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الن�شرة الإخبارية التكيف مع الأزمات ،وذلك من خالل موقع املركز املرجعي
للدعم النف�سي-االجتماعي على �شبكة الإنرتنتhttp://psp.drk.dk :
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�شكر وتقدير
نود �أن نعرب عن �شكرنا وتقديرنا للإ�سهامات التي قدمها اخلرباء واملمار�سون النف�سيون-
االجتماعيون يف �شتى �أرجاء العامل والتي وردت يف مراحل تطوير هذا العمل املكثف.
رئي�س التحرير
Nana Wiedeman

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

ي�سر املركز املرجعي للدعم 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 :ال�صليب الأحمر النم�ساوي ،ال�صليب الأحمر الكندي ،ال�صليب الأحمر الفرن�سي،
ال�صليب الأحمر اجلامايكي ،جامعة كوبنهاغن وجامعة نتنهام
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مقدمة الن�سخة (الطبعة) العربية لدليل امل�شارك
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 .
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االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
االحمر والهالل االحمر

عندما تقع ال �ك��وارث ،وتت�أجج ال�ن��زاع��ات ،وتتف�شى
الطوارئ ال�صحية ،ويفقد النا�س �أقاربهم �أو �أ�صدقاءهم
�أو منازلهم و�سبل معي�شتهم ،فالنتيجة هي حدوث املعاناة
الإن�سانية .عندئذ ،تت�شكل ال�صورة من عنا�صر الأمل،
واحلزن ،واجلزع ،والغ�ضب ،والإحباط ،وتنعك�س املبادئ
والقيم الأ�سا�سية حلركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
يف الدعم النف�سي-االجتماعي الذي نقدمه للمت�ضررين.
ت�ستعر�ض هذه املقدمة تاريخ احلركة الدولية ور�سالتها
ومبادئها وتع ّرف القارئ الكرمي بعمل املركز املرجعي
للدعم النف�سي-االجتماعي.
ولدت احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
يف العام  ،1859عندما �شهد ال�شاب ال�سوي�سري هرني
دون ��ان معركة دم��وي��ة دارت ب�ين جيو�ش الإم�براط��وري��ة
النم�ساوية وجيو�ش التحالف الفرن�سي-ال�سرديني بالقرب
من بلدة �سولفرينو الإيطالية ،حيث �سقط على �أر�ض الوغى
ما يقرب من � 40ألف �شخ�ص ،ما بني قتيل ومحت�ضر،
وحيث افتقد اجلرحى ما يحتاجونه من رعاية طبية.
وقد قام دون��ان ف��ور ًا بتنظيم ال�سكان املحليني يف حملة
ا�ستهدفت ت�ضميد جراح اجلنود و�إطعامهم وموا�ساتهم.
وعند عودته ،دع��ا �إل��ى �إيجاد جمعيات وطنية للإغاثة
مل�ساعدة اجلرحى يف احل��روب ،ومهد بذلك ملا �أ�صبح
يعرف فيما بعد باتفاقيات جنيف.
�أما اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،فقد ت�شكلت يف عام
 ،1863عندما �أعلن خم�سة �أ�شخا�ص ،من بينهم هرني

دون��ان ،عن ت�أ�سي�س «اللجنة الدولية لإغاثة اجلرحى»،
والتي �أ�صبحت ت�سمى فيما بعد بـ»اللجنة الدولية لل�صليب
الأح �م��ر» .وكانت �شارتها عبارة عن �صليب �أحمر على
خلفية بي�ضاء — �أي بعك�س �ألوان العلم ال�سوي�سري.

الر�سالة والدور

االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
هو �أكرب منظمة �إن�سانية يف العامل تقدم امل�ساعدة من دون
�أي متييز على �أ�سا�س اجلن�سية ،العرق ،املعتقدات الدينية،
الطبقة االجتماعية� ،أو الآراء ال�سيا�سية.
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فمن خالل العمل التطوعي ،ي�سعى االحت��اد جاهد ًا �إلى
متكني املجتمعات املحلية كي ت�صبح قادرة على الت�صدي
ب�صورة �أق��وى للمعاناة الإن�سانية وه��ي م�سلحة بالأمل
واح�ت�رام ك��رام��ة الإن���س��ان وم��راع��اة امل���س��اواة .فر�سالة
االحتاد الدويل تتلخ�ص يف «حت�سني �أو�ضاع الفئات اال�شد
�ضعفا من خالل ح�شد القدرة الإن�سانية».
ت�أ�س�س االحت��اد ال��دويل عام  1919وهو ي�ضم الآن يف
ع�ضويته  186جمعية وطنية لل�صليب الأحمر �أو الهالل
الأح�م��ر ،بالإ�ضافة �إل��ى الأم��ان��ة العامة ،التي تتخذ من
جنيف مقر ًا لها و�أكرث من « 60بعثة» منت�شرة يف مواقع
ا�سرتاتيجية ل��دع��م الن�شاطات ال�ت��ي ت� ّع��م ط��ول العامل
وعر�ضه.
ينفذ االحت��اد ال��دويل عمليات �إغ��اث��ة مل�ساعدة �ضحايا
الكوارث ،باال�ضافة الى العمل التنموي الذي يهدف لتعزيز
قدرات اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء ،ويركز عمله يف �أربعة
جماالت �أ�سا�سية:
•ترويج القيم الإن�سانية
•اال�ستجابة للكوارث
•الت�أهب للكوارث
•الرعاية ال�صحية واملجتمعية
ويعترب الدعم النف�سي-االجتماعي حيوي ًا ،كما و�أنه من

ال���ض��روري دجم��ه يف الن�شاطات التي يتم تنفيذها يف
املجاالت الأربعة امل�شار �إليها �أعاله.
�إن االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر هو �أحد املكونات الثالثة للحركة الدولية لل�صليب
الأح�م��ر وال�ه�لال الأح �م��ر� ،أم��ا املكونان الآخ ��ران فهما
اجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
تقدم اجلمعيات الوطنية يف بلدانها �سل�سلة من اخلدمات
الإن�سانية ،مبا يف ذلك خدمات الإغاثة يف حاالت الطوارئ
والربامج ال�صحية واالجتماعية .كما يقدم العديد من
ه��ذه اجلمعيات الوطنية ال��دع��م النف�سي-االجتماعي
للم�ستفيدين .يف �أوقات احلروب .تعمل اجلمعيات الوطنية
كذلك على م�ساعدة املدنيني املت�ضررين وتدعم اخلدمات
الطبية الع�سكرية ،كلما كان ذلك منا�سب ًا.
�أما اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،فهي منظمة تتخذ
لنف�سها ر�سالة �إن�سانية تتلخ�ص يف حماية حياة وكرامه
�ضحايا احل ��روب وال�ع�ن��ف ال��داخ�ل��ي وت��وف�ير امل�ساعدة
الالزمة لهم� .إن اللجنة الدولية توجه وتن�سق ن�شاطات
الإغاثة الدولية ،التي تقوم بها احلركة �أثناء النزاعات
امل�سلحة.

دل � � � �ي� � � ��ل امل � � �� � � �ش� � ��ارك

14

املبادئ الأ�سا�سية

ينبغي �أن ي�سرت�شد كل ما تقوم به احلركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر باملبادئ الأ�سا�سية التالية:
• الإن�سانية �إن احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ,التي ُولدت من الرغبة يف �إغاثة اجلرحى يف
ميادين القتال دون متييز بينهم ,ت�سعى �سواء على
ال�صعيد ال��دويل �أو الوطني �إلى منع املعاناة الب�شرية
حيثما وجدت والتخفيف منها .كما و�أن هدفها هو �أن
حتمي احلياة وال�صحة وتكفل االحرتام للإن�سان ,وهي
ت�سعى �إلى تعزيز التفاهم وال�صداقة والتعاون وال�سالم
الدائم بني جميع ال�شعوب.
• عدم التحيز ال تقوم احلركة ب�أي متييز على �أ�سا�س
اجلن�سية �أو ال�ع��رق �أو املعتقدات الدينية �أو الو�ضع
االجتماعي �أو الآراء ال�سيا�سية .فهي ت�سعى �إلى التخفيف
من معاناة الأف��راد م�سرت�شدة مبعيار واح��د هو مدى
حاجتهم للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم احتياج ًا.
• احلياد يف نطاق �سعيها لالحتفاظ بثقة اجلميع ،متتنع
احلركة عن اتخاذ موقف م�ؤيد لطرف �ضد �آخر �أثناء
احل��روب ،كما حتجم عن الدخول يف املجادالت ذات
الطابع ال�سيا�سي �أو العن�صري �أو الديني �أو الأيديولوجي.
• اال�ستقالل تتمتع احل��رك��ة باال�ستقالل .ورغ��م �أن
اجلمعيات الوطنية تعترب �أج�ه��زة معاونة حلكومات
بلدانها يف جمال اخلدمات الإن�سانية وتخ�ضع للقوانني
ال�سارية يف تلك البلدان ،ف�إن عليها �أن حتافظ دائم ًا
على ا�ستقاللها مب��ا يجعلها ق��ادرة على العمل وفق ًا
ملبادئ احلركة يف جميع الأوقات.
• اخلدمة التطوعية ت�ق��وم احل��رك��ة على اخلدمة
التطوعية وال ت�سعى للربح ب�أية �صورة.
• الوحدة ال ميكن �أن يوجد يف �أي بلد من البلدان �سوى
جمعية واحدة لل�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر ,ويجب
�أن تكون تلك اجلمعية مفتوحة �أمام اجلميع و�أن متار�س
�أن�شطتها يف كامل �إقليم هذا البلد.

• العاملية احلركة الدولية لل�صليب الأح�م��ر والهالل
الأح �م��ر ح��رك��ة عاملية تتمتع فيها اجلمعيات بكافة
احلقوق املت�ساوية كما تلتزم كل منها بواجب م��ؤازرة
اجلمعيات الأخرى.

ال�شارات

ي�ستخدم االحتاد الدويل كرمز له �شارتني ي�سهل التع ُّرف
عليهما عاملي ًا  -ال�صليب الأح �م��ر وال �ه�لال الأح �م��ر -
وكالهما مطبوعان باللون الأحمر على �أر�ضية بي�ضاء.
ولهاتني ال�شارتني ت��اري��خ ط��وي��ل .فقد مت اعتماد �شارة
ال�صليب الأح �م��ر ر�سمي ًا يف ع��ام � .1864أم��ا �شارة
الهالل الأحمر ،فقد تبنتها الإمرباطورية العثمانية يف
عام  1876ومت االع�تراف بها يف اتفاقية جنيف لعام
 .1929وت�ستخدم �شارة الهالل الأحمر اليوم بدل �شارة
ال�صليب الأحمر يف العديد من البلدان الإ�سالمية.
ومع �إقرار الربوتوكول الإ�ضايف الثالث يف عام ،2005
�أ�صبحت «الكر�ستالة احل �م��راء» ث��ال��ث � �ش��ارة معتمدة
لالحتاد مبوجب القانون الدويل وهي تتمتع باملكانة ذاتها
التي يتمتع بها كل من ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
وبطرحه اح�ت�م��االت ج��دي��دة �أم ��ام اجلمعيات الوطنية
والدول الراغبة با�ستخدام الكر�ستالة احلمراء ،فقد �أقام
الربوتوكول الثالث الدليل على التزام احلركة الدولية
بالعمل الإن�ساين القائم على اال�ستقالل واحلياد.
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لقد ح�صدت الكوارث والنزاعات امل�سلحة خالل العقود
الأخرية ح�صيلتها املتزايدة من ال�ضحايا املدنيني .ومن
�أجل ا�ستكمال الربامج التقليدية يف التعامل مع احلاجات
الأ�سا�سية وامل��ادي��ة لل�سكان املت�ضررين ،كالغذاء وامل��اء
وامل� ��أوى ،فقد عمل االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر وغريه من املنظمات الإن�سانية
على تطوير برامج جديدة للت�صدي للمعاناة النف�سية
واالجتماعية لدى ال�سكان املت�ضررين.

طرح االحتاد الدويل «برنامج الدعم النف�سي-االجتماعي»
يف عام  ،1991وهو برنامج م�شرتك بني جميع القطاعات
وي�ق��ع �ضمن اخت�صا�صات ق�سم ال�صحة وال��رع��اي��ة يف
االحت ��اد .ومل�ساعدة االحت��اد يف تنفيذ ال�برن��ام��ج� ،أق��ام
ال�صليب الأحمر الدمنركي يف عام « 1993املركز الدويل
املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي» كمركز للتميز يف
هذا املجال .ويف عام  ،2004تغري ا�سم املركز لي�صبح
«املركز املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي».

يتجلى تنامي اهتمام املجتمع ال��دويل امل�ستمر بالآثار
النف�سية واالجتماعية للكوارث واحل��روب يف ه��ذا الكم
امل�ت��زاي��د م��ن الأدب �ي��ات ال�ت��ي ت�ت�ن��اول ال��رف��اه النف�سي-
االجتماعي ،ويف الزيادة امللحوظة يف عدد امل�شاريع واملوارد
التي ت�سعى �إل��ى تقدمي امل�ساعدة النف�سية-االجتماعية
للمت�ضررين .ويعترب ه��ذا جم��ال جديد ن�سبي ًا كما و�أن
الدليل على فعاليته يف تزايد.

وب�صفته م��رك��ز ًا للتميز ،ف ��إن «امل��رك��ز املرجعي للدعم
النف�سي-االجتماعي» (الذي �سن�شري �إليه يف هذا العمل
بعبارة «م��رك��ز ال��دع��م النف�سي-االجتماعي») ي�ساعد
اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف
تطوير خدمات نف�سية-اجتماعية قائمة على املجتمع
املحلي يف املناطق املت�ضررة ب�أحداث الأزمات.

ي�ستهدف مركز الدعم النف�سي-االجتماعي
حتقيق ما يلي:

• زيادة الوعي بردود الأفعال النف�سية-االجتماعية التي
تتولد �أثناء الكوارث و�/أو اال�ضطرابات االجتماعية.
• تي�سري الدعم النف�سي-االجتماعي.
• ترويج �إع��ادة ال�شبكات املجتمعية و�آليات التكيف �إلى
�أو�ضاعها ال�سابقة.
• متكني اجل�م�ع�ي��ات ال��وط�ن�ي��ة م��ن ف�ه��م االح�ت�ي��اج��ات
النف�سية-االجتماعية للفئات امل�ست�ضعفة وتلبيتها بطرق
�أف�ضل.
• ترويج الرعاية املقدمة �إل��ى القائمني على الرعاية
�أنف�سهم وامل�ساعدة العاطفية �إلى املوظفني واملتطوعني.
�إال �أن مركز الدعم النف�سي-االجتماعي ال يتدخل ب�شكل
مبا�شر مع املت�ضررين ،بل ي�ساعد اجلمعيات الوطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر على ذلك من خالل
موظفيها ومتطوعيها املحليني وكما و�أنه ي�ساعد يف بناء
�شبكات �إقليمية ومحلية للدعم النف�سي-االجتماعي.
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يبني هذا الدليل ،الذي قام ب�إعداده املركز املرجعي
للدعم النف�سي-االجتماعي ،ال ��دور ال�ف�ع��ال املتنامي
لل�صليب الأح �م��ر وال �ه�لال الأح �م��ر يف ت��وف�ير ال��دع��م
النف�سي-االجتماعي .واملعروف �أن الطريقة ،التي يعاين
فيها الأفراد والعائالت واملجتمعات املحلية من احلاالت
ال�ط��ارئ��ة وي�ستجيبون لها تتباين تباين ًا ك �ب�ير ًا ج��د ًا،
فمعظم النا�س ميتلكون القدرة على مواجهة الظروف
بالغة ال�صعوبة والتغلب عليها� ،إال �أن عدد ًا �أ�صغر منهم
قد يحتاجون �إل��ى تلقي م�ساعدة للتعامل مع الأعرا�ض
امل�ستمرة للأ�سى والأمل.
ي�سرت�شد ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف عملهما
ب�إر�شادات م�شروع «ا�سفري» (امليثاق الإن�ساين واملعايري
الدنيا ملواجهة الكوارث) ،ويف الآونة الأخرية ب�إر�شادات
اللجنة ال��دائ�م��ة امل�شرتكة ب�ين ال��وك��االت ،فيما يخ�ص
ال�صحة النف�سية وال��دع��م النف�سي-االجتماعي ،وهي
�إر�شادات مركزية بالن�سبة لهذا الدليل .ويجد القارئ يف
امللحق عدد ًا من الروابط �إلى مواقع على �شبكة الإنرتنت،
كما يجد ملخ�ص ًا لتلك الإر��ش��ادات الرئي�سية فما يتعلق
بالدعم النف�سي-االجتماعي.
مت تطوير هذه الإر�شادات بالتعاون فيما بني فريق العمل
اخلا�ص بال�صحة النف�سية والدعم النف�سي-االجتماعي يف
حاالت الطوارئ ،املنبثق عن اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني
الوكاالت ،من جهة ،واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر وغريه من املنظمات الدولية ،مثل
منظمة ال�صحة العاملية ،منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) وم�ؤ�س�سة �إن�ق��اذ الطفل ،م��ن جهة �أخ��رى.
وتقدم هذا الإر�شادات ،املن�شورة يف عام  ،2007و�صف ًا
خل�صائ�ص جمموعة وا�سعة من الأعمال ،التي مت القيام
بها يف هذا املجال وفق ًا لأربعة م�ستويات:
• م�ستوى تلبية احتياجات النا�س من اخلدمات الأ�سا�سية
والأمن؛
• م�ستوى تعزيز ال��دع��م ال��ذي يقدمه املجتمع املحلي
والعائلة؛

• م�ستوى تقدمي �أ�شكال مركزة وغ�ير متخ�ص�صة من
الدعم؛
• م�ستوى تقدمي خدمات متخ�ص�صة.
قد تكون ،عزيزنا القارئ ،قد اكت�سبت خربة من العمل
عرب واحد �أو �أكرث من هذه امل�ستويات .و�أينما كان موقع
عملك ،ف ��إن «دل�ي��ل امل���ش��ارك» ه��ذا ،ال��ذي كتب ملواكبة
الربنامج التدريبي ملركز الدعم النف�سي-االجتماعي،
ي�سعى �إلى حتقيق ما يلي:
• تعميق ال��وع��ي بخ�صو�ص ردود ال�ف�ع��ل النف�سية-
االجتماعية جتاه الأزمات والظروف احلياتية؛
• حت�سني �إجراءات الت�أهب للكوارث واال�ستجابة لها؛
• تي�سري الدعم النف�سي-االجتماعي قبل الكارثة و�أثناءها
وبعدها؛
• ترويج قدرة الأفراد واملجتمعات املحلية على املواجهة؛
• حت�سني امل�ساعدات الوجدانية للموظفني واملتطوعني.
ت�شكل ال��وح��دات التدريبية ال�سبع ،التي ي�ضمها دليل
امل �� �ش��ارك ه ��ذا ،ج ��زء ًا م��ن ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي ملركز
الدعم النف�سي-االجتماعي .وي�ضم الدليل مواد تكميلية
و�إر�شادات حول امل�صادر الأخ��رى املتاحة يف املطبوعات
وعلى �شبكة الإن�ترن��ت .كما ميكن ا�ستخدامه منفرد ًا
كدليل تعليمي� ،أو دليل مقرر لدورة تدريبية تن�شيطية� ،أو
كمرجع لعملك يف امليدان .وكما هو احلال بالن�سبة جلميع
الإر� �ش��ادات العامة ،ف��إن��ك بحاجة �إل��ى تكييف الأف�ك��ار
امل�شمولة يف هذه الوحدات التدريبية بحيث تتالءم مع
ال�سياق الثقايف املعني الذي تعمل فيه.
ت�شمل هذه ال�سل�سلة كذلك« :دليل املدرب»« ،عرو�ض باور
بوينت للمدرب» ،و «دليل التدخالت النف�سية-االجتماعية».
يرجى العلم ب�أننا نرحب ب ��أي ات�صال لطلب احل�صول
على مزيد من املعلومات .كما ميكنكم �إر�سال اقرتاحاتكم
ومالحظاتكم �إلى العنوان التايل:
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املركز املرجعي للدعم النف�سي -االجتماعي
با�ست�ضافة ال�صليب الأحمر الدمنركي
Copenhagen, Denmar Blegddamsvej 27, DK-2100
هاتف+ 45 35 25 92 00 :
فاك�س+ 45 35 25 93 50 :
الربيد الإلكرتوينpsychosocial.center@ifrc.org :

املركز املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي هو �أحد الأجهزة املنبثقة
عن االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب الأح�م��ر وال�ه�لال الأحمر
ويعمل بال�شراكة مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من �أجل خدمة
االحتياجات النف�سية-االجتماعية ل�ل�أف��راد واملجتمعات املحلية.
وميتلك املركز قاعدة بيانات كبرية للمن�شورات التي تتناول الدعم
النف�سي-االجتماعي ،وميكن الدخول �إليها من خالل العنوان التايل
على �شبكة الإنرتنتwww.ifrc.org/psychosocial :
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الأزمات والدعم النف�سي
االجتماعي
النقاط املطلوب تعلمها

• الأزمات.
• الدعم النف�سي-االجتماعي.
• احتياجات الدعم النف�سي-االجتماعي.
• �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.
• املهارات والقدرات يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي.

