ذا اجل���دول ب�شكل وا�ضح
ك��ي��ف �ست�سري اجل��ل�����س��ات م��ع اال����ش���ارة �إل���ى ف�ترات
اال�سرتاحة وتوقيتها� .أو�ضح لهم �أنه �سيكون من قبيل
قلة االحرتام �أن يغادر �شخ�ص القاعة �أثناء قيام �أحد
امل�شاركني مب�شاطرة املجموعة بتجربة �شخ�صية� ،إذا
كان امل�شاركون يحتاجون �إل��ى مغادرة القاعة يف �أي
وقت من �أج��ل «ا�سرتاحة للذهاب �إل��ى احلمام» على
�سبيل املثال� ،أعقد اتفاق ًا مع املجموعة كيف ميكن
ترتيب ذلك ب�أقل قدر من الإزعاج للجميع.
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هيئ اجلو عن طريق افتتاح االجتماع مبقدمة �شخ�صية
تتحدث فيها عن خ�صائ�صك ال�شخ�صية املتعلق بخلفيتك
ومل��اذا تعتقد ب���أن هذا مو�ضوع له �أهميته .لعلك حت�سن
�صنع ًا �إذا �أدرج��ت يف حديثك نبذة �شخ�صية عن تطور
وعيك ب�أهمية الدعم النف�سي – االجتماعي .من امل�ؤمل �أن
يحفز ذلك اهتمام امل�شاركني .بعد ذلك ،ميكنك االنتقال
�إلى الن�شاطات اخلا�صة بك�سر اجلمود.
لعل الأ�سلوب الأك�ثر عفوية الفتتاح ور�شة العمل يتمثل
يف اللجوء �إل��ى �أح��د �أن�شطة ك�سر اجلمود بحيث يتعرف
امل�شاركون بع�ضهم البع�ض وي�شعرون باالرتياح لوجودهم
ه��ن��ا .هناك قائمة مقرتحات خا�صة بن�شاطات ك�سر
اجلمود على �صفحة .26
ي�ستطيع املدرب اقرتاح �أن يكون للمجموعة ا�سم – الأمر
الذي قد ي�ساعد على �إن�شاء هوية لها .وب�إمكان امل�شاركني
�أن يتفقوا على اال�سم فيما بينهم.
بينّ للم�شاركني �أن التعلم عن الدعم النف�سي  -االجتماعي
يتطلب التعلم عن العمليات النف�سية االجتماعية وتلك
املت�صلة بامل�شاعر واالختبارات والذكريات ال�شخ�صية.
وقد ي�ؤدي ذلك �إلى ت�أثر �أحد �أفراد املجموعة ت�أثر ًا انفعالي ًا
وهو �أمر ميكن فهمه وقبوله.
ا�ستقطع بع�ض الوقت لعر�ض الربنامج كام ًال ومناق�شته مع
امل�شاركني .حتقق من فهمك للتوقعات ووافق على �إحداث
تغيريات حيثما كان ذلك منا�سب ًا.

�أن�شطة ور�شة العمل

يت�ضمن التدريب عادة عرو�ض ًا من �أنواع مختلفة .ويعترب
ا�ستقطاب االهتمام واملحافظة عليه �أم��ر ًا حا�سم ًا هنا.
وفيما يلي بع�ض املعلومات املفيدة.
املقدمة :ا�ستحوذ على انتباه املجموعة عن طريق الإ�شارة
�إلى حدث رئي�سي قريب العهد يف جمتمعهم املحلي ،ارو
لهم ق�صة ق�صرية �أو �أبد�أ باحلديث عن املو�ضوع بنكتة.
املو�ضوع� :أح�صر املو�ضوع بدقة بحيث يكون يف الإمكان
تناوله تناو ًال مريح ًا وافي ًا خالل الوقت املحدد لذلك.
التنظيم :اخرت نقطتني �أو ثالث نقاط رئي�سية تو�ضح
ال��ف��ك��رة امل��رك��زي��ة وق���م ب���إي�����ض��اح ك��ل نقطة ع��ن طريق
اال�ستعانة مبواد داعمة.
املواد الداعمة :اجمع مواد ًا تدعم النقاط املطروحة (من
الكتب ،ال�صحف� ،أو من جتاربك ال�شخ�صية) .ابحث
عن مو�ضوعات مثرية لالهتمام كالأمثلة ،الإح�صائيات،
واالقتبا�سات� .أدخل على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص مبركز
الدعم النف�سي  -االجتماعي بحث ًا عن املوارد.
اخلال�صة :اختتم بخال�صة جتمل العر�ض وتعيد تكرار
املفهوم املركزي.

العمل يف جمموعات

يتيح العمل يف جمموعات للم�شاركني �أن يتبادلوا الأفكار،
والتجارب ووج��ه��ات النظر ويع ّمق فهمهم ملهمة العمل
اجلماعي وملو�ضوعه� .إن النقا�شات اجلماعية التي تعقب
ن�شاط ًا للمجموعة تعطي امل�شاركني فر�صة التفكري حول
�سري الن�شاط وم�ساهمتهم فيه .يف الو�ضع املثايل ،يجب
ترتيب القاعات بحيث ال ميكن التن�صت على املجموعات
�أو مراقبتها من جانب املّي�سرين� .أطلب من املجموعة
تعيني �أحد الأ�شخا�ص ل�ضبط الوقت و�شخ�ص �آخر لتدوين
املالحظات ،عند �إ�صدار التعليمات اخلا�صة باملهمة.
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لعب الأدوار

يتيح لعب الأدوار للم�شاركني الفر�صة للتعاون واالنخراط
ب�شكل ن�شط وتناول مختلف املواقف وجتربة �أ�ساليب جديدة
لل�سلوك .ويف�ضل بع�ض امل�شاركني امل�شاركة يف لعب الأدوار
لكونهم غري متحم�سني للإ�سهام يف العمل اجلماعي ويف
املناق�شات العامة� .إن اللجوء �إلى لعب الأدوار يدخل تنويع ًا
على التدريب وي�ضمن ا�ستخدام �أ�ساليب مختلفة للتعلم.
عند اال�ستعداد للعب الأدوار ،ت�أكد من �إعطاء تعليمات
تف�صيلية عن كل دور متثيلي وقم بتوزيع ن�شرة مطبوعة
�إذا �أمكن .عند تكليف امل�شاركني العمل �ضمن جمموعات،
عينّ � ،إذا �أمكن� ،أحد الأفراد ل�ضبط الوقت و�آخر لتدوين
املالحظات وثالث ُا للمراقبة .عندما يكون هناك عدد وتري
من امل�شاركني يحول دون ت�شكيل ثنائيات �أو جمموعات،
�أحر�ص على تعيني دور محدد لكل م�شارك.

دفرت الت�سجيل (ال�سجل)

يعترب دفرت الت�سجيل �أداة مفيدة للم�شاركني يدونون فيه
�آراءه��م� ،أفكارهم ،و�أ�سئلتهم حول مو�ضوع محدد� .إن
عملية ت��دوي��ن ت�ساعد امل�شاركني على تو�ضيح �آرائ��ه��م
اخلا�صة .وميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام دفرت الت�سجيل لتدوين
�أف��ك��ار تتعلق ب�أعمال م�ستقبلية .عند ا�ستخدام دفرت
الت�سجيل ،عقب �أح���د ال��ع��رو���ض �أط��ل��ب م��ن امل�شاركني
�أن يدونوا �أفكارهم وردود �أفعالهم قبل م�شاطرتها مع
م�شاركني �آخرين �أو مع املجموعة .هذا من �ش�أنه �إعطا�ؤهم
الوقت الالزم لإعداد �أنف�سهم قبل التحدث.

اجلل�سات العامة

مبعزل عن العرو�ض وعن الأن�شطة اجلماعية ،يجب �أن
توفر ور�شة العمل املجال للمناق�شات ولطرح الأ�سئلة
والإج��اب��ة عليها يف اجلل�سات العمومية ،ففي مثل هذه
اجلل�سات ،يجري تبادل املعلومات ووجهات النظر �ضمن
املجموعة ب�أكملها وحث امل�شاركني على �أن ي�ساهموا يف

الأمر عن طريق ا�ستدراج التعليقات واملعلومات الراجعة
�أو الأ�سئلة بحيث ي�شعر كل فرد ب�أنه م�شمول بالن�شاط.

الأ�سئلة والإجابات

ت�شمل عملية التدريب على التحقق مما �إذا كان امل�شاركون
قد فهموا م�ضمون الدورة� .إن بلإمكان حتقيق ذلك عن
طريق طرح الأ�سئلة ب�أ�ساليب مختلفة� .إن طرح الأ�سئلة عن
التجارب ال�شخ�صية للم�شاركني حول مو�ضوع معني يعترب
من الأ�ساليب الفعالة يف احلث على امل�شاركة الن�شطة وعلى
التعلم وكما ي�سمح للم�شاركني بطرح الأ�سئلة بكل حرية.
وي�ساعدهم على متابعة �أمور لها �أهمية يف نظرهم .يجب
�أن يكون لدى املدرب �إملام باملواد ويكون هو نف�سه جاهز ًا
لإجابة �أي �س�ؤال ب�ش�أنها .وفيما يلي بع�ض املعلومات من
�أجل عقد جل�سات فعالة لطرح الأ�سئلة وتلقي الإجابات.

طرح الأ�سئلة

فكر مقدم ًا ب�ش�أن توقيت ط��رح الأ�سئلة .ف ّكر يف �أن��واع
مختلفة من الأ�سئلة بحيث ي�ستهدف بع�ضها ،التحقق من
مدى اال�ستيعاب وبع�ضها الآخر حتفيز امل�شاركني .يجب
�أن يركز كل �س�ؤال على مو�ضوع واحد محدد بو�ضوح .وجه
�س�ؤا ًال لكل امل�شاركني� .أدع �أحد امل�شاركني الراغبني لكي
يجيب عليه .جتنب طرح الأ�سئلة ب�سرعة �أو الإجابة على
�أ�سئلتك اخلا�صة على الفور.

التعامل مع �إجابات امل�شاركني

�أ�صغ بانتباه ملا يقال ور ّك��ز على امل�شارك الذي يتحدث،
حافظ على االت�صال الب�صري و�أعط �إ�شارات غري �شفهية
تدلي ًال على االنتباه ،مثل اجلل�سة املفتوحة ،احلركات
التعزيزية والهزات بالر�أ�س .ح��اذر املقاطعة لكن انتبه
للإ�شارات التي قد توحي ب�أن متعلم ًا �آخر لديه الرغبة يف
الإجابة.
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من املهم التنويه بالإجابات عن طريق الت�شجيع وامل�صادقة
على ما هو �صحيح ومقبول يف الإجابات غري املكتملة� .أما
الإجابات اخلاطئة فعاجلها ب�أ�سلوب دبلوما�سي ،ذلك �أن
تقدير الذات هو �أمر هام للغاية بالن�سبة للم�شاركني ويفرز
نتيجة راجعة فورية ومحددة .ولعل من املفيد ا�ستي�ضاح
ر�أي امل�شاركني الآخرين عن طريق توجيه مثل هذا ال�س�ؤال:
«هل توافق على ذلك؟ هل ت�شارك يف نف�س امل�شاعر؟

�إجابة �أ�سئلة امل�شاركني

�أ�سباب محتملة لأنواع مختلفة
من الإجابات
ال �إجابة

• هل كان ال�س�ؤال يف غاية التعقيد؟
• هل البيئة �آمنة؟
• هل كان املتعلمون يبدون االهتمام؟
• هل امل�شاركون جمهدون وغري قادرين على الرتكيز؟.

تطرح على املدرب �أ�سئلة عديدة خالل الدورة ومن املهم
�أن ت�ؤخذ كل الأ�سئلة على محمل اجلد و�أن ال ي�شعر �أحد
ب�أنه مو�ضع جتاهل �أو ا�ستخفاف .ويعترب هذا الأمر �أكرث
�أهمية عندما يكون مو�ضوع التدريب هو الدعم النف�سي –
االجتماعي.

�إجابة غري ذات �صلة

ال ترتبك �إذا ك��ان ال�س�ؤال �صعب ًا ،ال تعترب �أن ال�س�ؤال
ي�ستهدفك �شخ�صي ًا ،ا���س���أل نف�سك م���اذا ي��ري��د ذلك
ال�شخ�ص حق ًا �أن يعرف .هل هناك نوايا مبيته خلف
ال�س�ؤال؟ حتقق من ال�س�ؤال �أو ا�ستو�ضحه عند احلاجة.
وجه ال�س�ؤال �إلى امل�شاركني� ،إذا كان ذلك منا�سب ًا – قد
يكون �أحدهم قادر ًا على تقدمي �إجابة جيدة .خذ الوقت
الالزم ل�صياغة الإجابة وحاول �أن جتيب على نحو ي�شمل
اجلميع.

تخمني

قد تطرح ق�ضايا �أو �أ�سئلة هامة تتطلب املعاجلة لكن �سيكون
من ال�صعب التعامل معها حني طرحها .ولكي ت�ضمن ب�أن
ال تتعر�ض تلك املو�ضوعات للإهمال ،ف�إن من املفيد تعليق
لوحة قالبة على اجلدار تدون عليها املو�ضوعات املطلوب
مناق�شتها.

تلخي�ص

يجب �أن يكون من بني الأه��داف التي يتوخاها برنامج
التدريب متكني امل�شاركني من تطبيق املعرفة واملهارات
التي يكت�سبونها يف بيئتهم العملية.

• ه��ل الإج��اب��ة ���ص��درت ع��ن ح��اج��ة �شخ�صية للفت
الأنظار؟
• هل �أعطيت الإجابة حفاظا على ماء الوجه �إذ مل يكن
بو�سع امل�شارك �أن يجيب.
• هل مل يكن الوقت كافي ًا للتفكري؟
• هل كان هناك �ضغط لقول �شيء ما؟
• هل كان ال�س�ؤال مربك ًا؟

�إجابة غري �صحيحة

• هل �أ�سيء فهم ال�س�ؤال؟
• هل كان معقد ًا للغاية؟
ً
• هل كان ال�س�ؤال م�صاغا �أ�سلوب مربك؟
• هل طرحت عدة �أ�سئلة مرة واحدة.
• هل لدى املتعلم معلومات غري �صحيحة؟

�إن الو�صول بامل�شاركني �إل��ى درج��ة ال�ضغط النف�سي عن
طريق املغاالة يف كمية املعلومات ال يحفز كثريا احلما�س
على القيام بذلك .يجب �أن ي�شعر امل�شاركون �أن التجربة
قد مت �إجمالها و�أنها قد ا�ستكملت .لهذا ال�سبب ،ف�إن
اجلل�سة اخلتامية اخلا�صة بالتلخي�ص ،واملراجعة والتقييم
هي جل�سة �أ�سا�سية ينبغي عدم التعجل فيها.
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خ�ص�ص وقت ًا كافي ًا للم�شاركني لعمل تلخي�ص للربنامج
ّ
ب�أكمله واط��ل��ب منهم �أن ي��راج��ع��وا �أج����زاء معينة من
ال�برن��ام��ج .التلخي�ص ي�سمح لكل واح��د �أن يتحقق من
مدى اال�ستيعاب �إلى جانب الت�أكد من �أن جميع النقاط
قد متت تغطيتها تغطية وافية .احر�ص على �أن ال ي�ست�أثر
�أحد �أفراد املجموعة بقدر كبري من الوقت املخ�ص�ص لهذا
النقا�ش �إذ �إن من املهم �أن ي�شارك اجلميع يف العملية.

لال�ستيعاب؟ ما الذي كان مفيد ًا ب�شكل خا�ص؟ �أين
كانت ال�صعوبات؟
• ما الذي �أ�سعدك خالل الدورة؟
• ما املقرتحات التي لديك للرفع من م�ستوى الدورة؟
• �أورد �أهم ثالثة �أمور تعلمتها؟
• ما هي �أهم جتربة مررت بها خالل التدريب؟

م��ن �أج���ل �إت���اح���ة امل��ج��ال ل��ق��ي��ام ات�����ص��االت الح��ق��ة بني
امل�شاركني ،ميكن توزيع قائمة يوافق امل�شاركون �أن يدونوا
عليها ع��ن��اوي��ن االت�����ص��ال اخل��ا���ص��ة بهم بعدها يجري
ا�ستن�ساخ القائمة وتوزيعها على امل�شاركني لدى مغادرتهم.

�إن العالقة احل�سنة م��ع امل�شاركني ت�سمح للمدرب �أن
ي�ستدرج منهم املالحظات ويحثهم على النقد البناء.

التقييم

يزود تقييم برنامج التدريب املدرب باملعلومات الراجعة
مبين ًا ما �إذا كانت الأهداف املحددة تت�سم بالواقعية وما
�إذا كانت التوقعات قابلة للتحقيق .بذلك ت�ساهم املعلومات
الراجعة يف حت�سني م�ستوى التدريب على مر الزمن وتعترب
عام ًال م�ساعد ًا لتطوير املدرب على ال�صعيد املهني.

هناك منوذج ال�ستبيان تقييمي مدرج يف امللحق  5ميكن
ا�ستخدامه للح�صول على ر�ؤية حول كيف وجد امل�شاركون
الدورة التدريبية� .إن اال�ستبيان مفيد �إال �أن هناك حاجة
�أي�ض ًا للح�صول على تغذية راجعة فورية و�شخ�صية من
خالل جل�سة تقييم يتم عقدها مع الفريق املتدرب.

الأ�سئلة التي قد يجيب عليها امل�شاركون يف النقا�ش
اجلماعي ت�شمل ما يلي:

• �إل���ى �أي ح��د ازدادت معرفتك بالدعم النف�سي-
االجتماعي؟
• �إلى �أي حد �ساهمت ور�شة العمل يف حتقيق توقعاتك؟
• �إلى �أي حد حتققت �أهداف ور�شة العمل؟
• �إل���ى �أي ح��د ك��ان��ت م���واد ال����دورة التدريبية قابلة

�إذا جرى ا�ستخدام اال�ستبيان واملعلومات الراجعة مع ًا،
و ّزع اال�ستبيان �أو ًال ،وبعك�س ذل��ك قد ي�ؤثر النقا�ش يف
اجلل�سة العامة على �إجابات امل�شاركني.

الوداع

عقب مت�ضية فرتة متتد لغاية خم�سة �أيام مع ًا ،من الأرجح
�أن ي�شعر امل�شاركون بوجود عالقة فيما بينهم .قد يكون
ج��رى الت�شارك يف ق�ص�ص �شخ�صية وج��رى الإف�صاح
عن جراح مكتومة .لذا ،مثلما تقوم بوداع �صديق عزيز،
خ�ص�ص وقت ًا للرحيل والوداع.
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خ�صائ�ص فريدة

ق�سم املجموعة �إلى �أزواج ًا و�أعط امل�شاركني ب�ضع دقائق
لتبادل احلديث عن حياتهم واهتماماتهم .اجمع الفريق
كله و�أ�سمح لكل م�شارك �أن يقدم �شريكه باال�سم ويتحدث
عن اثنتني من خ�صائ�صهم الفريدة.

�أ�شيا�ؤك املف�ضلة

ق�سم املجموعة �إلى �أزواج واطلب من امل�شاركني �أن يخرب
كل منهما الآخر عن طعامه املف�ضل ويذكر ا�سم احليوان
ال���ذي ي�شعر �أن���ه �أف�ضل م��ا مياثله ومل����اذا .ي��ج��ري بعد
ذلك الت�شارك بهذه املعلومات �ضمن الفريق لدى تقدمي
امل�شاركني بع�ضهم لبع�ض.

قذف الكرة

�شكل دائ���رة م��ع امل�شاركني وق��م بقذف ك��رة طرية على
م���دار ال���دائ���رة .يعلن امل�����ش��ارك��ون ع��ن �أ�سمائهم فيما
يلتقط كل منهم بدوره الكرة .عقب ب�ضع دقائق� ،أطلب
من امل�شاركني� ،أثناء التقاطهم الكرة� ،أن يذكروا ا�سم
ال�شخ�ص الذي قذف بالكرة .ميكن �أي�ض ًا مزاولة هذا
الن�شاط �أثناء ال��دورة التدريبية من خالل �إب��دال �أ�سماء
الأ�شخا�ص ب�س�ؤال �سريع عن املعلومات .على �سبيل املثال،
قد ي�س�أل امل��درب« :م��ا هي املبادئ التوجيهية اخلا�صة
بربنامج ناجح للدعم النف�سي – االجتماعي؟» �أو «ما هي
املبادئ ال�سبعة للحركة؟ .يجري قذف الكرة على مدار
الدائرة ويقومامل�شاركون بالإجابة �أثناء التقاطهم للكرة.

�شارات الأ�سماء

ج ّهز ���ش��ارة حتمل ا�سم ك��ل واح��د م��ن امل�شاركني و�ضع

ال�شارات داخ��ل علبة .يقوم كل م�شارك ب�سحب �شارة
حتمل ا�سم ًا من العلبة ثم يحدد امل�شارك ال�شخ�ص الذي
�سحب ا�سمه يقوم االثنان بالتعريف عن نف�سيهما .يعترب
ه��ذا التمرين مفيد ًا على وج��ه اخل�صو�ص للمجموعات
الكبرية العدد امل�ؤلفة من � 20شخ�ص ًا �أو �أكرث.

حقيقة �أم خيال

�أطلب من كل �شخ�ص �أن يدون �أربع معلومات عن نف�سه
تكون �إحداها معلومة غري حقيقية .يتناوب امل�شاركون يف
تالوة ما كتبوا ب�صوت مرتفع ويقوم باقي �أفراد املجموعة
بتدوين املعلومة التي يعتقدون ب�أنها غري �صحيحة .عندما
يفرغ اجلميع من تالوة قوائم املالحظات ب�صوت مرتفع،
يقر�أ �أول �شخ�ص ما كتب ب�صوت مرتفع �أي�ض ًا معلن ًا عن
املالحظة غري ال�صحيحة .على �أفراد املجموعة بعد ذلك
مقارنة �إجاباتهم اخلطية بالإجابات ال�صحيحة.

الع�صا ال�سحرية

ا�س�أل امل�شاركني ماذا كانوا �سيفعلون لو عرثوا على ع�صا
�سحرية ت�سمح لهم بتغيري ثالثة �أ�شياء .كيف �سيغريون
�أنف�سهم؟ عملهم؟ م�سكنهم؟ م�شروع هام الخ ...؟ هذا
الن�شاط ي�ساعد املجموعة يف التعرف على رغبات الآخرين
و�إحباطاتهم.
هناك �أن�شطة �أخ��رى خا�صة بك�سر اجلمود ميكن العثور
عليها يف موقع «ري�بروالي��ن» ،املوقع الإل��ك�تروين لل�صحة
الإجنابية التابع جلامعة جون هوبكنز.
http://www.reproline.jhu.edu/index.htm
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الأزمات والدعم النف�سي
االجتماعي
الأهداف التعلمية

يتعني على امل�شاركني �أن يكون يف مقدورهم:
• �إدراك ما ي�شكل الأزمة
• فهم ما ي�شكل الدعم االجتماعي
• مناق�شة �أوجه الدعم النف�سي  -االجتماعي يف �ضوء �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.
• و�صف كيفية عمل املتطوعني واملوظفني يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

مقدمة

حتدد هذه الوحدة التدريبية ماهية الأزمات وتعر�ض لفكرة
الدعم النف�سي – االجتماعي .وه��ي ت�أخذ ب�إر�شادات
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت لتو�ضيح امل�ستويات
املختلفة من االحتياجات .كما تناق�ش دور املتطوعني
واملوظفني يف جمال الدعم النف�سي – االجتماعي.

درا�سة حالة

م�ساعدة الناجني من حتطم طائرة يف بريو
يف يوم الثالث والع�شرين من �شهر �أغ�سط�س�/آب ،2005
�سقطت طائرة بالقرب من قرية بوكالبا يف بريو وا�شتعلت
فيها النريان .ا�ستجاب ال�صليب الأحمر يف بريو للحادثة
التي وقعت عندما �أ�ضطر قائد الطائرة �إل��ى الهبوط
ب�سبب �سوء الأح��وال اجلوية .جرى �إر�سال  12متطوع ًا
من ال�صليب الأحمر يف بريو �إلى موقع احل��ادث للعناية
بالناجني االثنني واخلم�سني .كان العديد من الناجني يف
و�ضع �سيئ – �إما م�صابني بحروق خطرية �أو بك�سور يف
الذراعني والقدمني والقدم .قالت مانويال �سيياز بريي�س،
قائدة املتطوعني �إن املتطوعني عملوا بتعاون ل�صيق مع
فرقة الإطفاء وال�شرطة الوطنية ودائرة ال�صحة يف البحث
عن ناجني على امتداد عملية الإغاثة.
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الأزم � � ��ات وال ��دع ��م ال�ن�ف���س��ي االج�ت�م��اع��ي

قم بافتتاح اجلل�سة و�س ّلط ال�ضوء على الأهداف التعلمية:
• ما هو تعريف الأزمة.
• ما هو الدعم النف�سي – االجتماعي؟
• كيف ن�ستجيب ملختلف م�ستويات احلاجة اعتماد ًا على
�إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
• دور املوظفني واملتطوعني يف جمال الدعم النف�سي -
االجتماعي

الن�شاط 1-1

مناق�شة عامة

�ص  19 – 18يف الدليل

الهدف

التعرف �إلى محددات الأزم��ات وما هي ردود الفعل
املعتادة جتاه الأزمات.

املواد املطلوبة

درا�سة حالة (انظر �إلى درا�سة احلالة من بريو) �أو
ا�ستخدام قر�ص مدمج ( )DVDويف�ضل �أن يكون
من البيئة الثقافية حيث يعقد التدريب.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط.

�أ�سئلة للمناق�شة

�إن من طبيعة الو�ضع الإن�ساين �أن يخترب املرء �أزمات
خالل حياته.
ما هي ردود الفعل على الأزم���ات التي مل�ستها لدى
�آخرين �أو اختربتها بنف�سك؟
ما الذي جعل احلدث خطريا؟
كيف جتاوبت �أنت �أو الآخرون؟
ما الذي ت�سبب يف حدوث االنطباع الأكرب؟

�أنواع مختلفة من الأزمات

قدم تعريف ًا موجز ًا ب�ش�أن الأزمات مبين ًا م�ستوياتها على
ال�صعيدين الفردي واملجتمعي.

«الأزم���ة ع��ب��ارة ع��ن ح��دث رئي�سي خ��ارج نطاق جت��ارب
احلياة اليومية ينطوي على تهديد خطري للذين ي�صيبهم
ويقرتن عادة مب�شاعر العجز ،الرعب واخلوف»
خ�صائ�ص الأزمات
• فجائية
• قوية
• تخرج عادة عن �إطار التجارب الإن�سانية االعتيادية
• لها �أثر انفعايل قوي على الأ�شخا�ص
• قد تطغى على مهارات التكيف الفعالة ع��ادة لدى
الفرد �أو املجموعة

الأزم � � ��ات وال ��دع ��م ال�ن�ف���س��ي االج�ت�م��اع��ي

مثال من اخلريطة
الهزة الأر�ضية يف �إيران 2003
• الوفيات� 30000 :شخ�ص
• اجلرحى� 30000 :شخ�ص
• امل�شردون� 75000 :شخ�ص

اعر�ض مختلف �أن���واع الأزم���ات التي ين�شط فيها عمل
ال�صليب الأح��م��ر وال��ه�لال الأح��م��ر يف امل��ج��ال النف�سي
االجتماعي .هناك �أمثلة على ذلك مبينة على ال�شريحة
وت�شمل الكوارث الطبيعية النزاعات امل�سلحة ،الأزم��ات
املرتبطة بال�صحة ،الإ�سعاف الأويل النف�سي.
 .1بام /باك�ستان – هزة �أر�ضية
 .2ب�سالن – �أزمة رهائن يف مدر�سة
 .3زمبابوي/جنوب �أفريقيا – داء الإيدز
 .4بلغاريا – خط �ساخن و�إر�شاد للن�ساء املتاجر بهن.
 .5فل�سطني/مناطق ال�سلطة – املناطق املحتلة –
�أطفال مت�أثرون بالنزاع امل�سلح.
 .6كولومبيا – �أ�شخا�ص مهجرون داخلي ًا
� .7إندوني�سيا�/سري النكا :ت�سونامي املحيط الهندي
� .8سوريا – الجئون
 .9لبنان – نزاع م�سلح
� .10إ�سرائيل /النم�سا� :سائقو �سيارات الإ�سعاف

مثال من اخلريطة
�أزمة رهائن مدر�سة ب�سالن عام 2004
•  1200طفل مدر�سة وبالغون – رهائن
• � 334شخ�ص ًا قتلى بينهم على الأقل  155طفالً
مثال من اخلريطة
الأ�شخا�ص امل�صابون بالإيدز يف زمبابوي (�أرق��ام عام
)2005
• � 20%أو واحد من كل خم�سة بالغني �أعمارهم من
� 49-15سنة يعي�شون وهم م�صابون مبر�ض الإيدز.
• واحد تقريب ًا من كل � 4أطفال �سيغدون يتامى نتيجة
�إ�صابتهم مبر�ض الإيدز.

الوحدة التدريبية 1
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الن�شاط 2-1
مناق�شة ثنائية تليها جل�سة عامة
34

الهدف

ت�شخي�ص خ�صائ�ص الأزمات الظاهرة يف اجلدول
• ا�شرح الهدف من الن�شاط للم�شاركني.
• �أطلب من امل�شاركني العمل اثنني اثنني على
الأ�سئلة ملدة  10دقائق.

�أ�سئلة للمناق�شة

• ما هي خ�صائ�ص الأحداث املطروحة؟
• ما هي العوامل التي جعلت منها �أزمات؟
تابع املو�ضوع يف جل�سة بح�ضور املجموعة بكاملها
واطلب من امل�شاركني �أن ي�ضيفوا �أنواع ًا �أخرى من
الأزمات.

قم بتعريف عنا�صر احلماية وعنا�صر املخاطرة:
• عنا�صر احلماية هي التي «حتمي» النا�س بتخفيف �أثر
امل�شقات وال�صعوبات التي تواجههم.
• عنا�صر امل��خ��اط��رة ه��ي التي جتعل النا�س عر�ضة
للمخاطر وتت�سبب يف زيادة ال�شدائد وال�صعوبات.
�إن عنا�صر احلماية واملخاطرة التي ت�ؤثر يف الوقع النف�سي
– االجتماعي للأزمة ،محكومة مبا يلي:

• خ�صائ�ص احلدث:

حدث طبيعي �أو من �صنع الإن�سان ،مدى التعمد ،مدى
�إمكانية منع احلدوث ،مدى الأثر ،الأمل ،درجة التوقع،
مدة احلدث.

ت�ؤثر عوامل مختلفة على طبيعة وقع احلدث �سواء بالن�سبة
للفرد �أو للمجتمع املحلي .ويكون للحدث نف�سه وللقدرة
على املواجهة ل��دى �أول��ئ��ك امل�صابني به �أث��ر على الوقع
النف�سي – االجتماعي للحدث اخلطري.
هناك عدد كبري من النا�س يظهرون قدرة على املواجهة
�أي التكيف ب�شكل جيد ن�سبي ًا يف حاالت ال�شدائد .وت�ؤثر
عوامل اجتماعية ،بيولوجية ونف�سية اجتماعية لتحديد
ما �إذا كان الأ�شخا�ص �سي�سيطرون �أو يظهرون قدرة على
املواجهة يف حاالت ال�شدة.

• بيئة الأزمة وما بعد الأزمة:

الأح��وال اجلوية ،الوقت من اليوم� ،إمكانية الو�صول
�إلى املنطقة ،حجم الدمار املادي ،عدد الناجني وعدد
القتلى ،عدد وفيات من الأطفال.

• اخل�صائ�ص الفردية:

ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي ،الإع����اق����ات ،ال��ع��م��ر ،ال��و���ض��ع
االق��ت�����ص��ادي ،ال�صحة العقلية وال��ب��دن��ي��ة ،جت��ارب
�صدمات �سابقة.

• موارد الأ�سرة واملجتمع املحلي:

طبيعة ال��ع�لاق��ات ب�ين الأط��ف��ال ومقدمي الرعاية،
�شبكات الن�شاط االجتماعي ،التما�سك املجتمعي،

الأزم � � ��ات وال ��دع ��م ال�ن�ف���س��ي االج�ت�م��اع��ي
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الن�شاط 3-1

عمل من خالل جمموعات تتبعه جل�سة عامة

الهدف

التعرف �إل��ى الأم��ور التي تزيد من الأث��ر النف�سي –
االجتماعي للكوارث.