تعمل جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من
خالل متطوعيها وموظفيها من �أجل حت�سني معي�شة �أ�شد
الفئات �ضعف ًا .وال يعني هذا فقط توفري الطعام واملاء
وامل�ساعدات الطبية للمحتاجني ،بل يعني �أي�ض ًا االهتمام
باالحتياجات النف�سية-االجتماعية التي تن�ش�أ لديهم خالل
وبعد وقوع الأزمات
لقد ت��أث��ر ح��وايل  268مليون �شخ�ص يف ك��ل ع��ام من
�أعوام العقد املا�ضي بالكوارث ،كما ت�أثر كثريون غريهم
بالنزاعات والأوبئة و�أ�شكال �أخرى من الأزمات .ويف ظل
�أو�ضاع تكون فيها حياتنا وحياة النا�س املحيطني بنا قد
انقلبت ر�أ�س ًا على عقب ،جند لدينا الدافع لأن نعيد الأمور
�إلى ن�صابها.
• ميكن تقدمي الدعم النف�سي-االجتماعي للمت�ضررين
با�ستخدام عدة و�سائل مختلفة:
• من خ�لال التواجد واال�ستماع لوقائع ت�أثر �أ��س��رة ما
بحادثة مفجعة.
• من خالل االت�صال بالأقارب
• من خالل تنظيم الأمور العملية
• من خالل ت�شجيع ودعم املبادرات املجتمعية ،مثل الدعم
الأ�سري ،التدخالت املدر�سية ،برامج التدريب املهني
والتدريب على املهارات ،وت�أ�سي�س املراكز املجتمعية.
• من خالل ت�شكيل جمموعات الدعم.
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بع�ض الأمثلة على ن�شاطات
الدعم النف�سي-االجتماعي:
• بعد واقعة ح�صار مدر�سة ب�سالن عام � ،2004أقام
االحتاد الدويل وال�صليب الأحمر الرو�سي مركز ًا
جمتمعي َا وو�ضعا برناجم ًا تقوم فيه املمر�ضات
ب��زي��ارات ميدانية ،كما �أق��ام مع�سكرات �صيفية
للأطفال املت�ضررين.
• ويف �سرياليون ،حيث كثري ما تعر�ضت له الفتيات،
اللواتي مت اختطافهن وا�ستغاللهن جن�سي ًا من قبل
اجلماعات امل�سلحة� ،إلى و�صمهن بالعار والتحر�ش
اجلن�سي بعد عودتهن .وقد �ساعد احلوار املجتمعي
ال�سكان املحليني على فهم الفتيات .كما فر�ضت
جل��ان رف ��اه ال�ف�ت�ي��ات غ��رام��ات ع�ل��ى م��ن ي�سيء
معاملتهن .وقد �أ�سهمت هاتان املبادرتان يف �إعادة
دمج ه�ؤالء الفتيات يف املجتمع املحلي.
• مت �إق��ام��ة بيت ع��زاء عند حافة قرب جماعي يف
�إح��دى املناطق التي ت��أث��رت بت�سونامي املحيط
الهندي ،حيث ا�ستطاع النا�س الدخول والوقوف
حلظة �صمت .وقد تطور بيت العزاء هذا فيما بعد
لي�صبح مركز ًا جمتمعي ًا.

ن�ستعر�ض يف هذه الوحدة التدريبية االحتياجات النف�سية-
االجتماعية لل�سكان بعد وقوع �أزمة ما ،ونناق�ش الق�ضايا
التالية على وجه التحديد:

ما املق�صود مب�صطلح «الأزمة»؟

الأزمة يف �إطار هذا امل�ضمون هي حدث رئي�سي وقع خارج
نطاق التجربة االعتيادية اليومية ،والتي تهدد ب�شكل كبري
امل�شاركني والتي تكون م�صحوبة مب�شاعر العجز والرعب
�أواخلوف.

تعريف الأزمة
�أي ان �ق �ط��اع م �ف��اج��ئ مل �ج��رى الأح� � ��داث يحتم
�إع ��ادة تقييم �أ�ساليب العمل والتفكري يف حياة
الفرد �أو املجتمع� ،أو �شعور عام بفقدان الأ�س�س
االعتيادية للن�شاطات اليومية .مث ًال ،قد يواجه
فرد ما �أزم��ة عندما حتدث تغريات مفاجئة غري
طبيعية يف حياته ،مثل وفاة �أحد الأحبة �أو فقدان
�شخ�ص ملوظفيه �أو اعتالل �صحته.

الر�سم التو�ضيحي ( :)1عنا�صر عملية الت�أهب واال�ستجابة يف �أية جمعية وطنية لل�صليب الأحمر
�أو الهالل الأحمر
-3اذا مل تتوفر ل��دى اجلمعية
الوطنية ق��درات م�سبقة� ،ستربز
احل��اج��ة �إل��ى م�ساعدة خارجية،
ل �ك��ن ه ��ذه احل ��اج ��ة �ستتناق�ص
مب� ��رور ال ��وق ��ت وب �ن ��اء ال �ق ��درات
الذاتية

تعايف
تطور
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 -1ما هي الأزمة؟
 -2ما هو الدعم النف�سي-االجتماعي؟
 -3كيف نتجاوب مع امل�ستويات املختلفة لالحتياجات؟
 -4كيف نعزز مهاراتنا وقدراتنا العامة ب�صفتنا موظفني
ومتطوعني؟

ت�تراوح الأزم��ات من حيث وقعها بني احل��وادث الفردية
والكوارث اجلماعية ،وقد تت�ضمن �أخذ رهائن �أو انت�شار
�أوبئة �أو وقوع دمار يلحق باملجتمع كله نتيجة الأعا�صري.

اعتيادي
 -1يف الأوقات « االعتيادية « تكون جمعية ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر
قد بنت قدراتها على اال�ستجابة للتحديات اجلديدة �أو امل�ستمرة التي تواجه
الرفاهة النف�سية االجتماعية

-2عندما ت�ق��ع « ح�ل��ة م �ت ��أزم��ة «
ت�ستخدم ن�شاطات الت�أهب متهيدا
لال�ستجابة

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

اعتيادي
-4بعد احل��ال��ة امل�ت��أزم��ة ،توا�صل اجلمعية
الوطنية عملها بقدرات ا�ضافية

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

�أمثلة
على الأزمات:
احل��وادث� ،أعمال العنف ،االنتحار ،الكوارث من
�صنع الإن�سان ،مثل احلروب واالنفجارات وت�سرب
الغاز والأوبئة.

كانت فقط ب�أثر رجعي ،ف��إن ذلك قد يخفف من الوقع
العاطفي لها� .أما اخل�سائر الناجمة عن حوادث �أو �أحداث
ع�شوائية ،فالتعامل معها ي�صبح �أ�صعب.

زلزال بام

ت�ؤثر عوامل مختلفة على نوع الوقع الذي �سيخلفه احلدث
على الفرد �أو املجتمع .و�سيكون للحدث نف�سه ولقدرة
امل��واج�ه��ة ل��دى املت�ضررين ت��أث�ير على ال��وق��ع النف�سي-
االجتماعي لأي حادث خطري.

خ�صائ�ص الأزمة

ق��د ي ��ؤث��ر ع��دد م��ن اخل�صائ�ص على ال��وق��ع النف�سي-
االجتماعي للأزمة ،وهذا يتوقف على نوع احلالة ونطاقها
ومدتها الزمنية.
يف الوقت ال��ذي ت��ؤدي فيه الأزم��ات الناجمة عن كوارث
طبيعية ،كانت�شار الأمرا�ض �أو حدوث النكبات الطبيعية،
يف ح��االت كثرية �إل��ى نوبات غ�ضب �إزاء معبود ما ،فقد
توجه �أحداث من �صنع الإن�سان الغ�ضب نحو ال�شخ�ص/
الأ�شخا�ص امل�سئولني عن احل��ادث ،وهو ما يفاقم غالب ًا
الوقع العاطفي .وقد ت�ؤثر درج��ة التعمد وم��دى القدرة
على احليلولة دون وقوع احلادث �إلى تعميق وقع احلدث،
�إذ �أنه قد ي�صبح من الأ�صعب تقبل الفاجعة التي ت�سبب
بها �شخ�ص تعمد �إحل��اق الأذى ،مثل حاالت التعذيب �أو
االعتداء� .إن املعرفة ب�أن الفاجعة كان بالإمكان منعها قد
ت�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة ال�شعور بالذنب.
يجد الكثريون م�صدر ًا للعزاء �إذا كانت املعاناة امل�صاحبة
للوفاة املفاجئة محدودة .ولهذا فمن املحتمل �أن العلم
بحدوث معاناة قبل الوفاة �سيعمق الوقع العاطفي على
ذوي املتوفى� .أما �إذا كانت اخل�سارة متوقعة ،حتى و�إن
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عندما �ضرب الزلزال مدينة بام القدمية والقرى
املحيطة بها يف �إيران عام  ،2003قتل ما ال يقل
عن � 32000شخ�ص ودمر �أكرث من  90%من
تلك املدينة ،مما �أدى �إل��ى ت�شريد 100000
�شخ�ص وتدمري امل�ست�شفيني املوجودين يف املدينة
وم�أوى الأيتام فيها .وقد قتل جراء الزلزال ن�صف
العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ،مما �أدى �إلى
�إعاقة عمليات الإنقاذ .وقد نام بع�ض الناجني يف
اخليام التي ن�صبت بالقرب من �أنقا�ض منازلهم،
فيما توا�صلت الهزات االرتدادية .وقد �أ�صبح �آالف
الأط �ف��ال يتامى ،فيما ت�صاعدت ف��ور ًا معدالت
البطالة نتيجة دمار امل�صانع و�أماكن العمل .وكان
الزلزال جمرد بداية لآالم النا�س يف (بام).
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قد ال تخلف الأزمات وا�سعة النطاق ،التي يت�أثر بها العديد
من النا�س� ،سوى ع��دد قليل من الناجني بحيث ي�صبح
من ال�صعب �أن ي�ساعد الواحد منهم الآخ��ر� .إال �أن هذه
الأزم��ات غالب ًا ما ت�سفر عن ا�ستجابة جمتمعية جماعية
وتظهر ا�ستعداد ًا دولي ًا لتقدمي الدعم ،مما ي�سمح للنا�س
بالتعبري عن حزنهم مع ًا .كما متيل الأزم��ة ،التي ت�ستمر
لفرتة زمنية ق�صرية� ،إلى �إحداث وقع عاطفي �أخف من
الوقع الذي حتدثه �أزمة ت�ستمر لفرتة زمنية �أطول� .إال �أن
الأح��داث املتكررة وال�شديدة ،مثلها مثل الأح��داث ذات
الفرتة الزمنية الأطول ،لها وقع �أكرب.

عوامل القدرة على املواجهة

«يبدي الكثري من النا�س قدرة على املواجهة� ،أي القدرة
على التكيف بطريقة جيدة ن�سبي ًا يف ظل املحن� ،إذ �أن
العديد من العوامل االجتماعية والنف�سية والبيولوجية
املتفاعلة ت��ؤث��ر على م��ا �إذا ك��ان النا�س �سيعانون من
م�شاكل نف�سية� ،أو �سيظهرون قدرة على مواجهة املحنة».
(�إر�� �ش ��ادات اللجنة ال��دائ�م��ة امل�شرتكة ب�ين ال��وك��االت،
� ،2007صفحة .)3
ت�سمى العوامل االجتماعية والنف�سية والبيولوجية ،التي
تبقي النا�س قادرين على املواجهة« ،عوامل وقائية» ،وهي
عوامل حتد من احتماالت حدوث �آثار نف�سية عنيفة لدى
مواجهة ال�شدائد �أو لدى وقوع املعاناة .فاالنتماء �إلى �أ�سرة
حنونة �أو جمتمع محلي رءوف ،واحلفاظ على التقاليد
والثقافات ،والتحلي ب�إميان ديني قوي �أو �أيدلوجية �سيا�سية
را��س�خ��ة ،ه��ي كلها �أمثلة للعوامل الوقائية .وبالن�سبة
للأطفال ،ف�إن وجود عالقات عاطفية م�ستقرة بينهم وبني
البالغني ووجود دعم اجتماعي داخل وخارج نطاق الأ�سرة،

القدرة على املواجهة �أو املرونة()Resilience

هي قدرة الفرد على التكيف مع التحديات وامل�صاعب
وا�ستعادة التوازن من جديد واملحافظة عليه عندما
يتعر�ض ال �ت��وازن ال�ق��دمي �إل��ى التحدي �أو التدمري.
وك �ث�ير ًا م��ا يو�صف ه��ذا ب��ال�ق��درة على «ال �ع��ودة �إل��ى
الأو�ضاع ال�سوية ».

بعد الهجوم

كان �سايتو و�صديقه جون يف طريقهما للعودة �إلى
املنزل بعد ح�ضورهما حفلة عندما مرا مبجموعة
من ال�شبان ،حيث بد�أ �أحد ه��ؤالء بال�صراخ على
ج��ون ال ��ذي ب��ادل��ه ال �� �ص��راخ .وع�ن��دم��ا اق�ترب��ت
املجموعة من �سايتو وجون ،قام �أحدهم بركل جون
يف بطنه و�أ�سقطه على الأر���ض .وقد �أراد �سايتو
م�ساعدة جون� ،إال �أن ال�شبان بد�أوا بركله �أي�ض ًا �إلى
�أن فقد وعيه .وعقب ذلك� ،شعر جون باملرارة لأنه
مل ي�ساعد �صديقه .كما �شعر �أي�ض ًا بالكراهية جتاه
الرجال الذين هاجموهما.
هي عوامل وقائية قوية (تغطي الوحدة التدريبية  4هذا
املو�ضوع بتف�صيل �أو�سع).
قد تتعر�ض جمموعات معينة من النا�س ملخاطر محتملة
م�ت��زاي��دة م��ن امل�ع��ان��اة ج��راء م�صاعب اجتماعية و�/أو
نف�سية .وقد تبني �أن الأطفال وكبار ال�سن وذوي الإعاقات
العقلية واحلركية ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين يعانون من
م�شاكل �صحية وعقلية �سابقة ،معر�ضون للخطر ،مثلهم
مثل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظل الفقر .وبناء على
طبيعة الأزم��ة ،ف��إن �إج��راء تقييم لالحتياجات �سيحدد
مخاطر معينة تهدد الرفاه النف�سي-االجتماعي داخل
املجموعات وعربها واملوارد الالزمة للت�صدي لها.

ما هو الدعم النف�سي-االجتماعي؟

ي�شري تعبري «نف�سي-اجتماعي» �إلى العالقة الديناميكية
بني البعد النف�سي والبعد االجتماعي للفرد ،حيث ي�ؤثر
�أحدهما على الآخ��ر .وي�شمل البعد النف�سي العمليات
الداخلية والنف�سية والفكرية ،وكذلك امل�شاعر وردود
الفعل� .أما البعد االجتماعي ،في�شمل العالقات ،ال�شبكات
الأ�سرية واالجتماعية ،القيم االجتماعية ،واملمار�سات
الثقافية .وي�شري الدعم النف�سي-االجتماعي �إلى �إجراءات
تت�صدى على حد �سواء لالحتياجات النف�سية-االجتماعية
للأفراد والأ�سر واملجتمعات املحلية.
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�أما من الناحية العملية ،فقد كانت هنالك �سل�سلة وا�سعة
من الو�سائل والن�شاطات التي يتم �إتباعها حتت م�سمى
«ال��دع��م النف�سي-االجتماعي» .وملواكبة ه��ذا التباين،
ظهرت جمموعة متنوعة من امل�صطلحات .وق��د يكون
هذا مربك ًا ومحبط ًا ،خا�صة عندما يختلف اال�ستعمال
والتعريفات بني وداخل املنظمات وعرب الأنظمة� ،أو حيثما
تكون امل�صطلحات مو�ضع ت�شجيع ثم يتم التخلي عنها.
�إن كلمتي «�صدمة» و»م�صدوم» هي تعابري ح�سا�سة ب�شكل
خا�ص �إذا �أخذناهما كمثال .فبالن�سبة لبع�ض املحللني،
ت�صف هذه التعابري بقوة االختالل الذي يحدث يف حياة
النا�س يف �أعقاب الأزم��ات� .أما بالن�سبة ملحللني �آخرين،
ف�إنه يبدو �أن هذه التعابري تركز يف نطاق محدود للغاية
على االختالالت النف�سية على ح�ساب الق�ضايا املتعلقة
بال�صحة العقلية والق�ضايا النف�سية-االجتماعية الأو�سع.
لقد �ساعدت �إر� �ش��ادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني
الوكاالت على جت�سري الهوة وعلى بناء فهم م�شرتك بني
ال�صحة العقلية واملقاربات النف�سية-االجتماعية .وتختلف
التعريفات الدقيقة فيما بينهما� ،إذ �أن العاملني ب�شكل
رئي�سي يف جمال ال�صحة ي�ستعملون م�صطلح «ال�صحة
العقلية» ،بينما ي�ستخدم العاملون يف جم��االت �أخ��رى
ا�صطالح

الدعم النف�سي-االجتماعي

()Psychosocial Support
ي� ��� �ش�ي�ر ال � ��دع � ��م ال� �ن� �ف� ��� �س ��ي االج � �ت � �م� ��اع� ��ي �إيل
الأن � �� � �ش � �ط� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� ��� �ص ��دى ل�ل�اح� �ت� �ي ��اج ��ات
النف�سية واالجتماعية للأفراد
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«ال��رف��اه النف�سي-االجتماعي» .وق��د و�ضعت �إر��ش��ادات
اللجنة ال��دائ�م��ة امل�شرتكة ب�ين ال��وك��االت �إط���ار ًا يحدد
اخلطوات التي يتعني �إتباعها قبل حدوث حاالت الطوارئ،