املواد املطلوبة

توزيع درا�سات حالة من الهزة الأر�ضية يف باك�ستان
عام .2005
تفجريات يف لندن عام  – 2005لوحة قالبة لكل
جمموعة.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط
ق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات �صغرية من � 4-3أفراد
خ�ص�ص وقت ًا لالطالع على درا�سة احلالة ثم ع�شر
دقائق للمناق�شة على م�ستوى املجموعة
يدون �أفراد املجموعة �إجاباتهم على ال�س�ؤال املطروح
للمناق�شة على اللوحة القالبة ويعر�ضونها يف اجلل�سة
العامة

�س�ؤال للمناق�شة

ما هي العوامل التي زادت من الأثر النف�سي االجتماعي
للحدث؟

الوحدة التدريبية 1
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درا�سة حالة

الهزة الأر�ضية يف باك�ستان عام 2005
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•  80000وفاة
•  100000جريح
•  3,5مليون �شخ�ص م�شرد

يف �شهر �أكتوبر من عام � ،2005ضربت باك�ستان هزة
�أر�ضية قتلت �أكرث من � 80ألف �شخ�ص و�أ�صابت بجراح
حوايل � 100000شخ�ص .كان العديد من امل�صابني
من الأطفال .وقد �أدت ق�سوة الظروف اجلوية التي �أعقبت
الهزة الأر�ضية و�صعوبة الو�صول �إلى املنطقة �إ�ضافة �إلى
عدم توفر الت�سهيالت ال�صحية والأدوية الأ�سا�سية ،وامل�أوى
وغري ذلك من �أ�شكال الإغاثة �إلى زيادة قابلية الت�أذي لدى
ال�سكان املنكوبني �أثناء الكارثة نف�سها وفيما بعدها.
كان الو�ضع باعث ًا على الي�أ�س عقب الهزة مبا�شرة وكان
الو�صول �إل��ى املناطق يف غاية ال�صعوبة .ك��ان الطق�س
�شديد ال�برودة والبنية التحتية مهدمة .بعد ف�ترة من
الزمن� ،أ�صبح من املمكن تقلي�ص �أث��ر الهزة الأر�ضية
مثل �إن�شاء م�ساحات �آمنة للأطفال� ،إيجاد �أن�شطة مهنية
للن�ساء وت��ق��دمي املعلومات ح��ول ردود الفعل الطبيعية
لأو�ضاع غري طبيعية.
ما الذي �أدى �إلى تقلي�ص �أثر الهزة الأر�ضية؟
• بد�أ النا�س يف م�ساعدة بع�ضهم بع�ض ًا
• تولى الرجال مع ًا الأمور العملية لإعادة البناء.
• بعد و�صول معونات الإغاثة ،ا�ستطاعت املدار�س امل�ؤقتة
�أن تبا�شر العمل – �إذ �أن الدرا�سة �أمر بالغ الأهمية
ل�صالح الأطفال.
• حتدثت الن�ساء فيما بينهن ووجدن �أنهن يواجهن نف�س
امل�شاكل.
ما الذي �ضاعف من �أثر الهزة الأر�ضية؟
• حجم �أثر الكارثة
• ارتفاع عدد الوفيات

• موقع احلدث – جعلت املناطق اجلبلية الو�صول �إلى
امل��وق��ع �أم����ر ًا �صعب ًا وك��ان��ت ه��ن��اك مناطق ال ميكن
بلوغها �إال بالطائرات املروحية.
• طول املدة التي ا�ستغرقها و�صول الإغاثة �إلى املناطق
املنكوبة والتي كانت يف غاية الوعورة.
• الظروف اجلوية – اقرتاب ال�شتاء القا�سي.
• الهزات االرتدادية التي �أعقبت الزلزال.

درا�سة حالة

تفجريات  – 7/7لندن 2005

•  52وفاة
•  700جريح
• خلخلة نظام النقل اخلا�ص باملدينة
• خلخلة البنية التحتية لالت�صاالت املتنقلة يف البالد

كانت تفجريات لندن يوم  7يوليو/متوز  2005عبارة
عن جمموعة من تفجريات القنابل املن�سقة زمنيا التي
���ض��رب��ت ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل يف ل��ن��دن خ�ل�ال ���س��اع��ات ال���ذروة
ال�صباحية .وقد ت�سبب بهذه التفجريات االنتحارية التي
قام بها �إ�سالميون مت�شددون بريطانيون تورط بريطانيا
يف حرب العراق وغريها من النزاعات امل�سلحة.
عند ال�ساعة � 8,50صباح ًا انفجرت ثالث قنابل على
فرتات تف�صل بني كل واحدة و�أخرى  50ثانية يف ثالثة
من قطارات مرتو لندن .وانفجرت قنبلة رابعة يف �إحدى
احلافالت بعد ذلك ب�ساعة تقريب ًا ،وذلك عند ال�ساعة
� 9,47صباح ًا يف �ساحة تافي�ستوك .و�أدت التفجريات
�إل��ى مقتل  52راك��ب�� ًا وج��رح � 700آخ��ري��ن وت�سببت يف
خلخلة نظام النقل اخلا�ص باملدينة (خلخلة خطرية يف
اليوم الأول) .وقد �شكلت هذه ال�سل�سلة من تفجريات
القنابل االنتحارية �أ�ضخم و�أفتك هجوم �إرهابي يتعر�ض
له نظام النقل يف لندن عرب التاريخ.
ما الذي قل�ص من �أثر التفجريات؟
و�صلت امل�ساعدة ب�سرعة �إلى اجلرحى وامل�صابني .وقد
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جرى ف��ور ًا �إقامة مراكز معلومات متكاملة ومتت �إزال��ة
رك��ام التفجريات ب�سرعة ك��ب�يرة .وع��ق��دت اجتماعات
لإي�صال املعلومات �إلى املنكوبني بعد ذلك بفرتة ق�صرية
وكانت هناك خطة قائمة للطوارئ قبل وقوع التفجريات.
ما الذي زاد من �أثر التفجريات؟
كون الأ�شخا�ص امل�سئولني عن التفجريات من داخل املجتمع
املحلي .ال�صدمة التي �أ�صابت املجتمع املحلي ،الطريقة
الدقيقة للغاية ال��ت��ي ج��رى بها التخطيط للتفجريات
وتنفيذها .وقد �شعر الكثريون من �سكان لندن �أنه كان من
املحتمل �أن يكونوا هم �أنف�سهم يف عداد ال�ضحايا.

كلمة �أخ���رى ح��ول وح���دات ال��ت��دري��ب الأخ����رى يف هذه
احلافظة التدريبية .هناك وحدات تدريبية مث ًال تتناول
ما يلي:
• الأطفال واحتياجاتهم اخلا�صة
• الدعم النف�سي  -االجتماعي القائم على املجتمع
املحلي
• الإ�سعاف الأويل النف�سي واالت�صال الداعم
���س��وف ت��ت��ي��ح ه���ذه ال���وح���دات ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ح��دي��ث ح��ول
مو�ضوعات ومهارات عملية يف مناطق محددة

الن�شاط 4-1

مناق�شة جماعية بني �أفراد الفريق
�ص 25 – 23

يف الدليل

االحتياجات والدعم النف�سي  -االجتماعي

• �سوف نلتفت الآن �إل��ى تعريف ال��دع��م النف�سي –
االجتماعي ونطبقه على بع�ض الأمثلة الواقعية يف
العامل.
• �سوف نبحث يف كيفية تقدمي الدعم على م�ستويات
مختلفة عرب املجتمع املحلي با�ستخدام الر�سم الهرمي
اخلا�ص باللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.

الهدف

دفع امل�شاركني �إلى التفكري يف الأوجه املختلفة للدعم
النف�سي االجتماعي.

املادة املطلوبة
لوحة قالبة.

�سري الن�شاط

ا�شرح الغاية من الن�شاط للم�شاركني .د ّون على لوحة
ق ّالبة ما يعتربه امل�شاركون يف باب الدعم النف�سي –
االجتماعي.

�س�ؤال املناق�شة

ما هي العنا�صر التي تعتربون �أنها تدخل يف باب
الدعم النف�سي – االجتماعي؟

الوحدة التدريبية 1
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البعد النف�سي – االجتماعي = العمليات الداخلية،
العاطفية والفكرية ،وامل�شاعر وردود الأفعال.
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البعد االجتماعي = العالقات – �شبكات الأ�سرة واملجتمع
املحلي ،القيم االجتماعية واملمار�سات االجتماعية.
• يعترب العمل على م�ستوى املجتمع املحلي ب��د ًال من
امل�ستوى ال��ف��ردي و�سيلة فعالة لدعم ع��دد كبري من
ال��ن��ا���س .ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،ف����إن ال��دع��م النف�سي -
االجتماعي ي��ع��زز ال�شبكات االجتماعية ويدعمها
�إذا مل تكن �سليمة وي�ساعد النا�س �أن يتعلموا حماية
�أنف�سهم وحماية الآخرين �آخذا �إياهم بهذا ال�شكل نحو
االنخراط يف �إنعا�ش �أنف�سهم.
• من املهم � ِإ�شراك املجتمع املحلي يف التخطيط لأن�شطة
الدعم النف�سي  -االجتماعي ويف تنفيذها لأن هذا
من �ش�أنه حماية املنكوبني وم�صاحلهم.
• غالبية اخل��دم��ات ال��ت��ي يقدمها ال�صليب الأح��م��ر
وال��ه�لال الأح��م��ر يتوالها متطوعون .يكون موظفو
ال�صليب الأح��م��ر وال��ه�لال الأح��م��ر ع��ادة ج���زء ًا من
املجتمع املحلي ،من هنا ف�إن بالإمكان دعم ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر �إلى قطاعات كبرية من النا�س
و�أن يلبي احتياجات املجتمعات املحلية.
تظهر �إر���ش��ادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
على �شكل ر�سم هرمي «نظام ًا متعدد الطبقات من جوانب
الدعم التكاملي .متثل الطبقات مختلف �صنوف الدعم
التي قد يحتاج �إليها النا�س �سواء يف �أوقات الأزمة �أو يف
مرحلة مبكرة من �إع��ادة التعمري �أو يف و�ضع ا�ستمرار
الآالم التي يعاين منها النا�س على مدى �سنوات عديدة.

�أن���واع الدعم املقدمة على ه��ذه امل�ستويات الأرب��ع��ة هي
كالتايل:

 .1اخلدمات الأ�سا�سية والأمن

تتحقق حماية م�صالح النا�س من خالل تلبية احتياجاتهم
الأ���س��ا���س��ي��ة وح��ق��وق��ه��م يف ال��ت��م��ت��ع ب���الأم���ن ،احلاكمية
واخلدمات الأ�سا�سية مثل الطعام ،املياه النظيفة ،الرعاية
ال�صحية وامل�أوى.
• قد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية – االجتماعية هنا
الدعوة ب�أن تو�ضع هذه اخلدمات و�أ�ساليب احلماية
مو�ضع التنفيذ و�أن يجري تقدميها ب�صورة تنم عن
االحرتام وتكون منا�سبة اجتماعي ًا.

 .2دعم الأ�سرة واملجتمع املحلي

ق��د يحتاج ع��دد �أق��ل م��ن الأ�شخا�ص �إل��ى امل�ساعدة يف
الو�صول �إلى جماالت الدعم الرئي�سة التي توفرها الأ�سرة
واملجتمعات املحلية .ونتيجة للخراب الذي يقع عادة يف
ح��االت ال��ط��وارئ ،فقد تنهار �شبكات الأ���س��رة واملجتمع
املحلي.
• قد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية – االجتماعية هنا العثور
على العائلة وجمع �شملها وميكن �أن ت�شمل ت�شجيع
�شبكات الدعم االجتماعي.
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 .3الدعم املر ّكز

�سيحتاج ع��دد �أق���ل م��ن ال��ن��ا���س بعد ذل��ك �إل���ى �إ�ضافة
�أ�شكال دعم �أك�ثر مبا�شرة ترتكز على الراحة النف�سية
– االجتماعية .قد يكون ذلك من خالل تدخالت فردية
�أ�سرية �أو جمتمعية ي�ضطلع بها ع��ادة عاملون مدربون
وخا�ضعون للإ�شراف عليهم.
• وقد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية – االجتماعية هنا
�أن�شطة للم�ساعدة يف التعامل مع �أث��ار العنف القائم
على النوع االجتماعي مثل جمموعات الدعم ل�ضحايا
االغت�صاب �أو �أن�شطة خا�صة بالأ�شخا�ص امل�صابني
بالإيدز.

 .4اخلدمات املتخ�ص�صة

على ر�أ���س الر�سم الهرمي ،هناك دع��م �إ�ضايف للن�سبة
ال�ضئيلة من ال�سكان الذين –برغم �أوجه الدعم املذكورة
�آن��ف�� ًا – ق��د ي��ك��ون و�ضعهم غ�ير محتمل وق��د يواجهون
�صعوبات كبرية يف حياتهم اليومية.
• امل�ساعدة يف ه��ذا امل��ج��ال ق��د ت�شمل دع��م�� ًا نف�سي ًا
– اجتماعي ًا �أو نف�سي ًا فقط لأ�شخا�ص يعانون من
ا�ضطرابات عقلية ال ميكن معاجلتها معاجلة كافية
�ضمن �إطار اخلدمات ال�صحية الأولية.
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عمل من خالل جمموعا تليه جل�سات عامة

الهدف

اكت�ساب املعرفة ح��ول منافع ال��دع��م النف�سي –
االجتماعي.

املادة املطلوبة

درا�سة حالة با�ستخدام املثال التايل من زميبابوي.

�سري الن�شاط

ق�سم
ا� �ش��رح للم�شاركني ال�غ��اي��ة م��ن ال�ن���ش��اطّ .
امل�شاركني �إلى جمموعات �صغرية تت�ألف من 4-3
�أف����راد .ح��دد وق��ت�� ًا ل�لاط�لاع على درا���س��ة احلالة
ثم  10دقائق للمناق�شة داخ��ل املجموعة .خالل
اجلل�سة العامةـ د ّون على لوحة ق ّالبة ما الذي يعتربه
امل�شاركون منافع للدعم النف�سي –االجتماعي وما
الذي �سيحدث لو مل حت�صل جمموعة امل�صابني على
الدعم.

�أ�سئلة للمناق�شة

ما هي منافع الدعم النف�سي – االجتماعي؟
م��ا ه��ي العواقب يف ح��ال ع��دم ح�صول املجموعة
امل�صابة على الدعم النف�سي – االجتماعي؟
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النا�س الذين يعي�شون وهم م�صابون مبر�ض الإيدز
يف زميبابوي
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ردود الفعل :العزلة ،فقدان الإح�سا�س باالنتماء ،التحقري،
ال�شعور بالعار ،ال�شعور بالذنب ،الهموم ب�ش�أن امل�ستقبل،
اخلوف على م�ستقبل الأطفال ،القلق ،االكتئاب ،الرف�ض.
االحتياجات النف�سية االجتماعية
• املعلومات والتوعية حول اخلدمات الطبية وامل�ساعدة
امل��ت��وف��رة داخ���ل �إط����ار املجتمع امل��ح��ل��ي (م���ن خ�لال
جم��م��وع��ات ال���دع���م) ب��ه��دف م��ن��ع ان��ت��ق��ال امل��ر���ض
ومكافحة التحقري.
• الدعم والتفهم – لكل من ال�شخ�ص امل�صاب ولذويه
وللمجتمع املحلي
• الدعم العملي – �شراء الطعام ،التنظيف الخ
�إجراءات التدخل النف�سي – االجتماعي
• كتب ال��ذك��ري��ات و���س�ير الأب��ط��ال – معرفة عملية
وذكريات �أ�سرية
• رعاية قائمة على الأ�سرة من قبل متطوعني لأ�شخا�ص
م�صابني بالإيدز وليتامى و�أطفال �أ�صبحوا معر�ضني
للإ�صابة باملر�ض.
• دعم عملي
• رعاية مقدمي الرعاية – جمموعات داعمة – مواد
للحماية (�صابون – قفازات)
• �أن�شطة �إبداعية – �أدخلوا فيها الأ�شخا�ص املنبوذين
يف املجتمع املحلي.
• �أن�شطة توعوية – ن�شر املعلومات ،التخفيف من
وو�صمة العار

الن�شاط 6-1

نقا�ش املجموعة

الغاية

حتديد االحتياج النف�سي – االجتماعي للأفراد.

املادة املطلوبة
لوحة قالبة.

�أ�سئلة املناق�شة

• تخيل و�ضع ًا واج��ه فيه �شخ�ص ممن تعرف
م�شكلة
• كيف �شخ�صت وجود حاجة ما؟
• ماذا كانت احتياجات ال�شخ�ص؟
• كيف واجهت �أنت �أو �آخرون هذه االحتياجات؟

دون مختلف �أنواع الدعم على لوحة قالبة.
�أحر�ص على االنتباه للم�شاركني خالل هذا الن�شاط
وب�ع��ده لأن ه�ن��اك اح�ت�م��ا ًال ب���أن ي�سبب الن�شاط
ا�ضطراب ًا للم�شاركني .كن جاهز ًا لتقدمي امل�ساعدة
كما هو مبني يف ف�صل املقدمة.
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اخل�صائ�ص وال�سمات امل�شرتكة ملقدمي امل�ساعدة:
• مهارات �إ�صغاء جيدة وا�ستعداد للرعاية.
• معرفة مبركز الدعم النف�سي  -االجتماعي ومهارات
جيدة للم�ساعدة
41

�ص 25 – 23

يف الدليل

دور املوظفني واملتطوعني
مزايا املتطوعني
• يحوزون على ثقة الأ�شخا�ص امل�صابني ولديهم مدخل
مي�سر عليهم بالإ�ضافة �إلى املعرفة املحلية
• كثري ًا ما يتدخلون يف املواقف ال�صعبة يف محيط
ي�شكلون فيه جزء ًا من املجتمع املحلي.
احتياجات املتطوعني
• معرفة �أ�سا�سية بالدعم النف�سي – االجتماعي
• الدعم والت�شجيع
• املوارد
رغم �أن غالبية النا�س ق��ادرون على رعاية غريهم وعلى
تقدمي بع�ض الدعم يف الأوق��ات الع�صيبة ،ف�إن التدريب
على ال��دع��م النف�سي  -االجتماعي ي�ساعد املتطوعني
واملوظفني كي يكونوا �أكرث وعي ًا ببع�ض املبادئ الأ�سا�سية
والتقنيات املفيدة يف جمال عملهم.
�إن من �أه��داف ه��ذا التدريب معرفة امل��ه��ارات املطلوبة
وتعلم كيفية رفع م�ستوى تلك املهارات وتطبيقها ب�صورة
فعالة.

الأن�شطة الأ�سا�سية يف جمال تدريبهم
• الإ�ستماع بدون �إ�صدار الأحكام
• تقدمي معلومات عملية
• توفري بيئة �آمنة تنعم بالهدوء
• اال�ستجابة لالحتياجات الأ�سا�سية ب�شكل يراعي
الثقافة ال�سائدة
• حتديد الأ�شخا�ص الذين قد يكونون بحاجة �إلى
خ��دم��ات ال�����ص��ح��ة العقلية و�إح��ال��ت��ه��م �إل����ى جهات
االخت�صا�ص
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تلخي�ص

الن�شاط 7-1

عمل من خالل جمموعات يتبعه جل�سة عامة

الهدف

تطبيق الأفكار واملعرفة املتعلقة باحتياجات الدعم
النف�سي  -االجتماعي داخل البيئة املحلية للم�شاركني.
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املادة املطلوبة

لوحة قالبة لكل جمموعة.

�سري الن�شاط
افتتح مناق�شة حول النقاط الرئي�سية الواردة يف الوحدة
التدريبية واحر�ص على مراجعة �أهداف الوحدة.
• هل ت�ستطيع �أن تورد بع�ض الأمثلة على �أزمات تنطوي
على احلاجة لدعم نف�سي – اجتماعي؟
• ما الذي مييزها؟
• ما هو الدعم النف�سي – االجتماعي؟
• مل���اذا ي�ساعد ال��دع��م النف�سي – االج��ت��م��اع��ي يف
اال�ستجابة لالزمات؟
• يف ر�أيك ،كيف ميكنك ا�ستعمال املعرفة املكت�سبة من
ه��ذه ال��وح��دة التدريبية يف جم��ال عملك بال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط� .أطلب من
امل�شاركني العمل بنف�س املجموعات كما يف التمرين
ال�سابق.
خ�ص�ص  20دقيقة للمناق�شات داخل املجموعة .د ّون
ّ
املالحظات على لوحة قالبة ،قم بعر�ضها بعد ذلك يف
اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

م��ا ه��ي االح��ت��ي��اج��ات النف�سية – االج��ت��م��اع��ي��ة يف
جمتمعك املحلي؟
كيف ميكن تلبيتها؟
ً
حدد احتياج ًا واحدا وكيف ميكن تلبيته

الأزم � � ��ات وال ��دع ��م ال�ن�ف���س��ي االج�ت�م��اع��ي

حاالت درا�سية �إ�ضافية
درا�سة احلالة 1

في�ضانات توغو ت�ستمر يف �إ�سقاط ال�ضحايا
مل تكد تلتئم اجلراح النف�سية – االجتماعية التي �أعقبت
الفي�ضانات ال��ت��ي اج��ت��اح��ت �شمال ت��وغ��و حتى غمرت
في�ضانات جارفة قوية �أغوتيما – �أكوما�سي .كان الأمر
بالن�سبة ل�سكان هذه املنطقة اخل�صبة عبارة عن كابو�س
�إذ ت�سببت الأمطار الغزيرة جد ًا يف تفجر �ضفاف النهر
فدمرت املنازل وق�ضت على املحا�صيل وت�سببت يف ت�شريد
حوايل �ألف �شخ�ص.
« ...لقد خ�سرنا ك��ل ���ش��يء .دم��رت الأم��ط��ار مزارعنا
وجرفت مخزوناتنا من امل�ؤن وممتلكاتنا .مزارعنا غمرتها
باملياه ومل تنجو حتى املا�شية ».هكذا يعرب �إميانويل تيني
كويف ،وهو م�سئول يف مدر�سة جرى نقل � 700ضحية �إلى
باحتها .وي�ضيف �أن ب�ضع مئات من الأ�شخا�ص ما زالوا
معزولني عن �سائر القرية ومل يتلقوا �أية م�ساعدة حتى
الآن.

وقامت ال�شرطة بابطال مفعولها .ارتفع عدد الوفيات �إلى
� 80شخ�ص ًا بعد �أن مات مزيد من اجلرحى يف امل�ست�شفى
فيما بلغ عدد اجلرحى .200
عقب التفجريات ،ذك��ر �شهود �أن ال��دراج��ات الهوائية
والعربات التي جتر باليد كانت ملقاة على الأر����ض يف
ال�شوارع داخل �أ�سوار املدينة .وعرثت ال�شرطة على قطع
من دراجات نارية يف عدد من مواقع التفجري – مما ي�شري
�إلى �أنها هي التي ا�ستخدمت لإخفاء املتفجرات.
كان هناك ما جمموعه  7تفجريات وقعت يف تتابع �سريع
بالقرب من الهيكل املكر�س للإله الهندي هانومان وذلك
حوايل ال�ساعة  7,30م�ساء ويف منطقة جماورة مكتظة
بالدكاكني والآثار ومن �ضمنها املوقع ال�سياحي الذي يعود
تاريخه للقرن الثامن ع�شر وامل�سمى «هاوا محال» و�سوق
«جوهري» املكتظ مبتاجر ال�صاغة على اجلانبني .وقد دب
الفزع يف املنطقة فور وقوع التفجري.
درا�سة احلالة 3

العي�ش يف منطقة قتال

تلوح يف الأف��ق عواقب �صحية مخيفة �إ�ضافة �إل��ى خطر
ح��دوث �أزم��ة يف الطعام .ولقد تف�ش الإ�سهال و�أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي واملال ريا يف املنطقة وق�ضي على مح�صول
الذرة .كما هلكت املا�شية بفعل الفي�ضان – مما كان له
�أثر �سلبي خطري على م�صادر الرزق يف املنطقة.

تعترب لفظة «الأمل» غريبة على م�سامع املليون و�أربعمائة
�ألف ن�سمة من �سكان قطاع غزة وهو عبارة عن م�ساحة
طويلة �ضيقة من الأر�ض تقع بني البحر الأبي�ض املتو�سط،
و�إ�سرائيل و�شبه جزيرة �سيناء امل�صرية .ي�شعر ال�سكان
وك���أن��ه��م يعي�شون يف �سجن كبري منذ �أن ج��رى �إغ�لاق
احل��دود .وي�ستطيع ال�صيادون بالكاد مزاولة ال�صيد �إذ
�أن البحرية الإ�سرائيلية تطلق النار على �أي قارب يغامر
بالو�صول �إلى �أبعد من كيلومرت واحد عن ال�شاطئ.

يف يوم  12مايو � 2008ضربت �سل�سلة من التفجريات
املن�سقة مدينة جايبور .كانت تلك من �أفتك الهجمات
الإرهابية التي وقعت ال�سنوات املا�ضية .انفجرت على
الأقل �سبع قنابل على تواتر دقيقة عن الأخ��رى ،فن�سفت
�أ�سواق ًا مكتظة بالنا�س ودكاكني �شعبية ومعبد ًا هندي ًا يف
مدينة جايبور القدمية .وقد مت العثور على قنبلة ثامنة،

�إن الفقر املدقع الذي يعي�ش فيه �سكان غزة ي�ضاعف من
تفاقم الو�ضع القائم هناك ،فمنذ �أن جرى ق�صف محطة
الطاقة ال�ضخمة يف نهاية �شهر يونيو/حزيران ،2006
�أ�صبح الإم��داد بالكهرباء غري م�ضمون �إذ �أن ا�سترياد
الوقود بات محدود ًا وال تتوفر مياه ال�شرب �إال يف �ساعات
محددة.

درا�سة احلالة 2

هجوم �إرهابي يف الهند
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ي�سود العنف كل مكان .فالطائرات الإ�سرائيلية تقوم ب�شن
غارات ليلية قاتلة وتدمر املنازل التي ت�شتبه ب�أنها حتوي
كميات من الأ�سلحة .وهناك ا�شتباكات تقع بني قوات
الأم��ن الفل�سطينية املتناف�سة على �أ�سا�س يومي تقريب ًا
وكثري ًا ما تقع هجمات م�سلحة.
يقول متطوع �شاب اختار �أن يعطي مغزى حلياته عن
طريق االن�ضمام للهالل الأحمر «�إن هناك من الأ�سلحة
�أكرث مما يوجد من الطعام ،وال�شباب العاطلون عن العمل
جتتذبهم الأ�سلحة النارية.
درا�سة احلالة 4

الفي�ضان

ت�شعر ج�يرت��رود بالقلق على طفلتها مارغريت البالغة
من العمر �سنتني لأنها د�أبت م�ؤخر ًا على البكاء �أكرث من
املعهود ورمبا �أنها تعاين من ال�صدمة.

تعي�ش جريترود ومارغريت يف زميبابوي يف منطقة ت�أثرت
ت�أثر ًا �شديد ًا بالفي�ضانات التي �ضربت �إفريقيا اجلنوبية
يف عامي  .2008/2007عندما وقع الفي�ضان ،د ّمر
الأك���واخ وج��رف امل��خ��زون من الطعام .وق��د جل�أتا �إلى
مدر�سة ثانوية يف بداية الأمر ثم نقلتهما �شاحنة حكومية
�إل��ى مخيم لل�صليب الأح��م��ر .لقد فقدت �أ�سر عديدة
منازلها ،محا�صيلها وما�شيتها وا�ضطرت �إل��ى اللجوء
مخلفة قراها وراءه��ا .هناك م�شاكل عديدة يف منطقة
الفي�ضان ،فال وجود للماء النظيف ،بينما يكرث البعو�ض
ويبدو امل�ستقبل عاب�س ًا للغاية .لقد فقدت جريترود منزلها
ومح�صولها الزراعي وال تعرف ما الذي �سيحدث لها بعد
ذلك.
ال تعرف جريترود �أين �ستعي�ش لكن ال بد �أن يكون ذلك

على �أر�ض �أكرث ارتفاع ًا �إذ �أنها تخ�شى �أن يعود الفي�ضان.
لقد خ�سرت كل �شيء وعليها �أن تبد�أ من ال�صفر.

درا�سة احلالة 5
حكاية جندي طفل

«�آمل �أن تنتهي احلرب قريب ًا» هكذا يقول جون رغم �أنه
يعتقد �أن عائلته �ستحتاج �إلى �سنوات للعودة �إلى التعايف.
«لي�ست لدي �أية �أحالم كبرية بالن�سبة للم�ستقبل� .أريد
فقط �أن ا�ستكمل تعليمي واح�صل على عمل» وي�ضيف
بابت�سامة نادر ًا ما تعلو وجهه» �أنا �سعيد جد ًا  ...لقد رجعت
و�أنا ال �أزال على قيد احلياة»
لقد اختطف جون البالغ من العمر � 18سنة ،وهو ع�سكري
�سابق يف جي�ش حترير �أوغندا ،من منزله مرتني« .قبل
�أن يجري اختطايف كنت طالب ًا �أ�شعر بال�سعادة .كان يل
خم�س �أخوات و�أخ واحد» «عندما جرى اختطايف �أنا و�أخي،
كنت �أعرف ما �سوف يحدث :كنا نعرف �أن جي�ش التحرير
الثوري ي�أخذ الأطفال ويعذبهم ويجربهم على اختطاف
املتمردين  ...كانوا يدربوننا ع�سكري ًا .لقد خ�ضت معارك
عديدة بحيث مل �أعد �أتذكر عددها»
�شقيق ج��ون قتل بينما ك��ان مع جي�ش التحرير الثوري.
�أبلغ املتمردون الأطفال �أنهم �إذا عمدوا �إلى الفرار ،ف�إن
اجلي�ش الأوغ��ن��دي �سيقتلهم �أو �أن��ه �سيجري د���س ال�سم
لهم ».يف �أح��د الأي���ام ،كنا ن�سرتخي يف �أع��ق��اب معركة
عنيفة .كانت ال�سماء متطر واجلميع يف غاية التعب
بد�أت �أفكر يف منزيل و�أ�صدقائي .ويقول جون مل �أ�ستطع
االحتمال �أكرث من ذلك /فوقفت على قدمي و�شرعت يف
الهرب» .مل يتعقبه �أح��د .ولده�شته ،ف�إن جنود اجلي�ش
الأوغندي الذين عرثوا عليه يف نهاية املطاف ،مل يقتلوه بل
اقتادوه �إلى مع�سكر».

الأزم � � ��ات وال ��دع ��م ال�ن�ف���س��ي االج�ت�م��اع��ي

بعد ذل��ك بثالث �سنوات ،ع��اد ج��ون �إل��ى املنزل»ويقول
خ�ضعت ملرا�سم تطهري تقليدية بعد �أن جرى ا�ستقبايل يف
البيت» لكن كان هناك من �صرخ يف وجهي «لقد قتلت �أمي
و�أبي .قلت لهم �إين مل �أكن �أريد االلتحاق باملتمردين ...
بل اختطفت اختطاف ًا»
التحق جون مبدر�سة مهنية لكي ي�صبح جنار ًا يف البداية،
ك��ان الأم���ر �صعب ًا .ال��ط�لاب الآخ���رون ك��ان��وا ي�صفونني
ب�صفات م�شينة كانت تعيد �إل��ى ذهني الذكريات ،لذا
عزلت نف�سي عن الباقني .لكن الأم��ور حت�سنت ب�شكل
بطيء و�شرعت يف �إقامة �صداقات»� .إال �أنه عقب ذلك
ب�سنتني ويف منت�صف الليل ،ج��رى اختطاف ج��ون مرة
ثانية.
«كنت يف غاية الفزع من عقوبة املوت لأين فررت من جي�ش
التحرير ال��ث��وري» .ج�� ّره املتمردون ج��ر ًا وهم ي�ضربونه
ويتباحثوا يف كيفية قتله .لكن جون كان محظوظ ًا .قرر
�أحد القادة يف جي�ش التحرير �أن يبقي على حياتي لأنه كان
متعلم ًا جيد ًا وع�سكري ًا من �أ�صحاب اخلربة.
«مل �أك��ن �أفكر �إال بالفرار مرة �أخ��رى .لكنهم مل يكونوا
ي�أمتنونني هذه املرة وظلوا يراقبونني طوال الوقت» .بعد
ذلك بعدة �شهور ،حالفه احلظ من جديد ،فخالل �إحدى
املعارك� ،أ�صيب يف خا�صرته ،فخ ّلفه املتمردون وراءهم
وعاد �إلى املع�سكر» �إين �أفكر كثري ًا يف ما حدث يل لكن
الذكريات تزيد �إبهام ًا يوم ًا بعد يوم وما �أزال �آمل ب�أنه
�سي�أتي يوم �أن�سى فيه الأمر برمته� .إين �أتطلع قدم ًا للعودة
�إلى املنزل ومعاودة الدرا�سة مرة �أخرى لكنني ال �أعتقد
�أين �سوف �أم�شي ب�صورة جيدة من جديد.
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ال�ضغط النف�سي والتكيف
الأهداف التعلمية

على امل�شاركني �أن يكون مبقدورهم:
• التمييز بني ردود الفعل ال�شائعة على ال�ضغط النف�سي ال�شديد وعلى النتائج طويلة الأمد لل�ضغط النف�سي
• تفهم مختلف �آليات التكيف
• ممار�سة التكيف بامل�ساعدة
• �إعداد قائمة ب�أ�سباب حتويل الأ�شخا�ص لتقلي امل�ساعدة املتخ�ص�صة
47

مقدمة

تتناول هذه الوحدة التدريبية �أ�شكال ال�ضغط النف�سي
االع��ت��ي��ادي م��ن��ه وال�����ش��دي��د ،وه���ي ت��ب�ين ا�سرتاتيجيات
التكيف وتوجه املوظفني واملتطوعني ب�ش�أن امل�ساعدة التي
ي�ستطيعون تقدميها ومتى يتعني عليهم التحويل لطلب
م�ساعدة متخ�ص�صة.

�ص 28 – 27

يف الدليل

ال�ضغط النف�سي وردود الفعل ال�شائعة عليه

�أعط تعريفاً مخت�صراً

يواجه كل �شخ�ص �ضغط ًا نف�سي ًا يف مرحلة ما من حياته
�إال �أن البع�ض يواجه مثل هذا ال�ضغط �أك�ثر من غريه.
وقد يعاين الأ�شخا�ص الذين يعي�شون �أزم��ات من �ضغط
نف�سي �شديد .كما و�إن الأ�شخا�ص املنخرطني يف خدمات
امل�ساعدة الطارئة �أو يف اخلدمات االجتماعية �أو النف�سية
– االجتماعية التي ت�ستهدف الأ�شخا�ص املحتاجني لها قد
يتعر�ضون �إلى مواقف تنطوي على م�ستويات عالية جد ًا
من ال�ضغط النف�سي.

الوحدة التدريبية 2

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

الن�شاط 1-2
مناق�شة يف �إطار املجموعة تعقبها مناق�شة عامة

الهدف

اكت�ساب املقدرة على التعرف على الأن��واع املختلفة
من ردود الفعل جتاه ال�ضغط النف�سي وعلى م�ؤ�شرات
ال�ضغط النف�سي
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�إن ال�ضغط النف�سي هو رد فعل طبيعي على حتد بدين �أو
عاطفي ويحدث عندما تكون املتطلبات غري متوازنة مع
املوارد املتاحة للتكيف.

�سري الن�شاط

ا�شرح الغاية من الن�شاط للم�شاركني
ق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات من � 4-3أ�شخا�ص
و�أعط كل جمموعة  10دقائق للإجابة على الأ�سئلة

�أ�سئلة للمناق�شة

ما هي امل���ؤ���ش��رات وردود الفعل العادية على�ضغط
نف�سي تلم�سه لدى �صديق لك �أو لدى �أحد زمالئك �أو
�أقاربك؟
�صف خم�سة �أنواع على الأقل من �أنواع ال�سلوك �أو ردود
الفعل البدنية الدالة على ال�ضغط النف�سي
ناق�ش ما هيه ال�ضغط النف�سي يف اجلل�سة العامة ودون
ردود الفعل على ال�ضغط النف�سي وم�ؤ�شراته على لوحة
قالبة.
عد �إلى هذه النقاط لدى عر�ض ال�شرائح الحق ًا

هناك �أنواع مختلفة من ال�ضغط النف�سي:
• ال�ضغط النف�سي اليومي خط الأ�سا�س وهو ميثل
تلك التحديات يف احلياة التي تبقينا على قيد احلذر
والتيقظ والتي بدونها ت�صبح احلياة تافهة وال قيمة
لها يف نهاية املطاف.

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

• ال�ضغط النف�سي الرتاكمي يحدث عندما ت�ستمر
م�صادر ال�ضغط النف�سي على مر الزمن وت�ؤثر على
منط احلياة الطبيعي.
• ال�ضغط النف�سي احل��رج (ال�صدمة) ميثل تلك
املواقف التي يعجز فيها الأف��راد عن تلبية املتطلبات
املفرو�ضة عليهم ويعانون من انهيار بدين �أو انهيار
نف�سي.
ت�شمل امل�ؤ�شرات ال�شائعة على وجود ال�ضغط النف�سي ما
يلي:
• م�ؤ�شرات ج�سدية مثل الأمل يف املعدة ،ال�شعور بالتعب
• م�ؤ�شرات ذهنية مثل �صعوبة الرتكيز ،فقدان ال�شعور
بالوقت
• م�ؤ�شرات عاطفية مثل القلق واحلزن
• م�ؤ�شرات روحية ك�أن تبدو احلياة بال معنى
• م�ؤ�شرات �سلوكية مثل الإفراط يف تعاطي الكحول،
التهور وال�شعور بانعدام الفائدة.
• م�ؤ�شرات �شخ�صية االنكفاء على الذات ،النزاع مع
الآخرين
�ص 28 – 27

يف الدليل

ال�ضغط النف�سي ال�شديد وردود الفعل ال�شائعة

�سنلتفت الآن �إلى عنا�صر �أكرث تعقيد ًا يف ال�ضغط النف�سي
– عندما ي�صبح ال�ضغط النف�سي �شديدا .وغالب ًا ما يكون

الوحدة التدريبية 2

هذا هو الو�ضع الذي ين�شط فيه ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر.
�سنتحدث �أو ًال عن ردود الفعل ال�شائعة لهذا النوع من
ال�ضغط النف�سي.
�أع��ط �أمثلة ملواقف يعاين فيها النا�س من �ضغط نف�سي
�شديد
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يعي�ش ال�سكان باملناطق الفل�سطينية املحتلة يف ظل ظروف
قا�سية م��ن ال�ضغط النف�سي اليومي ب�سبب العمليات
الع�سكرية وتدمري امل��ن��ازل .حتركاتهم محدودة للغاية
ويعاين كثريون منهم من م�صادرة الأرا�ضي فيما مت�ضي
امل�ستوطنات يف التو�سع على خلفية العنف امل�ستمر .يف ظل
هذا الو�ضع املفعم بال�ضغط النف�سي ،ي�صبح اخلوف من
فقدان املنزل� ،أو الأحبة� ،أو حتى فقدان ال�شخ�ص حلياته
�أمر ًا عادي ًا.

الوحدة التدريبية 2

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

الن�شاط 2-2
تطبيق عملية التقييم لأ�سباب ال�ضغط النف�سي ال�شديد
ولردود الفعل عليه .التعرف �إلى �أنواع ال�ضغط النف�سي
املختلفة املت�صلة مبختلف �أنواع الأو�ضاع املت�أزمة.

تقف �إيو �سنة بعد احلدث حيث كان يقوم منزلها قبل
الكارثة).
ا�س�أل امل�شاركني مل��اذا يعتقدون �أن رد فعل «اي��و» كان
على هذا ال�شكل ،ثم اطلب منهم �أن يذكروا ردود الفعل
املعتادة على ال�ضغط النف�سي ال�شديد :ق��م بتغطية
جمموعات ردود الفعل الثالث �أي البدنية ،النف�سية
واالجتماعية.

�سيناريو واحد لكل جمموعة.

ن�شاط �إ�ضايف

ا��ش��رح للم�شاركني الغاية م��ن الن�شاط� .أط�ل��ب من
امل�شاركني �أن ينق�سموا �إلى جمموعات تت�ألف الواحدة
منها من � 4-3أف���راد .دع �أف��راد املجموعة يطلعون
وخ�ص�ص  20دقيقة للمناق�شة داخل
على ال�سيناريو ّ
املجموعة.
�أطلب من �أفراد املجموعة ت�سجيل ا�ستنتاجاتهم على
لوحة قالبة و�أع��د عر�ض ًا موجزا يف اجلل�سة العامة
داعي ًا املجموعات لعر�ض عملها بالتتابع.
�أع��ط املجموعة التغذية الراجعة على العرو�ض التي
قدموها� .إذا كان الوقت ي�سمح بذلك ،ا�س�ألهم كيف
تو�صلوا �إلى نتائجهم.

الهدف

مناق�شة يف اطار املجموعة تعقبها جل�سة عامة

الهدف

املادة املطلوبة
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�سري الن�شاط

�أ�سئلة للمناق�شة

ما هي �أ�سباب ال�ضغط النف�سي وردود الفعل املحتملة
جتاه ال�ضغط النف�سي لدى مختلف جمموعات النا�س
(الأط��ف��ال ،الن�ساء ،الرجال ،كبار ال�سن ،املعوقني)
�ضمن �إطار احلالة املو�صوفة

�سيناريو من �إندوني�سيا

يف �أعقاب ت�سونامي املحيط الهادىء

كانت «�إيو» يف الرابعة ع�شرة من عمرها عندما �ضرب
الت�سونامي ميلوبا ،ب�إندوني�سيا عام  .2004فقدت
«�إيو» منزلها ،ممتلكاتها والعديد من �أ�صدقائها لكن
الأ�سو�أ من ذلك كله ،فقدت �أختها «يويل» التي تكربها
ب�سنتني .ملدة � 4شهور مل جتر�ؤ « ايو» على النزول �إلى
البحر حيث كانت تعي�ش قبل الت�سونامي .كان لديها
كوابي�س ومل يكن لديها �إميان بامل�ستقبل (يف ال�شريحة،

اعملوا ب�شكل زوجي على �أن يتبع ذلك جل�سة عامة
التو�صل �إلى معرفة �شخ�صية �أكرث عمق ًا لردود الفعل
على ال�ضغط النف�سي ال�شديد.

املواد املطلوبة
ورق و�أقالم

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .دع امل�شاركني
يفكرون مليا بالأ�سئلة ملدة دقيقة �أو دقيقتني و�أن يدونوا
�إج��اب��ات��ه��م .ث��م �أط��ل��ب م��ن امل�شاركني �أن ين�ضم كل
منهم �إلى �شخ�ص �آخر ويت�شاركوا فيما ر�أوا ويف ردود
الفعل التي دونوها .خالل اجلل�سة العامة ،ا�س�أل بع�ض
املجموعات الثنائية كم من ردود الفعل املدونة كانت
متماثلة �أو مت�شابهة.

�أ�سئلة للمناق�شة

لو تعر�ض �أف�ضل �أ�صدقائك �إل��ى خ�سارة منزله وكل
ممتلكاته وفقد �أي�ض ًا ع�ضوا مقرب ًا من �أف��راد عائلته،
م��اذا تكون التداعيات العاطفية املرتتبة على ذلك؟
كيف �سيكون رد فعل �صديقك؟ دون خم�سة من ردود
الفعل لديه.
ا�س�أل امل�شاركني ملاذا يعتقدون ب�أن رد فعل «�إيو» كان رد
فعلها على هذا ال�شكل ،ثم اطلب منهم �أن يذكروا ردود
الفعل املعتادة على ال�ضغط النف�سي ال�شديد :قم بتغطية
جمموعات ردود الفعل الثالث �أي البدنية ،النف�سية
واالجتماعية.

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

�أ�ضف تلميحا مقت�ضبا �إلى الآثار البعيدة الأمد لل�ضغط
النف�سي:
• �أهم ثالثة ا�ضطرابات م�ألوفة هي القلق ،االكتئاب،
وكرب ما بعد ال�صدمة .تت�شارك هذه اال�ضطرابات
يف بع�ض �أعرا�ضها لكن الرتكيز يف العالج يختلف
من واحد لآخر.
• �أو�ضح للم�شاركني �أن هذا التمرين ال يغطي هذه
اال�ضطرابات التي ت�ستوجب احتياجات على امل�ستوى
الرابع من الر�سم الهرمي اخلا�ص باللجنة الدائمة
امل�شرتكة بني الوكاالت .هناك حاجة لتدريب �إ�ضايف
مطول وخا�ضع للإ�شراف من �أجل توفري اخلدمات
املتخ�ص�صة التي تتطلبها هذه اال�ضطرابات.
�ص 36 – 33

يف الدليل

التكيف وامل�ساعدة يف البيئات تت�سم
بال�ضغط النف�سي

الن�شاط 3-2

عمل من خالل جمموعات
ق��م بالتعريف ع��ن الن�شاط و�أع��ط امل�شاركني 10
دقائق ثم تابع الأمر باملناق�شة يف جمموعة كبرية

املادة املطلوبة

لوحة قالبة لكل جمموعة.

الهدف

تعميق ف��ه��م امل�����ش��ارك�ين ب���آل��ي��ات ال��ت��ك��ي��ف وو���ض��ع
ا�سرتاتيجيات التكيف املعان قيد التطبيق.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط� .أطلب من
املجموعات �أن تدون ا�ستنتاجاتها على لوحة ق ّالبة
و�أع ّد عر�ض ًا موجز ًا للجل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

ناق�ش ا�سرتاتيجيات التكيف املحتملة وكيف ميكن
�إ�سنادها .ميزوا بني املجموعات املختلفة كالأطفال،
الن�ساء ،الرجال ،كبار ال�سن ...الخ.
�أط���ل���ع امل��ج��م��وع��ات ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ح��ول
مقرتحاتهم .ميكن �أن يتم ذلك عن طريق الطلب
من اجلل�سة العامة تقييم املقرتحات �أو عن طريق
التعقيب عليها بنف�سك.

• �سنتناول هنا مختلف �آليات التكيف املت�صلة بال�ضغط
النف�سي ال�شديد
• �سوف نتحدث عن كيفية م�ساعدة �شخ�ص �أو جمتمع
محلي يعاين من ال�ضغط النف�سي ال�شديد

الوحدة التدريبية 2
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• هذا املثال يظهر بو�ضوح �آثار اللجوء �إلى اال�ستعانة
بالثقافة والقيم والعادات املحلية .النا�س املنخرطون
يف م�شاريع من هذا القبيل ،ي�ست�شعرون على الأغلب
قدر ًا �أعلى من امللكية للم�شروع ويحوزون على �إح�سا�س
�أقوى بالقيمة الذاتية والأهمية والنفوذ.

�أمثلة على التك ّيف

�أعط بع�ض الأمثلة �أو �أطلب من امل�شاركني �أن يوردوا �أمثلة
على الأن�شطة الظاهرة يف القوائم اخلا�صة بال�شرائح
اخلا�صة بالأمثلة على التكيف.
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• التجنب – الرف�ض واالن��ع��زال (م��ث��ال «�أي���و» من
�إندوني�سيا)
• املواجهة – محاولة �إي��ج��اد معنى للحدث ،طلب
امل�ساندة ،القيام بعمل ما
• مثال من �إندوني�سيا على ال�صفحة  56يف دليل
امل�شارك :كيف �أحدث القليل من املال والقهوة �أثر ًا
نف�سي ًا – اجتماعي ًا ملمو�س ًا.
جوهرميانا وحليمة ،زوجان �إندوني�سيان عا�شا يف مخيم
م�ؤقت عقب ت�سونامي املحيط الهندي ع��ام  2004مت
�إعطا�ؤهما مبلغ ًا قلي ًال من امل��ال من جانب متطوع يف
ال�صليب الأحمر املحلي .قررا �أن ي�ستعمال جزء ًا من املال
لإقامة مقهى �صغري �أم��ام منزلهما امل�ؤقت وخ�لال فرتة
ق�صرية� ،أخذا يكت�سبان رزق ًا متوا�ضع ًا� .إن احت�ساء القهوة
�أمر مهم بالن�سبة للإندوني�سيني و�سرعان ما حت ّول املقهى
ال�صغري ب�صورة عفوية �إلى مركز للمجتمع املحلي حيث
�أخذ يرتاده �أنا�س عديدون لتناول القهوة وتبادل احلديث،
كون املقهى البيئة التي جمعت ما بني النا�س و�ساهمت
بذلك يف م�ساعدتهم على �إع��ادة بناء �أنف�سهم عاطفي ًا،
نف�سي ًا واجتماعي ًا .وقد بلغ من �إعجاب ال�صليب الأحمر
الإندوني�سي بب�ساطة املقهى وجناحه �أن عمد �إلى تكرار
التجربة يف ثالثة مخيمات �أخرى.

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

ما هو التكيف املعان؟
•
•
•
•
•
•

تركيز �أ�سا�سي على الرعاية واحلماية البدنية
البقاء على مقربة
تقدمي املوا�ساة والتطمني
توفري املعلومات
م�ساعدة النا�س على القيام ب�أن�شطة
م�ساعدة النا�س على النظر من زوايا مختلفة

�ص 39 – 37

الوحدة التدريبية 2

يف الدليل
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الن�شاط 4-2

مناق�شة يف اجلل�سة العامة

الهدف

حمل امل�شاركني على التفكري بعمليات احلزن العادية
وغري العادية

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط� .أطلب من
امل�شاركني �أن يناق�شوا حتت �أي ظروف يحتاج النا�س
يف امل��واق��ف ال��ث�لاث��ة ال��ظ��اه��رة على ال�شريحة �إل��ى
م�ساعدة �أهل االخت�صا�ص.
• امر�أة ت�صاب مبر�ض خطري.
• رجل يفقد زوجته يف حادث �سيارة.
• فتاة ت�صاب مبر�ض الإيدز.

�سننتقل الآن للحديث عن حتويل الأ�شخا�ص لتلقي
م�ساعدة املخت�صني.

�أ�سئلة للمناق�شة

• ما الذي يجعل التحويل �أمر ًا �ضروري ًا؟
• من الذي ي�ستطيع تقدمي امل�ساعدة؟

الوحدة التدريبية 2
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متى تتم الإحالة لتلقي م�ساعدة املخت�صني:
• م�شاكل جدية يف النوم
• انفعاالت عاطفية قوية ع�صية على ال�سيطرة
• احلديث عن االنتحار
• ا�ستمرار ظهور �أعرا�ض ج�سدية
• االعتماد على الكحول �أو املخدرات
• ال�سلوك الذي ينطوي على خطورة للغري �أو الذات
• املعاناة من االكتئاب �أو اال�ضطراب العقلي
• ت�ضارب يف االت�صال
• وجود ما يدل على �إ�ساءة معاملة �أو ن�شاط �إجرامي

كيف تتم الإحالة؟

• �أعلم ال�شخ�ص بالأمر
• �أعر�ض عدة خيارات �إذا كان بالإمكان القيام بذلك
• ناق�ش اجلوانب العملية للمو�ضوع

عندما ت��ك��ون الإح��ال��ة غ�ير ممكنة ،م��ا هي
اخليارات املتوفرة؟

على املدرب �أن يتحقق من فهم امل�شاركني لهذه النقاط و�أن
يتو�سع يف �شرحها �إذا اقت�ضى الأمر.

• ابحث عن اخليارات مع املنظمات غري احلكومية
الأخرى .قد يكون بالإمكان �إيجاد طرق للو�صول �إلى
م�ساندة من املخت�صني.
• تعاون مع جهات الدعم اخلا�صة باملجتمع املحلي.
م��ث��ال :يف �شرقي ت�شاد ،عملت منظمة دول��ي��ة غري
حكومية ت��ق��دم ال��رع��اي��ة ال�صحية النف�سية �ضمن
خدماتها ال�صحية الأ�سا�سية مع معاجلني تقليديني
م��ن ���س��ك��ان دارف�����ور يف م��خ��ي��م��ات ال�لاج��ئ�ين (م��ن
�إر���ش��ادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة ب�ين ال��وك��االت
ال�صليب الأحمر �صفحة .)141
• ت��ذك��ر �أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن القلق،
االك��ت��ئ��اب وك���رب م��ا بعد ال�صدمة ي�ستفيدون من
الدعم النف�سي – االجتماعي ،رغم �أن ذلك قد ال
يكون عالج ًا لهم ي�أتيهم بالتعايف الكامل� ،إال �أنهم
�سي�شعرون ب�أنهم مو�ضع رعاية وم�ساندة �شدتهم.

ال � � �� � � �ض � � �غ � ��ط ال� � �ن� � �ف� � ��� � �س � ��ي وال� � �ت� � �ك� � �ي � ��ف

الوحدة التدريبية 2

تلخي�ص

ناق�ش النقاط الرئي�سة ال ��واردة يف ال��وح��دة التدريبية
وحتقق من �أن تدرج فيها الغايات من الوحدة.
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•
•
•
•

ا�شرح مختلف �أن���واع ال�ضغط النف�سي –ال�ضغط
النف�سي اليومي ،ال�ضغط النف�سي ال�شديد.
كيف يتجاوب النا�س عادة مع ال�ضغط النف�سي؟
ما هو التكيف –اذكر مختلف �أنواع �آليات التكيف.
كيف ن�ستطيع كموظفني �أو متطوعني �أن ن�ساعد
النا�س على التكيف؟

الوحدة التدريبية 3

دل� � � � � �ي � � � � ��ل امل� � � � � � � � ��درب

احلزن واخل�سارة LOSS AND GRIEF
57

الأهداف التعلمية
على امل�شاركني �أن يكون يف مقدورهم:
• االتفاق على تعريف ملجموعة الظروف التي حتدث فيها اخل�سارة.
• و�صف عمليات احلزن العادية واملعقدة.
• ممار�سة كيفية م�ساعدة الأ�شخا�ص املحزونني.

مقدمة

تركز هذه الوحدة التدريبية على كيفية جت��اوب النا�س
وتعاملهم مع اخل�سارة واحلزن املرتبطني مبوت �شخ�ص
قريب منهم ،حيث �سيتم و�صف عمليات احلزن العادي
واملعقد والرتكيز على �أهمية ال��دع��م االجتماعي .كما
�أن ه��ذه ال��وح��دة �أي�ض ًا مقرتحات ح��ول كيفية م�ساعدة
الأ�شخا�ص املحزونني.

�ص 42 – 41

يف الدليل

ما هي اخل�سارة؟

خالل هذه اجلل�سة� ،سوف نتناول مختلف �أنواع اخل�سارة.
تعترب جميع �أن��واع اخل�سارة �أم���ور ًا بغي�ضة ،لكن عندما
تطال اخل�سارة يف الأرواح ،ف�إنها تكون �أكرث اخل�سائر �إثارة
للخواطر .عندما نتحدث عن اخل�سارة يف الأرواح يف هذه
الوحدة التدريبية� ،إمنا نتحدث مث ًال عن ظروف تكون قد
حدثت فيها فع ًال وفاة �شخ�ص �آخر له قيمة بالن�سبة لنا،
�أو �أن عن �شخ�ص �شوهدت بالفعل وفاته� ،أو عن محاولة
فا�شلة جرت لإنقاذ �شخ�ص من املوت.
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الأنواع املختلفة للخ�سارة
للخ�سارة �أ���ش��ك��ال مختلفة ،م��ن��ه��ا :ف��ق��دان ال�شخ�ص
قدرةال�سيطرة على حياته؛ فقدان املبادرة �أو القدرة على
اتخاذ ق��رار �أو طلب امل�ساعدة؛ فقدان الكرامة والثقة
والآمان؛ فقدان التقدير الذاتي والثقة بامل�ستقبل؛ فقدان
التما�سك االجتماعي والبنية التحتية االجتماعية.

الن�شاط 1-3
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ا�سرد على م�سامع امل�شاركني ق�صة� ،أو اقر�أ ق�صيدة
�شعر �أو مقتطفات من كتاب� ،أو اعر�ض عليهم مقطع ًا
من قر�ص مدمج ( )DVDحول مو�ضوع اخل�سارة.
قد يكون ذلك ق�صة عن �شئ حدث ل�شخ�ص تعرفه.
�إذا رغبت ،ميكنك ا�ستخدام املثال التايل:
جنا رجل (كان ال�سائق) من حادث مرور توفيت فيه
زوجته وطفاله االث��ن��ان .ا�صطدمت �سيارة الأ�سرة
ا�صطدام ًا مبا�شر ًا ب�شاحنة ،مل ي�شاهد �سائقها
ال�سيارة.
• تخيل م�شاعر �سائق ال�سيارة وردود فعله خالل
ال�ساعات �أو الأيام التي �أعقبت احلادث.
• بينّ للم�شاركني كيف �أن اخل�سارة واحلزن ميكن
�أن يحدثا ت�أثريا عميق ًا على ال�شخ�ص املعني،
و�أن يغيرّ ا محور حياته.
• �إذا ات�����س��ع ال��وق��ت ،اط��ل��ب م��ن امل��ت��درب�ين �أن
يت�شاركوا يف الأفكار وامل�شاعر املتعلقة باملو�ضوع.

الن�شاط 2-3

العمل يف جمموعات تليها جل�سة عامة.

الهدف

�إتاحة الفر�صة للم�شاركني للتفكري يف اخل�سارة ،التي
يتوجب عليهم التعامل معها يف �سياق عملهم .كما �أن
العمل يف جمموعات �سيعطي للمي�سر فكرة عن نوع
ب�ش�أنها خ�سائر التي يرغب امل�شاركون يف تعلم املزيد
ولها وعن املجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها يف هذه
الدورة التدريبية.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط ،ودعهم يق�سمون
�أنف�سهم �إلى جمموعات من ثالثة �إلى �أربعة �أفراد.
اطلب من املجموعات تدوين �أنواع اخل�سارة املختلفة.
�أعط املجموعات  10دقائق قبل االنتقال �إلى اجلل�سة
العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

• اب��ح��ث��وا يف م��واق��ف م��ن �سياق عملكم ،فيها
تعاملتم مع خ�سائر �أ�صيب بها �أ�شخا�ص �آخرون.
• د ّونوا ثالثة �أنواع على الأقل من اخل�سائر التي
تعرفتم عليها.
• (للمدرب) تابع املو�ضوع خالل اجلل�سة العامة
بالطلب �إل��ى كل جمموعة �أن تذكر ثالثة �أن��واع
من اخل�سائر على الأقل.
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خ�سارة املمتلكات

�س�ؤال املدرب للمجموعة:

�س�ؤال يطرحه املدرب على املجموعة:
يف اعتقادك ،كيف ت�أثرت هذه املر�أة بفعل اخل�سارة؟

تخيلوا �شعور والد هذه الفتاة ال�صغرية ،عندما ي�صبح
عاجز ًا عن توفري ما حتتاجه عائلته.

فقدان م�صدر الرزق

تخيلوا كيف يت�أثر املجتمع املحلي بفعل خ�سائر عديدة تلي
و�ضع ًا مت�أزم ًا.
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فقدان �أ�شخا�ص مهمني:
يعترب فقدان �آخرين لهم قيمة بالن�سبة لل�شخ�ص املعني
�أكرث �أنواع اخل�سائر تكدير ًا للخاطر:
• خ�صائ�ص اخل�سارة الفجائية :حتدث بدون �سابق
�إن���ذار وال تف�سح جم��ا ًال لال�ستعداد لها �أولفجيعة
ال��ف��ق��دان ،وال ت�ترك وق��ت�� ًا لالهتمام ب��الأع��م��ال غري
امل�ستكملة �أو للوداع.
• اخل�سارة الفجائية قد تكون مرتبطة يف �آن واحد
بحادثة وف��اة وبفقدان �شخ�ص م��ا .م��ث��ال :االجت��ار
بالب�شر �أو فقدان �شخ�ص �أثناء النزاعات امل�سلحة.
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ال ي�ستطيع املرء عقد مقارنات فيما بني الأنواع املختلفة من
اخل�سارة ،فكل خ�سارة� ،سواء �أكانت فجائية �أم ال ،تت�سبب
يف حتديات خا�صة بها .لذا ف�إن من املهم ال�سماح للناجني
ب�أن يعربوا عن حزنهم ب�أ�سلوبهم ال�شخ�صي اخلا�ص.
• اخل�سارة الفجائية� ،ش�أنها �ش�أن كل خ�سارة ،هي �أمر
خا�ص للغاية ،وم��ن الأرج���ح �أن ت�ؤثر على الناجني
بطرق عدة مختلفة.
• �شعور الناجي بالذنب :يف ه��ذه احل��ال��ة ،يت�ساءل
الناجي مل��اذا كان هو يف ع��داد الناجني ،بينما هلك
الآخ���رون .كما �أن��ه يعتقد ب�أنه مل يقم ب�شيء لإنقاذ
حياة ال�شخ�ص الآخر.
• االنتحار :قد يثري م�شاعر بالذنب واخلجل والغ�ضب
لدى الأقرباء والأ�صدقاء املقربني.
• يف حال عدم العثور على جثة ال�شخ�ص املفقود ،قد
ال ت�ستطيع العائلة �أن ت�صدق ب�أنه مات فع ًال.
يتمثل رد فعل النا�س عادة على اخل�سارة باحلزن ،ويكون
الدعم النف�سي -االجتماعي يف هذه املرحلة �أمر ًا مهم ًا.

ت�شمل ردود الفعل ال�شائعة جتاه اخل�سارة الفجائية كذلك
الإنكار ،االكتئاب ،فقدان الأمل ،اخل��دران ،والبحث عن
مغزى .كما �أن املعتقدات الدينية والروحية قد تتعر�ض
للتنكر لها ،فيما يعاد تقييم الأهداف واخلطط.

احل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زن واخل � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � ��ارة

�ص 47 – 42
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يف الدليل

عملية احلزن والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي
�إلى تعقيد العملية

الن�شاط 3-3

مترين فردي تليه جل�سة عامة.

الهدف

حمل امل�شاركني على تعميق فهمهم ملو�ضوع اخل�سارة
ولردود الفعل عليها.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من التمرين .ابد�أ بالطلب
منهم التفكري ب�أ�سئلة املناق�شة ب�صورة فردية .بعد
ذلك ،اطلب من بع�ض املتدربني �أن يعر�ضوا �أفكارهم
على زمالئهم خالل اجلل�سة العامة� .أثناء املناق�شة
العامة ،ر ّكز على ردود الفعل التي الحظها امل�شاركون
ل��دى الآخ��ري��ن ،ب��د ًال م��ن ردود فعلهم اخلا�صة يف
املواقف مو�ضوع البحث.

�أ�سئلة للمناق�شة

فكروا بردود الفعل املحتملة ملختلف �أ�شكال اخل�سارة،
التي تعاملتم معها يف �سياق الأمثلة ال�سابقة.
ما هي ردود الفعل التي مررت بها؟
من هم الأ�شخا�ص املعنيون بالأمر؟
كيف تعاملوا مع املوقف؟
تابع املناق�شة با�ستخدام ال�شريحة التالية.

• يف هذا اجلزء �سرنكز على الفرتة الزمنية التي تلي
خ�سارة �شخ�ص �آخر له قيمة – �أي فرتة احلزن.
• احل���زن ه��و ع��ب��ارة ع��ن عملية تكيف ال��ن��ا���س مع
اخل�سارة  -وهي عملية طبيعية ،لكنها م�ؤملة ويحدث
�أحيانا �أن تتعقد العملية بفعل عوامل مختلفة.
• �أورد مثا ًال على ذلك ب�إجراء درا�سة حالة :ا�س�أل
امل�شاركني عما �إذا كانوا ي�ستطيعون ذك��ر �شخ�ص
مل يتعافى �أب��د ًا بعد �أن حلقت به خ�سارة كبرية� ،أو
�إعطاء مثال عن �شخ�ص مل ي�ستطع �أبد ًا �أن ي�ست�أنف
�أ�سلوب حياته وظل يعي�ش يف املا�ضي.

61

الوحدة التدريبية 3

احل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زن واخل � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � ��ارة

تعريف امل�شاركني بعمليات احلزن.

• امل�شاعر– التغلب على م�شاعر الغ�ضب واحل��زن
والإحباط.
• امل��ه��ارات -اكت�ساب م��ه��ارات ج��دي��دة ،مثل ترتيب
الأم��ور العملية من قبيل �إج���راءات الدفن ،اجلانب
االقت�صادي ،طلب امل�ساعدة من الأ�صدقاء �أو العائلة.
• امل�ستقبل– تع ّلم كيفية اال�ستمرار باحلياة.

�سري الن�شاط

ق��د ين�شد بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ال��ع��زل��ة عند امل���رور بهذه
التعديالت.

الن�شاط 4-3
مترين فردي تليه مناق�شة عامة.

الهدف

ا�شرح للم�شاركني الغاية من التمرين� .أعطهم 5
دقائق للعمل ب�صورة فردية على املهمة .تابع ذلك
يف اجلل�سة العامة ود ّون �آراء امل�شاركني على اللوحة
القالبة.
62

قم بالتعقيب على كيفية توافق العنا�صر املذكورة �سابق ًا مع
اخل�صائ�ص التي �أوردها امل�شاركون على اللوحة القالبة
خالل التمرين ال�سابق.

�أ�سئلة للمناق�شة

ما هي خ�صائ�ص عملية احلزن؟
د ّون �أول ثالث خ�صائ�ص ترد �إلى الذهن.

خ�صائ�ص عملية احلزن
ً
هناك �أربعة جم��االت عاطفية مطلوبة للم�ضي قدما يف
احلياة.
• الت�سليم بالأمر– االقتناع ب���أن ذلك ال�شخ�ص لن
يعود.

العوامل التي قد تعقّد
عملية احلزن

• ظ��روف ت�سبب درج��ة عالية من ال�ضغط النف�سي،
مث ًال عدم العثور على اجلثة نهائي ًا ،التمثيل باجلثة،
اخل�����س��ارة ال��ف��ج��ائ��ي��ة ،امل��ع��ان��اة �أث���ن���اء االح��ت�����ض��ار،
م�شاهدة �شخ�ص ميوت وهو يت�أمل.
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الن�شاط 5-3

العمل جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

تطبيق ما تعلمه امل�شاركون فيما يخ�ص التعرف على
مختلف �أنواع اخل�سارة ومناق�شة التجاوب العاطفي
املحتمل يف هذه املواقف.