تعلم كيفية التكيف مع الذكريات

تتذكر فاريبا ،وهي �شابة من مدينة بام الإيرانية،
اليوم الذي ت�سبب فيه الزلزال بتدمري عاملها .فقد
�أ�سفرت الكارثة عن تدمري اجلزء الأكرب من مدينتها
وقتل ع�شرات الآالف من ال�سكان ،مبن فيهم �شقيقها
و�شقيقتها وابنة �أختها وابن �أخيها .كما ت�سبب يف
تدمري جمتمعها املحلي .بعد �أن خ�سرت منزلها
وو�سائل معي�شتها ومن حتبهم .وال زالت ال�ساعات
التي دفنت فيها �أختها تطارد فاريبا� ،إذ تقول�« :أتذكر
�أنني كنت حتت الأنقا�ض ،كما �أتذكر كيف ماتت
�أختي �إلى جانبي .مل يكن �أحد موجود ًا لإنقاذها».
كانت فاريبا واحدة من بني العديدين ،الذين تلقوا
دعم ًا من خالل ن�شاطات الهالل الأحمر الإيراين،
حيث جتمع الأطفال والكبار ليمار�سوا مع ًا الغناء،
الر�سم� ،أ�شغال الإبرة ،الطبخ ،والألعاب الريا�ضية،
ويف �آخ��ر امل �ط��اف ،ليتقا�سموا �أح��زان �ه��م .وبهذه
الطريقة ،متت �إعادة بناء ال�شبكات االجتماعية ،كما
مت ك�سر حاجز ال�صمت ،بحيث ا�ستعاد امل�شاركون
بع�ض ًا من وجودهم ال�ضائع .وتقول فاريبا« :لقد
�ساعدين هذا ال�صف الدرا�سي على التكيف مع تلك
الذكريات».
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وي�صف احلد الأدنى من اال�ستجابة خالل املرحلة احلرجة،
ثم يقرتح اال�ستجابات ال�شاملة التي �سيتم اتخاذها خالل
املراحل املبكرة من �إعادة البناء لإحدى حاالت الطوارئ.
ويعني هذا ،بالن�سبة لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
�أن �إر� �ش��ادات اللجنة ال��دائ�م��ة امل�شرتكة ب�ين ال��وك��االت
تنطبق متام ًا على الأزم��ات الكبرية ،التي نعمل فيها مع
منظمات دولية �أخرى ،كما تنطبق على الأو�ضاع القائمة
التي يتم التعامل معها يومي ًا من قبل جمعياتنا الوطنية.
للح�صول على تفا�صيل �أكرث عن هذه الإر�شادات ،يرجى
االطالع على «احتياجات الدعم النف�سي-االجتماعي» يف
هذه الوحدة التدريبية وعلى «�إر�شادات الدعم النف�سي-
االجتماعي» الواردة يف امللحق.
يتم �أحيان ًا تقدمي الدعم النف�سي-االجتماعي يف �إطار
ال�صليب الأح �م��ر وال �ه�لال الأح �م��ر م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج
مت ت�صميمها خ�صي�ص ًا ملعاجلة الق�ضايا النف�سية-
االج�ت�م��اع�ي��ة� .إال �أن ��ه م��ن ال���ش��ائ��ع �أك�ث�ر دم ��ج ال��دع��م
النف�سي-االجتماعي يف ن�شاطات وب��رام��ج �أخ��رى ،مثل
الربامج ال�صحية التي تقدم �أثناء عمليات الإغ��اث��ة يف
حاالت الطوارئ� ،أو برامج م�ساعدة الأ�شخا�ص امل�صابني
بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة ومر�ض الإيدز� ،أو برامج
الدعم املدر�سي .ويف احلقيقة ،وبالن�سبة ملعظم احلاالت،
فانه لن تكون هناك حاجة �إلى تدخالت رئي�سية عندما
ت�ستمر بدون توقف العمليات الطبيعية لدعم �أفراد الأ�سرة
�أو الأ�صدقاء �أو اجلريان� ،أو عندما تتم تلبية االحتياجات
الأ�سا�سية بطريقة �إن�سانية.

�أمثلة على الدعم النف�سي-
االجتماعي

يف املثال الذي ورد ذكره �أعاله ،تلقت فاريبا وغريها ممن
ت�ضرروا من الزلزال دعم ًا نف�سي ًا -اجتماعي ًا من خالل
ن�شاطات منظمة .ويتم توفري مثل هذا النوع من الدعم
مل�ساعدة النا�س على ا�ستعادة ال�شعور بعودة الأم��ور �إلى
طبيعتها وا�ستعادة الأمل والكرامة .وكثري ًا ما ي�صبح العمل
مع جمموعات جمتمعية ،بد ًال من العمل مع �أف��راد� ،أكرث
الو�سائل فعالية لدعم �أكرب عدد من النا�س.

بهذه الطريقة ،يعمل الدعم النف�سي-االجتماعي على
تقوية ال�شبكات االجتماعية ،وي�ساعد النا�س على �أن
يتعلموا كيفية حماية �أنف�سهم وحماية الآخرين من �أعباء
ال�ضغط النف�سي ،كما يعينهم على االنخراط يف عملية
التعايف ،ويعزز الثقة بالنف�س من خالل م�ساعدة الآخرين
ليت�صاحلوا مع خ�سارتهم ويعيدوا بناء حياتهم .وعندما
ي�شارك النا�س يف ن�شاطات ،مثل �أ�شغال الإبرة والريا�ضة
يف (بام) ،ف�إنهم بهذا يخطون اخلطوة الأولى باجتاه �أن
ي�صبحوا فاعلني يف حتقيق تعافيهم من محنتهم.
تتعدد وتتنوع الن�شاطات التي توفر الدعم النف�سي .ومن
الأمثلة على ذلك :الإ�سعافات الأولية النف�سية عقب الأزمة
(تطمني ال�شخ�ص املت�ضرر واال�ستماع ل��ه) ،اخلطوط
ال�ساخنة للدعم عرب الهاتف ،جمموعات النقا�ش ،خدمات
ال��زي��ارة ،الإح��اط��ة بطريقة عملية ب��أمن��اط اال�ستجابة
النف�سية للمت�ضررين ،الن�شاطات املدر�سية التي متكن
الأط�ف��ال من اللعب وا�ستعادة الثقة ب�أنف�سهم وحتقيق
االطمئنان ،والتدريب املهني.
على الدعم النف�سي� ،سواء �أكان ن�شاط ًا م�صمم ًا خ�صي�ص ًا
�أو مدجم ًا يف برنامج �أو�سع� ،أن يحث النا�س على امل�شاركة
الفاعلة يف ال�شبكات االجتماعية .وقد يعني ذلك �أحيان ًا
�إعادة ت�شكيل الدعم االجتماعي داخل املجتمع �أو تعزيزه
بهدف متكني النا�س من اال�ستجابة بفعالية للأزمات.
ومهما كانت طريقة تنظيم الن�شاطات� ،إال �أن��ه من من
ال�ضروري �أن يقوم املت�ضررون ب��دور فعال يف ت�صميم
الن�شاطات وتنفيذها وتقييمها .ومن �ش�أن هذا امل�ستوى
من امل�شاركة �أن يحافظ على م�صالح واهتمامات من
ت�ضرروا ب�شكل مبا�شر ،و�أن يعود بفوائد نف�سية-اجتماعية
على توكيد قيمة كل �شخ�ص م�شارك.
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ميكن �أن تت�ضمن ن�شاطات الدعم النف�سي-االجتماعي
ج�ه��ود ًا مبذولة حلماية الن�ساء والأط �ف��ال وغريهم من
املعر�ضني ب�شكل خ��ا���ص للعنف واال��س�ت�غ�لال .ويف مثل
هذه الن�شاطات ،نعلق �أهمية خا�صة على حتقيق الأمان
وال�سالمة ،وت��وف�ير �إمكانيات الو�صول �إل��ى امل�ؤ�س�سات
التعليمية وفر�ص ممار�سة الطقو�س الدينية املنا�سبة،
مثل عمليات الدفن .لكن االحتياجات �ستختلف بني حالة
و�أخ��رى ،وذل��ك تبع ًا لظروف الأزم��ات والعادات املحلية
واملوارد املتاحة.

احتياجات الدعم النف�سي-
االجتماعي

يظهر النموذج ،الذي جاء على �شكل هرم ،نظام ًا مق�سم ًا
�إلى طبقات من �أ�شكال الدعم التكميلية .ومتثل الطبقات
مختلف �أنواع الدعم التي قد يحتاجها النا�س� ،سواء خالل
�أوقات الأزمات� ،أو يف املراحل املبكرة من �إعادة البناء� ،أو
يف �أو�ضاع ال�شدة التي يواجهها النا�س على امتداد �سنوات
عديدة.
وتتلخ�ص �أ�شكال الدعم املقدمة يف هذه امل�ستويات الأربعة
كما يلي:

-1اخلدمات ا لأ�سا�سية وا لأمن وال�سالمة

ح�ي��ث ي �ك��ون رف ��اه ال �ن��ا���س م�ح�م�ي� ًا م��ن خ�ل�ال تلبية
احتياجاتهم و��ض�م��ان حقوقهم يف احل���ص��ول على
الأمن واحلاكمية واخلدمات الأ�سا�سية كالطعام واملاء
النظيف والرعاية ال�صحية وامل�أوى.

خدمات
متخ�ص�صة

الدعم املركز
و غري املتخ�ص�ص

الدعم من جانب
الأ�سرة و املجتمع

اخلدمات الأ�سا�سية
و الأمن و ال�سالمة
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• قد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية-االجتماعية هنا
ا�ستقطاب املنا�صرة حلقيقة �أن ه��ذه اخلدمات
الأ�سا�سية وو�سائل الوقاية قد مت و�ضعها يف مكانها
ال�صحيح و�أن�ه��ا تتم بطريقة محرتمة ومنا�سبة
اجتماعي ًا.
-2الدعم من جانب ا لأ�سرة واملجتمع

ق��د يحتاج ع��دد �أق��ل م��ن النا�س �إل��ى امل�ساعدة يف
�أن ي�صلوا �إل��ى �أ��ش�ك��ال ال��دع��م الأ� �س��ري واملجتمعي
الرئي�سية .ونظر ًا لالختالل الذي يحدث عادة �أثناء
حاالت الطوارئ ،ف�إن ال�شبكات الأ�سرية واملجتمعية قد
تتعر�ض لالنهيار.
• قد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية-االجتماعية هنا
البحث عن �أفراد الأ�سرة املفقودين ومل �شملهم� ،أو
قد ت�شمل ت�شجيع قيام �شبكات للدعم االجتماعي.
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-3الدعم املركز

26

بالإ�ضافة �إل��ى ما ذكر �آن�ف� ًا� ،سيحتاج عدد �أق��ل من
النا�س �إلى �أ�شكال دعم تركز ب�شكل مبا�شر �أكرث على
الرفاه النف�سي-االجتماعي .وقد يتم ذلك من خالل
تدخالت فردية �أو �أ�سرية �أو جماعية يتم تنفيذها يف
احلاالت النموذجية من قبل عاملني مدربني وخا�ضعني
للأ�شراف.
• قد ت�شمل اال�ستجابة النف�سية-االجتماعية هنا
ن�شاطات ت�ساعد على التعامل مع ت�أثريات العنف
املبني على النوع االجتماعي� ،أي ت�شكيل جمموعات
لدعم �ضحايا االغت�صاب� ،أو امل�صابني بفريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة ومر�ض الإيدز.

-4اخلدمات املتخ�ص�صة

على ر�أ���س الهرم ،يوجد دعم �إ�ضايف للن�سبة القليلة
من ال�سكان الذين تكون حالتهم دون م�ستوى التحمل
رغم �أ�شكال الدعم املذكورة �آنف ًا ،والذين يعانون من
م�صاعب جمة يف �أداء �أعمالهم اليومية الأ�سا�سية.
• قد ت�شمل امل�ساعدة هنا الدعم النف�سي �أو الدعم
يف جمال الطب النف�سي بالن�سبة للأ�شخا�ص الذي
يعانون من ا�ضطرابات عقلية ال ميكن ال�سيطرة
عليها ب�شكل ك��اف يف �إط��ار اخل��دم��ات ال�صحية
الأولية.

تدريب املوظفني واملتطوعني

على ال��رغ��م م��ن �أن معظم النا�س ق ��ادرون على رعاية
الآخ��ري��ن وتقدمي الدعم لهم خ�لال الأوق ��ات ال�صعبة،
�إال �أن التدريب على الدعم النف�سي-االجتماعي ي�ساعد
املتطوعني وامل��وظ�ف�ين ك��ي ي�صبحوا �أك�ث�ر وع�ي� ًا ببع�ض

املبادئ الأ�سا�سية والتقنيات املفيدة لهم يف جمال عملهم.
�إن التعرف على املهارات املطلوبة وتعلم كيفية حت�سينها
وتطبيقها ب�شكل �أكرث فعالية ،هو �أحد �أهداف هذا الربنامج
التدريبي .وقد يكون الدعم النف�سي-االجتماعي هاما يف
الأزمات مهما كان حجمها ،بدء ًا من وقوع حريق منزيل
�أو حالة اع�ت��داء على طفل ،وانتهاء بالكوارث املريعة،
كالزالزل والفي�ضانات واحلروب والأوبئة .و�ستربز �أو�ضاع
عديدة ي�ستطيع فيها املوظفون واملتطوعون اال�ستفادة من
معرفتهم ،كما �سيربز العديد من التحديات من حيث و�ضع
املهارات النف�سية-االجتماعية يف �إطار الإجراءات العملية
يف ظل الظروف املتغايرة.

�صفات املتطوعني واملوظفني الذين يوفرون
الدعم النف�سي-االجتماعي

عندما يتم تعيني متطوعني �أو موظفني لتوفري الدعم
النف�سي-االجتماعي ،تكت�سب بع�ض �صفاتهم �أهمية
خا�صة ،مبا يف ذلك �أهليتهم للثقة� ،سهولة الو�صول �إليهم،
�صربهم ،لطفهم ،والتزامهم بعملهم .ويتعني �أن يتمتع
مقدمو امل�ساعدة مب�ه��ارات اال�ستماع اجليد و�أن تت�سم
مواقفهم بالتعاطف مع الآخرين ،و�أن يبتعد نهجهم يف
التعامل عن �إ�صدار الأحكام امل�سبقة .ومن املهم �أي�ض ًا �أن
تتوفر لديهم معرفة جيدة بالق�ضايا النف�سية-االجتماعية
لدى قيامهم ب�إي�صال اخلدمات.
�إن التدريب يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي ي�ساعد
املتطوعني واملوظفني على ال�شعور بالثقة �أثناء تقدميهم
للخدمات املطلوبة كما و�أن��ه مي ّكن جمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر وغريها من املنظمات من الت�أكد
من �أن امل�ساعدة تتم بكفاءة .وحتتاج الن�شاطات املختلفة
�إلى م�ستويات مختلفة من التدريب ،فكلما ازداد التعقيد
الذي تنطوي عليه عملية الدعم ،كلما اقت�ضى الأم��ر �أن
ت�صبح خلفية املعلومات والتدريب �أكرث حتديد ًا.
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�إن ه��ذا الربنامج التدريبي ،ال��ذي �أع��ده مركز الدعم
النف�سي-االجتماعي ،يهدف �إلى �إعداد موظفني ومتطوعني
للقيام بن�شاطات على امل�ستويني ( )1و( )2من م�ستويات
الهرم� .أما بالن�سبة للمتطوعني واملوظفني الذين لديهم
خربة �سابقة ذات �صلة� ،أو الذين لديهم خلفية مهنية ذات
�صلة ،ف�إن تدريبهم �سيتم على امل�ستوى (.)3

يف الأح��وال التي يعاين فيها املت�ضررون من ا�ضطرابات
عقلية �شديدة ال ميكن التعامل معها ،فقد يقت�ضي الأمر
�إحالتهم �إلى م�ساعدين مهنيني .وتعر�ض الوحدة التدريبية
(� )2أمثلة تتناول متى ينبغي �أن تتم مثل هذه الإحاالت.

الر�سم التو�ضيحي ( :)2مع تزايد احتياجات املت�ضررين ،تتزايد احلاجة �إلى تدريب القائمني
على اال�ستجابة
ت��دخ�لات ال���ص�ح��ة العقلية
ت �ت �ط �ل��ب خ �ل �ف �ي��ة يف جم��ال
ال�صحة العقلية

تزايد االحتياجات – املزيد من التدريب
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حت� �ت ��اج اال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات و ج� �م ��اع ��ات ال��دع��م
امل�ستهدفة الى تدريب مو�سع على مو�ضوعات
م�ع�ي�ن��ة ت�ت�ط�ل��ب ب ��دوره ��ا خ�ل�ف�ي��ة يف جم��ال
ال�صحة العقلية
الإ�سعافات الأولية النف�سية ,دعم ال�سكان املت�ضررين و تنفيذ
الن�شاطات تتطلب التدريب على الإ��س�ع��اف��ات الأول�ي��ة و �إل��ى
تدريب على �أ�سا�سيات الدعم النف�سي االجتماعي
م���س��اع��دة اجل �م��اع��ات و م�ع��اجل��ة االح�ت�ي��اج��ات ال��وق��ائ�ع�ي��ة تتطلبان ال��وع��ي
بالق�ضايا النف�سية االجتماعية

الدعم الأ�سا�سي للأفراد املت�ضررين ال يتطلب �أي تدريب
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ال�ضغط النف�سي والتكيف

STRESS AND COPING

النقاط املطلوب تعلمها

• ما هو ال�ضغط النف�سي؟
• ردود الفعل ال�شائعة لل�ضغط النف�سي ،ال�ضغط النف�سي ال�شديد والأزمات
• التكيف مع ت�أثريات ردود الفعل لل�ضغط النف�سي ال�شديد
• النتائج طويلة املدى :امل�شاكل العاطفية ،القلق ،االكتئاب وا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة

ال�صمت� ،صرخات الأمل واملعاناة ،فقدان ال�سيطرة
للحظات ،الغ�ضب والإحباط ،يف ظل مثل هذه الظروف
ي�ستجيب النا�س للأزمات بطرق عديدة ومختلفة .وت�صف
هذه الوحدة التدريبية الأ�شكال ال�شائعة والأ�شكال الأكرث
�شد ًة لل�ضغط النف�سي ،كما تقدم �إر� �ش��ادات للموظفني
واملتطوعني بخ�صو�ص اخلطوات التي ميكنهم اتخاذها
ب�أنف�سهم ومتى يتعني عليهم طلب امل�ساعدة املهنية.
ت�ستعر�ض الوحدة التدريبية ما يلي:
 -1ما هو ال�ضغط النف�سي؟
 -2ما هي املالمح ال�شائعة لل�ضغط النف�سي؟
 -3ال�ضغط النف�سي ال�شديد؟
 -4القلق ،االكتئاب وا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة.
 -5التكيف مع ال�ضغط النف�سي.
 -6التكيف املعان.
� -7إحالة املت�ضررين �إلى اجلهات التي تقدم امل�ساعدة
املهنية املتخ�ص�صة.

ما املق�صود مب�صطلح «ال�ضغط النف�سي»؟

ال�ضغط النف�سي هو رد الفعل الطبيعي لتحد ج�سماين �أو
عاطفي ،وهو يحدث عندما تكون متطلبات التكيف غري
متوازنة مع املوارد الالزمة .توجد عدة �أنواع من ال�ضغط
النف�سي هي:
• ال�ضغط النف�سي اليومي (خط الأ�سا�س) وهو
ال��ذي ميثل التحديات التي نواجهها يف احلياة والتي

تبقينا يقظني ومتنبهني والتي بدونها ت�صبح احلياة
بالن�سبة للكثري من النا�س خاملة وال ت�ستحق �أن نعي�شها.
• ال�ضغط النف�سي الرتاكمي وهو الذي يحدث عندما
ت�ستمر م�صادر ال�ضغط النف�سي مب�ضي الوقت وتتدخل
يف �أمناط املعي�شة االعتيادية.
• ال�ضغط النف�سي احل��رج (ال�صدمة) وه��و الذي
ميثل �أو�ضاع ًا ي�صبح فيها الأف��راد غري قادرين على
تلبية املطالب التي تقع على كاهلهم ويعانون من انهيار
ج�سماين ونف�سي.

ال�صدمة()Shock

هي ردود فعل بيولوجية تت�سبب بها �أحداث خارجية،
بينما تكون القدرة على اال�ستجابة م�شلولة �أو جممدة.
وق��د ي�ع��اين الأ��ش�خ��ا���ص يف ه��ذه احل��ال��ة م��ن فو�ضى
عاطفية �أو ال مباالة �أو ي�أ�س .ويف بع�ض الأحيان ،قد ال
يتذكر ال�شخ�ص حتى الأزمة نف�سها.

مرحلة ال�صدمة

هي املرحلة الأولى من ردة الفعل جتاه الأزمة ،وتتميز
بالالمباالة والت�صرفات الآلية ،كما قد يعاين املت�ضرر
من �صعوبات يف تفهم املعلومات.
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التعامل مع ال�ضغط النف�سي
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�أ ّن��ا م�صابة مبر�ض الإي��دز ،وه��ي تعاين دائم ًا من
القلق جتاه امل�ستقبل ،وتت�ساءل كيف �ستح�صل على
نقود لكي تذهب للم�ست�شفى وتتلقى العالج وت�شرتي
الطعام؟ ما الذي �سيحدث لأطفالها �إذا ماتت؟ ويف
الوقت نف�سه ،فهي ت�شعر بالعار ب�سبب حالتها ،كما
ت�شعر ب�أنها وحيدة يف هذا العامل وت�شتاق للأوقات
التي كان فيها زوجها على قيد احلياة .لكنها جتد
عزاءها فقط عندما مت�ضي بع�ض الوقت مع فريق
ال��دع��م .وعندما يجل�سون مع ًا ك�أ�صدقاء ،ف�إنهم
ي�ضحكون ويتحدثون عن كل �شيء .وعندما ترتك
الفريق ف�إنها ت�شعر وك ��أن �أثقا ًال من احلجارة قد
رفعت عن كتفيها.

عالمات ال�ضغط النف�سي

قد تختلف ردود الفعل جتاه ال�ضغط النف�سي ،وهي تعتمد
على �شدة الو�ضع وعلى �صفات الفرد وجتاربه ال�سابقة� ،إال
�أنه وكيفما يحدث ف�إن ال�ضغط النف�سي يتفاعل مع وظائف
اجل�سم البدنية ،النف�سية واالجتماعية.

القتال �أو الفرار

عندما يواجه النا�س بتهديد كبري ،تكون ردود �أفعالهم
غريزية .وي�سمى رد الفعل هذا برد فعل «القتال �أو الفرار».
�إنه رد فعل ج�سماين من �أجل البقاء ،وهو يحدث للكائنات
الب�شرية واحليوانات على حد �سواء .ويهيئ رد فعل «البقاء
�أو الفرار» اجل�سم للن�شاط البدين ،حيث يفرز الأدرينالني
وغ�يره م��ن الهرمونات التي ت���ؤدي �إل��ى ح��دوث تغريات
ج�سمانية ،كت�سارع �ضربات القلب وارتفاع �ضغط الدم
و�سرعة التنف�س والتعرق.

العالمات ال�شائعة لل�ضغط النف�سي

يواجه كل �شخ�ص �ضغط ًا نف�سي ًا عند نقطة ما يف حياته،
�إال �أن بع�ضهم ي�ع��اين م��ن ال�ضغط النف�سي �أك�ث�ر من
الآخرين .وقد يعاين النا�س الذين يواجهون �أزم��ات من
ال�ضغط النف�سي ب�شكله ال�شديد .كما يواجه الأ�شخا�ص،
الذين ي�شاركون يف تقدمي امل�ساعدات الطارئة �أو اخلدمات
االجتماعية �أو النف�سية مل�ساعدة املحتاجني� ،أو�ضاع ًا تت�سم
بدرجة عالية من ال�ضغط النف�سي.

• تظهر عالمات ال�ضغط النف�سي بطرق عديدة ومختلفة:
• عالمات ج�سدية ،مثل �آالم املعدة والتعب
• عالمات ذهنية ،مثل �صعوبة الرتكيز وفقدان ال�شعور
بالوقت
• عالمات عاطفية ،مثل القلق وال�شعور باحلزن
• عالمات روحية ،ك�أن تبدو احلياة بال معنى
• عالمات �سلوكية ،مثل تعاطي امل�شروبات الروحية
(التهور) و�شعور الفرد ب�أنه عدمي اجلدوى.
• عالمات لها عالقة بالآخرين ،مثل االنطواء والدخول يف
�صراع مع الآخرين.
�إن هذه العالمات هي عالمات �شائعة� ،سرعان ما تزول
عادة خالل ب�ضعة �أ�سابيع� ،إال �أنها �إذا ا�ستمرت وتفاقمت
نحو الأ�سو�أ لفرتة طويلة من الزمن ،ف�إن م�ستوى ال�ضغط
النف�سي قد ي�صبح يف تزايد .ويبحث اجل��زء التايل ما
الذي �سيحدث يف حاالت ال�ضغط النف�سي ال�شديد.
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العالمات ال�شائعةلل�ضغط النف�سي

ال�صداع
النوم املتقطع
التعب
ال�شعور ب�سرعة الغ�ضب
�آالم ج�سدية و�أوجاع
تناق�ص القدرة على حل امل�شكالت
م�ستويات طاقة منخف�ضة
التعاطي امل�ت��زاي��د ل�ل�م��واد مثل امل���ش��روب��ات الروحية
وال�سجائر.

ال�ضغط النف�سي ال�شديد ()Extreme Stress

ي�صف ه��ذا اجل ��زء ردود ال�ف�ع��ل النف�سية واجل�سدية
واالجتماعية ال�شائعة وامل�صاحبة لل�ضغط النف�سي ال�شديد.
يعاين معظم النا�س من ال�ضغط النف�سي �إذا تعر�ضوا
لأزم��ة .وقد يجد ه�ؤالء �صعوبة يف ت�صديق ما حدث لهم
وملن حولهم .ويف الأيام الالحقة ،قد ي�شعر بع�ض النا�س
بالإ�ضطراب �أو احلزن �أو اخلوف �أو احلذر .وعلى الرغم
من �أن ردود الفعل هذه قد تبدو غريبة� ،إال �أنه من املهم
�أن نفهم �أنها اعتيادية متام ًا و�أنها ردود فعل عادية جتاه
�شيء غري عادي.
قد ت�ستمر ردود الفعل ف�ترة تزيد عن امل��دة التي تعترب
الإطار الزمني ال�صحي للتعايف النف�سي .ففي يوم ما ،قد
ي�شعر ال�شخ�ص ب�أنه يف حال �أح�سن� ،إال �أنه قد يعاين يف
اليوم التايل من انتكا�سة كبرية� .إن ال�شفاء يحتاج �إلى
وقت .فعلى �سبيل املثال ،وعقب ت�سونامي املحيط الهندي
ع��ام  ،2004حيث ك��ان هناك ع��دد كبري من الوفيات
ودمار يف املمتلكات وم�صادر املعي�شة والبنى التحتية ،قد
يكون من املمكن توقع ح��دوث ردود �أفعال �ضغط نف�سي
�شديد وقد يتعني �أن ي�أتي التح�سن مبرور الوقت� ،إال �أنه �إذا
مل يحدث ذلك ،ف�إنه يتوجب عندئذ اللجوء �إلى امل�ساعدة
املتخ�ص�صة.
�أما اجلزء الأخري من هذه الوحدة التدريبية فيوفر �أمثلة
حول متى يجب �إحالة �أنا�س لتلقي امل�ساعدة املتخ�ص�صة.

الوحدة التدريبية 2

ردود الأفعال النف�سية ال�شائعة لل�ضغط
النف�سي ال�شديد

كثري ًا ما يعاين امل�صابون بال�ضغط النف�سي ال�شديد من
القلق؛ ومن اخلوف والتوتر الع�صبي �أو الرعب ،وبخا�صة
عندما يواجهون مب��ا يذكرهم ب��احل��دث؛ وم��ن مخاوف
فقدان ال�سيطرة �أو عدم القدرة على التكيف ،ومن القلق
من احتمال تكرر الو�ضع م��رة �أخ��رى .وق��د يكون ه��ؤالء
يقظني على الدوام ويقومون بتفقد البيئة بحث ًا عن خطر
�أو �أنهم قد يرون اخلطر يف �أ�شياء كانت تبدو غري �ضارة يف
املا�ضي .وقد ي�شمل ال�ضغط النف�سي ال�شديد �أي�ض ًا املبالغة
يف حماية الأطفال �أو الأ�شخا�ص الآخرين املهمني ،وال�شعور
بالقلق �إذا ما ت�أخروا قلي ًال �أو �إذا مل يت�صلوا بالهاتف يف
الوقت ذاته الذي حددوه لالت�صال .ومن ال�شائع �أي�ض ًا �أن
ي�صبح ه�ؤالء هلوعني ،يفزعهم ال�ضجيج العايل واحلركات
املفاجئة �إلخ...

اخلوف من املاء
كانت �آيو يف �سن الرابعة ع�شرة عندما فقدت �أختها
يف ت�سونامي املحيط الهندي ،كما حلق دمار مبنزل
الأ�سرة الذي كان محاذي ًا مبا�شرة لل�شاطئ .وبقيت
�آيو مدة �أربعة �أ�شهر وهي ال جتر�ؤ على النزول �إلى
ال�شاطئ .ومل يقت�صر هذا الأمر عليها �إذ �أن العديد
من الأطفال يف املنطقة كانوا �أي�ض ًا خائفني من املاء.
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العالمات ال�شائعة لل�ضغط
النف�سي ال�شديد
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القلق
الرتقب الدائم
ردود الفعل الفزعة
�ضعف الرتكيز
جتربة الواقعة مرة �أخرى
ال�شعور بالذنب
احلزن
اخلدر العاطفي
االنعزال
خيبة الأمل
التحا�شي العقلي
التحا�شي ال�سلوكي

يعاين كثريون من ا�ضطرابات يف النوم وي��رون �أحالم ًا
مزعجة �أو كوابي�س .وقد تكون تلك الأح�لام يف البداية
من�صبة على احلدث �أو التجربة نف�سها� ،إال �أنها قد تتغري،
ولكنها تكون دائم ًا مزعجة .وميكن �أن تظهر الذكريات �أو
الأفكار وال�صور املتعلقة بالواقعة «فج�أة ودون �سابق انذار»
دون �أن تكون هنالك عوامل لإثارتها �أو التذكري بها .وقد
تتداعى الأفكار وال�صور وامل�شاعر نتيجة روائح �أو �أ�صوات
�أو �سماع مو�سيقى معينة �أو م�شاهدة برنامج تلفزيوين
معني .وق��د مير ال�شخ�ص م��رة �أخ��رى بالتجربة وك�أنها
حتدث له من جديد بحيث ي�شعر بالتجربة ال�صادمة مرة
اخرى وك�أنه يح�س وي�شم ويلم�س كل ما مر به من قبل.
�إن �ضعف الرتكيز �أو وجود �صعوبة يف التذكر هما �أي�ض ًا
من الت�أثريات ال�شائعة.
قد يحدث �أي�ض ًا �شعور باحلزن �أو بالذنب .وقد ي�شعر
بع�ض النا�س بالندم �أو الإحراج ب�سبب عدم قيامهم بعمل

ما �أو ع��دم التكيف وفق ًا ملا كانوا يرغبون به �أو ب�سبب
خذالنهم للآخرين �أو ب�سبب كونهم م�س�ؤولني ب�شكل �أو
ب�آخر عما حدث .وكثري ًا ما يت�ساءل املت�ضررون« :ملاذا �أنا
املت�ضرر؟» �إنهم غا�ضبون من الأ�شخا�ص الذين يعتقدون
ب�أنهم م�س�ؤولون عن بع�ض الأ�شياء التي حدثت� ،سواء
خالل احلدث �أو بعده.

عندما ميوت طفل
عندما ت��ويف ودي��ع وعمره �ست �سنوات يف حادث
ط��ارئ ،كادت الأ�سرة �أن تتمزق .فقد كانت ردود
الفعل النف�سية ،وبخا�صة احل��زن ،طاغية .ففي
الوقت الذي ف�ضل فيه والد وديع عدم الإف�صاح عن
عواطفه ،احتاجت وال��دة ودي��ع �إل��ى �إظهار حزنها
وب�ؤ�سها .كانت تتحدث با�ستمرار عن خ�سارتها
وكانت ت�شعر �أكرث ف�أكرث بالي�أ�س ب�سبب عدم قدرتها
على م�شاطرة �أحا�سي�سها مع زوجها .وبالتدريج
�أ�صبحت العالقة بني الزوجني مفعمة بالإحباط.
ك��ان الأب غا�ضب ًا ،بينما كانت الأم حزينة .كان
كالهما ي�شعر بخيبة الأمل واخلذالن.
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قد يعاين �آخرون من خدر عاطفي �أو ي�شعرون بالعزلة �أو
عدم القدرة على الإح�سا�س باحلب �أو الغ�ضب  .ومن
ردود الفعل ال�شائعة االن�سحاب وخيبة الأم��ل وجتنب
ال�صحبة والظن ب�أنه ال يوجد �أحد ميكنه التفهم بالفعل.
وقد حتدث �أي�ض ًا ردود فعل جتنبية ،مثل التجنب العقلي
للأفكار والذكريات املت�صلة باحلدث.
قد حتدث كذلك ردود فعل جتنبية� ،أي التجنب العقلي
ل�ل�أف�ك��ار وال��ذك��ري��ات املرتبطة ب��احل��دث .وم��ن ال�شائع
�أي�ض ًا ح��دوث التجنب ال�سلوكي للن�شاطات والأو� �ض��اع،
كالتواجد بالقرب من املاء �أو م�شاهدة �أ�شياء ر�آها وقت
وقوع احلدث� .إن التجنب العقلي وال�سلوكي هما من الأمور
ال�شائعة ج��د ًا خ�لال املراحل املبكرة التي تلي التعر�ض
لل�ضغط النف�سي ال�شديد .وت�ساعد درج��ة معينة من
التجنب مثل عدم الرغبة يف احلديث عن التجربة خالل
مراحل ال�شفاء املبكرة ،ت�ساعد النا�س على التكيف �إال
�أنه �إذا ما ا�ستمر التجنب لفرتات �أطول ف�إنه �سي�ؤدي �إلى
م�شاكل �أخ��رى ومينع النا�س من الت�صالح مع احل��دث.
ف�إذا مل يتح�سن هذا الو�ضع خالل الأ�شهر ال�ستة الأولى
ف�إنه ميكن عندئذ اعتبار احلالة مزمنة واللجوء �إلى طلب
امل�ساعدة املتخ�ص�صة.

ردود الفعل اجل�سدية ال�شائعة لل�ضغط
النف�سى ال�شديد

ت�شبه ع��دة ح��االت م��ن ردود الفعل اجل�سدية لل�ضغط
النف�سي ال�شديد ردود الفعل ال�شائعة لل�ضغط النف�سي.
�إن االخ�ت�لاف الرئي�سي بينهما ه��و �أن��ه عقب التعر�ض
لل�ضغط النف�سي ال�شديد ،ف ��إن م��ن املحتمل �أن ت�أتي
ردود الفعل هذه ب�صورة مفاجئة �أكرث ،لنقل مث ًال خالل
ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين والثماين والأرب�ع�ين الأول��ى،
والتي قد ت�ستمر لفرتة من الوقت .ويتعني �أن تقل حدتها
ومدة بقائها بالن�سبة ملعظم احلاالت خالل فرتة متتد ما
بني �ستة وثمانية �أ�سابيع .وعندما تكون هناك خ�سائر
متعددة ،فقد ي�صبح الإطار الزمني �أطول من ذلك بكثري.
و�ستكون هنالك فوارق يف كيفية معاجلة مختلف الثقافات
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واملجتمعات لل�ضغط النف�سي .و�سوف يحتاج الأم��ر �إلى
�أن يتوخى املوظفون واملتطوعون احل�سا�سية الثقافية من
خالل �أخذهم يف االعتبار تلك املنظورات املختلفة.

ردود الفعل االجتماعية ال�شائعة لل�ضغط
النف�سي ال�شديد

يف كثري من احلاالت ،قد ي�ؤدي �شعور امل�شاركة يف ال�ضراء
�أو النكبة �إلى حدوث تقارب بني النا�س كما و�أنه ي�ساعد
على �إيجاد روابط جديدة �أو �إلى تقوية العالقات بينهم
�إال �أنه قد يحدث �أحيان ًا �أن ت�ؤدي جتربة ال�ضغط النف�سي
ال�شديد �إل��ى توتر يف العالقات� .إن الدعم املقدم من
االخرين قد يت�ضاءل �أو يختفي بالفعل وقد ي�شعر النا�س
ب�أنه مت تقدمي دع��م �أو م�ساعدة �ضئيلة ج��د ًا �أو يف غري
محلها لهم كما و�أنهم قد يظنون ب�أن الآخرين ال يقدرون
ما مروا به ويتوقعون منهم الكثري.
تختلف ردود فعل الأ�سر يف ظل ال�ضغط النف�سي اختالف ًا
كبري ًا ما بني �أ�سرة و�أخرى .وقد تتجاوب بع�ض الأ�سر ب�أن
ت�صبح �أكرث تقارب ًا ودعم ًا لبع�ضها البع�ض .وقد ي�صبح
�آخرون �سلبيني �أو قد يلج�أون �إلى العنف .وحتدث �أحيان ًا
تغريات يف ال�سلوك واالت�صال ب�سبب ردود الفعل املتباينة
لأع�ضاء الأ�سر �أو ب�سبب الأدوار املتغرية مثل فقدان �أحد
�أع�ضاء الأ�سرة.