املواد املطلوبة

• وف��اة �أك�ثر م��ن �شخ�ص واح��د – مم��ا يت�سبب يف
تعاظم اخل�سارة ،و�صعوبة يف التعامل مع امل�شاعر
املختلفة جتاه املتوفني.

لوحة قالبة لكل جمموعة ،درا���س��ات حالة :فقدان
�أبوين� ،إع�صار ا�ستوائي (انظر درا�سات احلالة يف
نهاية الوحدة التدريبية).

• التبا�س امل�شاعر -مبعنى احتمال وج��ود م�شاعر
متناق�ضة ،مثل ال�شعور باالرتياح عند وفاة �شخ�ص
يف �أعقاب مر�ض طويل �إذا كانت العالقة مع املتوفى
تت�سم بالتعقيد.

�سري الن�شاط

• عندما يطول �أمد احلزن ،ميكن و�صفه ب�أنه حزن
���ص��ع��ب .وه���ذا يعني �أن عملية احل���زن متجمدة
وتت�سبب يف �شلل امل��ك��ل��وم .عندها تت�أثر الوظائف
النف�سية واالجتماعية وي�صبح ال�شخ�ص املكلوم
بحاجة �إلى م�ساعدة من جانب ذوي االخت�صا�ص.
• قد تتعاظم اخل�سارة وم�شاعر احلزن بفعل ق�سوة
ظ��روف احلياة بالن�سبة للناجني ،تعدد اخل�سائر،
انعدام الطعام وامل�أوى ،انعدام االهتمام باالحتياجات
الرئي�سية والروحية� ،أو ال�شعور بعدم الأمان.

ق�سمهم �إلى
ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط ثم ّ
جمموعات من � 4-3أ�شخا�ص .اطلب من امل�شاركني
تفح�ص درا�سات احلالة وتدوين ا�ستنتاجاتهم على
اللوحة القالبة .اعر�ض النتائج يف اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

د ّون اخل�سائر وردود الفعل– �صف العوامل التي قد
ت�ؤدي �إلى تعقيد عملية احلزن.
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�ص 49 – 47

يف الدليل

الدعم القائم على املجتمع املحلي للمحزونني

�أمثلة على مواقف قام فيها متطوعو ال�صليب
الأح��م��ر وال��ه�لال الأح��م��ر ب��دع��م �أ�شخا�ص
محزونني:

�سوف نلتفت الآن الحتياجات الأ�شخا�ص املحزونني.
نالحظ �أن الدعم االجتماعي هو عامل قوي ي�ساهم يف
ا�ستعادة القدرة على املواجهة ويف ال�شفاء� .سنتناول الدور
الذي �ست�ضطلع به ب�صفتك عام ًال �أو متطوع ًا يف جمال
تقدمي امل�ساعدة.
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اط��ل��ب م��ن امل�شاركني �أن يعر�ضوا م��واق��ف ق��ام��وا فيها
مب�ساعدة �آخرين واجهوا حالة اخل�سارة� ،أو�أنهم �شاهدوا
عائالت �أو جمتمعات محلية ي�ساعد بع�ضها بع�ض ًا على
جتاوز احلزن.
• قد تكون امل�ساعدة عاطفية وعملية معا ،مثل القيام
برتتيبات الدفن ذل��ك من املرا�سم� .أف�سح املجال
لل�شخ�ص املكلوم �أو للعائلة املكلومة بالتعبري عن
النف�س .كثري ًا ما يحتاج النا�س �إلى �سرد ق�صتهم مرة
ومرات كطريقة ال�ستيعاب التجربة.
• ابق على مقربة ،ا�ستمع وقدم الرعاية.
• ي�ضطلع الدعم من جانب العائلة والأ�صدقاء بدور
ه���ام يف احل��ي��ل��ول��ة دون تعظيم احل�����زن .ل���ذا من
الأهمية مبكان م�ساعدة النا�س على اال�ستمرار يف
احلياة عقب التعر�ض خل�سارات ي�صعب حتملها.

ب�سالن :يف �أعقاب محا�صرة املدر�سة عام  ،2004قام
ال�صليب الأحمر الرو�سي بح�شد جمموعة من العاملني
واملتطوعني مل�ساعدة ال�سكان املت�أثرين ج��راء احل��ادث.
ك��ان ب��ن��اء ال��ق��درات م��ن خ�لال ت��دري��ب ج��ه��از العاملني
ي�شكل �أحد العنا�صر الرئي�سية للربنامج .وقد عقدت 12
ن��دوة خا�صة بالدعم النف�سي -االجتماعي وا�ستكملت
هذه الندوات بور�شات عمل خا�صة بالتنمية التنظيمية
يف جماالت التخطيط اجلماعي� ،إع��داد امل�شاريع ،جمع
التربعات� ،إدارة املتطوعني وتدريب املدربني يف جمال
الدعم النف�سي– االجتماعي .لقد �أك�سبت هذه التدريبات
املتوا�صلة العاملني م��ه��ارات مهنية و�شخ�صية جديدة
�أعطتهم ثقة يف العمل وغيرّ ت من رفاههم النف�سي .كانت
�أن�شطة الدعم النف�سي -االجتماعي ت�شمل ما يلي :الرعاية
القائمة على املنزل �إلى جانب عن�صر نف�سي ،حيث كان
امل�ساعدون يلتفتون �إلى االحتياجات الطبية واالحتياجات
النف�سية -االجتماعية يف �آن واح��د .وقد جرت م�ساعدة
الأطفال يف وقت ع�صيب للغاية عن طريق ابتكار �أن�شطة
�ضمن ال�برام��ج املدر�سية .وقامت الن�ساء على خدمة
جمموعات امل�ساندة.
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م�صر :عقب حادثة ت�صادم قطارين ب�شمال القاهرة
ع��ام  ،2006ق��ام متطوعون محلييون م��ت��درب��ون من
الهالل الأحمر امل�صري ب�شق طريقهم �إلى موقع احلادثة
كي يقدموا الإ�سعاف الأويل والدعم النف�سي -االجتماعي
لل�ضحايا .توفى يف احلادث � 58شخ�ص ًا و�أ�صيب 140
ب��ج��راح .ذه��ب املتطوعون �إل��ى امل�ست�شفى للتربع بالدم
وتقدمي الدعم النف�سي-االجتماعي للناجني� .إلى جانب
ذلك ،قاموا بدعم العائالت املكلومة و�أ�صغوا للذين رغبوا
يف �سرد حكايتهم �أو احلديث عن احلادث.
�إ��س�ب��ان�ي��ا :يف ي��وم � 11آذار (م��ار���س) � ،2004أدت
�سل�سلة من تفجريات القنابل املدمرة يف �ساعات الذروة
�إل��ى م�صرع � 200شخ�ص وج��رح  .1400وق��د قام
املتطوعون والعاملون يف ال�صليب الأحمر الإ�سباين ب�أداء
جمموعة من املهمات مبا يف ذلك تقدمي الرعاية الطبية،
الدعم النف�سي_ االجتماعي والإجابة على االت�صاالت
يف م��رك��ز مخ�ص�ص الق��ت��ف��اء �أث���ر امل��ف��ق��ودي��ن� .ساعد
املتطوعون � 1200شخ�ص على الأق��ل وقاموا مبرافقة
الأق��ارب ال �سيما الأطفال �أثناء زيارتهم للم�ست�شفيات
وثالجات املوتى ،كما تولوا �إي�صال املعلومات عند توفرها.
جامايكا :على غ��رار العديد من اجلمعيات الوطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،يعمل ال�صليب الأحمر
اجلمايكي على التخفيف من الو�صم بالعار والتمييز �ضد
الأ�شخا�ص امل�صابني بالإيدز .يجري ا�ستخدام جمموعة
متنوعة من �أن�شطة املنا�صرة لهذا الغر�ض يف العامل .يف
جمايكا ،يقوم متطوعون م�سلحون مبواد توعوية وبواقيات
ذكرية بن�شر التوعية يف احلافالت العامة يف عيد القدي�س
فالنتاين (� 14شباط/فرباير) حول مر�ض الإيدز وكيفية
ممار�سة اجلن�س ب�شكل �آم���ن ولإق��ن��اع��ه��م ب����أن املعرفة
تبدد اخلوف ،يو�ضحون كيفية ا�ستخدام الواقي الذكري
ويوزعون منه مناذج جمانية كما ي�شرحون كيف ينتقل داء
الإيدز.
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الرنويج :مي�ضي �أكرث من  2000طفل وقت ًا يف مراكز
بالرنويج كل �سنة� ،سعي ًا وراء دعم الأطفال والتخفيف
م��ن وق��ع التجربة عليهم وحت��وي��ل اهتمامهم �إل��ى �شيء
�آخر� .أن�ش�أ ال�صليب الأحمر الرنويجي جمموعات م�ساندة
للأطفال .تقوم هذه املجموعات التي يتوالها متطوعون
بتنظيم �أن�شطة مختلفة للأطفال مبا يف ذلك الرحالت
والألعاب والريا�ضة.
�إ�سكاندينافيا :يف �أعقاب ت�سونامي املحيط الهندي عام
 ،2004جرى �إن�شاء جمموعات دعم للناجني ولغريهم
ممن ت�أثروا بالكارثة حيث ن�شطت هذه املجموعات لعدة
�سنوات بعد ذل��ك .ك��ان امل�شاركون يف ه��ذه املجموعات
يت�شاطرون جتاربهم ويناق�شون كيف اختلفت حياتهم .لقد
�ساعدهم ذلك يف معاودة �أن�شطتهم اليومية وال�سري قدم ًا
بالرغم من اخل�سائر � .إ�ضافة �إلى ذلك� ،أن�شئت مواقع
�إلكرتونية على ال�شبكة للناجني ولغريهم ممن ت�أثروا
بالكارثة ،وذلك بق�صد الت�شارك يف املعلومات والتوا�صل
وتبادل املقرتحات حول كيفية التكيف على �أف�ضل وجه مع
الظروف امل�ستجدة� .إ�ضافة �إلى ذلك �ساهم املوقع على
ال�شبكة يف حتقيق التوا�صل بني �أنا�س كانوا على ات�صال يف
�إحدى املراحل التي �أعقبت الكارثة.
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الن�شاط 6-3

عمل من خالل جمموعات :متثيل �أدوار تليه جل�سة
عامة.

الهدف

66

تعميق الفهم ملختلف ردود الفعل واالحتياجات بعد
الو�ضع املت�أزم مبا�شرة.
تطبيق التجاوب املالئم عقب ن�شوء ازمة.
يف �سياق مترين «لعب الأدوار» التايل ،اطلب من كل
جمموعة �أن تعمل على نف�س ال�سيناريو �أو دع املجموعات
تعمل على �سيناريوهات مختلفة يعتمد اختيارها على
البيئة الثقافية ال�سائدة.

املواد املطلوبة

�سيناريو واحد لكل جمموعة.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .و ّزع امل�شاركني
�إلى جمموعات من � 4أ�شخا�ص .دع امل�شاركني يقر�ؤون

ال�سنياريو ويحددون الأدوار التمثيلية.
خ�ص�ص  25دقيقة لعمل املجموعة تليها اجلل�سة
العامة� .إذا كانت املجموعات تعمل على �سيناريوهات
مختلفة ،يتعني على املجموعات �أن ت�ستهل عرو�ضها يف
اجلل�سة العامة مبقدمة موجزة عن ال�سنياريو اخلا�ص
بكل منها .يفرت�ض يف العر�ض �أن يتناول الأ�سئلة
الواردة يف الن�شرة التي جرى توزيعها.

�أ�سئلة للمناق�شة

تخيل �أن��ك ذل��ك ال�شخ�ص يف ال�ساعات الأول��ى التي
�أعقبت الكارثة.
تخيل ما ميكن �أن تكون ردود الفعل واحتياجات مختلف
الأ�شخا�ص املت�أثرين باحلادثة.
كيف تتخيل �أن��ك �ست�شعر لو �أن��ك كنت من املت�أثرين
مبا�شرة باحلادثة؟ كيف كنت �ستتجاوب؟
ماذا �ستكون احتياجاتك ؟
كيف �سيكون مب��ق��دور متطوع م��ن ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر �أن ي�ساعد على �أف�ضل وجه كل واحد
من ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟

ال�سيناريو الأول
حريق يف �سوق مركزي (�سوبر ماركت )

ن�شب حريق كبري يف �سوق مركزي مكتظ بالزبائن يف
�ضاحية من �ضواحي العا�صمة .يعتقد �أن احلريق بد�أ
ح��وايل منت�صف النهار ،قرب جممع املطاعم يف املركز
الذي كان يغ�ص بالعائالت التي تقوم بالت�سوق.
عندما حاول النا�س الهروب ،وجدوا �أن املخارج قد �أغلقت
(و�أن �أحدها مغلق باللحام ملنع املت�سوقني ،فيما يبدو ،من
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املغادرة دون �أن يدفعوا مقابل م�شرتواتهم) .ووجد رجال
الإطفاء الأبواب الرئي�سية مغلقة عند و�صولهم.
كان من بني املوتى �أ�سر بكاملها .تويف يف احلريق 364
�شخ�ص ًا بينما �أدخل � 256شخ�ص ًا �إلى امل�ست�شفيات.
كان وقع احل��ادث فادح ًا �إلى درجة جت��اوزت طاقة البلد
على التجاوب .فالبلد ال مي ّر كثري ًا بحاالت طوارئ وقد
�أرهقت امل�ست�شفيات يف التعامل مع تدفق اجلرحى عليها
بينما عجزت منظمات الإغاثة عن التن�سيق بفعالية فيما
بينها.
و ّزعوا �أدوار التمثيل فيما بينكم:
• رجال �إطفاء.
• �شخ�ص كان داخل املتجر.
• رجل فقد زوجته يف احلريق.
• عامل يف م�ست�شفى.

ال�سيناريو الثاين
تفجري قرب �سفارة

وقع انفجار قرب �إحدى ال�سفارات الأجنبية يف عا�صمتكم.
وقد ح�صد االنفجار � 9أرواح و�أمطر �شظايا زجاج وركام
�أبنية على امل�شاة ،مت�سبب ًا يف جرح � 180شخ�ص ًا على
الأقل.
لي�ست هذه هي املرة الأولى التي يتعر�ض فيها بلدك ملثل
ه��ذه التفجريات .فقبل ذل��ك ب�سنتني� ،أدّت قنبلة �إلى
م�صرع � 200شخ�ص بينما قتل انفجار ال�سنة املا�ضية
� 12شخ�ص ًا .هناك الآن متطوعون مت تدريبهم ا�ستعداد ًا
ملثل تلك احلوادث.
جتمهر �أنا�س عديدون حول املنطقة مل�شاهدة ما يجري،
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مم��ا ح��ال دون دخ��ول املتطوعني �إل��ى املنطقة وو�صول
�سيارات الإ�سعاف واملبا�شرة بنقل النا�س �إلى امل�ست�شفيات.
هناك جثث قتلى� ،أط��ف��ال يعانون �آالم��� ًا مربحة نتيجة
اجلروح ،عائالت فقدت �أحد �أفرادها و�أ�شخا�ص �آخرون
يت�صرفون به�سترييا .لقد �أ�صيب النا�س ب�صدمة قوية
بفعل التفجريات لأن ال�سفارة تقع يف �شارع رئي�سي كان
اجلميع يعتقدون ب�أنه �شارع �آمن.
وزعوا �أدوار التمثيل التالية فيما بينكم:
• متطوع من فريق الإغاثة.
• ناج من االنفجار.
• قريب لأحد الناجني.
• �أحد الواقفني باجلوار.

ال�سيناريو الثالث
حادثة يف منجم

قبل �شهر من الزمن ،وق��ع انفجار بفعل غ��از امليثان يف
منجم فحم محلي .قتل  101من عمال املنجم و�أ�صيب
 40بجراح .هبط فريق �إنقاذ �إلى «حفرة اجلحيم»
للم�ساعدة يف �إنقاذ الناجني لكنه ا�ستطاع فقط �أن يعود ﺒ
 18جثة �إلى �سطح الأر�ض.
كان معظم ال�ضحايا محرتقني بفعل االنفجار.
عقب ذل��ك ب�أ�سبوعني ،ك��ان على فريق الإن��ق��اذ �أن يعود
للحيلولة دون انت�شار حريق خطر .تع ّر�ض �أح��د �أف��راد
فريق الإنقاذ �إلى انفجار عنيف �أدى �إلى غيبوبة ومت نقله
مع غريه من جرحى االنفجار �إلى املركز الطبي النف�سي-
االجتماعي .الآن وبعد م�ضي �شهرين على احلادث ،مازال
يعاين ه��ذا ال�شخ�ص من ال�صدمة وم��ن ج��روح عديدة
�أي�ض ًا� .آالم يف ال��ر�أ���س كوابي�س متنعه من النوم ،فيما
تدهور ب�صره وفقدت �أ�صابعه الإح�سا�س يف كلتا يديه.
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�أحد الناجني املحظوظني من عمال املنجم يذكر �أي�ض ًا �أن
لديه كوابي�س ال ت�سبب له االزعاج بل تزعج عائلته �أي�ض ًا.
�أنهم جميع ًا م��ت���أذون عاطفي ًا واقت�صادي ًا .يف �أعقاب
امل���أ���س��اة ،مل يكن با�ستطاعته ال��ع��ودة �إل��ى عمله ،حاول
الرجوع للعمل يف املنجم لكن عندما اق�ترب من �سطح
املنجم مل ت�سعفه قدماه.

درا�سة حالة
فقدان �أحد الوالدين

احلالتان املو�صوفتان �آنفا هما اثنتان فقط من املجموع.
غالبية �سكان املنطقة لهم �صلة ب�صناعة تعدين الفحم
ول�سوء احل���ظ ،ف����إن احل���وادث تقع با�ستمرار ،ويف كل
مرة يتعر�ض عمال املناجم وعائالتهم �أو جريانهم �إلى
�صدمات نف�سية مرعبة .وق��د �أخ��ذت امل�شاكل املخفية
الأخ���رى تتبدى خ�لال زم��ن ه��ذه الأزم���ات وب��ات يتحتم
على الأرامل والأمهات �أن يواجهن حتديات كان �أزواجهن
يتعاملون معها يف املا�ضي.

يفكر مارتن كثري ًا بوالدته ويفتقدها .يجد من ال�صعب
الت�سليم ب�أنه لن يتمكن من ر�ؤيتها ثانية .ت��راوده �أ�سئلة
مثل «ملاذا هي لي�ست هنا؟»« ،ملاذا هي دون غريها؟» و»ما
الذنب الذي ارتكبته لكي �أعاقب على هذا ال�شكل؟» .يعتقد
�أنه لن يتجاوز على م�شاعره باحلزن والظلم.

وزعوا الأدوار التمثيلية التالية فيما بينكم:
• �شخ�ص من فريق الإنقاذ.
• �أحد الناجني من املنجم.
• قريب لأحد الناجني من املنجم.
• عامل من املركز النف�سي.

يف عمر ال�ساد�سة ع�شرة ،فقد م��ارت��ن وال��دت��ه ب�سبب
ال�سرطان .وك��ان قبل ذل��ك كثري الن�شاط منفتح ًا على
�أ�صدقائه العديدين وكثري احلما�س للمدر�سة و�أن�شطتها.
بعد وفاة �أمه ،اختلف الأمر.

يف بع�ض الأحيان ،ال يكون لأن�شطته اليومية �أي معنى -مل
يعد يعنيه ما يعمل� ،إن عمل �أم ال �أو كيف يعمل .يق�ضي
�أوقاته جال�س ًا فح�سب .وال ي�شعر بالرغبة يف اخلروج مع
�أ�صدقائه .بني وقت و�آخ��ر يبدو وك���أن غاللة كبرية من
اخلواء تطبق عليه وال يعرف ماذا يفعل.
يف بع�ض الأح��ي��ان ،يتحدث مع �أم��ه وك�أنها ما زال��ت يف
اجلوار لكن هذا ال ي�سعفه �إال لفرتة ق�صرية .يجد مارتن
�صعوبة يف التحدث �إل��ى عائلته و�أ�صدقائه عن �أفكاره
وم�شاعره .فهو يخ�شى �أن ال يفهموه �أو �أنهم �سيفكرون �أنه
�أ�صبح �شخ�ص ًا مختلف ًا.
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فيه باحلماية من �أعا�صري �أخرى ،لكنهم ي�شعرون ب�أنهم
قد وقعوا يف �شرك وال يوجد مكان ليذهبوا �إليه.

تلخي�ص

اطلب من امل�شاركني تلخي�ص النقاط الرئي�سية يف هذه
الوحدة التدريبية.

درا�سة حالة
الأعا�صري اال�ستوائية

يف عام � ،2006ضربت �سل�سلة من الأعا�صري اال�ستوائية
الفليبني وفيتنام .يف فيتنام حلق الدمار بنحو � 200ألف
منزل ويف الفليبني �أ�صاب الدمار � 310آالف منزل.
�إن الأعا�صري اال�ستوائية والأمطار الغزيرة ،وحتى مخاطر
التفجريات الربكانية� ،أحداث م�ألوفة يف ذلك اجلزء من
الفليبني� .إال �أن عام  2006كان عام ًا غري م�سبوق .كافح
مارلون ,وهو �أحد ال�سكان املحليني ،ب�ضراوة حفاظ ًا على
حياته عندما �ضرب الإع�صار اال�ستوائي فت�شبث ب�سقف
�أحد املباين ملدة � 3أيام فيما كانت مياه الفي�ضان تزجمر
من حوله .كان منزل العائلة ،و�أر�ضها ،وخنزيرها الثمني
وعربتها ذات الثالث عجالت قد هلكت كلها بفعل الطني
واحلجارة املنزلقة من جهة جبل مايون .العربة كانت
م�صدر ال��رزق الوحيد ال��ذي يعيل � 9أ�شخا�ص .ونظر ًا
للعدم وجود �أية مدخرات للبدء من جديد يف بلد يكافح فيه
الفقري ب�شدة للعثور على م�سكن ،حتى يف �أف�ضل الأوقات،
�أ�صبحت هذه العائلة تواجه مرحلة ع�صيبة للغاية.
يعي�ش �أفراد العائلة الآن يف زاوية يف م�أوى م�ؤقت ،ينعمون

ق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات من � 4-5أ�شخا�ص واطلب
منهم االت��ف��اق ح��ول �أه��م الر�سائل التي تنطوي عليها
ال��وح��دة .د ّونها على لوحة قالبة واعر�ض ر�سائلهم يف
اجلل�سة العامة.
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الدعم النف�سي  -االجتماعي القائم
على املجتمع املحلي
الأهداف التعلمية

على امل�شاركني �أن يكون يف مقدورهم:
�إدراك ما للمجتمعات املحلية من ت�أثري على الأفراد وعلى راحتهم النف�سية -االجتماعية.
• التفكري يف �أهمية املحيط االجتماعي والثقايف للن�شاط النف�سي -االجتماعي.
• حتديد �أن�شطة الدعم النف�سي -االجتماعي القائم على املجتمع املحلي.

مقدمة

تبحث هذه الوحدة التدريبية يف كيفية ت�أثري املجتمعات
املحلية على الأفراد وعلى راحتهم النف�سية -االجتماعية.
وهي حتدد طرق العمل لإدماج البعد النف�سي -االجتماعي
�إما يف برامج محددة �أو �ضمن برامج �أو�سع �إطار ًا.
مت ب���إع��داد امل�سرح ع��ن طريق �سرد ق�صة �أو �أي �شيء
للو�صف والتعريف مبو�ضوع الدعم النف�سي -االجتماعي
القائم على املجتمع املحلي .قد يكون ذل��ك حكاية من
املجتمع املحلي الذي تنتمي �إليه �أو من جمتمع �سبق �أن
قدمت فيه دعم ًا نف�سي ًا -اجتماعي ًا.

71

قدّم محتويات الوحدة التدريبية
• تت�أثر �أوج���ه حياة النا�س ب��الأع��راف االجتماعية
والثقافية وبعادات جمتمعهم املحلي .وتتفاوت �آثار
االزم���ات ،و�أ�ساليب التعامل مع اخل�سارة واحل��زن
وطرق التكيف اخلا�صة بها تبع ًا للثقافة ال�سائدة.
• ت�سعى هذه الوحدة التدريبية ل�شرح �أهمية العوامل
االجتماعية والثقافية.
• يورد العر�ض مقرتحات حول كيفية القيام بالأن�شطة
النف�سية -االجتماعية القائمة على املجتمع املحلي-
وه����ذا ال ي��ع��ن��ي ف��ق��ط �أن���ه���ا جم���رد �أن�����ش��ط��ة ت��ق��ام
داخ��ل جمتمع محلي بل هي الطريقة التي يتم بها
تطوير وتنفيذ الأن�شطة اخلا�صة بالدعم النف�سي-
االجتماعي وكيفية ارتباطها �أنها ترتبط ارتباط ًا
بحياة املجتمع املحلي.
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ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

�ص 53 – 51

يف الدليل

املجتمعات املحلية والرفاه النف�سي–
االجتماعي

ت��وف��ر ع��وام��ل احل��م��اي��ة يف احل��ي��اة «ت��غ��ط��ي��ة» نف�سية–
اجتماعية للنا�س وهي بالتايل تقل�ص من احتمال حدوث
الآثار النف�سية– االجتماعية ال�سلبية عند مواجهة ال�شدة
�أو الأمل .وت�شمل عوامل ما يلي:
• االنتماء لعائلة �أو ملجتمع محلي يوفر الرعاية.
• احلفاظ على التقاليد والثقافة.
• وجود �إمي��ان ديني قوي �أو عقيدة �سيا�سية قوية
متنح ال�شعور باالنتماء �إلى �شيء �أكرب من الذات.
• بالن�سبة للأطفال ،ت�شمل عوامل احلماية العالقات
العاطفية امل�ستقرة مع البالغني والدعم االجتماعي

من داخل الأ�سرة ومن خارجها.
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�سوف ننظر �أو ًال فيما يعنيه املجتمع املحلي بالن�سبة للنا�س
الذين ي�شكلون جزء ًا منه .املجتمع املحلي هو عبارة عن
جمموعة من الأ�شخا�ص الذين لهم هوية واح��دة تت�صل
بعوامل محددة مثل اجلغرافيا ،اللغة ،القيم ،املواقف،
�أمناط ال�سلوك �أو امل�صالح.
ي�شكل املجتمع املحلي الأ�سا�س للفرد ،العائلة واملجموعات:
االن��ت��م��اء ،امل�شاركة ،القيم ،الهوية ،الأع����راف ،البنية
املط ّورة لل�صحة ،التعليم الخ...

�أورد بع�ض الأمثلة ع��ن و�سائل ت�شكيل املجتمع املحلي
ل�ل�أف��راد الذين هم بداخله .قد يكون ذل��ك من خالل
القناعات الدينية ،الت�شارك يف القيم ،املرا�سم اخلا�صة
ب��ال��زواج ،طقو�س الدفن ،احتفاالت التخرج املدر�سية،
كيفية التعبري عن امل�شاعر ،دور الذكور والإناث يف املجتمع
�أو حتى العوامل الأك�ثر �سلبية مثل التحكم االجتماعي
والتمييز الخ...

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

الن�شاط 1-4

عمل يف اط��ار جمموعات يعقبه نقا�ش يف اجلل�سة
العامة.

الهدف

�إعطاء امل�شاركني مقدمة عن املجتمع املحلي و�أفراده
وعن مفهوم املجموعات الفرعية داخل املجتمع املحلي.

املواد املطلوبة

لوحة قالبة لكل جمموعة.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب منهم
�أن يفكروا ملي ًا ب�أ�سئلة املناق�شة لب�ضع حلظات قبل
ت�شكيل فريق ثنائي مع ال�شخ�ص اجلال�س يف اجلوار.
حدّد  10دقائق للمجموعات كي يت�شارك الأفراد يف
ا�ستنتاجاتهم ومن ثم تدوينها على لوحة قالبة .تابع
يف اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة املناق�شة

من هو الذي ميثل جزء ًا من جمتمعك املحلي اخلا�ص؟
ماذا يعني بالن�سبة للأفراد �أن يكونوا جزء ًا من املجتمع
املحلي؟ كيف تكون م�شاركة النا�س وما هي �أدوارهم؟
مبا �أن �أغلبية النا�س ينتمون �إل��ى ع��دة جمموعات
فرعية ،انظروا يف خ�صائ�ص املجموعة الفرعية التي
تنتمون �أليها ،مثل القرية ،النادي الريا�ضي ،الزمالء.

�ص 55 – 53

الوحدة التدريبية 4

يف الدليل

املجتمعات املحلية التي تعاين من
ال�ضغط النف�سي
نبحث هنا كيف يكون لالزمات �أثر على املجتمع املحلي.
يف العديد من احلروب ،مثلما حدث يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،ي�ستخدم االغت�صاب ك�سالح لتقوي�ض
كامل البنية االجتماعية مثلما ت�ؤكد «فيلهلمينا نتاكيبوكا»
رئي�سة مركز “فايكو» ل�ضحايا العنف اجلن�سي يف باكوفو
ووال��ون��غ��و .ك��ث�ير ًا م��ا يتم اللجوء �إل��ى العنف اجلن�سي
لإ�ضعاف �أية معار�ضة لدى ال�سكان.
�إن الآث��ار املمكن �أن حتدثها االزم��ات على جمتمع محلي
ت�شمل :عدم الآمان ،ا�ضطراب احلياة الطبيعية ،تدمري
البنى االجتماعية.
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ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

الن�شاط 2-4

تنجح بع�ض املجتمعات املحلية يف احلفاظ على م�ستوى
من ال�سوية والتوا�صل حتى يف الأوق���ات ال�صعبة .ذكر
امل�شرتكني بفكرة القدرة على املواجهة.

الهدف

وهناك جمتمعات محلية �أخرى قد تتحلل �إلى حد ما:
• الأنظمة االجتماعية تنهار.
• يتجاوب املجتمع املحلي جتاوب ًا يوحي بعدم الثقة،
الفزع وعدم الأمان.
• ا�ضطراب ديني ومعنوي.
• عدم احرتام الزعامة.
• اجتثاث اجتماعي و�سلوك تدمريي.
• عداء اجتماعي وفقدان للثقة والأمل.

لعبة جماعية.

�شرح �أهمية االنتماء ملجموعة �أو ملجتمع محلي ولفت
النظر �إلى �أن كل جمموعة لها تقاليدها اخلا�صة
وعاداتها التي قد تبدو غريبة من اخلارج.
تطوير فهم للمجموعات القابلة للت�أذي ممن لهم
احتياجات نف�سية -اجتماعية خا�صة.

�سري الن�شاط
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ا��ش��رح الغاية م��ن ال�ن���ش��اط .اط�ل��ب م��ن �شخ�ص
�أو �شخ�صني م��ن املجموعة التط ّوع للخروج من
القاعة .ثم اطلب من �سائر امل�شاركني �أن يبتكروا
بع�ض القواعد ال�سلوكية اخلا�صة مثل الإم�ساك
بيد ال�شخ�ص الذي تتحدث �إليه ،ا�ستخدام لفظة
«بيب» بدال من لفظة «من ف�ضلك» �أو «�شكرا»« ،ال
تتكلم ل�شخ�ص �إال وظهرك �إليه» .اطلب منهم �أي�ضا
�أن ي��ح��دّدوا نوع ًا من الغرامة للأ�شخا�ص الذين
يخالفون القواعد مع امل�شاركني الآخرين .بعد 10
دقائق� ،أوقف اللعبة وا�س�أل املتطوع /املتطوعني عن
�شعورهم عند التفاعل مع املجموعة .قد تعاود هذا
الن�شاط مبتطوعني جدد وقواعد جديدة.

�أ�سئلة للمناق�شة

هل ك��ان الأم��ر ���س��ار ًا؟ هل �شعروا ب�أنهم مو�ضع
ترحيب؟ هل كان من ال�صعب عليهم فك الرموز
اخلا�صة بقواعد املجموعة؟ كيف عملوا على فك
رموز القواعد؟.

كثري ًا ما ت�ستهدف الكوارث التي هي من �صنع الإن�سان
ب�صورة متعمدة تدمري املجتمع املحلي والنظام االجتماعي
مثلما حدث يف دارفور ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
وجمهورية �إفريقيا الو�سطى.
قد تكون بع�ض املجموعات يف خطر ي�أتيها من �أكرث من
م�صدر .على �سبيل املثال ،قد تكون امر�أة عاطلة عن العمل
وم�صابة بالإيدز عر�ضة للت�أذي �أكرث من غريها وكلما
كان ال�شخ�ص �أك�ثر قابلية للت�أذي ،تعاظمت التداعيات
النف�سية– االجتماعية التي ت�صيبه بفعل الأزمة.
لكن علينا �أال نقفز �إلى االفرتا�ضات .فقد يح�سن بع�ض
الأف��راد من جمموعة مهددة باخلطر ،الت�صرف ب�شكل
جيد خالل الأزمات� .أما غريهم فقد ي�صبحون مهم�شني
وي�صعب الو�صول �إليهم مثل الن�ساء الكبريات بال�سن،
الأرامل وامل�صابني باعتالل ال�صحة النف�سية.

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي
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الن�شاط 3-4

عمل من خالل جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

حمل امل�شاركني على تطبيق املعرفة عملي ًا يف �إطار
درا�سة لإحدى احلاالت.

املواد املطلوبة

درا���س��ة حالة «ال��ع��ودة �إل��ى نقطة ال�صفر» اخلا�صة
مبدينة غ��اجن��ي يف ج��ن��وب ال�����س��ودان ،حيث يعكف
النا�س على �إعادة بناء جمتمعهم املحلي بعد ع�شرين
�سنة من احل��رب الأهلية والت�شرد( .انظر درا�سة
احلالة يف نهاية هذه الوحدة التدريبية).

�سري الن�شاط

ا���ش��رح الغاية م��ن التمرين .ق�سم امل�شاركني �إل��ى
جمموعات من � 4-3أ�شخا�ص .بعد االط�لاع على
خ�ص�ص  15دقيقة للمناق�شة .تابع
درا�سة احلالةّ ،
الأمر يف اجلل�سة العامة من خالل جعل املجموعات
تعر�ض ا�ستنتاجاتها ومناق�شة االختالفات املحتملة
بني املجموعات.

�أ�سئلة للمناق�شة

�أي نوع من ال�ضغط النف�سي م ّر به املجتمع املحلي
بفعل النزاع الداخلي؟
ما هي التداعيات النف�سية– االجتماعية على املجتمع
املحلي؟

75

من ال�ضروري للغاية عمل تقييم ي�ضع يف االعتبار عوامل
املخاطرة وامل���وارد االجتماعية ،االقت�صادية والدينية
املتوفرة والتي ميكن الو�صول �إليها من قبل النا�س مثل:
• امل��ه��ارات ال��ف��ردي��ة ك��م��ه��ارة ح��ل امل�شاكل وم��ه��ارة
التفاو�ض.
• توفر قادة للمجتمع املحلي ،موظفي حكومة محليني
ومعاجلني تقليديني.
• ت��وف��ر الأرا����ض���ي ،امل��دخ��رات ،املحا�صيل ،املا�شية
وم�صادر الرزق.
• توفر املدار�س واملعلمني ،العيادات ال�صحية وكوادر
العاملني فيها.
• توفر قادة دينيني وقواعد لل�صالة والتعبد ومرا�سم
للدفن.

الوحدة التدريبية 4
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�ص 61 – 57

يف الدليل

�أن�شطة الدعم القائمة على املجتمع املحلي

�سوف ننظر الآن يف ال���دور ال��ذي ي�ضطلع ب��ه موظفو و
متطوعو ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وكيف ميكن
تطوير ودعم الأن�شطة القائمة على املجتمع املحلي.

الن�شاط 3-4

مناق�شة يف جل�سة عامة.

الهدف
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تعميق ف��ه��م امل�����ش��ارك�ين ل�لاح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
باملجموعات الفرعية املعر�ضة للت�أذي داخل املجتمع
املحلي.

�سري الن�شاط

خ�ص�ص وقت ًا ملناق�شة
ا�شرح الغاية من الن�شاطّ .
عامة حول �أ�سئلة املناق�شة.

�أ�سئلة للمناق�شة

من الذي يتعر�ض للعزل ،للوحدة وللتمييز يف داخل
املجتمع املحلي؟
م����اذا تعتقد �أن ت��ك��ون ال��ت��داع��ي��ات النف�سية–
االجتماعية لل�شعور بعدم االنتماء؟
هل ت�ستطيع حتديد �أية جمموعات فرعية من النا�س
ال يتمتعون بالقبول كجزء من املجتمع املحلي؟

من الأمثلة على ن�شاط دعم نف�سي– اجتماعي قائم على
املجتمع املحلي ،م�شروع مل�سرح يف زميبابوي .ففي �ضاحية
ا�سمها «�شيتونغ ويزا» ،من �ضواحي العا�صمة «هاراري»،
يلتقي مئات م��ن الأط��ف��ال اليتامى ك��ل �أ�سبوع ملناق�شة
م�شاكلهم اليومية وللتعبري عن م�شاعرهم من خالل لعب
الأدوار .يف الوقت نف�سه ،يتعلمون كيف يتعاملون مع
العديد من امل�شاكل التي تن�ش�أ عندما يفقد الطفل والدته
�أو والده نتيجة ملر�ض الإيدز.
يف بلد ال ميلك فيه �سوى قلة من النا�س �أجهزة تلفزيون،
تعترب م�شاهدة امل�سرح ترفيه ًا ج��ي��د ًا .لقد �أطلق هذا
امل�شروع متطوعون من ال�صليب الأحمر يف زميبابوي.
ومن الأمثلة الأخ��رى ،م�شروع «حكاية املال والقهوة» من
ال�صفحة ( )56يف دليل امل�شاركني.

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي
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حتدث عن بع�ض االعتبارات العامة ،عن طبيعة الأن�شطة
اخلا�صة بالدعم النف�سي -االجتماعي ،عن �أحداث توازن
بني جوانب ال�ضعف لدى املجتمع املحلي من جهة وموارده
من جهة ثانية .ناق�ش عوامل اخلطورة وعوامل احلماية.

عوامل اخلطر

هي العوامل املادية والنف�سية -االجتماعية املوجودة يف
املجتمع املحلي ،والتي جتعله �أكرث قابلية للت�أذي وتقل�ص
قدرته على التكيف.

عوامل الوقاية

من الأمثلة الأخرى �أي�ض ًا املثال التايل :تعر�ضت �أجزاء
كبرية جد ًا من «المنو» يف �إندوني�سيا للم�سح بفعل ت�سونامي
املحيط الهندي .مات ثلث �سكان املجتمع املحلي وانقلبت
حياة �آالف من النا�س ر�أ�سا على عقب يف ذاك ال�صباح
من يوم الأحد عام  .2004كان من �ضمنهم عبد اهلل
و���ص�بري .فقد عبد اهلل �ستة من �أق��ارب��ه ،ومنزله وكل
ممتلكاته .كانت املالب�س التي يرتديها هي كل ما تبقى له.
خالل الفرتة التي �أعقبت الت�سونامي عا�ش يف خيمة مع
زوجته .فقد �صربي كل ممتلكاته �أي�ض ًا لكن الأ�سو�أ بكثري
�أنه فقد �أي�ض ًا زوجته وطفله البالغ من العمر � 4سنوات.
من على قمة �أحد التالل راقب حياته وهي تتال�شى .لقد
فرغ الآن تقريب ًا من بناء منزله اجلديد.
ق��ام ال�صليب الأح��م��ر بتوزيع �صناديق من م��واد البناء
على العائالت يف املجتمع املحلي وقد عكفوا مع ًا على بناء
حياتهم يف ال�شهور التي �أعقبت ت�سونامي املحيط الهندي.
بعد  100يوم من الكارثة ،اجتمع الناجون يف احتفال
ال�ستعادة ذكرى ال�ضحايا العديدين .منذ ذلك اليوم اتفق
املجتمع املحلي على التطلع �إلى الأمام.

العوامل املادية والنف�سية -االجتماعية املوجودة يف املجتمع
املحلي ،جتعله �أكرث قدرة على املواجهة كما ت�ساعده على
التجاوب ب�شكل �أف�ضل يف مواقف ال�شدة.
77

الوحدة التدريبية 4
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الن�شاط 4-4

عمل من خالل جمموعات– ن�شاط ر�سم خريطة
تليه جل�سة عامة.

الهدف

اقر�أ البيانات الظاهرة على ال�شريحة املعنونة «التخطيط
للأن�شطة القائمة على املجتمع املحلي» ب�صوت مرتفع
وا�س�أل امل�شاركني ماذا تعني تلك البيانات وهل يتفقون
معها.

�إدخ����ال �أداة ي�ستطيع امل�����ش��ارك��ون ا�ستعمالها يف
جمتمعهم املحلي وتطبيق معرفتهم على ال�صعيد
العملي.

املواد املطلوبة

لوحة قالبة لكل جمموعة� ،أقالم تلوين ،ورق ،كرتون،
مق�ص� ،صمغ وخيوط الخ...

�سري الن�شاط
78

اطلب من امل�شاركني �أن يعودوا لنف�س املجموعات كما
يف الن�شاط ( .)4-3ا�شرح لهم الغاية من الن�شاط.
خ�ص�ص  30دقيقة على الأقل لهذا الن�شاط.

التعليمات

ار�سم �أو اعمل خريطة ملجتمعك املحلي اخلا�ص.
�أدرج فيها مختلف اخلدمات ذات ال�صلة باملجتمع
م��ث��ل امل���دار����س ،ال��ع��ي��ادات ،امل��ك��ات��ب احل��ك��وم��ي��ة،
الت�سهيالت الريا�ضية و�أماكن العبادة .ناق�ش عوامل
اخلطورة وعوامل احلماية املوجودة داخل املجتمع
املحلي.
ام�ل�أ اجل��دول من امللحق ( )4بالن�سبة للمجتمع
امل��ح��ل��ي بكامله �أو اخ�ت�ر واح����دة م��ن املجموعات
الفرعية يف املجتمع.

تابع املو�ضوع من خ�لال ا�ستعرا�ض بع�ض الإر���ش��ادات
العامة واملتعلقة بالتخطيط للن�شاط القائم على املجتمع:
• الأعراف والقيم– فكر ب�أعمالك وب�أ�سلوب حديثك
مع الناجني.
• االن �خ��راط ،امل�شاركة وملكية ال�سكان املحليني–
حت��دث �إليهم عن البنى االجتماعية ،ودور الأ�سرة
والزعماء الدينيني الخ ...
• تعزيز الدعم العائلي واملجتمعي – زيادة التعاون بني
النا�س ،ال�شعور بالعمل حتقيق ًا لهدف م�شرتك.

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

ا�شرح كل خطوة من خطوات التخطيط للدعم النف�سي-
االجتماعي القائم على املجتمع املحلي .ن�� ّوه باملنافع
التي تعود على املجتمع املحلي وامل�ستفيدين لدى عر�ض
ال�شرائح.

الوحدة التدريبية 4

خطوات يف التخطيط للن�شاط
 ملاذا تعترب الر�ؤى والأهداف من ال�ضروريات؟ -ما املطلوب لتطوير خطة �سليمة وواقعية؟

�أورد �إذا �أمكن ذلك� ،أمثلة على جناحات الدعم النف�سي-
االجتماعي القائم على املجتمع املحلي والتي جاءت نتيجة
لعمليات التخطيط اجليد وكذلك على بع�ض �أمثلة الف�شل
النا�شئ عن �إغفال االهتمام بعملية التخطيط.
ناق�ش مع امل�شاركني النقاط التالية خالل عر�ض ال�شرائح
اخلا�صة بعملية التخطيط:
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الوحدة التدريبية 4

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

م�شاركة املجتمع املحلي و:
• منافع املقاربة القائمة على امل�شاركة.
• العوامل املطلوبة جلعل الربنامج قاب ًال لال�ستدامة.

الن�شاط 5-4

عمل من خالل جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

تطوير فهم �أعمق بالأن�شطة النف�سية -االجتماعية.
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�سري الن�شاط

قم بتمكني �أفراد املجتمع املحلي
• كيف ميكن حتديد قادة املجتمع املحلي.
• كيف ميكن الدخول يف حوار مع قادة املجتمع املحلي
والتفاعل معهم.
• كيف ميكن ا�ستقطاب �أف��راد �آخرين من املجتمع
املحلي.

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب منهم
ت�شكيل نف�س املجموعات كما يف الن�شاط ال�سابق.
د ّون اال�ستنتاجات واعر�ضها على اجلل�سة العامة.
ناق�ش الفائدة من الأن�شطة املقرتحة فيما يتعلق
بامل�شاركة ،امللكية وتعزيز دع��م الأ���س��رة واملجتمع
املحلي.

�أ�سئلة للمناق�شة

ما هي الأن�شطة النف�سية – االجتماعية التي تقرتحها
من �أجل املجتمع املحلي �أو املجموعة املجتمعية التي
عملت معك يف التمرين ال�سابق.

ال��دع��م النف�سي  -االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م على املجتمع املحلي

تلخي�ص

الوحدة التدريبية 4

درا�سة حالة
العودة �إلى نقطة ال�صفر

دامت احلرب م�شتعلة يف ال�سودان لأكرث من  20عام ًا.
قتل مليونا �شخ�ص وهناك �ضعف هذا العدد من الفارين.
كانت «غاجني» قرية كبرية تقع بني اجلبهتني ولكونها
على خط النار ،فقدت الكثري من الأرواح الربيئة نتيجة
امل��ع��ارك� .أخ��ذ القرويون يوم ًا بعد ي��وم يفرون بحيث
حتولت القرية ببطء �إلى قرية �أ�شباح .الآن حل ال�سالم يف
ال�سودان لكن الأزمة ما زالت بدون حل.

ا�شرع يف مناق�شة النقاط الرئي�سية يف وح��دة التدريب
وحتقق من �أنك تتناول �أي�ض ًا الأهداف التي تتوخاها
هذه الوحدة:
• هل ت�ستطيع �إعطاء تعريف للمجتمع املحلي؟
• ما ال��ذي يحدث بالن�سبة ملجتمع محلي يعاين من
ال�ضغط النف�سي ال�شديد؟
• هل ت�ستطيع ذكر بع�ض العنا�صر الرئي�سية اخلا�صة
ب�أن�شطة الدعم النف�سي -االجتماعي؟
• ما ال�سبب يف �أهمية هذه العنا�صر؟
• هل تعتقد �أنك قادر على القيام مبقاربة قائمة على
املجتمع املحلي يف �سياق عملك؟

عا�ش جاكوب كواجي جو�شوا و�أ�سرته يف حاله ت�شرد معظم
مدة احلرب .قبل �شهر من الزمن ،عاد �إلى منزله ورغم
�أن احلرب كانت قد دمرت كل �شيء ،كان ي�شعر بال�سعادة
البالغة لعودته� .أخذت البلدة تنمو ببطء من جديد فقد
قام القرويون حتى الآن ببناء  75كوخ ًا من الق�ش والطني.
لكن الأم��ر ي�ستغرق وقت ًا ط��وي�ل ًا .فال وج��ود للخدمات
الأ�سا�سية �أو الإمدادات ،ال ما ًء نظيف ًا وال طعام ًا وال رعاية
طبية.
لعدة مرات يف ال�شهر ،يعود �أنا�س جدد �إلى القرية ويف كل
مرة يحتفون بذلك .لكن ال�سكان اجلدد لهم متطلبات
جديدة ومزيد من االحتياجات .على ر�أ���س ما تتمناه
البلدة ،م�ستو�صف �صحي ومدر�سة� ،إال �أن ال�شيء الأهم
الآن هو البقاء �أ�سا�س ًا على قيد احلياة .لهذا الغر�ض
يحاول ال�سكان زراع��ة الأر����ض� ،إال �أن الأل��غ��ام الأر�ضية
املزروعة يف املنطقة جتعل هذا الأمر �صعب ًا بالن�سبة لهم،
مما يرتك ال�سكان يت�ضورون جوع ًا.
كل �شيء ينبغي بنا�ؤه من ال�صفر ،ال بد من تعليم املعلمني
وال بد من �أن تن�ساب مياه ال�شرب النظيفة من خالل
م�ضخات املياه من جديد وال بد من فالحة الأر���ض مرة
�أخرى.
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الإ�سعاف الأويل النف�سي
واالت�صال الداعم
الأهداف التع ّلمية

ينبغي �أن يكون يف مقدور امل�شاركني:
• تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي والدعم الالحق للأ�شخا�ص الذين يواجهون يف �أزمة.
• فهم ماهية االت�صال الداعم.
• تقدمي الدعم عن طريق الهاتف.
• �إدراك املفاهيم واملنافع اخلا�صة مبجموعات الدعم.

مقدمة

تعر�ض الوحدة التدريبية هذه املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة
بالإ�سعاف الأويل النف�سي وباالت�صال الداعم� .سيكون
يف مقدور امل�شاركني ممار�سة مهارات الإ�صغاء التفاعلي
كما �ستجري مناق�شة الدعم عن طريق الهاتف وتي�سري
املجموعات الداعمة.

كثري ًا ما يجد العاملون واملتطوعون �أنف�سهم يف مواقف
حيث تكون الثقة يف ج��ودة �أ�سلوب االت�صال مع النا�س
الآخرين �أمر ًا يف غاية الأهمية .على �سبيل املثال :يحتاج
متطوعو الإ�سعاف الأويل �أن ي�شعروا بالثقة عند �إبالغ
النا�س باجلروح التي �أ�صيب بها �أقربا�ؤهم .كذلك ف�إن
املتطوعني الذين يعملون مع �أ�شخا�ص م�صابني بالإيدز
مث ًال ،يحتاجون للتوا�صل بطريقة داعمة مع النا�س الذين
علموا لتوهم ب�أنهم م�صابون باملر�ض.
يتحقق ذلك عن طريق الإ�صغاء التفاعلي ،الذي هو يف
�صلب الإ�سعاف النف�سي واالت�صال الداعم.

ت�شتمل هذه الوحدة التدريبية على العديد من التمارين
العملية يف جمال الإ�صغاء التفاعلي ،يف الإ�سعاف الأويل
النف�سي ويف االت�صال الداعم باعتبار �أن هذه العنا�صر
متثل حجر الزاوية يف تقدمي الدعم النف�سي -االجتماعي
العملي.
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�ص 66 – 64

يف الدليل

الإ�صغاء التفاعلي والإ�سعاف الأويل النف�سي

�أمثلة على ا�ستي�ضاح البيانات:
«ما الذي تعنيه بقولك ...؟»
«ل�ست واثق ًا من �أنني �أفهم ما تعنيه عندما تقول »...
�أمثلة على تلخي�ص البيانات:
«هل تقول ب�أنك »...
«هل �أفهمك جيد ًا »...

الن�شاط 1-5

عمل من خالل جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

84

• يف بداية الأم��ر� ،سوف ننظر يف بع�ض الإر�شادات
الأ�سا�سية للإ�ستماع التفاعلي.
• بعدها� ،سنتحدث عن الإ�سعاف الأويل النف�سي-
وال��دع��م ال��ف��وري للأ�شخا�ص الذين هم يف �أو�ضاع
الأزمات.
• �أخ��ي�ر ًا� ،سنناق�ش العنا�صر اخل��ا���ص��ة باالت�صال
الداعم.
قم بتعريف العن�صر الأ�سا�سي للإ�ستماع التفاعلي من
خالل طرح �أمثلة للتو�ضيح والتلخي�ص.

التعريف بالعنا�صر الرئي�سية للإ�صغاء التفاعلي.
عزٌز وعي امل�شاركني بقدراتهم اخلا�صة على الإ�صغاء
التفاعلي.

�سري الن�شاط

اطلب من امل�شاركني تق�سيم �أنف�سهم �إلى �أزواج و�أن
يقرروا من ال��ذي �سيتولى دور امل�ستمع التفاعلي.
�سيكون ال�شخ�ص الثاين هو املتكلم ول��ه �أن يختار
ق�صة �شخ�صية م��ن احل��ي��اة اليومية غ�ير مت�صلة
بو�ضع مت�أزم� .أعط امل�شاركني خم�س دقائق للتمرين
على الإ�صغاء التفاعلي.

�أ�سئلة للمناق�شة

ي�صغي امل�ستمع ب�شكل تفاعلي عن طريق ا�ستي�ضاح
البيانات وتلخي�ص الأ�سئلة.

تابع املو�ضوع يف اجلل�سة العامة عن طريق �س�ؤال
املتحدثني عما كان عليه �شعورهم لدى ا�ستجوابهم.
هل كان اال�ستجواب للتوكيد ،للت�شجيع �أم للإزعاج؟
ا�س�أل امل�ستمعني عن �شعورهم وهم يطرحون الأ�سئلة
خالل احلوار .هل كان الأمر �صعب ًا� ،أم محرج ًا �أم
طبيعي ًا؟

الإ� � �س � �ع� ��اف الأويل ال �ن �ف �� �س��ي واالت � �� � �ص� ��ال ال ��داع ��م

قدم تعريف ًا مبختلف الإجابات املحتملة يف �سياق الإ�صغاء
التفاعلي م�ستخدم ًا يف ذل��ك احل���وار ال����وارد يف دليل
امل�شارك �صفحة (.)68

الن�شاط 2-5

الوحدة التدريبية 5

ا�س�أل امل�شاركني متى تكون هناك حاجة للإ�سعاف الأويل
النف�سي:
• الكوارث.
• الإ�سعاف الأويل.
• الزيارات املنزلية.
• الدعم بالهاتف �أو عن طريق الإنرتنت.

عمل من خالل املجموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

تعريف امل�شاركني ب��الإج��اب��ات املختلفة يف �سياق
الإ�صغاء التفاعلي.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .وزع امل�شاركني
�إل��ى جمموعات م�ؤلفة من � 3أ�شخا�ص .خ�ص�ص
وقت ًا لقراءة احلوار الوارد يف باب «االت�صال الداعم
والإ���ص��غ��اء التفاعلي» على ال�صفحة ( )68من
دليل امل�شارك .اتبع املو�ضوع مبناق�شة عامة حول
الإجابات الواردة يف احلوار.

�أ�سئلة للمناق�شة

حدد �أي نوع من الإجابات يرد بها املتطوع يف كل من
العبارات املتبادلة باحلوار اخلا�ص «االت�صال الداعم
والإ���ص��غ��اء التفاعلي» ال���وارد يف ال�صفحة ()68
من دليل امل�شارك .قدم �أمثلة على �إجابات �أخرى
محتملة �ضمن �إطار العبارات املتبادلة باحلوار.
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اعر�ض وناق�ش مع امل�شاركني العنا�صر الأرب��ع��ة الهامة
التالية:
• ا�ستمع ب�إن�صات �شديد – العن�صر الرئي�سي.
• ابق على مقربة -االقرتاب م�ؤ�شر على االهتمام.
• تقبل امل�شاعر– تقبل من ال�شخ�ص املفجوع ت�أويله
للحدث.
• قم بتقدمي الرعاية ب�شكل عام وامل�ساعدة العملية–
هذا �أي�ض ًا من �أ�ساليب �إظهار االهتمام.

الن�شاط 3-5

�شرح الإ�سعاف الأويل النف�سي تليه جل�سة عامة.

الهدف

جعل امل�شاركني يدركون ما الإ�سعاف الأول��ى النف�سي
وهو قيد التطبيق.

�سري الن�شاط
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�أو�ضح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .يقوم املدرب
ب�شرح الإ�سعاف الأويل النف�سي عن طريق اقرتاح دور
متثيلي مع �أحد امل�شاركني .يتولى املدرب دور متطوع
من ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بينما يتولى �أحد
امل�شاركني دور �شخ�ص مير بو�ضع مت�أزم .اتفق على
�سيناريو مع امل�شارك قبل املبا�شرة يف متثيل الدور .دع
التمثيل ي�ستمر لنحو  10دقائق ثم تابع املو�ضوع يف
جل�سة عامة وا�س�أل امل�شاركني خاللها عما �إذا كانوا
قد ا�ستطاعوا متييز العنا�صر الرئي�سة الأربعة اخلا�صة
بالإ�سعاف الأويل النف�سي.

ن�شاط �إ�ضايف

مترين زوجي تليه جل�سة عامة.

الهدف

تدريب امل�شاركني على تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي.

�سري الن�شاط

بينّ للم�شاركني الهدف من الن�شاط .على امل�شاركني
�أن ي�شكلوا �أزواج�� ًا وي�ستقروا يف ال��ر�أي على واحد من
�أمثلة احلاالت التالية� .سيكون هناك دوران متثيليان.
دع امل�شاركني يقررون من ال��ذي �سيتولى دور متطوع
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ومن الذي �سيتولى دور
املنتفع يف �أول دور متثيلي .دع التمرين ي�ستمر ملدة 10
دقائق تتبعها مناق�شة ق�صرية بني ال�شريكني حول تطبيق
العنا�صر الأربعة اخلا�صة بالإ�سعاف الأويل النف�سي من
جانب متطوع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
اطلب من امل�شاركني تبادل الأدوار با�ستخدام مثال حالة
ج��دي��دة .دع التمرين ي�ستمر مل��دة  10دقائق تتبعها
مناق�شة ق�صرية بني ال�شريكني جم��دد ًا ح��ول تطبيق
العنا�صر الأربعة اخلا�صة بالإ�سعاف الأويل النف�سي
من قبل متطوع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر .مت
املتابعة يف جل�سة عامة.

�أمثلة على حاالت محتملة
•

•
•
•

مقدم رعاية �أ�صيب ولده بجراح يف هجوم غري
مربر من جانب ثالثة فتيان يف �شارع جماور.
امر�أة فقدت زوجها يف حادث �سيارة.
�شاب اخترب هزة �أر�ضية دمرت منزله.
موظف فقد عمله ب�سبب �إغالق �أبواب موقع عمله
وال يعرف كيف يتدبر �أمور عائلته.
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الن�شاط 4-5

متثيل �أدوار تليها جل�سة عامة.

الهدف

ت��دري��ب امل�����ش��ارك�ين ع��ل��ى ت��ق��دمي الإ���س��ع��اف الأويل
النف�سي.

�ص 71 – 66

الوحدة التدريبية 5

يف الدليل

االت�صال الداعم

�سننظر الآن يف مو�ضوع االت�صال ال��داع��م مبا يف ذلك
الدعم عن طريق الهاتف ونرى ما �إذا كان ب�إمكانه �إفادة
املوظفني واملتطوعني.

املواد املطلوبة

توزيع ن�شرة ال�سيناريو املعنون «احل��ري��ق يف منزل
�سي�سيليا» (انظر يف �آخر هذه الوحدة التدريبية).

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من التمرين .دع امل�شاركني
ي�شكلون جمموعات م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص و�أن
يختاروا الأدوار يف التمثيل .بعد ق��راءة ال�سيناريو،
خ�ص�ص  10دقائق لتمثيل الأدوار.
ّ

�أ�سئلة للمناق�شة

هناك ثالثة �أدوار متثيلية:
• �سي�سيليا التي تعر�ضت لو�ضع مت�أزم.
• مقدم رعاية يف جمال الإ�سعاف الأويل النف�سي.
• مراقب– املراقب مكلف با�ستك�شاف العنا�صر
الأربعة اخلا�صة بالإ�سعاف الأويل النف�سي.
متابعة امل��و���ض��وع يف جل�سة عامة م��ن خ�لال �س�ؤال
املراقبني عما �إذا كانوا قد ا�ستطاعوا حتديد العنا�صر
الأربعة للإ�سعاف الأويل النف�سي.
هل �شعر ال�شخ�ص الذي يقوم بدور �سي�سيليا ب�أنه قد
متت م�ساعدته؟
هل �شعر امل�ساعد الذي قدم الإ�سعاف الأويل النف�سي
�أن الأمر كان �سه ًال �أم �أن فيه �صعوبة؟

الن�شاط 5-5

جل�سة عامة.
ان��ظ��ر �إل���ى ال�شريحة املعنونة «القيم الرئي�سة يف
االت�صال الداعم».

ا�س�أل امل�شاركني
•
•
•
•

هل �أنتم موافقون على البيانات؟
على ماذا تنطوي هذه البيانات؟
ماذا تعني البيانات بالن�سبة لك يف �سياق عملك
مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر؟
اطلب من امل�شاركني �إعطاء �أمثلة من حياتهم
اخلا�صة– لي�س م��ن ال�����ض��روري �أن تكون ذات
ات�صال بعمل ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
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بع�ض القيم الإ�ضافية:
• ال�صدق.
• التقدير الإيجابي.
• اخل�صو�صية.
• كن جدير ًا بالثقة و�أتبع �أقوالك بالأعمال املنا�سبة
املطلوبة.
• احر�ص على �أال ت�ستغل عالقتك بال�شخ�ص املتلقي
ب�أي حال من الأحوال.
• احرتم حق كل �شخ�ص يف �أن يتخذ قراره بنف�سه.
• ال تبالغ �أبدا مبهاراتك �أو كفاءتك.
• كن واعي ًا ب�أن لديك ميو ًال للمحاباة والأفكار امل�سبقة.

• �أعط تغذية راجعة تنطوي على دعم مثل «ال بد �أن
الأمر كان �صعب ًا م�ؤمل ًا عندما انتابك �شعور من هذا
القبيل» ،بدون �إدانة مثل «ما كان ينبغي لك �أن ت�شعر
هكذا».
• ق��م بالرتكيز على م��ا يقوله ال�شخ�ص وال تنزلق
�إل��ى �إي��راد �أمثلة كثرية م�ستمدة من حياتك �أو من
جت��ارب��ك ال�شخ�صية .ت��ذك��ر �أن ه��ذا جم��ال متاح
لل�شخ�ص الآخر كي ي�شرك غريه مب�شاعره.

الن�شاط 5-5

متارين ا�ضافية زوجية تليها بجل�سة عامة.

التجاوب مع �شخ�ص مير ب�أزمة

الهدف

تعميق فهم امل�شاركني للآثار النف�سية -االجتماعية
اخلا�صة باالت�صال الداعم.

املواد املطلوبة
قلم وورق.

�سري الن�شاط
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•
•
•
•

التجاوب مع �شخ�ص ما مير يف �أزم��ة عن طريق
الأ�سئلة والإجابات قد يت�سبب يف �إحداث �صعوبة ما
له.
ا�ستخدم ع��ب��ارات ب��د ًال من ط��رح �أ�سئلة واملجيء
ب�إجابات عليها.
كن ب ّناء وركز على �أمور قابلة للتغيري.
قم بالرتكيز على �أفكار ال�شخ�ص وم�شاعره .اطرح
�أ�سئلة مفتوحة مثل «كيف ت�شعر؟» ب��د ًال م��ن «هل
ت�شعر باحلزن؟».

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط.
اطلب من امل�شاركني �أن يعودوا بالذاكرة �إلى وقت قام
فيه �أحد الأ�شخا�ص بتقدمي م�ساعدة لهم يف موقف
�صعب واجههم .اطلب من امل�شاركني تدوين �أربعة
عنا�صر كان لها �أثر كبري يف امل�ساعدة والدعم يف هذه
املحادثة .ق�سم امل�شاركني �إلى �أزواج ودعهم يت�شاركون
فيما د ّونوه .تابع املو�ضع يف اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

ما ال��ذي ك��ان جيد ًا ومفيد ًا يف املحادثة؟ ما الذي
فعله امل�ستمع وك��ان مو�ضع تقدير لديك ول��ه اث��ر يف
م�ساعدتك؟
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يعترب االت�صال غري ال�شفهي �أو غري اللفظي م�ساوي ًا يف
�أهميته لالت�صال اللفظي .من الإر�شادات املفيدة يف هذا
ال�ش�أن ما يلي:
• واجه املتكلم.
• حافظ على عفوية و�ضعك �سيما بالن�سبة للذراعني.
• حافظ على م�سافة مالئمة تف�صل بينكما :االقرتاب
يعك�س االهتمام لكنه قد يوحي �أي�ض ًا باحلميمية� ،أو
رفع الكلفة �أو فر�ض النف�س على الآخر.
• قم بتكرار عملية االت�صال الب�صري غري التطفلية.
م��ع م���راع���اة اخ��ت�لاف ال���ع���ادات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ه��ذا
الت�صرف.
• اظهر مبظهر الهادئ وامل�سرتخي.

الوحدة التدريبية 5

يفرت�ض �أن ت�ستلهم االعتبارات الأخالقية يف تفاعلك مع
الآخر:
• ال تت�سبب يف وقوع�ضرر.
• كن جدير ًا بالثقة.
• �إياك �أن ت�ستغل عالقتك ب�أي �شكل كان.
• احرتم حق ال�شخ�ص يف اتخاذ قراراته.
• ال تعمد �أبد ًا �إلى املبالغة يف مهاراتك �أو كفاءتك.
• كن واعي ًا ب�أن لك ميو ًال للمحاباة و�أفكار ًا م�سبقة.
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الن�شاط 6-5

عمل من خالل املجموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

زي���ادة وع��ي امل�شاركني بعنا�صر االت�صال ال�شفهي
الداعم.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب من
امل�شاركني تق�سيم انف�سهم �إلى �أزواج واالتفاق على من
الذي �سيتحدث ومن �سوف ي�صغي يف �سياق التمرين.
�شدد على �أن امل�ستمع ي�ستطيع �أن يجيب �إج��اب��ات
غري لفظية خ�لال التمرين .عقب التمرين ،اطلب
من امل�شاركني �إعداد قائمة بالإ�شارات غري اللفظية
الداعمة والإ�شارات غري الداعمة .ا�سمح بع�شر دقائق
للقيام بالتمرين كله قبل اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة
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يقوم املتحدث خ�لال التمرين بابالغ امل�ستمع عن
خططه للأ�سبوع التايل �أو للإجازة .خالل الدقائق
الثالث الأولى من التمرين ،ي�صغي امل�ستمع دون �أن
يتكلم �إ�صغا ًء داعم ًا ي�شجع املتحدث على اال�ستمرار
يف احلديث .وخالل الدقائق الثالث التالية ،ي�صغي
امل�ستمع بدون �أن يتكلم �إ�صغا ًء غري داعم ينطوي على
التثبيط.