ردود الفعل اجل�سدية ال�شائعة لل�ضغط
النف�سي ال�شديد

ا�ضطرابات يف النوم
ارتعا�ش
توتر يف الع�ضالت و�آالم و�أوجاع
توتر ج�سماين
ت�سارع يف دقات القلب
غثيان وتقي�ؤ وا�سهال
ا�ضطراب يف ال��دورة ال�شهرية وفقدان الرغبة يف
ممار�سة اجلن�س
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ال يتجاوب جميع �أف��راد الأ��س��رة بال�ضرورة ،بالطريقة
نف�سها وقد يحتاج ه��ؤالء �إل��ى �أن��واع مختلفة من الدعم.
ف�إذا كان هذا غري مقبول ،ومل يتم �أخذه يف االعتبار داخل
الأ�سرة ،ف�إنه قد ي�ؤدي �إلى عالقات متوترة و�إلى هدر يف
الطاقة و�إلى لوم الفرد للآخر� .إن من الأمور ال�شائعة �أن
يحاول الأبوان �إخفاء قلقهما وم�شاكلهما عن �أطفالهما �إال
�أنه غالب ًا ما يتمكن حتى �صغار الأطفال من معرفة تلك
الأ�سرار .فبعد الأزمة ،قد يكون الأطفال قد فقدوا الثقة
يف قدرة الكبار على معاجلة الو�ضع وتكون لديهم م�صاعب
يف ا�ستعادة الثقة يف الأبوين والكبار.

القلق ،االكتئاب،
وكرب ما بعد ال�صدمة

�إلى تخفيف عزلة النا�س وو�صمة العار التي ي�شعرون بها
�أحيان ًا نتيجة ال�صحة العقلية املرتدية.

ردود الفعل ال�شديدة وطويلة الأمد
جتاه الأحداث املفجعة
القلق ()Anxiety

هو عموم ًا حالة عاطفية غام�ضة وغري �سارة تتميز
بال�شدة وعدم االرتياح والع�صبية .ويتم متييز القلق
عن اخلوف يف �أحوال كثرية ب�أن القلق لي�ست له ب�ؤرة
تركيز يف حني �أن اخلوف يفرت�ض وجود �شيء مخيف
محدد.

يعاين كثري من النا�س من بع�ض القلق �أو ال�شعور باالكتئاب
عقب وق��وع �أزم ��ة �أو ل��دى �إ��س�ت�ع��ادة جت��رب��ة احل��دث يف
عقولهم .وتتال�شى ردود الفعل هذه عادة بالتدريج �إلى
�أن تختفي يف النهاية �إال �أن بع�ض النا�س قد يكت�شفون
ب�أن ردود الفعل هذه ت�ستمر لفرتات زمنية �أطول وت�صبح
�أ�سو�أ من ذي قبل .وقد ي�ؤدي هذا �إلى ن�شوء م�شكلة نف�سية
خطرية ت�ستدعي اال�ستعانة مب�ساعدة متخ�ص�صة.

االكتئاب ()Depression

�إن اال� �ض �ط��راب��ات ال �ث�لاث��ة الأك �ث�ر ��ش�ي��وع� ًا ه��ي القلق
واالكتئاب وا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة .وت�شرتك
هذه اال�ضطرابات ببع�ض الأعرا�ض �إال �أن العالج يختلف
ما بني واح��دة و�أخ ��رى� .إن ه��ذا التدريب ال يغطي تلك
اال�ضطرابات (التي تعك�س االحتياجات للم�ستوى الهرمي
الرابع – �أنظر الوحدة التدريبية ( .)1وع�لاوة على
ذلك ،فهناك حاجة للتدريب على مدى �أطول �إلى جانب
الأ�شراف لتوفري اخلدمات املتخ�ص�صة املطلوبة .ويعمل
ال�صليب الأح�م��ر وال�ه�لال الأح�م��ر على دع��م اخلدمات
ال�صحية املحلية لبلد م��ا� .إن عملنا يقوم على املجتمع
املحلي وعلى املتطوعني .ونتيجة لهذا ف�إن الدعم النف�سي-
االجتماعي ال��ذي يقدمه املوظفون واملتطوعون وم��وارد
املجتمع ت�سري يد ًا بيد مع امل�ساعدة املتخ�ص�صة مما ي�ؤدي

كرب ما بعد ال�صدمة

هو عموم ًا حالة تتميز بال�شعور بعدم االكتفاء وفقدان
الأم��ل والعجز وال�سلبية والت�شا�ؤم واحل��زن املزمن
والأع ��را� ��ض ذات ال���ص�ل��ة .وت��رت�ب��ط احل��ال��ة غالب ًا
بخ�سارة كبرية وهي رد فعل �شائع ملدة زمنية �أق�صر
�إال �أن��ه يتعني لها �أن ترتاجع تدريجي ًا �إذا مل تتطور
ال�ضطراب.

()Post traumatic stress disorder

قد ين�ش�أ ا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة عقب وقوع
�أحداث مفجعة نف�سي ًا كالكوارث الطبيعية والنزاعات
امل�سلحة واالع� �ت ��داءات واالن �ت �ه��اك��ات اجل�سدية �أو
احل��وادث املبا�شرة �أو غري املبا�شرة املهددة للحياة.
وتتميز احلالة بثالث جمموعات من الأعرا�ض)1( :
ع��ودة ذك��رى احل��دث ( )2جتنب ما يذكر باحلدث
(� )3أعرا�ض مثل التوتر الع�صبي وامل�شاكل املتعلقة
بالنوم وم�شاكل يف امل�ع��دة وال�صعوبة يف الرتكيز.
وت�شمل احل��ال��ة الأف �ك��ار وال���ص��ور ال�ت��ي ت�سرتجعها
الذاكرة بالن�سبة للحدث واخلدر النف�سي واالبتعاد عن
البيئة املحيطة.
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لدى تقييم االحتياجات النف�سية-االجتماعية لل�سكان يف
�أعقاب الأزم��ة ف�إنه يتعني على ال�شخ�ص �أن ي�ضع ن�صب
عينيه ب�أن الأ�شخا�ص الذين كانوا عر�ضة للمخاطر قبل
وق��وع احل��دث (وه��م غالب ًا على �سبيل امل�ث��ال الأط�ف��ال
واملراهقون وكبار ال�سن والأ�شخا�ص الذين يعانون من
�إعاقات ج�سدية وعقلية) �أ�صبحوا عر�ضة ملخاطر �أكرب
ملا قد يعانوه من ردود �أفعال قوية .وقد تطغى على بع�ض
النا�س �أي�ض ًا م�شاعر حزن �شديدة �إذا بقي الو�ضع املرتدي
على ما هو عليه لفرتات زمنية �أط��ول .وقد ينطبق هذا
مث ًال على �أ�شخا�ص فقدوا منازلهم �أو م�صادر رزقهم �أو
الذين يعي�شون يف مناطق النزاع .ويف مثل هذه احلاالت
ت�صبح عملية التعايف بعد الكارثة �أكرث تعقيد ًا.

التكيف مع ال�ضغط النف�سي

مثلما توجد طرق عديدة لإبداء ردود الفعل جتاه الأزمات،
توجد �أي�ض ًا طرق كثرية للتكيف مع �آث��ار تلك الأح��داث،
�إذ �إن الهدف من التكيف هو النجاة .و�أن تعمل ج�سدي ًا

واجتماعي ًا ونف�سي ًا من خالل جمرى الأزمة والفرتة التي
تليها� .إن التكيف هو عملية ديناميكية وهي تتغري مبرور
الوقت نتيجة حدوث تغريات يف م�ضمون الأزمة.

ا�سرتاتيجيات التكيف

ينظر �إل��ى النا�س با�ستخدام التعابري النف�سية ب�أنهم
يتكيفون بطريقتني :فهم قد يتبنون ا�سرتاتيجيات التجنب
�أو ا�سرتاتيجيات املواجهة .ومييل النا�س �إلى العمل ب�شكل
�أف�ضل عندما يتبنون ا�سرتاتيجيات املواجهة .وكثري ًا
ما ت�ؤدي مواجهة امل�شاكل �أو محاولة حلها �إلى م�ستويات
متدنية من ال�ضغط النف�سي مما ي�سهل التقدم نحو الأمام.
�إن جتنب مواجهة الو�ضع قد ي��ؤدي �إلى �أفكار وعواطف
�سلبية واكتئاب و�ضغوط نف�سية وج�سدية.
ت�شمل ا�سرتاتيجيات التجنب الإنكار واالنف�صال� .إن هذا
قد يعني �أن املواجهة يتم جتنبها �أو �أن ال�شخ�ص قد و�صل
�إلى قرار ب�أنه ال يوجد �شيء ميكنه عمله.

التكيف ()Coping
التكيف هو عملية ال�ت��وا�ؤم مع و�ضع جديد و�إدارة
ظ��روف �صعبة وب��ذل جمهود حلل امل�شاكل وال�سعي
للحد من ال�ضغط النف�سي �أو النزاع� ،أو العمل على
حتمله .وي�شمل �سلوك التكيف ال�صحي الو�صول الى
االخ��ري��ن من �أج��ل تقدمي امل�ساعدة �أو العمل بجد
لإيجاد حل �أو �إزالة م�صدر ال�ضغط النف�سي .وي�شمل
�سلوك التكيف غري ال�صحي جتاهل التهديد �أو �إنكار
�أثره وجتنب م�صدر ال�ضغط النف�سي والوقوع يف عزلة
وتفريغ الإحباط ب�صبه على الآخرين واال�ستطباب
الذاتي وخو�ض املخاطر الأمنية وال�صحية للعمل
ب�شكل طبيعي.
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الإنكار()Denial

ه��ي �آل�ي��ة دف��اع�ي��ة يتم م��ن خاللها �إن �ك��ار امل�شاعر،
الرغبات ،االحتياجات �أو الأفكار من �أجل جتنب القلق.

االنف�صال ()Dissociation
هو عملية ت�صبح فيها الأفكار وردود الأفعال والعواطف
منف�صلة ع��ن بقية �أج� ��زاء ال�شخ�صية :وي �ب��دو �أن
الأ�شخا�ص املت�ضررين ال يدركون ما يحدث لهم وما
يجري حولهم.
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التكيف مع اخل�سارة واالكتئاب
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تعي�ش بوتا يف خاوالك مبقاطعة فوكيت التايالندية
القريبة من البحر .لقد فقدت كل �شيء ،مبا يف
ذلك �أملها بامل�ستقبل �أثناء ت�سونامي املحيط الهندي
عام � .2004إنها تعي�ش الآن يف ثكنة مكونة من
غرفتني ولي�ست فيها خ�صو�صية .لقد ح�صل زوجها
على وظيفة جديدة �إال �أنها بقيت بدون عمل� .إنها
ت�شعر باالكتئاب ،فهم ميلكون القليل من النقود� ،إال
�أن اجلانب الأ�سو�أ هو �أنها ال ت�شعر ب�أن حلياتها �أي
معنى ،فلي�س لديها �شيء كي تفعله ،كما و�أنها لي�ست
لديها �أح�لام للم�ستقبل �أو �أح��د كي تتحدث �إليه.
فعندما تقوم مب�ساعدة الأطفال ،ف�إنها تن�سى نف�سها
وحياتها لفرتة ما وهذا ي�ساعدها �أي�ض ًا على التحدث
مع متطوعني �آخرين يعانون من الو�ضع نف�سه.

ال �شك ب�أن ا�سرتاتيجيات املواجهة تت�ضمن محاولة �إيجاد
معنى يف �إط��ار ه��ذا الو�ضع وا�ستقطاب الدعم واتخاذ
االجراءات حلل امل�شاكل� .إن ا�ستعرا�ض مثال بوتا يظهر
لنا �أنها حتل بع�ض ًا من م�شاكلها بنف�سها من خالل العمل
التطوعي .فعندما تتطوع للعمل مع الأطفال ،ف�إنها متار�س
بذلك ا�سرتاتيجيات املواجهة لأنها ت�ؤدي �شيئ ًا ما بن�شاط
ولأن�ه��ا ت�سعى �أي�ض ًا �إل��ى احل�صول على دع��م من خالل
املتطوعني الآخرين� .إنها ت�شعر ب�أنها معزولة ب�صورة �أقل
كما و�أنها ت�ستعيد �شك ًال من �أ�شكال تلك املعاين.
�إن ا�سرتاتيجيات التكيف ال�صحية املذكورة يف املربع تقوم
بتعديل الو�ضع من خالل احلد من قابلية الت�أثر وزيادة
القدرة على املواجهة .فاملحافظة على الروتني اليومي
مث ًال ت�ؤدي �إلى تعزيز اال�ستقالل و�إبطال ال�شعور بالعجز
يف الأحوال غري امل�ستقرة.
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ا�سرتاتيجيات التكيف
ال�صحية

املحافظة على الروتني اليومي.
طلب امل�ساعدة.
تقدمي امل�ساعدة للآخرين.
التحدث عن جتارب ال�شخ�ص ومحاولة �إيجاد معنى
ملا حدث.
طلب معلومات عن حالة االحبة.
بدء �إ�صالح املنازل ومن�ش�آت املجتمع املحلي.
امل�شاركة يف االحتفاالت الدينية.
و�ضع �أهداف وخطط الجنازها وحلل امل�شاكل.
ا�ستخدام اجل�سم يف الريا�ضة واجلمباز والرق�ص
وطرق �أخرى للم�شاركة يف ن�شاطات �إبداعية وثقافية.

التكيف املعان

هناك �أنا�س يحتاجون �إل��ى امل�ساعدة �أثناء الفرتة التي
تعقب االزم��ة مبا�شرة .وكلما بقي ال�شخ�ص يف و�ضع
مرتبك لفرتة �أطول وغري قادر على اتخاذ �أية �إجراءات
ملعاجلة الو�ضع ،كلما �أ�صبح من الأ�صعب عليه �أن يتعافى.
لهذا ف�إن من املهم توفري الدعم يف �أ�سرع وقت ممكن� .إن
هذا اجلزء ي�صف الطرق التي ميكن �أن يتلقى فيها النا�س
امل�ساعدة خالل مراحل التكيف املبكرة:

اجعل االولوية بالرتكيز
على الرعاية واحلماية اجل�سدية:

خالل الفرتة التي تعقب الأزمة مبا�شرة ،قد يكون النا�س
غري مدركني لأخطار ال�سالمة نتيجة تعر�ضهم لل�صدمة
املبا�شرة� .إن من املفيد �إيجاد ات�صال مع الأفراد وعر�ض
امل�ساعدة عليهم .ابعدهم ،اذا امكن ،عن مكان ال�ضغط
النف�سي وقلل من فر�ص تعر�ضهم للمناظر والأ��ص��وات
والروائح� .إحم الأف��راد امل�صابني بال�صدمة من املارة.
وفر لهم الدفء والطعام واملالب�س والعالج من الإ�صابات
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�إذا كان ذلك ممكن ًا� .إن هذه الإج��راءات متنع حدوث
املزيد من الأذى لهم وتدعم امل�ساعدات الأخرى.

البقاء قريباً:

قد يفقد النا�س ب�شكل م�ؤقت �شعورهم الأ�سا�سي بالأمان
وثقتهم بالعامل ،لذا ف�إنه من املفيد البقاء على مقربة
منهم واالح�ت�ف��اظ بالهدوء وتبني موقف مطمئن .دع
الأف ��راد ي��درك��ون ب ��أن بامكانهم �أن يثقوا ب��ك .ال تخف
مما يظهره املت�ضررون من قلق �أو ردود �أفعال �شديدة.
�إن وجودك على مقربة منهم ي�شكل عالمة من عالمات
الرعاية التي ت�أتي من جانب مقدم امل�ساعدة.

توفري الراحة واالطمئنان:

�إ�س�أل النا�س عما حدث وكيف حالهم وا�سمح لهم باحلديث
عن جتاربهم واهتماماتهم وم�شاعرهم ولكن ال جترب
�أحد ًا على التحدث .طمئنهم ب�أن ردود �أفعالهم طبيعية
و�أن م�صاعب االت�صال وامل�شاكل الفعلية �إل��خ ...ميكن
توقعها خالل الفرتة التي تعقب الأزمة مبا�شرة .ال تقدم
تطمينات كاذبة بل �إب��ق �صادق ًا وواقعي ًا� .إن هذا النوع
من الدعم ي�ؤكد للأ�شخا�ص املت�ضررين النوايا احل�سنة
لدى مقدم امل�ساعدة ويذكرهم ب�أنهم لي�سوا وحدهم كما
و�أنه ي�ساعد الأفراد على تفهم و�ضعهم كما ميثل اخلطوة
الأولى باجتاه التكيف.

البقاء قريب ًا

�أ�صيب جونا�س ب��ال��رع��ب .كانت ي��داه ترتع�شان.
لقد �أم�سك متطوع ال�صليب الأحمر بيدي جونا�س
واحتفظ بهما بني يديه بينما كان ينظر يف عينيه.
لن ين�سى جونا�س �أبد ًا تلك النظرة حيث قال« :كان
الأم��ر يبدو وك��أن املتطوع قد فهمني دون �أن ينب�س
ببنت �شفة .كانت نظرته عاجزة �إال �أنها كانت دافئة.
لقد جعلتني �أدرك ب�أنه فهم م�شاعري.
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توفري املعلومات:

38

ي�صبح النا�س يف حاجة ملحة للمعلومات �أثناء الأزم��ة.
وهناك �أ�سئلة يتم توجيهها ب�شكل متكرر مثل« :ماذا حدث
لأحبائي؟» و«�أي��ن ميكنني �أن �أج��ده��م؟»� .إن من املفيد
جد ًا �أن نعرف بدقة ما الذي حدث وملاذا وما الذي ميكن
�أن يحدث فيما بعد .وميكن القيام بذلك بني �شخ�ص
و�آخ��ر �إال �أن ب�إمكان املوظفني واملتطوعني �أي�ض ًا تنظيم
ن�شر املعلومات بطريقة �أكرث منهجية ،فمث ًال ميكن تنظيم
االجتماعات املجتمعية وتوزيع املعلومات املكتوبة ،والأهم
من ذلك �أن توفر املعلومات امل�ستجدة ب�سهولة .ويحتاج
النا�س �إلى املعلومات الوا�ضحة كي يتمكنوا من الت�صرف
وطلب الدعم والتكيف مع الو�ضع.

�إظهار اهتمامك

تتذكر املمر�ضة نورية اليولينا مري�ضتها لودميال،
البالغة م��ن العمر  48ع��ام� ًا وال�ت��ي ك��ان��ت تعمل
�أخ�صائية نف�سية يف رو�ضة �أطفال قبل وفاة زوجها
يف ح��ادث انفجار لغم يف منطقة مناجم كزبا�س
برو�سيا .وتقول« :خ�لال اجتماعنا الأول ،رف�ضت
لودميال امل�ساعدة مني .وبعد حديث ق�صري بيننا
قالت ب�أنها �سوف تتكيف وح��ده��ا .وق��د وا�صلت
مهاتفتها م��رة كل �أ�سبوع كي �أ�س�ألها عن حالها.
وبعد �شهر ،طلبت مني لودميال �أن �أزوره��ا حيث
حدثتني عن زوجها و�أبنائها والكوابي�س التي تعاين
منها �أثناء نومها .ويف نهاية اجتماعنا �أخربتني
الأرملة �أنها حتتاج �إلى هذا التوا�صل .وقالت «�إن
�أطفايل يت�ضايقون عندما يرونني �أبكي وعلي �أن
�أكبت م�شاعري عندما �أكون معهم»� .إنني �أزورها
االن ا�سبوعي ًا كما و�أن�ن��ي مت�أكدة من �أنها �سوف
ت�ستطيع التعايف .وب�أن كالنا يتفهم الدور الذي �أقوم
به يف هذه املرحلة.

الطقو�س

وه��ي ت�ستخدم ك��دالل��ة لأح ��داث هامة تقع يف كل
جمتمع وهي ترمز �إلى ال�شخ�ص �أو املجموعة وتعرب
عن م�شاعرهم ،وهي تولد جتارب م�شرتكة قد تتم
الإ�شارة لها فيما بعد.

�إن من ال�ضروري بالن�سبة لهم �أن ي�صبحوا قادرين على
اتخاذ قرارات وافية حول و�ضعهم� .إن الأ�شخا�ص الذين
ميرون ب�أزمة ال ي�ستوعبون �إال القليل من املعلومات ،مما
يتطلب تكرارها و�إي�ضاحها لهم.

م�ساعدة النا�س على
القيام بن�شاطات:

�ساعد النا�س كي يقوموا ب�أي ن�شاط عملي يبدو مرغوب ًا
به من قبلهم �سواء �أك��ان ذلك عزف ًا مو�سيقي ًا �أو زراعة
�أو �إ�صالح حائط �أو م�شاهدة فيلم .فالن�شاطات ت�ساعد
النا�س على ن�سيان الأفكار ال�صعبة ومتنحهم بع�ض الراحة
من امل�صاعب التي قد تكون يف طريقها �إليهم.

م�ساعدة النا�س على ر�ؤية
االمور بطريقة مختلفة:

حيثما ال توجد حلول ف��وري��ة للم�شاكل ،هناك امكانية
مل�ساعدة النا�س يف الرتكيز على «التكيف العاطفي» .ويقوم
النا�س بذلك على �سبيل املثال من خ�لال الرتكيز على
الدرو�س االيجابية التي ا�ستفادوا منها نتيجة تعر�ضهم
لو�ضع م� ��ؤمل .وتتلخ�ص ال�ف�ك��رة يف �أن تتم م�ساعدة
ال�شخ�ص على قبول بع�ض اخل�سائر بحيث يتمكن/تتمكن
من التحرك �إلى الأمام.
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الإحالة �إلى م�ؤ�س�سات
امل�ساعدة املتخ�ص�صة

الإحالة يف �إطار هذا امل�ضمون تعني التو�صية ب�أنه يتعني
على ال�شخ�ص الذي يعاين من كرب �شديد �أن يتحدث �إلى
م�ساعد متخ�ص�ص ومن �سوء احلظ �أن هذا قد ال يكون
ممكن ًا دائم ًا حيث قد ال تتوفر خدمات �صحية عقلية يف
املنطقة.

متى تتم الإحالة؟

ت�صبح الإح��ال��ة للح�صول على امل�ساعدة املتخ�ص�صة
�ضرورية عندما ي�صبح من الوا�ضح �أن ال�شخ�ص املعني
يعاين من كرب �شديد .وقد تطغى ردود فعل معينة على
جميع من يهمهم الأم��ر .ويف ظل مثل هذه احل��االت ،قد
يت�صرف الأفراد بطرق قد تعر�ضهم �أو تعر�ض �أفراد ًا من
�أ�سرهم ملخاطر ج�سمانية �أو نف�سية.

بع�ض قواعد طلب امل�ساعدة

�إذا كان ال�شخ�ص بعد م�ضي ثالثة �أو �أربعة �أ�سابيع غري
ق��ادر على �أن ينام وال ي��زال ي�شعر ب�أنه مري�ض و�أن��ه �إما
ع��دواين النزعة �أو من�سحب ،ف�إنه يكون بحاجة عندئذ
للح�صول على املزيد من امل�ساعدة.
ف�إذا طلب �أع�ضاء الأ�سرة وغريهم امل�ساعدة بعد �إبالغك
ب�أن خط�أ كبري ًا قد حدث و�أنهم قلقون من �أن ال�شخ�ص بد�أ
يفقد عقله �أو �أنه قد ي�سعى لالنتحار ،ف�إن من ال�ضروري
ال�سعي للح�صول على امل�ساعدة املتخ�ص�صة.
ف�إذا مل يبد ال�شخ�ص بعد م�ضي فرتة ت�صل �إلى �ستة �أ�شهر
�أي حت�سن على الرغم من �أنه قد ال تبدو عليهم مظاهر
حزن ظاهرة ،ف�إنه ي�صبح من ال�ضروري القيام بالتحويل.
ف�إذا كان لديك �أي �شك ،قم بالت�شاور دائم ًا مع م�شرفك
�أو مديرك.
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التكيف العاطفي

فقد رجل زوجته وجميع �أفراد �أ�سرته يف ت�سونامي
املحيط ال�ه�ن��دي .وق��د تلقى م�ساعدة ك��ي يعيد
ب�ن��اء بيته وت�أثيثه �إال �أن ال��رج��ل مل يكن ق ��ادرا ً
على اال�ستمرار .وقد مت الك�شف عن ق�ضيته بعد
محادثات طويلة :حيث �أن ال�سرير املزدوج املوجود
يف منزله يذكره ب�أنه �أ�صبح وح�ي��د ًا .وعندما مت
ا�ستبدال ال�سرير امل��زدوج ب�آخر مفرد ،تغري مزاج
الرجل وبد�أ بالنظر نحو امل�ستقبل بطريقة مختلفة.
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التعاون مع اجلهات الداعمة
يف املجتمع

يف �شرقي ت�شاد ،عملت منظمة دولية غري حكومية
توفر الرعاية ال�صحية العقلية يف �إطار اخلدمات
ال�صحية الأولية مع خرباء الأع�شاب من ال�سكان
الدافوريني داخل مع�سكرات الالجئني.
40

كيف تتم عملية الإحالة

يتعني �أن تتم الإحالة دائم ًا بالت�شاور مع امل�شرف �أو مع
مدير امل�شروع .ويجب كقاعدة �إبالغ الأفراد املعنيني بنية
حتويلهم لتلقي امل�ساعدة املتخ�ص�صة .ويتعني �أن يعلموا
ب�أنهم قيد الرعاية و�أن يتفهموا الأ�سباب الكامنة وراء
�إحالتهم.
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ف�إذاما توفرت خيارات عديدة للإحالة ،ف�إنه يتعني �شرحها
جميع ًا كما يتعني �شرح الق�ضايا العملية مثل الأجور واملكان
و�سهولة الو�صول �إليه .ويجب تطمني الأفراد ب�أنه �سيجري
تقدمي الدعم لهم طوال العملية .ويجوز� ،إذا كان ذلك
ممكن ًا� ،أن يتولى �شخ�ص (من �أي برنامج له �صلة بهم)
مرافقتهم لدى قيامهم بزيارة الإحالة الأولى.
لدى العمل يف مناطق ت�ستحيل فيها الإحالة ب�سبب عدم
التوفر �أو ب�سبب التكاليف العالية ،فقد يكون من املفيد
درا� �س��ة اخل �ي��ارات امل�ت��اح��ة م��ع املنظمات الأخ ��رى غري
احلكومية .وق��د يكون من املمكن التعرف على الطرق
التي تو�صل �إل��ى ال��دع��م املتخ�ص�ص� .إن التعاون مع
اجلهات الداعمة يف املجتمع قد يكون جمدي ًا �أي�ض ًا (�أنظر
�إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ،جدول
العمل  .)6-4وي�ستفيد الأ�شخا�ص الذين يعانون من
القلق واالكتئاب وا�ضطرابات ال�ضغط النف�سي ما بعد
ال�صدمة من الدعم النف�سي-االجتماعي .وعلى الرغم
من �أن هذه الطريقة ال تقوم مقام العالج وال ت�أتي بال�شفاء
التام �إال �أنهم �سوف ي�شعرون ب�أنهم مو�ضع اهتمام ودعم
�أثناء معاناتهم.
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متى تتم الإحالة
�إذا ع��ان��ى �شخ�ص م��ا م��ن م�شاكل ��ش��دي��دة تتعلق
بالنوم مثل الأرق التام �أو النوم ملدة قليلة ج��د ًا �أو
البقاء م�ستيقظ ًا ل�ساعات ال ي�ستطيع خاللها النوم �أو
اال�ستيقاظ يف وقت مبكر للغاية يف ال�صباح.
�إذا �أبدى �شخ�ص عواطف قوية ي�صعب عليه التعامل
معها مثل الغ�ضب �أو العدوان �أو اخلوف ال�شديد �أو
القلق.
�إذا �أ�شار �أحدهم لالنتحار �أو حتدث ب�صراحة عنه.
�إذا عانى �شخ�ص من عوار�ض ج�سدية متوا�صلة.
�إذا ظ�ه��رت على �شخ�ص ع�لام��ات االدم� ��ان على
الكحول والأدوية.
�إذا ت�صرف �شخ�ص ت�صرفات تنطوي على مخاطر
ج�سيمة له وللآخرين.
�إذا عانى �شخ�ص من اكتئاب �أو ا�ضطرابات عقلية
(كالهلو�سة �أو الأوهام)
�إذا كان من ال�صعب �إقامة ات�صال مع �شخ�ص ما.
�إذا طر�أت �أو�ضاع ت�شري �إلى حدوث �أعمال م�سيئة �أو
�أعمال �إجرامية.
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دل � � � �ي� � � ��ل امل � � �� � � �ش� � ��ارك

احلزن واخل�سارة LOSS AND GRIEF
43

النقاط املطلوب تعلمها

• االنواع املختلفة للخ�سارة
• ردود الفعل ال�شائعة �إزاء فقدان �شخ�ص مهم
• الفقدان املتوقع واملفاجئ
• حاالت احلزن العادية واملعقدة
• كيف ت�ساعد �شخ�ص ًا يعاين من حالة حزن
�سيمر كل �شخ�ص بتجربة خ�سارة وي�شعر باحلزن
يف مرحلة م��ا م��ن م��راح��ل حياته .وت��رك��ز ه��ذه الوحدة
على كيفية ا�ستجابة وتعامل الأ�شخا�ص م��ع اخل�سارة
واحلزن املتعلقني مبوت �شخ�ص قريب منهم .و�سن�صف
ح ��االت احل ��زن ال �ع��ادي��ة وامل �ع �ق��دة ون��رك��ز ع�ل��ى �أهمية
الدعم االجتماعي .وتقرتح هذه الوحدة كيفية م�ساعدة
الأ�شخا�ص الذين ي�سيطر عليهم احلزن.

ماذا تعني اخل�سارة؟

اخل�سارة �أمر �شائع وخ�صو�ص ًا �أثناء االزمات .وهناك �أنواع
كثرية من اخل�سارة :موت �شخ�ص مهم ،دمار يف املمتلكات،
فقدان و�سائل املعي�شة ،انتهاء عالقة مهمة ،وقوع �ضرر
ج�سماين ،وفقدان ال�شبكات الأمنية واالجتماعية.
رغ��م �أن جميع ح��االت اخل���س��ارة تعترب غ�ير � �س��ارة� ،إال
�أن فقدان احلياة هو الأك�ثر ثق ًال على النف�س .وعندما
نتحدث عن فقدان احلياة يف هذه الوحدة ،ف�إننا ن�شري �إلى
الظروف التالية:
• موت �شخ�ص مهم.
• م�شاهدة حالة موت
• محاولة غري ناجحة لإنقاذ حياة �شخ�ص ما.

ال�شخ�ص املهم

هو �شخ�ص قريب منا� ،سواء ك��ان ف��رد ًا من �أف��راد
العائلة �أو �صديقا �أو زمي ًال �أو �أي �شخ�ص �آخر له ت�أثري
على حياتنا.
وتغطي وح��دات �أخ��رى جوانب ذات �صلة بهذا املو�ضوع:
ال��وح��دة ( )5ت�صف كيفية ت��وف�ير �إ��س�ع��اف��ات نف�سية
واجتماعية �أولية ،فيما تبحث الوحدة ( )7كيفية توفري
الدعم للمتطوعني املت�أثرين باخل�سارة واحلزن
قد يكون من امل�ؤمل جد ًا فقدان �شخ�ص ما ،وقد يبدو الأمل
غري قابل للتحمل .وينك�سر ال�شعور باالرتباط مع ال�شخ�ص
وي�صبح من ال�صعب على املرء �أن يجد مكانه يف احلياة
مرة �أخرى .وقد ت�سبب التجربة القريبة من املوت اخل�شية
من حدوثه� .أما بالن�سبة للعائلة ،ف�إن وفاة هذا ال�شخ�ص
قد ت ��ؤدي �إل��ى خ�سائر ثانوية ،كفقدان مل�صادر الدخل
والكيان املنزيل �أو االجتماعي .ويف مثل هذه الظروف قد
حتتاج العائلة �إلى وقت لإعادة تنظيم نف�سها.
يف بع�ض الأحيان يكون املوت �أم��ر ًا مرحب ًا به ،ك�أن يكون
�شخ�ص ما على �سبيل املثال مري�ض ًا لفرتة طويلة ،بحيث
يتوفر الوقت الكايف للت�أقلم مع فكرة موته.
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وغالب ًا ما تبدو نهاية كهذه مو�ضع فرج للعائلة .وعندما
حتدث الوفاة املتوقعة ل�شخ�ص م�سن ،ف�إنه ال يتم التعامل
معها كحالة فقدان غري ممكن حتملها .فاملوت يف هذه
احلالة قد ال يعترب كارثة ،بل قد يعمل على التنفي�س عن
م�شاعر احلزن.

الفاجعة

الفجيعة هي رد الفعل العاطفي جتاه فقدان �شخ�ص
مهم .وتعترب الك�آبة املرتبطة بالفجيعة طبيعية يف
حالة فقدان كهذا ،وقد يرافقها �ضعف يف ال�شهية
للأكل ،والأرق والإح�سا�س بالتفاهة.

فقدان �أحد الأحبة
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تبلغ مي�شا ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها ،وقد توفيت
والدتها مبر�ض ال�سرطان قبل ف�ترة .عانت مي�شا
كثري ًا وما زال��ت ت�شعر حتى الآن بالتوتر .وتقول:
كانت �أمي �شخ�ص ًا مهم ًا جد ًا يف حياتي ،وقد واجهت
�صعوبات كبرية كي �أقبل ما ح��دث .ويظل ال�س�ؤال
يعاودين :ملاذا مل تعد موجودة؟ وملاذا كان ال بد لها
من �أن تقع يف براثن؟

الفقدان املفاجئ
وردود الفعل ال�شائعة

�إذا ك��ان امل��وت مفاجئ ًا �أو غري متوقع ،ف�سوف تتبعه يف
العادة م�شاعر بال�صدمة .وقد تتحول ردود الفعل هذه
�إلى انفجارات عاطفية �أقوى .و�إذا توا�صلت ردود الفعل
املذكورة لفرتة طويلة من الوقت ،فيما يحاول املرء التكيف
مع و�ضع حياتي جديد ،ف�إنه قد يحتاج �إلى تلقي امل�ساعدة
(�أنظر «التوتر ال�شديد» يف الوحدة .)2
ق��د ت� ��ؤدي وف��اة �شخ�ص مهم �إل��ى ال�ق��ذف بالأ�شخا�ص
امل�ت��أث��ري��ن �إل��ى رح��اب ع��امل متغري .فقد يفقد النا�س
اجتاهاتهم وي�شعرون ب�أن �أي �شيء مل يعد مهم ًا .و�سوف
نكت�شف فج�أة جند �أن الن�شاطات واملنا�سبات ،التي كانت
مهمة يف الأ�سبوع املا�ضي ،قد �أ�صبحت تافهة الآن .وتتغري
الأولويات ،كما قد يتحدى املوت العقائد والقيم الدينية،
مما يثري �أ�سئلة وجودية حول املعاين يف العامل.
عندما يكون فقدان احلياة مفاجئ ًا نتيجة حلادث �سيارة �أو
هجوم �أو زلزال على �سبيل املثال ،ت�صبح اال�ستجابة غالب ًا
مكثفة ،فلي�س هناك �أي فر�صة لال�ستعداد للخ�سارة �أو قول
كلمة وداع� ،أو لإمتام عمل غري م�ستكمل وجتهيز النف�س
للفجيعة .وتعترب ال�صدمة والإن�ك��ار والغ�ضب وال�شعور
بالذنب واالكتئاب والي�أ�س وال�شعور بفقدان الأمل من ردود
الفعل ال�شائعة عندما يحدث املوت فج�أة.
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جتربة عقدة الذنب
لدى ال�شخ�ص الناجي
جل�س خالد م�سرتخي ًا على الكنبة .فقد جنا لتوه من
كارثة ت�سبب بها �إرهابيون  .والحظ خالد �إح�سا�سا
متنامي ًا بالذنب يكرب يف داخله .كان ي�س�أل نف�سه
با�ستمرار« :مل��اذا �أعي�ش �أن��ا فيما م��ات الكثريون؟
وملاذا اكتفيت بالوقوف هناك بينما كانت العمارات
تتهاوى من حويل؟» عانى خالد من م�شكلة يف الندم،
و�أ�صبح معزو ًال ت�ؤرقه م�شاهد الكارثة .وقد �أح�س
بعدم الراحة وبالعار ب�سبب عدم وجود «ق�صة لديه
لريويها» حول كيفية م�ساعدته ل�شخ�ص ما .ينظر
خالد �إلى نف�سه كرجل قوي قادر لكنه ت�صرف كجبان
يف وقت كان فيه الآخرون بحاجة �إليه .لقد كان خالد
يعاين من عقدة ذنب الناجي.

يفر�ض ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل��واج�ه��ات املفاجئة �أو امل�سببة
لل�صدمة مع ح��االت امل��وت وال��وف��اة ع��دد ًا من التحديات
املعقدة .فعلى �سبيل املثال ي�صبح من ال�صعب التعامل
مع �سماع ق�صة �شخ�ص �أق��دم على االنتحار� ،أو النجاة
م��ن ك��ارث��ة م��ات فيها �آخ� ��رون ,وي�صف الق�سم التايل
اال�ستجابات املختلفة لتجربة الفقدان املفاجىء.