ما هي الإ���ش��ارات غري اللفظية التي دعمت املتحدث
و�شجعته على اال�ستمرار؟
ما هي الإ���ش��ارات غري اللفظية التي خلت من الدعم
و�أحبطت املتحدث؟

ن�شاط �إ�ضايف

متثيل �أدوار.

الهدف

تدريب امل�شاركني على مهارات االت�صال الداعمة.

�سري الن�شاط

اطلب من امل�شاركني �أن يق�سموا �أنف�سهم �إلى جمموعات
م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص .وزع عليهم �أدوار امل�ساعد،
املتلقي واملراقب.
يتحدث املتكلم عن و�ضع مت�أزم له �صلة بعمل ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ،دع متثيل الأدوار ي�ستمر ملدة
 10دقائق ،خ�ص�ص خم�س دقائق للتغذية الراجعة
واملناق�شة وقم بتبديل الأدوار �إذا �سمح الوقت بذلك.

�أ�سئلة للمناق�شة

ماذا فعل امل�ساعد بطريقة لفظية وبطريقة غري لفظية
يف �سياق االت�صال الداعم؟
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الدعم عرب الهاتف

انظر الإطار – دليل الدعم الهاتفي خطوة بخطوة.

�ص 73
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يف الدليل

جمموعات الدعم

دليل الدعم الهاتفي خطوة خطوة
� .1أف�صح عن و�ضعك وعن دورك– عندما تبادر
�أنت �إلى االت�صال الهاتفي على وجه اخل�صو�ص
كن وا�ضح ًا للغاية يف الإف�صاح عن دورك كمقدم
م�ساعدة وعن الغاية من االت�صال الهاتفي.
� .2ساعد ال�شخ�ص املت�صل على اعتماد نوع من
�أنواع �ضبط النف�س .قم بحثه على �أن ال يقت�صر
يف الرتكيز على اجلوانب ال�سلبية.
 .3تذكر �أن ال تعر�ض �أي��ة م�ساعدة ال ت�ستطيع
توفريها.
 .4قم بتحويل املت�صل �إذا كان الو�ضع خارج نطاق
قدرتك كم�ساعد �أو عندما يكون لديك قلق على
و�ضعية املت�صل.
� .5ضع حدود ًا ملدة االت�صال .عليك �أي�ض ًا �أن تنهي
املحادثة عندما ت�شعر �أنها ال ت�ؤدي �إلى �شيء �أو
�أن املت�صل يكرر نقاط ًا �سبق له ذكرها.
يف هذه احلالة ،من املفيد:
 .تلخي�ص املعلومات التي جرى ت�شاركها.
 .الت�سليم بو�ضعية ال�شخ�ص الآخر.
 .محاولة الو�صول �إلى اتفاق عما �سيحدث بعد
ذل��ك .اق�ترح خ��ي��ارات و�شجع املت�صل على
اتخاذ القرار.

يف بع�ض الأحيان ،هناك جمموعات من الأ�شخا�ص ممن
لديهم م�شاكل �أو �أو���ض��اع حياتية مت�شابهة كامل�صابني
مبر�ض الإيدز �أو الذين فقدوا عائالتهم يف هزة �أر�ضية،
ي�ستفيدون من االلتقاء مع ًا .يف مثل هذه احلاالت ،قد يكون
�إن�شاء جمموعة للدعم هو طريقة جيدة لتمكني امل�شاركني،
م�ساعدتهم على �إ�سناد بع�ضهم بع�ض ًا والإدراك ب�أنهم
ي�ستطيعون �أن يحدثوا تغيري ًا يف حياة �أفراد املجموعة� ،إال
�أنه من املهم عدم ا�ستخدام املجموعات الداعمة بدي ًال
عن م�ساعدة �أهل االخت�صا�ص عندما يكون ذلك �ضروري ًا.

الن�شاط 7-5

مناق�شة عامة

ا�س�أل امل�شاركني مما �إذا كانوا قد م�� ّروا ب�أو�ضاع مل
تكن فيها مهاراتهم يف االت�صال الداعم تفي بالغر�ض.
ناق�ش مع املجموعة ما الذي كان ميكن �أن يفيد يف مثل
هذه احلاالت.
�أ���س���أل امل�����ش��ارك�ين م��ا ه��ي م��ه��ارات االت�����ص��ال التي
يحتاجون لتطويرها يف �سياق تقدمي امل�ساعدة.
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يحدث �أحيان ًا �أن بع�ض �أفراد املجموعة يواجهون م�شاكل
يف غاية ال�صعوبة ويت�أملون �أمل ًا يجعلهم غري قادرين على
تويل تي�سري املجموعة ب�أنف�سهم .يف مثل هذه احلالة ،يجب
�أن يتم تي�سري املجموعة من قبل م�ساعدين مخت�صني �أو
من قبل متطوعني ح�صلوا على تدريب �إ�ضايف.

تلخي�ص
�أكمل القائمة ب�أمثلة م�ستمدة من جمتمعك املحلي.
ي�ستطيع متطوع متمر�س تلقى تدريب ًا �أ�سا�سي ًا يف جمال
الدعم النف�سي -االجتماعي �أن يقوم بتي�سري جمموعات
الدعم .كثري ًا ما ي�ستطيع �أ�شخا�ص تعلموا التك ّيف مع
ومي�سرين
م�شكلة معينة �أن ي�صبحوا مناذج متثيلية جيدة ّ
ناجحني عند ت�شكيل املجموعات .الفكرة يف ذلك هي �أن
على املجموعة �أن ت�صبح قادرة ذاتي ًا على اال�ستمرار مع
مرور الزمن.
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ا��ش��رع يف نقا�ش ح��ول �أه��م النقاط ال ��واردة يف الوحدة
التدريبية هذه واحر�ص على �أن تدرج فيه �أهداف الوحدة
�أي�ض ًا:
• ما هي �أه��م �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية يف الإ�سعاف
الأويل النف�سي وملاذا هي مهمة؟
• ماذا يعني االت�صال الداعم؟
• ما هي املجموعات الداعمة وكيف تعمل؟
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ميكن ا�ستكمال هذه الوحدة التدريبية بالعديد من الأن�شطة
الأخرى وممار�سة الإ�صغاء التفاعلي واالت�صال الداعم.
�إذا كان لديك مت�سع من الوقت لهذا الغر�ض �إعمل على
م�ساعدة امل�شاركني على تطوير مهارات االت�صال لديهم.

الن�شاط 8-5
جل�سة عامة

دع امل�����ش��ارك�ين ي��ط��ل��ع��ون ع��ل��ى ال�����ش��رائ��ح اخل��ا���ص��ة
«باملجموعات الداعمة» و»تي�سري جمموعات الدعم»
و�أطلب منهم �أن يعلقوا عليها.
ا�س�أل امل�شاركني �إذا كانوا قد �شاركوا يف جمموعات
داعمة �أو عملوا فيها .ما اخل�برة التي اكت�سبوها
من العمل مع جمموعات الدعم؟ كيف انتفع �أفراد
املجموعة من ذلك؟
اطلب من امل�شاركني و�ضع قائمة مبجموعات الدعم
املحتملة التي ميكن ان�شا�ؤها يف جمتمعهم املحلي.
اعقد مناق�شة حول كيف ي�ستطيع �أفراد املجموعة �أن
من اال�ستفادة من ذلك.
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درا�سة حالة
حريق يف منزل �سي�سيليا

بعد ظهر �أحد الأيام العادية� .أ�شعل انفجار حدث يف قرية
�سي�سيليا حريق ًا هائ ًال .مل يعرف �أح��د ما ال��ذي �أحدث
االنفجار �إال �أن ع��دة منازل يف اجل��وار احرتقت ب�شكل
كامل .كان غالبية البالغني من �سكان القرية قد ذهبوا
للعمل يف ال�صباح ومل يكونوا يف منازلهم عندما ا�شتعلت
ال��ن�يران� .أح��د �أطفال �سي�سيليا ك��ان متوعك ًا �صحي ًا يف
ال�صباح وكانت قد قررت �أن تذهب به �إلى الطبيب .كانت
كربى بنات �سي�سيليا قد تخلفت عن املدر�سة ولزمت البيت
للعناية بالطفلني الآخرين.
عندما عادت �سي�سيليا �إلى قريتها فوجئت مبنظر رهيب.
التعرف على املنزل ك��ان م�ستحي ًال .مل يبق من املنزل
�شيء .رك�ضت باجتاه الركام امل�شتعل �أم�ل ًا يف �أن جتد
�أطفالها على قيد احلياة .كان العديد من املنازل حولها ما
زال يحرتق ورجال الإطفاء يجاهدون لل�سيطرة على �أل�سنة
النار .عمد �أحد رجال ال�شرطة �إلى �إيقاف �سي�سيليا قبل
�أن تتمكن من االقرتاب من املنزل واقتادها مع طفلها �إلى
م�أوى قريب .كل ما كانت �سي�سيليا تفكر به هو الأطفال
الذين تركتهم وراءه��ا� ،إال �أن رجل ال�شرطة مل ي�ستطع
�إخبارها ب�شيء .لكن يف موعد الح��ق من ذات اليوم،
اكت�شفت �سي�سيليا �أن ثالثة من �أطفالها قد لقوا حتفهم
يف احلريق.
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الأطفال
النقاط التع ّلمية

ينبغي �أن يكون يف مقدور امل�شاركني:
• �إدراك قابلية الأطفال للت�أذي ب�شكل خا�ص والتعلم كيف ميكن تقدمي حماية �أف�ضل ل�صاحلهم.
• حتديد مختلف �أنواع الإ�ساءة �إلى الأطفال ومعرفة ما يجب عمله يف حالة االرتياب بوجود �إ�ساءة ما.
• �إدراك ردود فعل الأطفال لل�ضغط النف�سي ال�شديد ،لإ�ساءة املعاملة وللحزن.

مقدمة

تبحث ه��ذه ال��وح��دة التدريبية يف حماية الأط��ف��ال يف
الأزمات ،وهي تو�ضح �أوجه الت�أذي اخلا�صة بالأطفال يف
ظل تلك الأو�ضاع وحتدد �أنواع ًا مختلفة من �إ�ساءة معاملة
الأطفال والطرق التي يتجاوب فيها الأطفال مع ال�ضغط
النف�سي يف مختلف مراحل النمو لديهم .كما �أن الوحدة
تبني دور العاملني واملتطوعني فيما يخت�ص ب���إج��راءات
حماية الأطفال.

�ص 75

يف الدليل

• الأط��ف��ال �أك�ث�ر تعر�ض ًا ل��ل��ت���أذي يف ظ��ل الأو���ض��اع
امل��ت���أزم��ة .يف �سياق ه��ذه الوحدة التدريبية� ،سوف
نبحث يف احتياجاتهم املختلفة ويف �آليات التك ّيف
لديهم .تويل الوحدة اهتمام ًا خا�ص ًا مبو�ضوع �إ�ساءة
معاملة الأطفال �إذ �أن م�ستويات الإ���س��اءة غالب ًا ما
ت�سجل ل�سوء احلظ ارتفاع ًا يف ظل �أو�ضاع الكارثة
�أو ما بعد الكارثة مما ي�ضاعف من قابلية الأطفال
للت�أذي.
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االطفال

درا�سة حالة
ال �أم� ��ل يف ح �ي��اة اف �� �ض��ل -ال �ع �ن��ف اجل �ن �� �س��ي يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية
كانت فتاة مراهقة يطلق عليها ا�سم «�سو�سو» �ضحية مرتني
لهجمات اغت�صاب من قبل جمموعات م�سلحة يف املناطق
اخلطرة من �شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية .تقول
«�سو�سو» يف للمرة الأولى ،كان عمري � 14سنة .جاءوا يف
الليل واقتحموا منزلنا� ،ضربوا والدي واخذوا كل �شيء له
قيمة يف املنزل وكان علينا �أن نحمل الأ�شياء التي ينهبونها
ون�أخذها لهم �إلى الغابة» .عندها اقتيدت �سو�سو وفتاة
�أخرى �إلى الغابة حيث جرى اغت�صابهما.
«يف عام  2006عادوا من جديد قاموا باحتجاز زعيم
ال��ق��ري��ة يف �أح���د امل��ن��ازل و�أ���ش��ع��ل��وا ب��ه ال��ن��ار .ث��م قاموا
باغت�صابنا فتاة بعد الأخ���رى� .إنهم يكت�شفون دائم ًا
�أي��ن نختبئ ولي�ست لدينا و�سيلة حلماية �أنف�سنا .عقب
االغت�صاب الأخري� ،أ�صبحت حام ًال .والدي توفى وعائلتي
ال متلك و�سائل لرعايتي .حل�سن حظي� ،سمعت ب�أمر «ماما
فيكو» وهي تبذل �أق�صى جهدها للعناية بي وبطفلي .لقد
�أ�صبحت حياتي �شاقة وال �أمل �أو �إميان لدي يف �أن تتح�سن
حياتي م�ستقب ًال� .إين ال �أ�ستطيع الزواج الآن بعد �أن �أ�صبح
لدي طفل .ال �أ�ستطيع العناية به �إذا �أ�صيب مبر�ض �أو حتى
ّ
�أن �أطعمه �أو �أك�سوه ب�شكل جيد».
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الن�شاط 1-6

عمل من خالل جمموعات جل�سة عامة.

الهدف

التعرف على جوانب الت�أذي لدى الأطفال.

املواد املطلوبة
�أقالم وورق.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط واطلب منهم
جم��م��وع��ات زوج��ي��ة .اط��ل��ب م��ن امل�����ش��ارك�ين تدوين
�إجاباتهم و�أعر�ضها يف اجلل�سة العامة.

�س�ؤال للمناق�شة

ملاذا يكون الأطفال �أكرث عر�ضة من البالغني للت�أذي
�أثناء الأزمة؟
يف اجلل�سة العامة �أ�ضف النقاط التالية �إذا مل تكن
قد ذكرت:
• العمر.
• عدم الن�ضج.
• محدودية اخلربة واملعرفة.
• االعتماد على الآخرين.

االطفال

�ص 77 - 76
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يف الدليل

االحتياجات اخلا�صة للأطفال
مالحظة للمدرب! قبل عقد اجلل�سة التالية ،يجب
�أن ت�ستعلم �إن كان البلد الذي تعمل فيه قد �صادق على
االتفاقية اخلا�صة بحقوق الطفل.
من الأهمية مبكان �أي�ض ًا �أن ت�ستعلم �إذا كانت اجلمعية
الوطنية التي تعمل معها لها �سيا�سة خا�صة بالطفل وما
هو املوقف بالن�سبة حلماية الأطفال وكيف ي�ؤثر ذلك على
الأن�شطة مع الأطفال .هذه �أ�سئلة من املرجح �أن تطرح
عليك وينبغي يف كافة الظروف معاجلتها خالل التدريب.

• الأط��ف��ال معر�ضون ب�شكل خ��ا���ص ل�ل�إي��ذاء �سيما
خالل االزم��ات وما بعدها� .سننظر هنا يف مختلف
احتياجاتهم ويف �آليات التكيف لديهم.

يكون الأطفال �أكرث تعر�ض ًا للإيذاء من البالغني خالل
مرحلة الإغاثة التي تعقب الكارثة وذلك ب�سبب:
• ارتفاع م�ستوى ال�ضغط النف�سي يف البيئة املحيطة
مما ي�ؤثر على �سلوك العائلة.
• زيادة تواجد الغرباء الأمر الذي يزيد من مخاطر
�إ�ساءة معاملة الأطفال وا�ستغاللهم.
• غياب بنى احلماية والبنى االجتماعية اخلا�صة
بالأطفال.
يكون الأطفال �أي�ض ًا �أكرث تعر�ض ًا للإيذاء من البالغني
خالل مرحلة التعايف التي تعقب الكارثة ب�سبب:
• انعدام م�صادر الرزق والعمل مما يقود �إلى الي�أ�س
وال�شعور بالإحباط لدى العائالت.
• زي����ادة م��خ��اط��ر ال��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي ���ض��د الأط��ف��ال
وا�ستغاللهم – �إذا ج��رى مث ًال دف��ع الأط��ف��ال �إل��ى
العثور على موارد للرزق.
• ازدياد نبذ الأطفال و�إذاللهم و�إرهابهم يف ظروف ما
بعد الكارثة.
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�ص 80 - 79

يف الدليل

ردود الفعل ال�شائعة جتاه ال�ضغط
النف�سي واحلزن

• من � 10-6سنوات� -شعور بالذنب �أو بالف�شل،
غ�ضب ،يتخيالت حول القيام بدور املنقذ ،االن�شغال
ان�شغا ًال قوي ًا بتفا�صيل احلدث.
• من � 18-11سنة– ا�ستجاباته متاثل ردود فعل
البالغني� ،سرعة يف الغ�ضب ،مت��رد على القواعد
وانتهاج ال�سلوك ال��ع��دواين ،ف��زع ،اكتئاب� ،سلوك
ينطوي على التهور ،قد يحاول االنتحار.

الن�شاط 2-6

عمل من خالل املجموعات.

الهدف
تختلف ردود فعل الأطفال عن ردود فعل البالغني جتاه
ال�ضغط النف�سي واحلزن.
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للأطفال ردود فعل تتفاوت تبعا لأعمارهم:
• من � 2-0سنتني– �سريع الأنفعال ،كثري البكاء،
مت�شبث �أو هامد.
• من � 6-2سنوات– كثري ًا ما ي�شعر بالعجز وعدم
القدرة ،واخل��وف من االنف�صال� ،أن�شطة اللعب قد
ت�شمل ج��وان��ب م��ن احل��دث امل�سبب ل�ل�أزم��ة� ،إنكار
وان��ك��ف��اء ،وال���ت���زام ال�صمت وجت��ن��ب رف���اق اللعب
والبالغني.
ً
• تختلف ردود الفعل لدى الأطفال تبعا لأعمارهم:

تعميق �إدراك امل�شاركني بانفعاالت الأطفال وب�آليات
التكيف لديهم.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب منهم
خ�ص�ص
ت�شكيل جمموعات م�ؤلفة من � 4-3أفرادّ .
 10دقائق ملناق�شة حالة �أمينة وفاطمة ولتدوين
�إجاباتهم ومن ثم عر�ضها يف اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة

�ضع قائمة بالأ�سباب التي من �أجلها كان جتاوب كل
من �أمينة وفاطمة مختلف ًا بهذا القدر.

االطفال

الوحدة التدريبية 6

ط ّبق هاتني الآليتني يف التكيف على درا�سة احلالة اخلا�صة
ب�أمينة وفاطمة.
• ت�شمل العوامل الفردية التي من املمكن �أن ت�ؤثر على
�أ�سلوب تكيف الطفل :البيئة الأ���س��ري��ة ،املدر�سة،
الأ�صدقاء ،وقت الفراغ.

هناك نوعان من �أنواع التك ّيف:
• تكيف يرتكز �إل���ى العاطفة– تغيري القناعات،
املدارك� ،ضبط العواطف وال�ضغط النف�سي.
• تكيف يرتكز على امل�شكلة– محاولة تغيري البيئة �أو
الو�ضع امل�سبب للم�شكلة.
يختلف جتاوب الأطفال عن جتاوب البالغني حيال فقدان
�أ�شخا�ص �آخرين ذوي قيمة بالن�سبة لهم.
يف بع�ض الأحيان ،تبدو ردود �أفعالهم غريبة املنحى وغري
متوا�صلة .كثري ًا ما يظهرون م�ؤ�شرات تنم عن �سلوك
�سلوك ع��دواين ،قلق من االنف�صال ،انكفاء على الذات
و�إنكار.
هذه تعترب ردود فعل طبيعية حيال فقدان �أ�شخا�ص �آخرين
ذوي �أهمية – بعد �ستة �شهور ،من املفرو�ض العودة �إلى
الروتني املعتاد.
خ�صائ�ص فقدان �أحد الأبوين لدى الأطفال:
• �إدراك محدود ملا هية املوت.
• محدودية القدرة على احتمال الأمل العاطفي.
• محدودية القدرة على احلديث عن امل�شاعر.
• ح�سا�سية جتاه �شعورهم باالختالف عن �أقرانهم.
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•
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راقب الطفل ،قارنه بالأطفال الآخرين ،راقب �سلوكه
و�أ�سلوبه يف اللعب ،هل يبدي الطفل غ�ضب ًا� ،إحباط ًا
�أو خوف ًا؟
ات�صل معه ب�أ�سلوب داعم– اط��رح عليه �أ�سئلة
مفتوحة ،غري حا�سمة وال تنطوي على �إدانة �أو حكم.
قم بتقدمي رعاية �إ�ضافية للطفل– ا�سمح له بقدر
�أك�بر من االعتمادية على الغري لفرتة من الزمن،
م��ث�ل ًا ع��دم ال��ن��وم مب��ف��رده ،الإب��ق��اء على الإ���ض��اءة،
زيادة االت�صال البدين عن القدر املعتاد.
حافظ على الروتني املعتاد.
قم بالإحالة �إذا دعت احلاجة لذلك.

الن�شاط 3-6

العمل من خالل املجموعات.

الهدف

تطوير قدرات امل�شاركني على دعم مهارات التكيف
لدى الأطفال.

املواد املطلوبة
ورق و�أقالم.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب منهم
ت�شكيل نف�س املجموعات كما يف التمرين ال�سابق.
خ�ص�ص  15دقيقة للمناق�شة داخل املجموعة ود ّون
الإجابات على �أ�سئلة املناق�شة ثم اعر�ض النتائج على
اجلل�سة العامة.

�س�ؤال للمناق�شة

كيف ك��ان ب��الإم��ك��ان م�ساعدة �أمينة على التك ّيف
ب�صورة اف�ضل؟

�شدّد خالل اجلل�سة العامة على �أهمية تقدمي العون
وعلى التك ّيف يف املجاالت التالية:
• توفري املعلومات.
• احلديث عن املتوفى.
• الدعم من خالل اعتماد املرا�سم.

االطفال
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الن�شاط 4-6

عمل �إ�ضايف من خالل املجموعات.

الهدف

تطوير ق��درات امل�شاركني يف م�ساعدة الأطفال على
التكيف عقب حدوث و�ضع مت�أزم.

املواد املطلوبة

اقر�أ درا�سة احلالة �أمام امل�شاركني.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب منهم
خ�ص�ص
ت�شكيل جمموعات م�ؤلفة م��ن � 3أف����رادّ .
 10دقائق للعمل باملجموعة .دع امل�شاركني يد ّونون
�إجاباتهم على ال�س�ؤال ويعر�ضون ذلك يف اجلل�سة
العامة.
�أمري له من العمر � 9سنوات� .أخذ يبلل فرا�شه عقب
الهزة الأر�ضية .يف العادة يعتمر قبعة على ر�أ�سه
وعندما يخلعها ،تدرك ملاذا يفعل ذل��ك .لقد عانى
�أم�ير م��ن القلق منذ وق��وع ال��ه��زة .عندما حدثت،
�شرع يف �شد �شعر ر�أ�سه ،ودائم ًا يف نف�س املوقع .الآن
ن�ستطيع �أن نرى �أن له بقعة �صلعاء المعة يف ر�أ�سه.

�س�ؤال املناق�شة

كيف ميكن م�ساعدة طفل مثل �أمري على التكيف؟
تابع احلالة يف اجلل�سة العامة ب�إعطاء امل�شاركني
تغذية راجعة ذات �ش�أن بالن�سبة ال�ستنتاجاتهم.

�ص 79 - 77

يف الدليل

العنف و�سوء املعاملة

• �سنتناول الآن الأن���واع املختلفة من العنف و�سوء
املعاملة التي ميكن �أن يتعر�ض لها الأطفال -خا�صة
يف ظروف الكوارث.
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الن�شاط 5-6

ع�صف فكري جماعي.

الهدف

حمل امل�شاركني على التفكري مل ّي ًا مبختلف �أوجه
�إ�ساءة معاملة الطفل وبوقعها على الأطفال.

املواد املطلوبة

لوح �أو لوحة قالبة.

�سري الن�شاط

د ّون عبارة «�إ�ساءة معاملة الطفل» على لوح �أبي�ض �أو
لوحة قالبة .قم بعملية ع�صف ذهني حول فهمهم
ملا هي �إ�ساءة معاملة الطفل .بعد ذلك ،اطلب منهم
حتديد مختلف �أنواع الإ�ساءة اجل�سدية والنف�سية.
خ�ص�ص  10-5دق��ائ��ق للمناق�شة .دع اللوحة
القالبة ظاهرة للعيان على مدى الفرتة املتبقية من
وحدة التدريب وا�ستخدمها ا�ستخدام ًا مرجعي ًا عند
عر�ض الأمور.
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تابع عملية الع�صف الذهني من خ�لال حتديد الأن��واع
املعتادة من العنف والإ�ساءة التي يتعر�ض لها الأطفال:
• العنف الأ�سري هو �أي عمل يلحق �ضرر ًا ج�سدي ًا� ،أو
جن�سي ًا �أو عاطفي ًا ل�شخ�ص �آخ��ر يف العائلة مبا يف
ذلك �ضرب ال�شخ�ص �أو حتقريه �أو عزله.
• تتمثل �إ�ساءة املعاملة العاطفية يف ا�ستمرار التهجم
على ك��رام��ة ال��ط��ف��ل� .إن��ه ع��ب��ارة ع��ن �سلوك مدمر
نف�سي ًا يقوم به �شخ�ص يف موقع قوة �سلطة �أو ثقة.
• تقع �إ�ساءة املعاملة اجل�سدية عندما يتعمد �شخ�ص
يف موقع قوة �أو موقع ثقة �إلى جرح طفل �أو التهديد

ب��ج��رح��ه ب��ف��ع��ل ال�����ض��رب ،ال��ه��ز ال��ع��ن��ي��ف ،احل���رق،
ال�ضرب على الوجه �أو الركل بالأرجل.
• الإه��م��ال هو الإخ��ف��اق املتعمد يف تلبية احتياجات
الطفل الأ���س��ا���س��ي��ة مثل امل�سكن ،ال��ط��ع��ام امل��غ��ذي،
الألب�سة الكافية ،التعليم ،الرعاية الطبية ،الراحة
البيئة الآمنة ،التمرين ،الإ�شراف ،املودة �أو الرعاية.
• الإ���س��اءة اجلن�سية تقع عندما يقوم طفل مراهق
�أو �شخ�ص بالغ �أك�بر عمر ًا �أو �أك�ثر ق��وة با�ستخدام
�شخ�ص �أ�صغر منه عمر ًا �أو �أ�ضعف ق��وة لأغرا�ض
جن�سية� .إن الأط��ف��ال و�صغار ال�سن ال ي�ستطيعون
املوافقة على عمل جن�سي مع �شخ�ص بالغ لأنه لي�ست
لديهم نف�س ال��ق��وة ونف�س امل��ع��رف��ة امل��وج��ودة لدى
ال�شخ�ص الآخر.

االطفال

اطلب من امل�شاركني �أن يناق�شوا ما ال��ذي يتوجب عمله
حلماية الأطفال.

•

ينبغي تطبيق م��ب��د�أ «حماية م�صالح الطفل الف�ضلى»
يف جميع الربامج واخلدمات اخلا�صة بالأطفال ،وهذا
يعني �أن االعتبار الأول يف �أي ن�شاط يجب �أن يكون لأثر
ذلك الن�شاط على راحة الطفل املعني .يعترب هذا الأمر
امل�س�ؤولية الرئي�سية جلميع املوظفني واملتطوعني العاملني
مع الأطفال ومع العائالت.

•
•
•
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ت�صديق الأطفال �إذا قالوا انهم ال ي�شعرون بالأمان
و�أن لديهم م�صادر قلق ب�ش�أن �أ�شخا�ص معينني تذكر
دائما �أن �سالمة الأطفال لها الأولوية.
ق��دّم ال��دع��م لكل طفل يعاين م��ن خ�سارة �أو من
فجيعة ب�أحد الوالدين.
وفر �أ�سباب الراحة الآمنة للأطفال املف�صولني عن
عائالتهم.
�أع��ط الأول��وي��ة لإع��ادة ال��رواب��ط الأ�سرية للأطفال
املف�صولني عن �أ�سرهم

هناك وجهان اثنان حلماية الأطفال:
 .1اتخاذ �إجراءات عامة حلماية الأطفال.
 .2الت�صرف يف حالة اال�شتباه ب�إ�ساءة معاملة الطفل.

 .2ت�ص ّرف يف حالة االرتياب ب�إ�ساءة
معاملة الطفل:
 .1الإجراءات العامة اخلا�صة بحماية الأطفال:
•
•
•
•
•

ت�سجيل جميع الأطفال لغاية � 18سنة من العمر.
توثيق املعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة بالأطفال.
التعرف على جميع البالغني الذين يتعاملون مع
الأط��ف��ال� ،سيما �أولئك الأط��ف��ال الذين ال يرافقهم
بالغون.
ت�أكد من توفر املوافقة الر�سمية على جميع العاملني
مع الأطفال
ن ّبه ال�شخ�ص امل�س�ؤول �إن كان هناك ما يثري القلق
ب�ش�أن راحة الأطفال.

عندما يكون هناك ا�شتباه بوقوع الأ�ساءة �أو جرى الك�شف
عن �إ�ساءة ،علينا �أن نت�صرف وفق ًا ملا يلي:
�أن ن�أخذ علم ًا بو�ضع الطفل ومب�شاعره ،اطلب الدعموامل�ساعدة وقدم تقرير ًا عن الو�ضع.
�أ�صغ باهتمام �إلى ما يقوله الطفل .قم بطم�أنة الطفلو�ضمان �سالمته.
 د ّون املالحظات– قم بتوثيق ما يقوله الطفل وما ت�صل�إليه من خالل املراقبة.
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االطفال

الن�شاط 6-6

عمل من خالل املجموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

متكني امل�شاركني من الت�صرف العملي عند اال�شتباه
بوجود �إ�ساءة للطفل.

املادة املطلوبة

توزيع الن�شرة اخلا�صة بدرا�سة احلالة.
تعترب �إ���س��اءة معاملة الطفل يف معظم البلدان انتهاك ًا
للقانون.
تن�ص اتفاقية حقوق الطفل يف املادة  19منها �أن الطفل
يجب حمايته من «كافة �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو الإ�ساءة
البدنية �أو العقلية والإه��م��ال �أو املعاملة املنطوية على
�إهمال و�إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل مبا يف ذلك الإ�ساءة
اجلن�سية وه��و يف رع��اي��ة ال��وال��دي��ن وال��و���ص��ي القانوين
(الأو�صياء القانونيني) عليه �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر يتعهد
الطفل برعايته».
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�إذا كانت هناك �إ���س��اءة معلومة �أو م�شتبه بها ا�شتباها
منطقي ًا يجب الإب�لاغ عن �أ�سباب القلق بهذا ال�ش�أن �إلى
امل�شرفني ،امل��وارد الب�شرية �أو القيادة العليا يف اجلمعية
الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أو لغريها من
املنظمات .كذلك ميكن االت�صال باخلدمات االجتماعية
�أو ب�أجهزة ال�شرطة.

�سري الن�شاط

ا�شرح الغاية من الن�شاط للم�شاركني .اطلب من
امل�شاركني ت�شكيل جمموعات من � 5-4أ�شخا�ص.
خ�ص�ص  15دقيقة
بعد ق���راءة درا���س��ة احل��ال��ة ّ
للمناق�شة ومن ثم اعر�ض اال�ستنتاجات يف اجلل�سة
العامة.

�س�ؤال للمناق�شة

ما العمل ال��ذي �سيتخذه متطوع ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر يف هذا املوقف؟

درا�سة احلالة

مي�شا فتاة عمرها � 10سنوات تعي�ش يف �إح��دى القرى.
على مدى ب�ضعة �شهور ،كانت جتيء بانتظام �إلى جمموعة
للأطفال �أن�ش�أتها جماعة من متطوعي ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر� .إال �أنه لوحظ م�ؤخر ًا �أنها بد�أت تتغيب
عن االجتماعات يف الغالب و�أنها �أ�صبحت �أكرث انكفا ًء.
الح��ظ �أح��د املتطوعني وج��ود كدمات على ذراعيها قبل
ب�ضعة �أ�سابيع .عندما كان البع�ض يذهبون لدعوتها �إلى
املجموعة ،كانت �أمها ترتدد يف ال�سماح لهم بالدخول ،كان
الوالد يف الغرفة الأخرى ويبدو �أنه كان يعاين من مزاج
�سيئ.