عقدة ذنب الناجي

يف حاالت الفقدان املفاجئ خ�صو�ص ًا ،قد يكت�شف الناجون
�أن ذكريات احلادث ت�سيطر على عقولهم .وقد يعانون من
عقدة ذنب الناجي ويت�ساءلون عن �سبب بقائهم على قيد
احلياة ،فيما ق�ضى �آخرون نحبهم .ويعتقد ه�ؤالء ب�أنه كان
ب�إمكانهم �أو كان عليهم �أن يفعلوا �شيئ ًا ملنع امل�أ�ساة .وقد
يتهم الأبوان نف�سيهما بعدم قدرتهما على حماية �أطفالهما
و�إنقاذهم .وقد تطلق عقدة ذنب الناجي الرغبة لديه يف
االنتحار.
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رمبا يعتقد الأفراد الذين يتعاملون مع هذه امل�شاعر �أنهم
قد ظفروا بفر�ص طيبة على ح�ساب �آخرين ,ورمبا يظنون
�أي�ض ًا �أنهم من خالل محاولة �إنقاذ حياتهم ،تعمدوا �إحلاق
الأذى بحياة �أ�شخا�ص �آخرين .ويف مثالنا حول خالد ،ف�إنه
يتحمل م�س�ؤولية عدم م�ساعدة مئات ورمبا �آالف الآخرين.
وبد ًال من لوم الإرهابيني ،فانه يعمد �إلى �إلقاء اللوم على
نف�سه ب�سبب �إنقاذه حلياته،

تذكر اخل�سائر

تتذكر موكيا (� 28سنة) وهي جال�سة على �سرير
يف مخيم لالجئني يف �إقليم كاتانغا يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية اخل�سائر التي عانتها يف
ال�شهور الأخ�يرة .فقد مت قتل العديد من �أقاربها
وجريانها عندما اجتاح متمردون قريتها وراحوا
ينتقلون من بيت �إلى بيت يف موجة قتل ا�ستمرت
�ساعات .ومتكنت موكيا وزوجها و�أطفالهما الأربعة
من الهروب تاركني وراءهم جثث �أفراد من العائلة
و�أ�صدقاء.
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وعدم العودة �إلى البنايات املحرتقة مل�ساعدة الآخرين.
ويتم�سك خالد باالعتقاد غري املنطقي القائل �أنه «لو مل
يكن جبان ًا على هذا النحو» ،فرمبا كان ب�إمكانه بطريقة
بطولية �أو �سوبرمانية �أن ينقذ حياة النا�س.
فيما يتعامل النا�س مع ردود �أفعالهم �إزاء خ�سارة الأحبة
بطرق مختلفة ،ف�إن من املهم بالن�سبة لكثري من النا�س
�إن يتم التحدث �إليهم ب�ش�أن م�شاعر الذنب �أو العار التي
يح�سون بها ملنع تلك امل�شاعر من التنامي والتحول �إلى
م�شاعر ال ميكن حتملها .و�أن من املهم موا�صلة احلياة بعد
التجربة ،لكن ذلك يبدو م�ستحي ًال �إذا كان ال�شعور بالذنب
�أو العار ي�سيطران على العقل.
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االنتحار

يعترب االنتحار واح��د ًا من �أك�ثر �أن��واع الفقدان املفاجئ
�إي�لام� ًا حيث ال ت�ستطيع العائلة حتمله كما و�أن��ه الأك�ثر
�صعوبة يف جمال التعامل معه .وهناك عدة �أ�سباب لذلك.
فهو بطبيعته �أو ًال عمل متعمد تت�سبب فيه يد الإن�سان.
وث��ان�ي� ًا ،تكون �أ�سباب الإق ��دام على االنتحار �سرية يف
الغالب .ونتيجة لذلك ،وف�ض ًال عن احلزن والأ�سى ،فقد
ي�شعر الأحياء الباقون بالغ�ضب جتاه ال�شخ�ص الذي �أقدم
على االنتحار .وقد ي�شعرون بالذنب �أي�ض ًا لعدم �إدراكهم
خطورة الو�ضع� ،أو لعدم بذلهم جهد ًا �أكرب ملنع االنتحار.
وقد ينتج عن هذا النوع من املوت �شعور بالعار والغ�ضب
والذنب� ،إذا ما الم �أفراد العائلة �أنف�سهم �أو وجه �إليهم
�آخرون اللوم جتاه عملية االنتحار .ويف حاالت الكوارث �أو
يف �أعقاب احلوادث الكبرية يلج�أ �أنا�س �أكرث �إلى االنتحار
من �أولئك الذين يقدمون على مثل هذا العمل يف الظروف
االمنة.

طقو�س الدفن
متثل �إجراءات الدفن طقو�س ًا ت�سمح للنا�س ب�أن يحزنوا،
وب�أن يعربوا من مرحلة الفو�ضى التي �أحدثها املوت �إلى
مرحلة �أخ��رى يتم خاللها تقبل امل��وت ومن ثم ممار�سة
احل��زن .ف ��إذا مل يكن بالإمكان القيام ب��إج��راء الدفن
املنا�سب ،قد ت�شعر العائلة بالذنب مما يطيل فرتة احلزن
لديها .وتعطي مثل تلك الطقو�س معنى ديني ًا �أو روحي ًا كما
توفر الراحة للمفجوعني .وتوفر �إقامة املنا�سبات �إقرار ًا
عام ًا ب�أهمية املتوفى للمجتمع املحلي .و�إذا �شارك رئي�س
البلدية على �سبيل املثال يف منا�سبة تقام للذين ت�ضرروا
من ح��ادث قطار مفجع ،فقد يوفر ذل��ك بع�ض الراحة
للأقارب ويبني �أن �أفراد عائالتهم مل يتم ن�سيانهم .كما
متثل �إقامة املنا�سبات جتربة م�شرتكة للعائلة والأ�صدقاء،
وت�شكل نقطة بداية للتحاور حول املتوفى فيما بعد.
�إذا مل يتم العثور على جثمان �شخ�ص مفقود ،ق��د ال
تتمكن العائلة من الت�صديق �أو الفهم ب�أن هذا ال�شخ�ص
قد تويف بالفعل .وقد يتعلق �أف��راد العائلة بالأمل يف �أن
يكون ال�شخ�ص على قيد احلياة .ويف الكوارث والنزاعات
العنيفة يفت�ش الناجون عن مفقوديهم ف�ترات طويلة.
وق��د تعجز ال�ع��ائ�لات ع��ن تقبل خ�سارتها وال��دخ��ول يف
مرحلة احلزن �إذا مل يتم ت�أكيد الوفاة ،ومل يتم ا�سرتجاع
اجلثة� ،أو �إذا كانت اجلثة موجودة ولكن من غري امل�سموح
لأف��راد العائلة ر�ؤيتها .وتعترب ن�شاطات تتبع الأ�شخا�ص
املفقودين وا�ستعادة الروابط العائلية التي تنفذها اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر واجلمعيات الوطنية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ،مهمة لتوفري ال�صورة الوا�ضحة
للأ�شخا�ص املت�ضررين.
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الي�أ�س ب�سبب املجهول
ب�ع��د �أط���ول ف�ت�رة ان�ت�ظ��ار يف حياتهما ،ك��ان على
�ألك�سندرا ( 62ع��ام � ًا) وابنتها لينا �أن تواجها
احلقيقة :حفيدات الك�سندرا و�إينا �إبنة �إلينا وابنة
�أخ�ي�ه��ا �آال هلكن يف ال�ق�ت��ال ال ��ذي �أع �ق��ب ح�صار
املدر�سة يف بي�سالن .لقد ا�ستغرق العثور على جثث
الفتيات يف امل�شرحة وقت ًا طوي ًال .عر�ض القائمون
على امل�شرحة على الأهل كومة من اجلثث املحروقة
ومعدومة املالمح .وتتذكر لينا قائلة« :تعرفنا على
�إينا من �شب�شبها» .وت�ضيف «علمت �أنها هي ،لكنني
وا�صلت البحث مدفوعة باعتقاد يائ�س ب�أنها ما زالت
على قيد احلياة» .وقد مت دفن الفتيات مع ًا يف قرب
واحد يف املقربة الواقعة خارج بي�سالن .وكغريها من
الن�ساء يف بي�سالن ،تزور لينا املقربة يومي ًا.
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احلزن – ا�ستجابة لفقدان الأحبة

احلزن عملية طبيعية ولكنها م�ؤملة هدفها التخفيف عن
ال�شخ�ص املت�ضرر� .إن احلزن عملية تعديل �ضرورية ال
ميكن جتنبها .وقد يقال �إن احل��زن هو امتداد للمحبة
التي ي�شعر بها ال�شخ�ص املفجوع جتاه ال�شخ�ص املتوفى.
يف بداية احلزن ،قد يفكر ال�شخ�ص املفجوع طوال الوقت،
بال�صديق �أو القريب الذي فقده ،ويتذكر مواقف وحلظات
مهمة �أم�ضاها معه .وف�ض ًال عن احل��زن والأ�سى ،فقد
تتولد م�شاعر غ�ضب وكراهية خالل هذه الفرتة.
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التكيف مع الأو�ضاع اجلديدة
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خ�لال ف�ت�رات احل ��زن ،ال ب��د م��ن التكيف م��ع الأو� �ض��اع
اجلديدة يف �أربعة جماالت كي ي�ستطيع املفجوعون من �أن
ي�ستمروا يف حياتهم .ويت�ضمن ذلك ما يلي:
• الإقرار العاطفي بحدوث الفجيعة
 «ابنتي لن تعود يل �أبد ًا».• التغلب على م�شاعر احلزن
–البكاء ،الغ�ضب ،الي�أ�س.
• الإقدام على خ �ط��وات عملية للتكيف م��ع الأو� �ض��اع
اجلديدة ،كال�سعي للح�صول على م�ساعدة من اجلريان،
�أو �إيجاد مكان جديد للعي�ش �إذا لزم الأمر.
• االلتفات �إلى امل�ستقبل وتعلم كيفية التعاي�ش مع ذكرى
ال�شخ�ص املفقود.
قد يدفع احل��زن النا�س �إل��ى العزلة و�إق�ف��ال �أبوابهم يف
وجوه الآخرين .من املمكن فعل ذلك لفرتة ،لكنها يجب

جماالت التكيف الأربعة

التغلب
على م�شاعر
احلزن
االلتفاف
الى امل�ستقبل

احلزن على �أكرث من �شخ�ص

�إذا فقد ف��رد �أو عائلة �أك�ثر من �شخ�ص ت�صبح عملية
احلزن �أكرث تعقيد ًا .ولأن امل�شاعر جتاه �أ�شخا�ص مختلفني
ال تكون هي امل�شاعر نف�سها ،ف�إن امل�شاعر جتاه كل �شخ�ص
من املفقودين �ستكون مختلفة عن الأخ��رى .وقد ي�شعر
املفجوعون باالرتباك �أو الذنب لعدم �إح�سا�سهم باحلزن
الكايف جتاه �أف��راد معينني مقارنة بغريهم .وما ي�ساعد
يف مثل هذه احلالة �أن يو�ضح للمفجوع �أنه من الطبيعي
واجل��ائ��ز �أن تكون لديه م�شاعر مختلفة .وم��ن الطرق
اجليدة للتفكري جت��اه ه��ذه امل�س�ألة التعامل مع كل من
الأ�شخا�ص املفقودين ب�صورة منف�صلة .وقد يبدو غريب ًا
�أن من ال�ضروري الن�أي باحلزن جانب ًا فيما يتعلق ب�شخ�ص
م��ا ،وال�شعور باحلزن جت��اه �آخ��ر ،ولكن قد ال يكون من
املمكن احلزن على �شخ�صني مع ًا يف وقت واحد.

�إذا كانت امل�شاعر غام�ضة

االقرار العاطفي
بحدوث الفجيعة
االقرار على
خطوات عملية
للتكيف

�أال ت�ستمر� .إذ من املهم للمفجوعني ال�سعي للتخل�ص من
ال�شخ�ص الذي مت فقده ،حتى ميكن اال�ستمرار يف احلياة
و�إيجاد مكان لأ�شخا�ص �آخرين لدخول حياتهم .ومن
املهم �أي�ض ًا �أن يفهم املفجوعون �أنه من الطبيعي �أن يكون
املرء �سعيد ًا و�أن يلج�أ لل�ضحك� .إن احلزن عملية عاطفية
طويلة و�صعبة – من حيث الوقت والإح�سا�س.

�إذا كانت امل�شاعر غام�ضة جتاه ال�شخ�ص املتوفى ،فقد يتم
قطع عملية احلزن .فامل�شاعر املختلطة كالراحة والندم
وال��ذن��ب تربك ال�شخ�ص املت�ضرر وجتعل م��ن ال�صعب
الرتكيز على احلزن .ويحدث ال�شيء نف�سه �إذا �ساد �شعور
ب�أن العالقة مل تكن وا�ضحة �أو �إذا كان هناك نزاع مل يحل.
وهنا ميكن م�ساعدة ال�شخ�ص املت�ضرر من خالل قبوله
للم�شاعر املتناق�ضة – للت�أكيد له ب�أن من اجلائز والطبيعي
�أن ي�شعر املرء ب�أمور كثرية مختلفة جتاه املتويف.
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احلزن بعد املوت املفاجئ

غالب ًا ما يكون احلزن بعد الوفاة املفاجئة �أو غري املتوقعة
مختلف ًا عن احلزن الذي يعقب الوفاة املتوقعة .وقد ين�ش�أ
�شعور ب�أن املوت غري مقبول وغري عادل ،وخا�صة عندما
ت�صبح الظروف املعي�شية �صعبة بالن�سبة للأحياء .وتنطبق
هذه احلالة يف الغالب على الأرامل والأيتام .و�إذا ما ترتب
على ال�شخ�ص �أو العائلة املفجوعة مواجهة خ�سائر وم�شاكل
�إ�ضافية مثل اال�ضطرار لالنتقال �إلى مخيم لالجئني �أو
الهروب من ن�شاطات ع�سكرية� ،أو جمابهة فرتات ي�سود
فيها نق�ص يف الأغذية واملالجىء ،فقد يتم ت�أجيل احلزن
�أو تعكريه مب�شاعر طاغية م��ن اخل��وف واال�ست�ضعاف
والعجز.
عندما يتوفى �شخ�ص ما يف ظل ظروف �شديدة الب�ؤ�س،
فقد ت�ستحوذ على الأ�شخا�ص الباقني على قيد احلياة
�أفكار حول املعاناة والأمل اللذين عا�شهما ذلك ال�شخ�ص
قبل وف��ات��ه .ويف احلقيقة ف�إنه �إذا ما خرب �أحياء ذلك
امل�شهد،

عدم ا�ستيعاب الفقدان ي�ؤدي
�إلى االكتئاب

عند فقدان �شخ�ص تربطك به �صلة عاطفية عميقة،
من الطبيعي �أن حتزن .وقد يكون احلزن طاغي ًا �إلى
درجة ال يتمكن ال�شخ�ص املت�ضرر من التعامل معها.
وم��ن العواقب املمكنة �أال يتم ا�ستيعاب اخل�سارة
بحيث ال ي�ستطيع ال�شخ�ص اال�ستمرار يف احلياة.
وقد يظل ال�شخ�ص حزين ًا للغاية ،ويبقى ثابت ًا يف
مربع احلقيقة التي كان يتقا�سمها مع املتوفى.
�إذا ��س��ادت حالة كهذه ومل يحدث �أي حت�سن يف
الو�ضع خالل �أول �ستة �شهور ،يجب �إحالة ال�شخ�ص
�إلى م�ساعدة متخ�ص�صة ،طاملا �أن هناك مخاطر
كبرية من تطور االكتئاب ب�سبب عدم القدرة على
ا�ستيعاب احلزن.
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ف�إنهم ق��د ال يكونون ق��ادري��ن على حتمل االنطباعات
العنيفة التي تقع عندئذ .وميكن حلادث �صادم من هذا
النوع �أن ي�شو�ش على عملية احلزن .كما ميكن ل�صور �أو
ذكريات املوت �أن ت�سبب الكثري من الأ�سى �إلى احلد الذي
يدفع املرء �إلى جتنب عملية تذكر ال�شخ�ص امليت .لكن
ذلك يجب �أال يدفع الآخرين �إلى االعتقاد ب�أن ال�شخ�ص
املعني قد �أ�صبح غري مهتم بال�شخ�ص املتوفى.

احلزن املعقد()Complicated Grief

يعني احلزن املعقد �أن عملية احلزن قد توقفت و�أ�صابت
ال�شخ�ص املفجوع بال�شلل .عندئذ يختل الأداء العقلي
واالجتماعي االعتيادي ،ويفقد ال�شخ�ص املت�ضرر الأمل يف
كل �شيء ،وي�شعر بالعجز كما �أنه قد ال يرغب يف القيام ب�أي
�شيء �سوى اال�ستلقاء يف ال�سرير طوال اليوم .وي�شبه هذا
الو�ضع االكتئاب �إلى حد كبري .وف�ض ًال عن ذلك قد ي�سمع
املفجوع �صوت املتوفى .و�إذا توا�صلت مثل هذه الأعرا�ض
لفرتة ممتدة من الزمن دون �إ�شارة لوجود ن�شاط ،يجب
ال�سعي �إلى احل�صول على م�ساعدة املهنيني.

الدعم االجتماعي –
جزء مهم يف عملية التعايف

�إن دعم �شخ�ص مير يف وقت �صعب يجب �أال يكون �أمر ًا
معقد ًا �أو �صعب ًا .وغالب ًا ما تنجح �أمور �صغرية كال�سماح
بالبكاء �أو �إجراء ات�صال هاتفي �أو التعبري عن العواطف
يف �إح ��داث اخ�ت�لاف ك�ب�ير .ويلعب ال��دع��م االجتماعي
املقدم من العائلة والأ�صدقاء دور ًا مهم ًا يف جتنب احلزن
املعقد .ومن املهم م�ساعدة النا�س على موا�صلة حياتهم
بعد عمليات الفقدان غري املحتملة تقريب ًا .ويعترب الدعم
االجتماعي عام ًال قوي ًا ي�ساعد على ا�ستعادة القدرة على
املواجهة وعلى التعايف.
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ويقل احتمال ح��دوث االكتئاب بني �أن��ا���س فقدوا �أحباء
لهم ويتلقون م�ستوى عالي ًا من الدعم االجتماعي ،مقارنة
ب�أنا�س يتلقون م�ستوى منخف�ض ًا من ذلك الدعم .وتزداد
�أهمية الدعم االجتماعي ك�آلية للحماية �ضد االكتئاب،
طبق ًا حلجم اخل�سارة.
ي�سهم التعبري عن التعاطف والدعم من قبل �أنا�س �آخرين
يف حت�سني ق��درة الأ�شخا�ص والعائالت املت�ضررة على
التعامل مع الفقدان واحلزن .ويوفر النا�س دعم ًا عملي ًا
مهم ًا ب�إح�ضارهم الطعام �إلى العائلة على �سبيل املثال �أو
امل�شاركة يف اجلنازات وغري ذلك من �إج��راءات وطقو�س
ممار�سة احلزن والبقاء مع العائلة يف الأوقات ال�صعبة.
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امل�ساعدة لي�ست
دائم ًا �صعبة

�أقدم طفل يف الرابعة من عمره على طريقة ب�سيطة
لتعزية ج��اره امل�سن ،ال��ذي فقد زوج�ت��ه م��ؤخ��ر ًا.
فعندما ر�أى الطفل جاره يبكي ،ذهب �إلى �صديقه
وت�سلق �إل��ى ح�ضنه وبقي جال�س ًا هناك .وعندما
�س�ألته �أم��ه عما فعله جل��اره ،ق��ال لها الطفل« :ال
�شيء ،لقد �ساعدته فقط على البكاء».

�أمور ينبغي القيام بها و�أخرى
ينبغي جتنبها لدى م�ساعدة املحزونني
�أمور ينبغي القيام به

• �أن تذكر ال�شخ�ص املتوفى و�أن ت�سلم باخل�سارة
نتيجة وفاته
• ا�ستمع �إلى ال�شخ�ص املفجوع
• تذكر ب�أن احلزن هو طريقة للتعبري و�أن ال�شخ�ص
�سوف يحتاج لدعم متوا�صل حتى بعد م�ضي وقت
طويل على حدوث الفاجعة

�أمور ينبغي جتنبها

• ال تردد عبارات مثل «الزمن يتكفل بتلك اجلروح»،
�أو «�سرعان ما �سيمر احلدث» � ...إلى �آخره.
• ال ت�ق��ارن الطريقة ال�ت��ي ي�ح��زن فيها ال�شخ�ص
بطرائق االخرين
• ال ت�شجع ال�شخ�ص املفجوع على �إحداث تغيريات
رئي�سية يف حياته
• ال ت�ق�ترح تعوي�ض اخل���س��ارة ك���أن ت�ق��ول الم��ر�أة
مفجوعة« :بامكانك اجناب طفل �آخر»� ،إلى �آخره
�إذا ما مت اتخاذ الإج��راءات املالئمة ،و�إذا كانت ال�شبكة
االجتماعية تقوم بالدعم الالزم ،و�إذا كان لدى الأ�شخا�ص
املفجوعني الوقت الكايف للحزن ،ف�إن ال�شخ�ص �سيتقبل يف
النهاية ويف الغالب ،املوت كحقيقة .وبالتدريج ي�ستطيع
ه��ؤالء امل�شاركة يف احلياة العائلية� .أما طول املدة التي
تتطلبها عملية التكيف فتعتمد على ظروف الفقدان ،ونوع
العالقة مع املتوفى وحجم ونوع الدعم املقدم.
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الدعم العام

�ساعدتني �أخ �ت��ي ع�ل��ى ارت� ��داء مالب�سي حل�ضور
اجلنازة .وفج�أة ر�أي��ت عربة ت�صل .اخرجوا منها
ماكينة قهوة ومعجنات وط��اوالت و�شرا�شف – كان
هناك كل �شيء .لقد فكر �أخي يف كل �شيء ،وخطر
ببايل �أن النا�س �سي�أتون لتناول فنجان قهوة يف وقت
الحق� ،إال �أنني مل �أت�صور �أب��د ًا �أن ي�أتي ما بني 40
و� 50شخ�ص ًا.