االطفال

الوحدة التدريبية 6

مالحظة خا�صة للمدرب

عندما تقوم بهذا الن�شاط وتطلب من امل�شاركني عر�ض
ا�ستنتاجاتهم يف اجلل�سة العامة ينبغي �أن تكون الإجابات
جاهزة لديك �إلى جانب الإر�شادات حول كيفية الت�صرف
يف مثل ه��ذا امل��وق��ف .ناق�ش مع اجلمعية الوطنية كيف
يجب التعامل مع حاالت من هذا النوع ومن هو ال�شخ�ص
املحوري فيما يخ�ص مو�ضوع حماية الطفل� .أبلغ امل�شاركني
�أنه عندما يكون لديهم �شك يف الأمر ،ف�إن عليهم دائم ًا
االت�صال مبديرهم �أو مبراقبهم.

تلخي�ص

اطلب م��ن امل�شاركني ،ك��ل على ح��دة ،تلخي�ص النقاط
الرئي�سية التي متت تغطيتها وتدوينها على ال��ورق .ثم
قم بتق�سيمهم �إلى جمموعات من � 5-4أ�شخا�ص واطلب
منهم مناق�شة هذه النقاط واالتفاق على �أهم ثالثة ر�سائل
تنطوي عليها ه��ذه ال��وح��دة التدريبية .بعد ذل��ك تقوم
املجموعات بعر�ض ر�سائلها يف اجلل�سة العامة.
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دعم املتطوعني واملوظفني
الأهداف التع ّلمية

ينبغي �أن يكون يف مقدور امل�شاركني:
• فهم �أ�سباب ال�ضغط النف�سي لدى املتطوعني واملوظفني يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
• التعرف على م�ؤ�شرات االحرتاق الوظيفي.
• القدرة على رعاية الزمالء ورعاية الذات.

مقدمة

تبحث هذه الوحدة التدريبية يف �أ�سباب ال�ضغط النف�سي
لدى املتطوعني واملوظفني يف الأزمات ويف كيفية التعرف
�إل��ى امل���ؤ���ش��رات ال��دال��ة على ال�ضغط النف�سي .وتقرتح
ال��وح��دة ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ب��ه��ا ل��ل��زم�لاء ول��ل��إدارة
امل�ساهمة يف توفري الراحة النف�سية– االجتماعية للعاملني
وللمتطوعني وكيف ي�ستطيع كل �شخ�ص �أن يعتني بنف�سه
ويحول دون وقوع االحرتاق الوظيفي.
ملاذا يت�سم هذا املو�ضوع بالأهمية؟ اطرح هذا ال�س�ؤال
على امل�شاركني يف جمموعة كبرية ود ّون الإج��اب��ات على
لوحة قالبة.
كثري ًا ما يعمل املتطوعون والعاملون يف ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر يف بيئات مفعمة بال�ضغط النف�سي .ويف
�أح��ي��ان ك��ث�يرة ،ين�سون �أنف�سهم وبع�ضهم بع�ض ًا بفعل
اندفاعهم مل�ساعدة امل�ستفيدين.
قم برواية ق�صة تربز النقطة املطروحة يف املقدمة.
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�ص 95-93

يف الدليل

ال�ضغط النف�سي لدى املتطوعني واملوظفني

الن�شاط 1-7

عمل فردي وجل�سة عامة.

الهدف

تطوير فهم امل�شاركني لأ�سباب ال�ضغط النف�سي وردود
الفعل عليه.

املادة املطلوبة
ورق و�أقالم.

�سري الن�شاط

خ�ص�ص ع�شر
ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاطّ .
دقائق كي ي��د ّون امل�شاركون �إجاباتهم على �أ�سئلة
املناق�شة واعر�ض اال�ستنتاجات يف اجلل�سة العامة.

�أ�سئلة للمناق�شة
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ما الذي �أثار ال�ضغط النف�سي لديك �أو لدى الآخرين
يف فرتة مفعمة بالتوتر؟
كيف كان التعبري عن ال�ضغط النف�سي؟
تابع املو�ضوع يف جل�سة عامة عن طريق تدوين النقاط
الأ�سا�سية على لوحة قالبة وناق�شها مع امل�شاركني.

كثري ًا ما يعاين املوظفون والعاملون يف ال�صليب الأحمر
وال��ه�لال الأح��م��ر ال��ذي��ن يعملون يف بيئات م��ت���أزم��ة من
ال�ضغط النف�سي وال�ضغط.
خالف ًا ملا يعتقده الكثريون ،لي�ست التجارب العنيفة �أو
القا�سية بحد ذاتها هي التي تت�سبب بحدوث ال�ضغط
النف�سي لدى املوظفني واملتطوعني .يف كثري من الأزمات،
يلم�س العاملون ب�صفة م�ساعدين �أن هناك معنى للمهام
التي يقومون بها ومن خالل ذلك ي�ستطيعون التكيف مع
املواقف التي يتعر�ضون لها .باملقابل ف�إن ردود الفعل جتاه
ال�ضغط النف�سي لدى املوظفني واملتطوعني كثري ًا ما تن�ش�أ
عن ظروف العمل وعن اجلوانب التنظيمية مثل:
• غياب التو�صيف الوظيفي.
• �ضعف الت�أهب.
• غياب حدود للعمل والدعم.
• عدم كفاية الإ�شراف.
• ال�صعوبات املادية.
• املع�ضالت املعنوية �أو الأخالقية.
• طول مدة التعر�ض.
• االبتعاد عن املنزل/العائلة.
• ال�شعور بعدم الكفاية.
اتبع ذلك بعر�ض تعريف لالحرتاق الوظيفي:
االح�تراق الوظيفي عبارة عن و�ضع انفعايل نا�شئ عن
امتداد فرتة ال�ضغط النف�سي ،هي تتميز بتوتر عاطفي
مزمن وا�ستنفاد للطاقة مع تراجع يف احلما�س للعمل
واحلفز عليه ،تقل�ص يف فعالية العمل ،تراجع يف ال�شعور
بالإجناز ال�شخ�صي مقرون ًا بالت�شا�ؤم واال�ستخفاف.

دع � � � � � ��م امل � � �ت � � �ط� � ��وع �ي ��ن وامل� � ��وظ � � �ف �ي ��ن
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الن�شاط 2-7

�شدّد على اال�ستبيان .عمل فردي.

الهدف

حمل امل�شاركني على معرفة م�ستويات ال�ضغط
النف�سي لديهم وكيفية ت�شخي�ص امل�ؤ�شرات الدالة
على االحرتاق الوظيفي.

املواد املطلوبة

قائمة مرجعية خا�صة بال�ضغط النف�سي (انظر يف
نهاية وحدة التدريب).

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط .اطلب من
خ�ص�ص ع�شر دقائق
امل�شاركني تعبئة اال�ستبيانّ .
لهذا اجلانب ثم جتمعوا يف اجلل�سة العامة ،ناق�ش
ا�ستنتاجات امل�شاركني دون ال�ضغط على �أي كان
للحديث عن م�ستوى ال�ضغط النف�سي لديه .يجب
�أن تكون هذه امل�شاركة اختيارية.
�ص 97-96

يف الدليل

رعاية املتطوعني واملوظفني
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يف ه��ذا اجل���زء� ،سوف ننظر يف كيفية خف�ض م�ستوى
ال�ضغط النف�سي واالح��ت�راق الوظيفي ل��دى املوظفني
واملتطوعني.
من املرجح �أن املوظفني واملتطوعني �سيعانون بقدر اقل من
االحرتاق الوظيفي �إذا توفر لهم التايل:
• الإر�شاد ،الدعم ،االجتماعات املتكررة ،اخل�صو�صية
والعمل بروح الفريق.
• الإ�شراف الداعم والإحالة.

العمل �ضمن �إط��ار معايري الإدارة .لكن على امل�شرفني
�أي�ض ًا توفري الدعم العاطفي للمتطوعني وللعاملني �ضمن
فريقهم .بعبارة �أخ��رى ف�إنه يتوقع من امل�شرفني رعاية
املتطوعني وامل��وظ��ف�ين ،واحل��ف��اظ عليهم ك��م��ورد ب�شري
وو�ضع حد �إلى �أي مدى ميكن ا�ستغالل هذه املوارد.

العمل بروح الفريق

�إن امل�شاركة التجارب امل�ستفادة من العمل لها �أثر يف بناء
الفريق وت�سهم يف احليلولة دون حدوث امل�شاكل النف�سية.
قد ت�ؤدي ردود الفعل التي تبقى دون تناول ومعاجلة �إلى
زي��ادة ال�ضغط النف�سي ال��ذي قد يتطور �إل��ى �أزم���ة� .إن
م�شاطرة ال�صعاب مع �أ�شخا�ص �آخرين من �ش�أنه تقلي�ص
�أ�سباب �سوء الفهم والت�أويالت اخلاطئة .كما �أن بيئة يتم
فيها ت�شجيع التعبري عن ردود الفعل وامل�ؤثرات العاطفية
ت�شجيع ًا ن�شط ًا �سوف ت�ضمن ج��ودة الأن�شطة وفعاليتها
وكذلك رفاهية املوظفني واملتطوعني.
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الإ�شراف الداعم

يتمثل ال����دور ال��ت��ق��ل��ي��دي للم�شرفني يف ال�����ض��م��ان ب���أن
املتطوعني واملوظفني يقومون ب�أداء الواجب وبذل جمهود
متوا�صل وبالقدر املطلوب كما يتمثل باحلفاظ على جودة
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الإحالة

يف بع�ض الأحيان قد يبدي العاملون واملتطوعون م�ؤ�شرات
على ردود فعل تنم عن �ضغط نف�سي خطري �أو غري ذلك
من م�شاكل ال�صحة العقلية .لذا يفرت�ض يف كل برنامج
�أن تكون له داخل اجلمعية الوطنية �آلية خا�صة لتحويل
الأفراد املحتاجني كي يلتقوا م�ساعدة متخ�ص�صة.

الوحدة التدريبية 7

ت�شمل الأ�ساليب ال�صحية للعناية بنف�سك ما يلي:
• حتدث مع �شخ�ص ت�شعر �أنك ترتاح �إليه� ،صف له
�أفكارك وم�شاعرك.
• �أ�صغ �إلى الآخرين وتبادل وجهات النظر معهم ،ماذا
يقولون عن احلدث وماذا يفكرون ب�ش�أنه.
• اعنت بنف�سك عناية جيدة ،كل جيد ًا ،ق ّيد تناولك من
الكحول والتبغ وحافظ على لياقتك البدنية.
• جتنب التوقعات بالكمال ،فهي كثري ًا ما ت�ؤدي �إلى
خيبة الأمل والنزاع.
• ال حتاول �إخفاء القلق �أو قلة النوم.
• ال تطبب نف�سك بنف�سك– ا���س��ع للح�صول على
ا�ست�شارة الطبيب.
• وا�صل �أداء املهام الروتينية� .أبلغ �أق��ران��ك وق��ادة
فريقك مب�شاعرك واحتياجاتك كي يتفهموا الو�ضع.

• ابحث لنف�سك عن مخرج �صحي ،اكتب ،قم بتمارين
ريا�ضية ومار�س املو�سيقى.
• خ��ذ الأم���ور بب�ساطة – التكيف م��ع ح��دث �شديد
الإيالم يتطلب وقت ًا.
• اطلب الن�صح من ذوي االخت�صا�ص �إذا كنت ما
تزال ت�شعر باالنزعاج بعد مرور عدة �أ�سابيع.

111

الوحدة التدريبية 7

دع � � � � � ��م امل � � �ت � � �ط� � ��وع �ي ��ن وامل� � ��وظ � � �ف �ي ��ن

الن�شاط 3-7

عمل يف اطار املجموعات

الهدف

�سوف نبحث الآن ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف امل�ساعدة التي
يجري تقدميها من ب��اب دع��م الأق���ران – على م�ستوى
الأفراد واملجموعات �سواء ب�سواء.

حمل امل�شاركني على التفكري يف �أ�سباب ال�ضغط
النف�سي واحل��ل��ول املحتملة يف �إط���ار بيئة العمل
اخلا�صة بهم ومن ثم و�ضع املعرفة والأ�ساليب التقنية
التي اكت�سبوها مو�ضع التطبيق العملي.

املادة املطلوبة
ورق و�أقالم.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط ،اطلب منهم
خ�ص�ص  15دقيقة
العمل يف جمموعات زوجيةّ .
للن�شاط.

•
•

�أ�سئلة للمناق�شة

•

• كيف ميكن التعامل مع �أ�سباب ال�ضغط النف�سي
التي حددتها؟
• ما هي �أ�ساليب الرعاية التي ميكنك الأخذ بها
للتخفيف من وقع ال�ضغط النف�سي؟

�ص 99-97

يف الدليل

دعم الأقران
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•
•

الدعم يقدمه �شخ�ص له معرفة باملوقف.
ميكن ت��ق��دمي امل�ساعدة خ�لال ف�ترة ق�صرية من
الزمن.
دعم الأق��ران ال�سريع قد يحول دون ن�شوء م�شاكل
�أخرى.
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�ضغط النف�سي قد
يحتاجون مل�ساعدة ق�صرية املدة وقد ال تكون لديهم
م�شاكل نف�سية كبرية.
ي�ساعد دعم الأقران الأ�شخا�ص على تطوير مهاراتهم
ال�شخ�صية يف التكيف.
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الن�شاط 4-7
يف جل�سة عامة

الهدف

جعل امل�شاركني يدركون ما هو دعم الأقران.
اكتب عبارة «دعم الأقران» على لوحة قالبة وا�س�أل
امل�شاركني م��اذا يفهمون م��ن ه��ذه ال��ع��ب��ارة .د ّون
تعليقاتهم وقم بتلخي�ص الع�صف الذهني عن طريق
كتابة تعريفكم امل�شرتك للعبارة ال��ظ��اه��رة على
اللوحة القالبة.
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• حافظ على اخل�صو�صية – هذا هو حجر الزاوية يف
جمال دعم الأق��ران (مثلما هو يف كل �أن��واع الدعم
الأخرى).
• قم بتوفري املتابعة – على �أن يكون ذلك ب�صورة غري
تطفلية.
وخ�ص�ص للم�شاركني خم�س دقائق
ا�ستعر�ض الإر�شادات ّ
لربطها ببيئة العمل اخلا�صة بهم .و�أ�س�أل :هل �سيكون من
املمكن تطبيقها؟ ملاذا هي قابلة للتطبيق؟

العنا�صر الأ�سا�سية هي الإ�صغاء باهتمام ،و�ضوح
الأدوار ،عمل الفريق ،حل امل�شاكل.
تابع الع�صف الفكري من خالل ا�ستعرا�ض مزايا
اال�صطفاف يف فريق مع الأقران.
• ا�س�أل �أفراد املجموعة هل يوافقون على البيان
�أم ال؟
• هل لذلك �أية �أ�ضرار محتملة؟

�إر�شادات خا�صة بدعم الأقران
•

•
•
•
•

كن متواجد ًا بطريقة غري تطفلية� .إذا كان �شخ�ص
ما ال يريد التحدث ف�إن جمرد البقاء بالقرب منه قد
تكون له �أهميته.
تدبر الو�ضع وقم بتحديد املوارد – ابحث عن مكان
ه��ادئ وح��دد �أ�شخا�ص ًا مالئمني ي�ستطيعون مد يد
العون مثل العائلة ،الأ�صدقاء ،م�صادر العون الطبي.
قم بتوفري املعلومات – من بني العنا�صر الرئي�سية
للتحكم بالو�ضع توفري معلومات حول املوقف.
�ساعد يف الت�أ�سي�س ل�ضبط الذات – عامل ال�شخ�ص
معاملة الزميل �أو ال�صديق ولي�س معاملة ال�ضحية.
قدم الت�شجيع – من املهم الت�شجيع على ت�أويالت
�إيجابية على �أن ال تكون منافية للواقع.

درا�سة حالة
الدعم الذي قدمه الأقران لبيرت

�أنتم فريق من خم�سة متطوعني جاءوا من مدينة كبرية.
ال�ف��ري��ق منخرط يف جمموعة م��ن الأن���ش�ط��ة النف�سية
– االجتماعية مثل ال��زي��ارات املنزلية� ،أن�شطة اللعب
والتمرين على امتداد ال�شهور ال�ستة املن�صرمة يف �أعقاب
�أزمة جرى خاللها ح�شد عدد كبري من املتطوعني .بيرت
هو �أحد �أع�ضاء الفريق الأحدث عهد ًا وقد طر�أ تغيري على
�سلوكه خالل ال�شهر املا�ضي� .إنه يعمل بجد لكنه �أ�صبح
�سريع الغ�ضب وي�شكو من الأرق .بات �سائر �أع�ضاء الفريق
يجدون من ال�صعب التعامل معه .حاول �أحدكم احلديث
�إليه مب ّلغ ًا �إياه �أن كل �أع�ضاء الفريق ي�شعرون �أنه يعاين
من ال�ضغط النف�سي ،لكنه ا�ست�شاط غ�ضب ًا وطلب منه �أن
ال يتدخل فيما ال يعنيه.
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الن�شاط 5-7

العمل يف جمموعات زوجية تليه جل�سة عامة

الهدف

ج��ع��ل امل�����ش��ارك�ين ي��خ��ت�برون م��ن��اف��ع دع���م الأق����ران
وممار�سة مهارات دعم الأقران عملي ًا.

�سري الن�شاط

ا�شرح للم�شاركني الغاية من الن�شاط.
اطلب من امل�شاركني ت�شكيل جمموعات زوجية و�أن
يقرروا من ال��ذي �سيقوم بتقدمي دعم الأق��ران ومن
الذي �سيتلقى هذا الدعم.
يقوم متلقي دعم الأقران باختيار ق�ضية ذات �أهمية
لأن�شطته يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
اطلب من امل�ستمع �أن ي�صغي ب�شكل تفاعلي و�أن
يطبق مهارات االت�صال الداعم .خ�ص�ص  15دقيقة
للتمرين وخم�س دق��ائ��ق لكي يناق�ش ال�شريكان ما
العنا�صر التي �أدت �إلى م�ساعدة املتحدث.
تابع املو�ضوع يف اجلل�سة العلنية بالطلب من امل�شاركني
�أن يعلقوا على منافع دعم الأق��ران وعلى ما وجدوه
ينطوي على م�ساعدة وعما ا�ستفادوا من التمرين.
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تلخي�ص

عمل فردي وجل�سة عامة.
اطلب من امل�شاركني تلخي�ص النقاط الرئي�سية التي جرت
تغطيتها وتدوينها ب�شكل ف��ردي .بعد ذل��ك ،وزعهم يف
جمموعات من � 5 – 4أ�شخا�ص واطلب منهم مناق�شة
النقاط واالت �ف��اق على ث�لاث��ة م��ن �أه��م ر�سائل ال��وح��دة
التدريبية .م��ن ث��م اع��ر���ض تغذية الفريق الراجعة يف

ن�شاط �إ�ضايف

عمل من خالل جمموعات تليه جل�سة عامة

الهدف

حمل امل�شاركني على التخطيط لكيفية التعامل مع �أحد
�أع�ضاء الفريق وتقدمي دعم الأقران له.

�سري الن�شاط

ق�سم امل�شاركني
ا�شرح للم�شاركني الهدف من الن�شاطّ .
�إلى جمموعات تتكون من �أربعة �أفراد .حدّد وقت ًا لقراءة
درا�سة احلالة من قبل امل�شاركني (انظر يف الأ�سفل)
و 15دقيقة للمناق�شة .دع الفريق يعر�ض �أفكاره حول
كيفية تقدمي دعم الأقران يف اجلل�سة العامة.

�س�ؤال للمناق�شة

ما هي �أف�ضل و�سيلة للتعامل مع زميل متطوع يف ظل
هذه الظروف؟ �أي نوع من دعم الأقران ي�ستطيع الفريق
تقدميه �إلى بيرت؟
خالل املناق�شة العامة ،ميكنك �أن ت�س�أل امل�شاركني عما
�إذا كانوا قد اختربوا موقف ًا م�شابه ًا وما الذي عملوه
وكان له نفع يف تقدمي دعم الأقران.
�شدد على �أنه بالرغم من �صعوبة الو�صول �إلى حل ،ف�إنه
يجب اتخاذ �إج��راء حلماية املنتفعني واملتطوع نف�سه
�سواء ب�سواء .وقد يكون من ال�ضروري �إ�شراك مديرين
من ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف مرحلة ما.
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�ص 95-93

يف الدليل

ا�ستبيان ق�صري حول ال�ضغط النف�سي
التف�سري :لي�ست هناك قواعد محددة لهذا املقيا�س.

اعتماد ًا على م�ضمون املواد ف�إن عالمة تقع ما بني  0و15
توحي ب�أن ال�شخ�ص يتكيف على الأرج��ح تكيف ًا جيد ًا مع
ال�ضغط النف�سي الذي ينطوي عليه عمله/عملها ،يف حني
ت�شري عالمة تقع ما بني  16و� 25إلى �أن ال�شخ�ص يعاين
من �إجهاد يف العمل و�أن من احلكمة بالن�سبة له �أن يتخذ
�إجراء ًا وقائي ًا .وفيما توحي عالمات تقع ما بني  26و35
بحدوث اح�تراق وظيفي محتمل ،ف���إن عالمة تزيد على
 35توحي باحرتاق وظيفي مرجح.
التعليمات :ا�ستخدم املقيا�س التايل لتقييم ك ٍ��ل من
الأع���را����ض امل��ذك��ورة �أدن����اه م��ن حيث م��دى �صحة هذه
الأعرا�ض بالن�سبة لك على مدى ال�شهر املن�صرم.
� = 0إطالق ًا
� = 1أحيان ًا
 = 2يف �أحيان كثرية
 = 3ب�صورة متكررة
 = 4دائم ًا تقريب ًا
 .1ه��ل ت�صاب �سريع ًا بالتعب؟ ه��ل ت�شعر بال�ضغط
النف�سي يف معظم ال��وق��ت حتى بعد �أن ت��ك��ون قد
�أخذت ق�سط ًا وافي ًا من النوم؟
 .2ه��ل يزعجك ال��ن��ا���س بطلباتهم وحكاياتهم عن
�أن�شطتهم اليومية؟ ه��ل جتعلك �أ���س��ب��اب الإزع���اج
ال�صغرية �سريع الغ�ضب �أو نافد ال�صرب؟
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 .3هل يتزايد �شعورك ب�أنك ميال �إلى النقد واال�ستخفاف
�أو �أنك محبط؟
 .4هل ينتابك �شعور باحلزن ال ت�ستطيع �إيجاد تف�سري
له؟ هل جتنح �إلى البكاء �أكرث من املعهود؟
 .5هل تن�سى املواعيد ،الأوقات املحددة لإنهاء العمل،
املمتلكات ال�شخ�صية؟ هل �أ�صبحت �شارد الذهن؟
 .6ه��ل قلت مقابالتك لأ�صدقائك املقربني و�أف���راد
عائلتك؟ ه��ل ت�شعر �أن���ك راغ���ب بالبقاء لوحدك
وتتجنب حتى �أ�صدقائك املقربني؟
 .7هل يبدو لك ب�أن القيام حتى بالأعمال الروتينية
ميثل جمهود ًا بالن�سبة لك من املجهودات؟
 .8هل تعاين من �شكوى بدنية مثل �أمل يف املعدة� ،أمل يف
الر�أ�س ،ر�شوحات مزمنة� ،آالم و�أوجاع عامة؟
 .9ه��ل ت�شعر ب���أن��ك مرتبك وم�ضطرب عند توقف
الن�شاط اليومي؟
 .10هل فقدت االهتمام يف �أن�شطة كنت يف ال�سابق
تهتم بها �أو حتى ت�ستمتع بها؟
 .11هل لديك حما�س قليل لعملك؟ هل ت�شعر ب�أنك
�سلبي �أو ،تافه �أو محبط يف عملك؟
 .12هل �أنت �أقل كفاءة مما تعتقد �أنه يتعني عليك
�أن تكون؟
 .13هل �أ�صبحت تتناول كمية �أك�ثر (�أو �أق��ل) من
الطعام ،تدخن �سجائر �أكرث ،تتناول قدر ًا �أكرب من
الكحول �أو املخدرات للتكيف مع عملك؟

العالمة الكلية
(اجمع العالمات للبنود من )13-1

(م�أخوذ عن «اال�ستبيان اخلا�ص باالحرتاق الوظيفي اخلا�ص بعامل الإغاثة» يف التكيف مع الكوارث .وهو دليل من �إعداد جون �إيريرنايخ يف
عام  1999حل�ساب منظمة «العاملون يف ال�صحة العقلية بال حدود» – )1999
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املالحق
املحلق  1-افتتاح ور�شة العمل واختتامها.
امللحق  2-العمل مع املرتجمني.
امللحق  3-مخطط ور�شة العمل.
امللحق  4-جدول الن�شاط (.)4-4
امللحق  5-منوذج التقييم.
امللحق  6-املوارد.

امل��ل��ح��ق  – 1اف��ت��ت��اح ور����ش���ة ال��ع��م��ل واخ��ت��ت��ام��ه��ا
قبل العر�ض:
• قم مبوائمة الوحدة التدريبية مع البيئة� ،إذا كان
ذلك �ضروري ًا.
• اطبع الربنامج.
• اطبع الن�شرات املعدة للتوزيع.
• اطبع درا�سة احلاالت املطلوبة للوحدة التدريبية.
• قم ب�إعداد جدول زمني.
• ت�أكد �أنك ت�ستطيع عر�ض الأفالم ،ت�شغيل املو�سيقى
وا�ستخدام برنامج عر�ض باور بوينت.

يطرح التدريب يف جمال الق�ضايا النف�سية– االجتماعية
بع�ض ًا من التحديات الإ�ضافية �إذ �أن املو�ضوعات املطروحة
تت�سم عاد ًة باحل�سا�سية وكما �أن امل�شاركني قد ي�ستعيدون
ذك��رى اختبارات �شخ�صية م�ؤملة تنطوي على �صدمات.
على امل ّي�سر �أن يكون مثا ًال جيد ًا يف �أداء دوره .هذا يعني
�أنه من ال�ضروري بالن�سبة له �إظهار مهارات �إ�صغاء جيدة،
بث االطمئنان لدى امل�شاركني وتي�سري الدعم العاطفي
تي�سري ًا �إيجابي ًا داخل املجموعة.
من الأمور املهمة للغاية �أن يكون هناك افتتاح جيد لور�شة
العمل واختتام مالئم لها كذلك.
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ملحق

دل� � � � � �ي � � � � ��ل امل� � � � � � � � ��درب

املقدمة

• افتتح االجتماع مبقدمة �شخ�صية – حت��دث عن
خ�صائ�صك ال�شخ�صية ،خلفيتك ،مل���اذا تعتقد
�أن ه���ذا امل��و���ض��وع ل��ه �أه��م��ي��ت��ه .دع ك��ل واح���د من
امل�شاركني يقدم نف�سه .من الأ�ساليب الأكرث عفوية
يف �إطالق ور�شة العمل اال�ستعانة ب�أحد �أن�شطة ك�سر
اجلمود بحيث يتاح للأ�شخا�ص التعرف على بع�ضهم
بع�ض ًا وال�شعور باالرتياح اللتقائهم مع ًا .وهناك
اقرتاحات خا�صة ب�أن�شطة ك�سر اجلمود مدرجة يف
الق�سم الأويل من الدليل.
• بينّ للم�شاركني �أن التعلم يف مو�ضوع الدعم النف�سي
– االجتماعي ينطوي على �إدراك للعمليات النف�سية
– االجتماعية و�أن له ارتباط ًا بامل�شاعر والتجارب
ال�شخ�صية .وق��د يقود ذل��ك �إل��ى ت�أثر �أح��د �أف��راد
املجموعة ت�أثر ًا عاطفي ًا وهو �أمر مفهوم وقبول.

اعتماد القواعد بامل�شاركة
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• �أوجد بيئة �آمنة من خالل جعل امل�شاركني يعلمون
�أن اخل�صو�صية �ستظل م�صانة .ما يقال يف القاعة
يبقى داخل القاعة.
• �شدد على �أن لكل �شخ�ص احلق يف الكالم لكن ال
�أحد ملزم ب�أن يتكلم.

• ح��ث امل�����ش��ارك�ين ع��ل��ى ال��ت��ع��ب�ير ع��ن اهتماماتهم
وعلى مناق�شة مختلف النقاط .يجب تقبل جميع
امل�ساهمات بطريقة تنطوي على التقدير.
• �أو�ضح للم�شاركني �أن��ه عند احلديث عن امل�شاعر
وردود الفعل ال�شخ�صية ،لي�س هناك ما هو �صحيح
�أو خط�أ.
• اعتمد قواعد للتعامل داخل قاعة الدرا�سة بالتعاون
مع امل�شاركني.
• اجعل امل�شاركني يعون القواعد الأ�سا�سية للمجموعة
ويعرفون م��ا ه��ي توقعاتك (�إذا ك��ان��وا مل يد ّونوها
ب�أنف�سهم).
 اطلب من امل�شاركني �إغالق هواتفهم املحمولة� .إذاكان ذلك غري ممكن ،فلي�ضعوها يف و�ضع ال�صمت
احرتام ًا لبع�ضهم البع�ض.
 �شدد على الاللتزام باملواعيد.	وزع على امل�شاركني جدو ًال زمني ًا (يت�صف باملرونة)ل��ل�برن��ام��ج ب��ك��ام��ل��ه .وي��ف�تر���ض ب��اجل��دول �أن يبينّ
بو�ضوح كيف �ست�سري اجلل�سات وف�ترات اال�سرتاحة
ومواعيدها� .شدد على �أن مغادرة القاعة خالل قيام
�أحد امل�شاركني ب�إ�شراك الآخرين يف اختبار �شخ�صي
يدخل يف باب عدم االحرتام.
	�أو�ضح للم�شاركني �أن املنتظر منهم طرح الأ�سئلة كلماارتابوا يف �شيء �أو مل يفهموه.
• اعر�ض الربنامج وناق�شه مع امل�شاركني .هل كان
هذا ما يتوقعون؟ هل هناك �شيء يف�ضلون مت�ضية
وق��ت �أط���ول يف بحثه؟ ك��ن على ا���س��ت��ع��داد لإدخ���ال
تغيريات يف مثل هذه احلالة.
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اختتام ور�شة العمل

اختتام اليوم

• يجب �أن ي�شعر امل�شاركون �أن اليوم قد اختتم .لذا،
ف�إن من املهم القيام بالتلخي�ص واملراجعة.
• يف نهاية اليوم ،قم ب�إيجاز محتويات اليوم ،ا�س�أل
�إن كانت هناك �أية �أ�سئلة ثم قم با�ستعرا�ض برنامج
اليوم التايل.
• دع امل�شاركني يقومون بالتلخي�ص يف نهاية اليوم عن
طريق �س�ؤالهم ،مث ًال ،ما ال��ذي ك��ان له �أ�شد الوقع
عليهم خ�لال اليوم �أو ما ال��ذي ميكنهم �أن ي�ضعوه
مو�ضع تطبيق عملي بعد ور�شة العمل مبا�شرة.

من الأهمية مبكان تخ�صي�ص وقت الختتام ور�شة العمل
اخ��ت��ت��ام�� ًا يجعل امل�����ش��ارك�ين على ا���س��ت��ع��داد للرحيل
وتطبيق جميع الأفكار اجليدة التي تلقوها يف الور�شة.
من هنا ،ف�إن �إجراء التقييم خطي ًا �أو �شفوي ًا �أمر له
�أهميته .وفيما يلي �أفكار حول كيفية القيام بالتقييم:
• دع كل واحد من امل�شاركني يعبئ ا�ستبيان ًا للتقييم
على غرار اال�ستبيان املوجود يف امللحق  5مث ًال.
• اعمل التقييم يف اجلل�سة العامة عن طريق توجيه
�أ�سئلة كالتالية:
هل تعتقد �أن معرفتك بالدعم النف�سي – االجتماعي قد
حت�سنت؟
هل حققت ور�شة العمل توقعاتك؟
هل تعتقد �أن �أهداف ور�شة العمل قد حتققت؟
ه��ل كانت متابعة ال��ع��رو���ض م ّي�سرة �أم كانت فيها
�صعوبة؟
ما الذي ا�ستمتعت به خالل الدورة؟
هل لديك �أية مقرتحات لالرتقاء مب�ستوى الدورة؟
• دع امل�شاركني ي�شكلون دائرة واطلب منهم ذكر �أهم
ثالثة �أم��ور تعلموها �أو �أه��م جتربة م��روا به خالل
التدريب.
• �إذا جرى ا�ستخدام اال�ستبيان والتعليقات عليه خالل
اجلل�سة العامة ،دع امل�شاركني يعبئون اال�ستبيان �أو ًال
و�إال ف�إن �سري املناق�شة العامة قد ي�ؤثر على �إجابات
امل�شاركني.
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من الأفكار الأخرى للقيام بالوداع:
• اال�شرتاك يف ترديد �أغنية معروفة جيد ًا يف املجتمع
املحلي.
• الدوران على امل�شاركني لوداع كل واحد منهم وداع ًا
�شخ�صي ًا.
• الوقوف يف حلقة دائرية وتبادل الوداع – عن طريق
الت�شابك ب��الأي��دي �إذا ك��ان ذل��ك مالئم ًا م��ن حيث
الأعراف.

الوداع

• قم بتوزيع قطعة ورق كبرية احلجم مع �أقالم على
امل�شاركني .اطلب من امل�شاركني �أن «يزوروا» بع�ضهم
بع�ض ًا و�أن يد ّونوا الأمور التي تعلموها من ال�شخ�ص
الذي قاموا بزيارته وما يقدرونه يف ذاك ال�شخ�ص
ويتمنونه له.
• قم ب���إع��داد كلمة �شكر ووداع موجزة ت�شكر فيها
امل�شاركني على م�شاركتهم وتعاونهم وحتثهم على
موا�صلة العمل اجليد .حتقق من �أنهم قد ح�صلوا
على كامل العناوين الالزمة لالت�صال بك �أو ببع�ضهم
البع�ض (�إذا رغبوا يف ذلك) وحثهم على التوا�صل
فيما بينهم بقدر الإمكان وعلى اال�ستمرار يف تبادل
الأخ��ب��ار ووج��ه��ات النظر وال��ت��ح��دي��ات .ق��م بتوزيع
ال�شهادات عليهم واحر�ص على �شكر كل �شخ�ص قدم
امل�ساعدة �أثناء العملية.
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هناك طرق عديدة �أخ��رى للوداع ت�ستطيع االختيار من
بينها .لكن احر�ص على اختيار �شيء يتيح للم�شاركني
م��غ��ادرة دورة التدريب وه��م ي�شعرون ب���أن التدريب قد
انتهى على نغمة �إيجابية ودافئة ت�شجع �أف��راد املجموعة
على املحافظة على الروح الطيبة و�أن ي�ستخدموا ما تعلموه
من خالل التدريب ملا فيه �صالح املجتمع املحلي و�صالح
�أقرانهم.
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امل���ل���ح���ق  – 2ال���ع���م���ل م�����ع م�ترج��م�ين
يعترب التدريب يف جمال الدعم النف�سي -االجتماعي عن
طريق اال�ستعانة مبرتجمني عملية لها �صعوبة وحتتاج �إلى
�إعداد جيد.
قد يكون من ال�صعب ترجمة م�صطلحات و�ألفاظ نف�سية–
اجتماعية ت�صف امل�شاعر لأن املرادفات الدقيقة لو�صف
عاطفة محددة قد ال يكون لها وج��ود يف اللغة التي تتم
الرتجمة �إليها .كذلك ف�إن االختالفات الثقافية يف التعبري
عن ردود فعل عاطفية �أو نف�سية -اجتماعية لها �أثرها هنا
�أي�ض ًا .من املهم مبكان �أن يكون املرتجم واعي ًا لذلك و�أن
يرتجم املفاهيم وامل�شاعر ب�أكرب قدر ممكن من الدقة.
ولكي ت�ضمن ب�أن تكون عملية الرتجمة مب�سطة �إلى �أكرب
حد ممكن ،ف�إن من املفيد �أن يجرى توفري املواد املكتوبة
وعرو�ض «باور بوينت» ودورات التدريب للمرتجم مقدم ًا.
يجب ترجمة كل عرو�ض ب��اور بوينت والن�شرات املعدة
للتوزيع ،قدر الإمكان� ،إلى اللغة امل�شرتكة لأفراد جمموعة
التدريب.
�إذا كان هناك �أكرث من مرتجم واح��د ،ف�إن الإر�شادات
اخلا�صة مبعايري االختيار املبينة تالي ًا ق��د تكون ذات
فائدة� .إذا كانت ور�شة العمل تزيد يف مدتها عن ب�ضع
�ساعات �أو �إذا مل يكن هناك مرتجمون محرتفون (وهو
ما يحدث غالب ًا) ،ف���إن من الأف�ضل العمل مع �أك�ثر من
مرتجم واحد  -ذلك �أن الرتجمة عملية جمهدة وتكرث
فيها الأخطاء نتيجة �إ�صابة املرتجمني بالتعب.

ملحق

خالل التدريب
•
•
•
•
•
•

ح��اف��ظ دائ��م�� ًا على االت�����ص��ال الب�صري مع
ال�شخ�ص الذي يتحدث �أو مع ال�شخ�ص الذي
تتحدث �إليه ولي�س مع املرتجم.
ا�ستعمل لغة مب�سطة.
حت��دث يف جمل ق�صرية �إذا كنت ترغب يف
ترجمة مبا�شرة.
تذكر �أن تتوقف خالل الكالم.
ا�ستو�ضح من امل�شاركني �إن كانت الر�سالة قد
ا�ستوعبت.
ات��رك ف�ترة ا�سرتاحة للمرتجمني واجعلهم
يتناوبون �إذا كان ذلك ممكن ًا.

ناق�ش مو�ضوع اجلل�سة مع املرتجم/املرتجمني مقدم ًا.
�ضعهم يف �صورة التدريب والغاية منه .ناق�ش املو�ضوعات
مبا يتيح للمرتجم �أن يطرح الأ�سئلة – تذكر �أنه كلما كان
املرتجم مل ّم ًا باملو�ضوع وفاهم ًا له ،كلما ارتقى م�ستوى
الرتجمة� .شدد على �أهمية الرتجمة املبا�شرة دون �إغفال
�أية معلومة �أو �إ�ضافة �أفكار �أو �آراء خا�صة من عندك حيث
�أن هذا خط�أ م�ألوف يقع فيه املرتجمون غري املحرتفني.
كذلك ،من املهم �أن ال يعمد املرتجم �إلى زخرفة تعبريات
امل�شاركني ع��ن م�شاعرهم وال��رواي��ات ع��ن اختباراتهم
ال�شخ�صية� .شدّد على �أنه �إذا كان املرتجم/املرتجمة قد
فاته �أي �شيء �أو �أنه مل يفهم �شيئ ًا ما فهم ًا �صحيح ًا ،فال
حرج عليه �أن ي�ستو�ضح الأمر.
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من املهم لدى العمل مع مرتجمني االنتباه �إل��ى احلاجة
لوقت ا�ضايف لإجراء الرتجمة� .إذا كان الوقت املخ�ص�ص
للرتجمة �أق�����ص��ر م��ن امل��ط��ل��وب ،ف����إن ال�ترج��م��ة �ستكون
مت�سرعة وقد ي�ضيع الو�ضوح يف ال�سياق .من املقدر �أن
يف الإمكان تغطية ما ن�سبته  60%فقط من املواد عند
اال�ستعانة بالرتجمة مقارنة مبا يتم من خالل التوا�صل
املبا�شر بدون املرتجمني.
وعلى غرار امل�شاركني متام ًا ،ي�ستطيع املرتجم �أن يت�أثر
عاطفي ًا بالق�ص�ص التي يجري �سردها .دع رد فعلك جتاه
املرتجم مماث ًال ل��ردك على �أي م�شارك (انظر اجلزء
ال�سابق حتت عنوان «كيف يتم التعامل مع ردود الفعل
العاطفية القوية»� ،ص.)18 -
بقدر ما �أمكن ،من املهم �أن تلتقي باملرتجم يف ختام كل
يوم لكي تتحقق مما يلي:
• هل �شعر املرتجم/املرتجمة ب�أنه ك��ان ق��ادر ًا على
ترجمة كل �شيء؟
• هل هناك مو�ضوعات حتتاج �إلى التو�ضيح؟
• هل ينبغي ت�سيري اجلل�سات ب�صورة مختلفة لت�سهيل
عملية الرتجمة؟
• هل وجد/وجدت �صعوبة يف اال�ستماع �إل��ى الأمثلة
واحلكايات؟

122

�صفات املرتجم اجليد لهذا الغر�ض هي:
•
•
•
•
•
•

معرفة متعمقة باللغة الأجنبية.
�إدراك ما هو الدعم النف�سي -االجتماعي.
الإملام بالثقافات ذات ال�صلة.
االنتباه للتفا�صيل.
الإمل���ام بامل�صطلحات النف�سية -االجتماعية
واال���س��ت��ع��داد مل��زي��د م��ن ال��ب��ح��ث �إذا اقت�ضت
احلاجة.
التدريب �أو اخلربة
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امل��ل��ح��ق  – 3م��خ��ط��ط ور�����ش����ة ال��ع��م��ل
مخطط ور�شة العمل -اليوم 1
اجلمعية الوطنية:
ترتيب القاعة:
التاريخ :
املدرب /املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب

• انخراط امل�شاركني يف عملية التعلم.
• �أن يتعرف امل�شاركون على مختلف �أنواع الدعم النف�سي -االجتماعي.
• �أن يكون يف مقدور امل�شاركني حتديد ال�ضغط النف�سي وردود الفعل املعتادة عليه.
مواد الدعم
لوحة قالبة
�شارات الأ�سماء �أو كرة

الأن�شطة
املو�ضوع
الوقت
تفتتح اجلمعية الوطنية/املكتب الفرعي ور�شة العمل
كلمة الرتحيب وافتتاح
11.00 – 9.00
املقدمة
	ور�شة العمل
لعبة خا�صة بك�سر اجلمود� :أ�شيا�ؤكم املف�ضلة
		
قدم اقرتاحات للقواعد الأ�سا�سية ،ناق�شها مع امل�شاركني
		
			
عر�ض �أهداف ور�شة العمل -مناق�شتها مع امل�شاركني
		
		
 11.15 – 11.00ا�سرتاحة
�شرائح (باور بوينت)/الوحدة
عر�ض :الأزمات
 12.00 – 11.15الوحدة التدريبية (:)1
التدريبية ()1
الن�شاط  :2-1ما الذي يجعل هذه الأحداث خطرية؟
الأزمات-والدعم النف�سي
�شرائح من 4-1
		
االجتماعي
حافظة الن�شرات
الن�شاط  :3-1ما الذي ميكن �أن يزيد من �أثرها
		
لوحة قالبة� -شرائح من 9-5
العاطفي  +متابعة
		
			
 13.00 – 12.00ا�سرتاحة الغذاء
ال�شرائح 14-10
الأن�شطة 6-1 ،5-1 ،4-1
 14.45 – 13.00موا�صلة الوحدة
الن�شاط  :7-1عر�ض -دور املوظفني واملتطوعني يف الدعم ال�شرائح 16-15
التدريبية ()1
النف�سي -االجتماعي
		
ال�شريحة 17
تلخي�ص
		
		
 15.00 – 14.45ا�سرتاحة
الن�شاط  1-2عر�ض :ما هو ال�ضغط النف�سي وردود الفعل		 ال�شرائح 5-1
 17.00 – 15.00الوحدة التدريبية (:)2
ال�شائعة على ال�ضغط النف�سي ال�ضغط النف�سي والتكيف
		
الن�شاط  :2-2ال�ضغط النف�سي ال�شديد وردود الفعل ال�شائعة ال�شرائح 8-6
		

الحظ �أن مخطط ور�شة العمل هذا يجب �أن يكون مبثابة منوذج لال�سرت�شاد به فقط .ا�ستخدم الر�سم البياين يف ال�صفحة
الأخرية لهيكلة التدريب وفق ًا الحتياجات وبيئة ور�شة العمل اخلا�صة بك.
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مخطط ور�شة العمل -اليوم 2
اجلمعية الوطنية:
ترتيب القاعة:
التاريخ:
املدرب/املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب

• �أن يفهم امل�شاركون الآليات املت�صلة بال�ضغط النف�سي ال�شديد ويتوافر لهم املزيد من القدرات يف جمال دعم
الآخرين.
• �أن يفهم امل�شاركون �آليات اخل�سارة واحلزن ويرتفع م�ستوى ت�أهبهم مل�ساعدة �أ�شخا�ص ميرون ب�أزمة.

الوقت

املو�ضوع

الأن�شطة

حتيات ال�صباح -ا�ستو�ضح عن الأفكار ،االنطباعات
متابعة مو�ضوعات
9.30 – 9.00
اليوم الأول	وامل�شاعر املتولدة عن اليوم الأول.
 10.30 – 9.30موا�صلة الوحدة	�أوجز م�ضمون اليوم الأول -جل�سة للأ�سئلة والإجابات
الن�شاط  :3-2ا�سرتاتيجيات التكيف
التدريبية ()2
				 عر�ض :التكيف امل�ساعدة  -الن�شاط 4-2
					
		
 10.45 – 10.30ا�سرتاحة
الن�شاط  :4-2عر�ض :التحويالت
 11.15 – 10.45متابعة الوحدة
التدريبية ()2
تلخي�ص
			
					
الن�شاط  1-3و :2-3عر�ض :ما هي اخل�سارة واحلزن
			
12.15 – 11.15
		
 13.00 – 12.15ا�سرتاحة الغداء
خ�صائ�ص عملية احلزن -الن�شاط 3-3
 15.00 – 13.00متابعة الوحدة
التدريبية ()3
عر�ض� :أربع توافقات عاطفية ،العوامل التي ت�ستطيع
			
تعقيد عملية احلزن .م�ساعدة ال�شخ�ص املحزون
			
الن�شاط 5-3
			
					
				 الن�شاط  :6-3لعب �أدوار  +متابعة
تلخي�ص
			
		
 15.15 – 15.00ا�سرتاحة
عر�ض :املجتمع املحلي وتكوين الفرد
 16.45 – 15.15الوحدة التدريبية (:)4
			
الدعم النف�سي -االجتماعي
الن�شاط  :1-4معنى املجتمع املحلي
			
الن�شاط  :2-4االنتماء �إلى جمموعة
			
عر�ض :املجموعات القابلة للت�أذي يف املجتمع املحلي
			
الن�شاط � :3-4أثر ال�ضغط النف�سي يف املجتمع املحلي-
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حالة ال�سودان  +متابعة
			
مناق�شة عامة :هل امل�شاركون را�ضون لغاية الآن؟
 17.00 – 16.45تقييم منت�صف الطريق

مواد الدعم

ال�شرائح 12-9
ال�شرائح 14-13
اللوحة القالبة -ال�شرائح 19-16
ال�شرائح 20-15
ال�شريحة 21
باور بوينت/الوحدة التدريبية ()3
ال�شرائح 8-1
ال�شرائح 11- 9
ال�شرائح 15-12
ال�شرائح  17-16درا�سة حالة		 /
اللوحة القالبة
ال�شرائح 18
ال�شرائح 19

�شرائح (باور بوينت)/الوحدة التدريبية ()4
ال�شرائح 4-1
اللوحة القالبة
ال�شرائح 5
ال�شرائح 8-6

ال�شرائح  9-ن�شرة للتوزيع
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مخطط ور�شة العمل -اليوم 3

اجلمعية الوطنية:
ترتيب القاعة:
التاريخ:
املدرب/املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب

• �أن ي�صبح امل�شاركون قادرين على متييز العنا�صر يف �أن�شطة الدعم النف�سي -االجتماعي القائم على املجتمع
املحلي وعلى الأخذ مبقاربة قائمة على املجتمع املحلي يف جمال عملهم.
• �أن ي�صبح امل�شاركون قادرين على تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي الأ�سا�سي و�أن تتح�سن قدراتهم يف جمال
مهارات االت�صال الداعم.
الوقت

املو�ضوع

الأن�شطة

مواد الدعم

حتية ال�صباح -ا�ستو�ضح عن الأفكار ،االنطباعات
متابعة حول اليوم الثاين
9.30 – 9.00
وامل�شاعر املتولدة عن اليوم الثاين
			
			�أوجز م�ضمون اليوم الأول -جل�سة للأ�سئلة والإجابات
 10.45 – 9.30موا�صلة الوحدة
ال�شرائح 12-10
عر�ض� :أن�شطة الدعم القائم على املجتمع
التدريبية ()4
ال�شرائح 14-13
					
ن�شرة للتوزيع (جدول)
					
الن�شاط  :4-4ر�سم خريطة باالحتياجات النف�سية-
			
االجتماعية  +متابعة
			
		
 11.00 – 10.45ا�سرتاحة
 12.00 – 11.00موا�صلة الوحدة
الن�شاط  :5-4التخطيط للأن�شطة .ما هي الأن�شطة
التدريبية ()4
املمكن القيام بها؟
			
ال�شرائح 20-15
خطوات التخطيط للأن�شطة
			
ال�شرائح 21
			�إيجاز
		
 13.00 – 12.00ا�سرتاحة الغداء
ال�شرائح 6-1
عر�ض :متى تربر احلاجة للإ�سعاف الأويل النف�سي-
 15.00 – 13.00الوحدة التدريبية (:)5
الإ�سعاف الأويل النف�سي
حوار امل�شاركني �ص68
			الن�شاط  2-5و  :3-5تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي-
	واالت�صال الداعم
		
							 االجتماعي �أو الن�شاط 	5-4وال�شرائح 8-7
ال�شريحة 9
عر�ض :االت�صال الداعم
		
 15.15 – 15.00ا�سرتاحة
 16.45 – 15.15موا�صلة الوحدة
التدريبية ()5
 17.00 – 16.45تقييم منت�صف الطريق
			
			

الن�شاط  :5-5االت�صال الداعم
		 الن�شاط  :5-5اال�ستجابة �أثناء الأزمات
مناق�شة عامة -ا�س�أل امل�شاركني �إذا كان قد مت تعديل
الإجراءات/امل�ضمون طبق ًا لرغباتهم خالل تقييم
منت�صف الطريق يف اليوم ال�سابق

ال�شريحة 9
		
ال�شريحة 10
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مخطط ور�شة العمل -اليوم 4
اجلمعية الوطنية:
ترتيب القاعة:
التاريخ:
املدرب/املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب
•
•
•
•

الوقت

�أن يفهم امل�شاركون املبادئ اخلا�صة بعمل الفريق والإر�شاد.
�أن ي�صبح امل�شاركون على اطالع بردود فعل الأطفال جتاه االزمات واخل�سارة وجتاه �آليات التك ّيف.
�أن يفهم امل�شاركون �آليات العنف والإ�ساءة للطفل.
�أن تتح�سن قدرة امل�شاركني على دعم الأطفال.
املو�ضوع

متابعة اليوم الثالث
9.15 – 9.00
 11.00 – 9.15موا�صلة الوحدة
		التدريبية ()5
			
			
 11.15 – 11.00ا�سرتاحة
 12.15 – 11.15الوحدة التدريبية ()6
			
			
			
 13.00 – 12.15ا�سرتاحة الغداء
 15.00 – 13.00موا�صلة الوحدة
التدريبية ()6
 15.15 – 15.00ا�سرتاحة
 17.00 – 15.15موا�صلة الوحدة
التدريبية ()6
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الأن�شطة
تلخي�ص م�ضمون اليوم ال�سابق -جل�سة �أ�سئلة و�إجابات
االت�صاالت غري اللفظية .الن�شاط � 6-5أو الن�شاط
الإ�ضايف  + 6-5ال�سلوك الأخالقي
عر�ض :الدعم بالهاتف وجمموعات الدعم
تلخي�ص
		
عر�ض :ملاذا الأطفال �أكرث عر�ضة للت�أذي؟ +
الن�شاط 1-6
عر�ض :ملاذا الأطفال �أكرث عر�ضة للت�أذي يف �أو�ضاع الأزمة؟
عر�ض :ردود فعل الأطفال على ال�ضغط النف�سي واحلزن
الن�شاط  :2-6مختلف �أ�ساليب التكيف
عر�ض� :آليات التكيف لدى الأطفال
		 كيفية تقدمي التكيف عن طريق امل�ساعدة
		
الن�شاط  :5-6ما هي الإ�ساءة للأطفال؟
عر�ض :الإ�ساءة للأطفال
ن�شاط :كيفية التجاوب مع الإ�ساءة للأطفال؟
الن�شاط 6-6

مواد الدعم

ال�شرائح 14-11
ال�شرائح 16-15
ال�شريحة 17
باور بوينت/الوحدة التدريبية ()6
ال�شرائح 2-1
ال�شرائح 8-7
ال�شريحة 9
ال�شرائح 12-10
ال�شرائح 16-13
ال�شرائح 19-17
ال�شرائح 22-20
ال�شريحة 23
ال�شريحة 24
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مخطط ور�شة العمل -اليوم 5
اجلمعية الوطنية:
ترتيب القاعة:
التاريخ:
املدرب/املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب

• �أن يفهم امل�شاركون الظروف امل�سببة لل�ضغط النف�سي لدى املتطوعني واملوظفني الذين يعملون يف ظل ظروف
�صعبة.
• �أن يعرف امل�شاركون كيف يدعمون �أنف�سهم والآخرين.
الوقت

املو�ضوع

الأن�شطة

تلخي�ص مو�ضوعات اليوم ال�سابق -جل�سة �أ�سئلة و�إجابات
متابعة حول اليوم الرابع
9.15 – 9.00
عر�ض :ال�ضغط النف�سي لدى املتطوعني واملوظفني
 10.30 – 9.15الوحدة التدريبية (:)7
الن�شاط 1-7
دعم املتطوعني واملوظفني
					
الن�شاط  :2-7ا�ستبيان ال�ضغط النف�سي
			
عر�ض :الظروف امل�سببة للإجهاد
			
		
 10.45 – 10.30ا�سرتاحة
عر�ض :العناية بنف�سك وبالآخرين
 12.15 – 10.45موا�صلة الوحدة
عر�ض :دعم الأقران
التدريبية ()7
الن�شاط 4-7
			
		
 13.00 – 12.15ا�سرتاحة الغداء
الن�شاط  5-7والن�شاط الإ�ضايف
			
14.15 – 13.00
درا�سة حالة �ص111
			
			�إيجاز اليوم
		
 14.30 – 14.15ا�سرتاحة
ا�ستعرا�ض �سريع ملعظم الق�ضايا الهامة فيجميع
 15.30 – 14.30متابعة وتقييم
الوحدات التدريبية.
			
ف�سحة لتو�ضيح الق�ضايا الهامة.
			
مناق�شة تقييم يف اجلل�سة العامة (با�ستخدام الأ�سئلة
			
الواردة على ال�صفحة )25
			
تقييم الأفراد لور�شة العمل
			
اختتام الور�شة من قبل اجلمعية الوطنية/املكتب الفرعي
 16.00 – 15.30اختتام ور�شة العمل
توفري املعلومات عن اخلطوات التالية:
			
الوداع -وتبادل عناوين االت�صال
			

مواد الدعم

باور بوينت/الوحدة التدريبية ()7
ال�شرائح  ،2-1لوحة قالبة
ال�شريحة  3-ن�شرة لتوزيع
ال�شرائح 5-4
ال�شرائح 10-6
ال�شرائح 12-11
		
لوحة قالبة
ال�شرائح 15-10
ال�شريحة 16

ن�شرات للتوزيع
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مخطط ور�شة العمل -اليوم
ترتيب القاعة
اجلمعية الوطنية:
التاريخ :
املدرب /املدربون:
عدد امل�شاركني:

�أهداف التدريب

الوقت
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املو�ضوع

الأن�شطة

مواد الدعم
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ملحق

امللحق  – 4جدول امل�شاركني بالن�شاط  4-4من �أجل حتديد املوارد املطلوبة لتلبية احتياجات
املجتمع املحلي

احتياجات املجتمع املحلي

املوارد املتاحة

املهارات املتاحة

املوارد واملهارات غري املتاحة
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امللحق  – 5منوذج التقييم
التاريخ
املكان
يرجى تدوين �إجاباتكم على البيانات التالية با�ستخدام �سلم الدرجات التايل:
		
�ضعيف جد ًا
1
0

		
غري مر�ضي
2

		
مر�ضي
4
3

جيد

5

		
7
6

هل كان التدريب مالئم ًا بالن�سبة لك كعامل يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر؟
1
هل كان التمرين مخطط ًا له وجرى تقدميه تقدمي ًا منطقي ًا؟
2
�	3أ -هل كان تعليم اجلانب النظري مالئم ًا بالن�سبة لك؟
ب -هل كان التعليم اخلا�ص باملهارات مالئم ًا لك؟
هل كانت عنا�صر اجلانب النظري وعنا�صر املهارات متوازنة ب�شكل جيد؟
4
�	5أ -هل غطى التمرين كل املوا�ضيع املطلوبة؟
ب -هل احتوى دليل امل�شارك ،وال�شرائح وغريها من املواد على معلومات جيدة؟
�	6أ -هل غطت الأن�شطة واملناق�شات املو�ضوعات ذات ال�صلة؟
ب -هل وفرت الأن�شطة واملناق�شات طريقة جيدة للتعلم؟
هل كانت التغذية الراجعة من املدرب ب�ش�أن الأن�شطة وعمل املجموعة ذات فائدة؟
7
تقييم وحدات التدريب (رجاء تقييم وحدات التدريب التي جرى تدريبكم فيها)
8
 .1الأزمات والدعم النف�سي -االجتماعي.
 .2ال�ضغط النف�سي والتكيف.
 .3اخل�سارة واحلزن.
 .4الدعم النف�سي -االجتماعي القائم على املجتمع املحلي.
 .5الإ�سعاف الأويل النف�سي واالت�صال الداعم.
 .6الأطفال.
 .7دعم املتطوعني واملوظفني.
يرجى التعقيب حول مدى تطور قدرتك على تقدمي الدعم النف�سي -االجتماعي.
9
(رجاء بيان جماالت التعلم بالتحديد)
10

رجاء الذكر �أين من املمكن تخ�صي�ص وقت �أطول لبع�ض الأن�شطة.

11

رجاء الذكر �أين كان من املمكن تخ�صي�ص وقت �أقل لبع�ض الأن�شطة.

�	12أية تعليقات �أخرى (رجاء الكتابة على ظهر الورقة عند احلاجة).
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�	13إجمايل التقييم للم�ضمون (ا�ستخدم درجات ا�سلم الدرجات الواردة �أعاله).
�	14إجمايل التقييم للتقدمي (ا�ستخدم درجات ال�سلم ب�أعاله).

ممتاز
8
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امللحق  – 5املوارد
 .1الإجراءات املعيارية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر
بالن�سبة لكل �أن�شطة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
هناك بع�ض الأعمال والإجراءات التنظيمية التي ال بد من
�إمتامها .وعند التخطيط لو�ضع برنامج خا�ص بالدعم
النف�سي -االجتماعي ،ت�سلك هذه الإجراءات م�سار الدورة
املعيارية لتطبيق الربامج.
 .1قم بح�صر االحتياجات على نحو يبينّ الو�ضع الكامل
عقب حالة الطوارئ ويظهر ب�شكل وا�ضح الأولويات
املحلية ويع ّرف ما هي الرفاهة النف�سية -االجتماعية
يف بيئة معينة .يف هذه املرحلة املبكرة ،يجرى اتخاذ
خطوات لتطوير م�ؤ�شرات تعرب عن الهدف الإجمايل ملا
يتوخى الربنامج حتقيقه.
 .2قم ب�إعداد الإطار املنطقي للوثيقة اخلا�صة بالربنامج
التي تعرب عن منطق الربنامج وت�شكل الأ�سا�س الذي
يقوم عليه لتخطيط التنفيذ واعتماد �أ�ساليب املتابعة.
 .3قم بت�صميم ور�سم خط الأ�سا�س الذي يوفر املعلومات
ع��ن نطاق ال�برن��ام��ج والتغيريات املرتقب احداثها
خ�ل�ال ال��ع��م��ل .ويت�ضمن خ��ط الأ���س��ا���س��ي و�ضعية
امل�ؤ�شرات املعتمدة يف املرحلة ال�سابقة للربنامج.

 .4خطط ونفذ عملية متابعة متوا�صلة على امل�ؤ�شرات
واجلوانب الكمية والنوعية التي تن�ش�أ خالل مرحلة
التنفيذ (�سواء كانت مو�ضع تخطيط �أم ال).
 .5قم ب�إجراء تقييم ي�صف تنفيذ الربنامج ويقي�س
درجة النجاح الذي حققه يف بلوغ الأهداف املحددة.

 .2توجيهات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني
الوكاالت اخلا�صة بال�صحة النف�سية وبالدعم
النف�سي -االجتماعي يف حاالت الطوارئ
تعترب توجيهات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
اخلا�صة بال�صحة النف�سية وبالدعم النف�سي -االجتماعي
يف حاالت الطوارئ الأداة الرئي�سية يف جمال التخطيط
لردود الفعل الدنيا حيال الأو�ضاع املت�أزمة.
وقد طورت اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت قائمة
مرجعية لال�ستخدام امليداين لتوجيهات اللجنة اخلا�صة
بال�صحة النف�سية وبالدعم النف�سي -االجتماعي يف حاالت
الطوارئ (.)2008
تتوفر الإر�شادات والقائمة املرجعية لال�ستخدام امليداين
على ال�شبكة:
www.humanitarianinfo.org/iasc/
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 .3فريق العمل النف�سي -االجتماعي

قام فريق العمل النف�سي -االجتماعي

http://www.forcedmigration.org/psychosocial

بتطوير عدد من الوثائق الإر�شادية املت�صلة باملفاهيم
اخلا�صة بتطوير �أعمال التدخل النف�سي -االجتماعي.

 .4املركز النف�سي -االجتماعي

�أعمال التدخل النف�سي -االجتماعي .دليل خا�ص بتخطيط
وتنفيذ الربامج النف�سية -االجتماعية .من�شورات املركز
النف�سي -االجتماعي (.)2009
تتوفر تفا�صيل خا�صة بكل خ��ط��وة يف دورة الربنامج
�ضمن املذكرة الإر�شادية للمركز النف�سي -االجتماعي،
حول كيفية تنفيذ الأن�شطة النف�سية -االجتماعية عقب
الكوارث.
كلتا الوثيقتني متوفرتان على املوقع الإلكرتوين للمركز
النف�سي -االجتماعي:
www.ifrc.org/psychosocial

تتوافر �إر�شادات مرجعية محددة لكل خطوة من خطوات
الدورة يف املواقع التالية:
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تقييم االحتياجات
(� ،)IASC Guidelineصفحة 38-45
امل�ؤ�شرات
م��ذك��رة امل��رك��ز النف�سي -االجتماعي ب�ش�أن امل�ؤ�شرات
متوفرة على املوقع الإلكرتوين:
،www.ifrc.org/psychosocial
http://www.forcedmigration.org

الإطار املنطقي
دليل عملية التخطيط للم�شروع -االحتاد الدويل لل�صليب
الأحمر 2002
http://participation.11omb.com/PCD/
PPPhandbook.pdf

املتابعة
�إر�����ش����ادات ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة امل�����ش�ترك��ة ب�ين ال��وك��االت

http://www.globalpolicy.org/ngos/
aid/2007/0209goodenough.pdf

التقييم
االحت��اد ال��دويل لل�صليب الأحمر ( -)2007الرقابة
والتقييم

http://www.interventionjournal.com
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جدول الأعمال العاملي لالحتاد الدويل ()2010 - 2008
�أهدافنا

الهدف  :1تقليل عدد الوفيات والإ�صابات و�آثار الكوارث.
الهدف  :2تقليل عدد الوفيات ،واال�صابات املر�ضية والآثار الناجمة عن الأمرا�ض وطوارىء ال�صحة العامة.
الهدف  :3زيادة قدرات املجتمع املحلي ،واملجتمع املدين وال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على التعامل مع حاالت
اال�ست�ضعاف الأكرث احلاح ًا.
الهدف  :4ترويج احرتام النوع والتقليل من التع�صب والتمييز والعزل االجتماعي.

�أولوياتنا

حت�سني م�ستوى قدراتنا املحلية ،والإقليمية والدولية على مواجهة الكوارث وطواريء ال�صحة العامة.
م�ضاعفة �أعمالنا داخل املجتمعات املحلية امل�ست�ضعفة يف جمال الدعم ال�صحي ،مكافحة املر�ض وتقليل خطر الكوارث.
�إحداث زيادة هامة يف براجمنا اخلا�صة بالإيدز وا�ستقطاب الدعم.
جتديد منا�صرتنا للق�ضايا الإن�سانية ذات الأولوية ال �سيما مكافحة التع�صب ،الو�صم بالعار والتمييز وا�ستقطاب الدعم
للتخفيف من خطر الكوارث.
يقوم االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بدعم الأن�شطة الإن�سانية للجمعيات الوطنية و�سط
ال�سكان املعر�ضني للت�أذي.
من خالل تن�سيق الإغاثة الدولية يف حاالت الكوارث والت�شجيع على دعم التنمية ،ي�سعى االحتاد �إلى مكافحة الآالم
الإن�سانية والتخفيف منها.
ي�شكل االحتاد الدويل واجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مع ًا احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر.
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يتولى االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ترويج الن�شاطات
الإن�سانية للجمعيات الوطنية لدى النا�س امل�ست�ضعفني .وي�سعى االحتاد من خالل تن�سيق
�أعمال الإغاثة الدولية �أثناء الكوارث وت�شجيع الدعم الإمنائي �إلى منع الآالم الإن�سانية
والتخفيف من وقعها.
ي�شكل االحتاد الدويل واجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر جمتمعة
حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

معاً من �أجل
االن�سانية
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