�سبل تقدمي امل�ساعدة
ا�ستمع بانتباه� ،إذ �أنه من الأهمية مبكان قبول تف�سري

ال�شخ�ص املفجوع للأحداث والإقرار مب�شاعره واحرتامها.
امنح املفجوعني الوقت الكايف للتحدث عن خ�سارتهم متى
ما رغبوا يف ذلك �أو �أرادوا .غالب ًا ما يحتاج ال�شخ�ص
�إل��ى �أن ي��روي الق�صة مرة تلو �أخ��رى كو�سيلة ال�ستيعاب
التجربة .ورمبا يح�س املفجوع باحلاجة للتحدث حول عدة
امور عملية كاجلنازة وتغيري امل�سكن ،كما قد يتحدث عن
امل�شاكل االقت�صادية �أثناء فرتة حزنه .و�ساعد املفجوع يف
التو�صل �إلى القرارات الكبرية الالزمة يف �أعقاب الوفاة،
ولكن تذكر �أنه من اجليد� ،إن �أمكن ،االنتظار قلي ًال قبل
اتخاذ �أي قرارات رئي�سية.
قدم رعاية عامة وم�ساعدة عملية :قد ي�شعر ال�شخ�ص
احلزين �أو عائلته بطغيان حالة الفقدان �إل��ى درج��ة ال
يعرفون معها كيف يطلبون امل�ساعدة وماذا يطلبون .ميكن
تقدمي امل�ساعدة ب�إعداد وجبات الطعام ورعاية الأطفال
وال��رد على الهاتف والقيام باملهمات وامل�ساعدة ببع�ض
الرتتيبات التذكارية �أو عر�ض االت�صال ب�شخ�ص ما ميكن
�أن يحتاج �إليه املفجوع.

اقرتح مرافقة املفجوع �إلى �إحدى جمموعات الدعم
�إذا بدا ذلك منا�سب ًا ،ومع م��رور الوقت كذكرى ال��زواج

الوحدة التدريبية 3

والعطل وعيد ميالد املتويف� ،إلى �آخره .فالنا�س يحبون �أن
ي�شعروا ب�أن الآخرين ما زالوا يتذكرون مفقوديهم املهمني.
ول��دى قيامك بعر�ض امل�ساعدة العملية ،اتبع رغبات
ال�شخ�ص املت�ضرر وجتنب حتمل �أي��ة م�س�ؤوليات تتعلق
بالو�ضع �أكرث مما يرغب به الأفراد املعنيون �أو يحتاجونه.

بادر �إلى اتخاذ ترتيبات لإقامة �شعائر خا�صة ب�إحياء
ذكرى املتوفني ،قدم امل�ساعدة ملجموعة �أو جمتمع محلي

لتنظيم وتخطيط ترتيبات خا�صة ب�إحياء ذكرى املتوفني،
�أو قم ب�إعداد لوحة �إعالنات تذكارية تل�صق عليها الر�سائل
والأ�شعار وال�صور اخلا�صة باملتوفني� .أكتب مالحظات تنم
عن التعاطف والدعم للمت�ضررين من الوفاة .ويف ذكرى
املتوفى قم بزراعة �شجرة �أو �شجريات �أزه��ار يف حديقة
وا�شعل ال�شموع �أو قم ب�إن�شاء املواقع الإلكرتونية.

تقدم الوحدة التدريبية ( )5مزيد ًا من املعلومات حول
كيفية تقدمي امل�ساعدة ،بينما ت�صف الوحدة ( )6كيفية
دعم الأطفال املفجوعني.

الدعم اجلماعي

نظم ال�صليب الأح�م��ر الفنلندي ح��دث� ًا تذكاري ًا
لأق� ��ارب ال�ضحايا ال��ذي��ن �سقطوا يف ت�سونامي
املحيط الهندي .و�أعطي امل�شاركني �أطباق ًا و�شموع ًا
ت�ستخدم مل��رة واح��دة ،حيث ميكن لكل عائلة �أن
تعد طبق ًا تذكاري ًا للأقارب املتوفني ،م�ستخدمني
طبا�شري الفحم وال��زه��ور و�أوراق اخل��ري��ف� ،إل��ى
�آخره .وقد نرثت الأطباق يف البحر وهي م�ضاءة.,
لقد وفرت هذه املنا�سبة للم�شاركني الفر�صة لتذكر
موتاهم ،ورمزت �إلى حاجتهم لإطالق �سراح ه�ؤالء
املوتى.

51

الوحدة التدريبية 4

52

الدعم النف�سي  -االجتماعي القائم
على املجتمع املحلي
النقاط املطلوب تعلمها

• ما هو تعريف املجتمع واملجموعات امل�ست�ضعفة؟
• الرتويج للرفاه النف�سي-االجتماعي يف املجتمعات املحلية
• الدعم املرتكز على املجتمع املحلي
• ت�أهب املجتمع املحلي

تت�أثر جميع اجلوانب املتعلقة بحياة النا�س ،بالعادات
واملمار�سات االجتماعية والثقافية ملجتمعاتهم املحلية.
لذلك ،تختلف ت�أثريات احلوادث املنتجة للأزمات وو�سائل
التعامل مع الفقدان واحل��زن وط��رق التكيف ،باختالف
الثقافات .وت�سعى هذه الوحدة التدريبية ل�شرح �أهمية
العوامل االجتماعية والثقافية ،وتقدم اقرتاحات حول
كيفية ممار�سة الن�شاطات االجتماعية والنف�سية القائمة
على �أداء املجتمع املحلي ،دون �أن يعني ذل��ك �أن تلك
الن�شاطات تقت�صر على املجتمع املحلي وح��ده .ويتعلق
الأم��ر بالطريقة التي ميكن من خاللها تطوير وتنفيذ
ن�شاطات الدعم االجتماعي والنف�سي ،وكيفية ارتباطها
بحياة املجتمع املحلي.
ل�ع��دة �أ��س�ب��اب ،تعمل ح��رك��ة ال�صليب الأح �م��ر وال�ه�لال
الأحمر لرتويج الرفاه النف�سي واالجتماعي مع ومن خالل
املجتمعات املحلية .فمن خالل امل�ساعدة الذاتية التي
ميار�سها املجتمع املحلي ميكن مواجهة عواقب �أية كارثة
�أو حادث م�سبب للأزمات� .إن املجتمعات املحلية م�ؤهلة
�أو ميكن دعمها للتعامل مع م�شكالت يواجهها الأفراد �أو
املجموعات يف �إطار املجتمع املحلي ذاته .وال متلك الكثري
من املجتمعات املحلية �أي نظام لل�صحة العقلية .وهذه
ميزة ك�برى تتمتع بها حركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر القادرة على العمل ب�أ�سلوب مرتكز على املجتمع
املحلي من خالل �شبكتها الوا�سعة من املتطوعني املحليني.

ما املق�صود مب�صطلح «املجتمع املحلي»

املجتمع املحلي هو جمموعة من النا�س يعي�شون مع ًا يف
بلدة �أو قرية �أو وحدة �سكانية �أ�صغر� .إال �أن بالإمكان
تعريف املجتمع املحلي �أي�ض ًا ك�أي جمموعة من النا�س
يتفاعلون مع بع�ضهم� ،أو يت�شاطرون �أ�شياء معينة
كمجموعة ،وعلى �سبيل املثال �أولئك الذين ينتمون
�إلى ذات املجموعة العرقية ،ويذهبون �إلى نف�س دور
العبادة ،والذين يعملون كمزارعني� ،أو كمتطوعني يف
املنظمة نف�سها.

الرتويج للرفاه النف�سي-
االجتماعي يف املجتمع املحلي

يف احلياة العملية ،متنح عوامل احلماية النا�س «غطاء»
نف�سي ًا واجتماعي ًا ،مما يقل�ص احتماالت الت�أثري النف�سي
واالجتماعي ال�سلبي عند مواجهة امل�صاعب �أو املعاناة.
وتت�ضمن بع�ض عوامل احلماية:
• االنتماء �إلى عائلة �أو جمتمع محلي يوفران الرعاية.
• التم�سك بالتقاليد والثقافات.
• امتالك �إميان ديني قوي �أو عقيدة �سيا�سية متنح ال�شعور
باالنتماء �إلى �شيء �أكرب من ال�شخ�ص ذاته.
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بالن�سبة للأطفال ت�شمل عوامل احلماية املهمة العالقات
العاطفية امل�ستقرة مع البالغني والدعم االجتماعي يف
�إطار العائلة وخارجها.
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ن�ستطيع امل�ساعدة يف تعزيز ع��وام��ل احلماية ه��ذه من
خالل متكني النا�س و�إعطائهم اح�سا�س ًا بال�سيطرة على
حياتهم .ويتم ذلك ب�شكل رئي�سي من خالل �إن�شاء هياكل
ت�سمح للنا�س بامل�شاركة ب�صورة �أكمل يف ن�شاطات املجتمع
املحلي� .إن لدى النا�س رغبة طبيعية يف االنتماء واال�سهام
يف ن�شاطات جمموعة اجتماعية �أو�سع� ،سواء كانت هذه
املجموعة هي العائلة �أو املجتمع املحلي .وت�شكل �أ�شياء
ميار�سها النا�س مع ًا كح�ضور املنا�سبات الدينية والتجمعات
االجتماعية �أو االلتقاء ح��ول ك��وب ال�شاي �أو ممار�سة
الألعاب �أو جمرد تبادل الأخبار ،طرق ًا مهمة للتعامل مع
الأزم��ات .وت�ساعد امل�شاركة �سواء يف الن�شاطات اليومية
�أو الرتويحية او التعليمية يف ال�تروي��ج للرفاه النف�سي
االجتماعي .وبهذه الطريقة ي�ستعيد النا�س ال�شعور لديهم
بال�سيطرة على بع�ض جوانب احلياة ،وال�شعور باالنتماء
و�إف��ادة املجتمع .ومن خالل ممار�سة الن�شاط يتخل�ص
النا�س من التوتر ويكت�سبون الكثري من الطاقة املطلوبة.

املجتمع املحلي هو الذي ي�شكل الفرد
من �أجل دعم ا�سرتاتيجيات التكيف يف جمتمع محلي ،ف�إن
من املهم معرفة معتقداته وقيمه.

التمكني

عندما ميتلك النا�س ال�سيطرة على عوامل حا�سمة
ت�سبب لهم ��ش�ع��ور ًا دائ �م � ًا بالعجز ،ي�صبحون
متمكنني .فالتمكني يتعلق بامتالك �أو ا�ستعادة
القوة الالزمة التخاذ ال�ق��رارات املتعلقة بحياة
املرء .فالتمكني هو هدف وطريقة يف الوقت ذاته.

الرفاه النف�سي االجتماعي

()Psychosocial Well-Being
ي�صف الرفاه النف�سي االجتماعي احلالة االيجابية
لل�شخ�ص عندما يحقق النجاح .وتت�أثر احلالة بتداخل
العوامل النف�سية واالجتماعية.

وتختلف املجتمعات املحلية عن بع�ضها البع�ض يف نواح
عدة ،وعند تي�سري عملية الدعم النف�سي االجتماعي ،فمن
املهم ع��دم و�ضع فر�ضيات .وعلى �سبيل املثال يختلف
النا�س ب�ش�أن ما ي�ؤمنون به �أو يفهمونه فيما يتعلق باحلياة
واملوت .وميكن �أن تكون هناك �أي�ض ًا اختالفات حول كيفية
التعبري عن امل�شاعر وكيفية تعامل النا�س مع م�شاعر ال
ميكن التعبري عنها مبا�شرة.
قد يتم فهم املمار�سات والتفاهمات الثقافية ال�سائدة يف
جمتمع محلي معني ،بطريقة تختلف متام ًا عن جمتمع
محلي �آخر.
ففي الهند ،على �سبيل املثال ،يرمز اللون الأبي�ض �إلى
احل��زن واحل ��داد مقارنة بالرنويج حيث ال�ل��ون الأ��س��ود
هو لون احل��داد .وب�صورة تقليدية يتم ارت��داء املالب�س
ال���س��وداء يف اجل �ن��ازات ،فيما يعترب ال�ل��ون الأبي�ض هو
ال�سائد لثياب العر�س .وقد ال ت�شكل هذه امل�س�ألة ق�ضية
�إلى �أن يتخيل املرء ردود الفعل عندما ترتدي عرو�س ثوب ًا
�أ�سود يف الرنويج.
وتختلف ع��ادات و�آراء املجتمعات املحلية �أي���ض� ًا جتاه
ال�صحة العقلية عموم ًا ،كما تتفاوت ردود الفعل النف�سية-
االجتماعية ب�شدة عرب الثقافات .لذلك يعترب فهم الكيفية
التي يخترب فيها النا�س امل�صاعب النف�سية-االجتماعية
وكيفية الإف�صاح عنها� ،أمر ًا مركزي ًا يف جمال م�ساعدتهم.

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

التعرف على الأعرا�ض

ت�صف كثري من املجموعات العرقية ال�صعوبات
النف�سية-االجتماعية ب�أنها ت�أتي على �شكل �آالم
ج�سمانية ،كال�صداع و�أمل الظهر و�آالم املعدة على
�سبيل املثال.
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للرفاه النف�سي االجتماعي ،ويف ت�سجيل عالمات بارزة
على طريق ال�شفاء وتوفري نقاط للتالقي بني املجتمعات
املحلية .وهكذا ف�إن ا�ستدعاء و�سائل �أداء الطقو�س ،ميكن
�أن ي�شكل عن�صر ًا هام ًا يف الدعم النف�سي واالجتماعي.
عندما تتعر�ض املجتمعات املحلية لل�ضغط النف�سي
عندما حتدث كارثة ،قد يت�أثر املجتمع املحلي ب�شدة ب�سبب
فقدان �أع�ضاء يف املجتمع ،ودم��ار البيوت واملمتلكات،
واختالل احلياة االعتيادية ،وفقدان الأم��ن .وقد تدمر
الكارثة امل�ب��اين وامل ��زارع وال�صناعات وم�خ��ازن املياه.
وق��د يت�ضمن ال�ع�ن��ف امل�ن�ظ��م �أو اجل�م��اع��ي ك��احل��روب
الأهلية وحروب الإبادة والتطهري العرقي ،التعذيب �أي�ض ًا
واالعتداءات اجلن�سية �أو املذابح.
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معتقدات وطقو�س

قد يكون للمعتقدات الدينية �أو الروحية يف �إطار املجتمعات
املحلية ت�أثري �إيجابي حول كيفية تفاعل النا�س مع الأحداث
املنتجة للأزمات .فاملتدينون قد يجدون من الأ�سهل قبول
ما حدث ويتكلمون ب�شكل �أقل حول �أ�سباب الأزم��ة ،حيث
يرون ب�أنها «�إرادة اهلل» .وقد ت�أتي ،ا�ستجابتهم ممزوجة
بال�صرب وال�صمود .من ناحية �أخرى ،ف�إن ر�ؤية احلدث
على �أنه عقاب من اهلل ،جتعل من الأ�صعب على النا�س
�أن يتعافوا .وبالنتيجة ،قد ي�شعر النا�س بالذنب وعدم
الأمان حول كيفية ال�سلوك م�ستقب ًال� ،أو �أنهم رمبا يفقدون
�إميانهم.
م��ن � �ش ��أن الطقو�س الدينية مثل اجل �ن��ازات ومرا�سم
التغ�سيل واال�ست�شفاء �أن توفر ت��أث�ير ًا مهم ًا يف تخفيف
الأ�سى وامل�ساهمة يف التعايف .وهي �آليات مهمة يف الرتويج

الآثار الدائمة للحرب

ت�سببت احل��رب الأهلية يف غواتيماال التي انتهت
عام  1996يف ن�شوء ثقافة خوف وا�سعة النطاق،
دمرت الكثري من القيم االجتماعية يف املجتمعات
املحلية ،و�شتتت العائالت .ورغم مرور �أكرث من
ع�شر �سنوات ،ما زالت ن�سب جرائم العنف عالية،
فيما تنت�شر م�شاعر اخلوف وعدم الثقة يف كثري من
املجتمعات املحلية.
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الت�سبب يف انق�سام املجتمع املحلي

�شهد جمتمع محلي �صغري يف الفلبني �سبق و�أن كان
متما�سك ًا على مر �سنني من النزاع امل�سلح .انق�سام ًا
على خلفية دينية عندما متت �سرقة ت�سعة جوامي�س
من عائالت م�سيحية .ول�شعورهم ب�أنهم تعر�ضوا
للخيانة ،فقد امل�سيحيون الثقة بالأفراد امل�سلمني يف
املجتمع املحلي كما توقف نظام امل�ساعدة املتبادلة
والن�سب عن العمل .ف�أ�صبح ال�سكان يرون �أنف�سهم.
�إما كم�سيحيني �أو كم�سلمني.
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خالل وبعد الأزم��ات ي�ستطيع النا�س يف العادة املحافظة
على م�ستويات اعتيادية من التفاعل مع الآخرين� .إال �أن
ذلك لي�س هو الو�ضع ال�سائد دائم ًا مع الأ�سف .ففي بع�ض
الأحيان تنهار العادات االجتماعية االعتيادية .ويف �أوقات
يفتقد فيها الأم��ن والقيادة املقبولة ،ت�صبح املجتمعات
املحلية ميالة لل�شكوك ،فيما ينت�شر اخلوف واالرتباك.
وتتعر�ض ال��رواب��ط الطبيعية الداعمة بني العائالت �أو
اجلريان �إلى االنهيار .كما تت�سبب التهديدات التي توجه
لإجراءات احلماية (كالإ�ساءة �إلى الأطفال والعنف على
�أ�سا�س النوع والت�شريد الق�سري واال�ستغالل) يف حدوث
الكثري من ال�ضغوط على الناجني وتتدخل يف عملية �إعادة
بناء االح�سا�س باملجتمع املحلي (�أنظر ورقة العمل 2-3
من �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت).
غالب ًا ما توجه الكوارث التي يت�سبب فيها الإن�سان وخا�صة
احلرب والتطهري العرقي وغري ذلك من العنف املنظم،
عمد ًا نحو تدمري املجتمع املحلي والنظام االجتماعي.
ويعاين املجتمع املحلي ب�شكل مبا�شر من مقتل الأ�صدقاء
و�أفراد العائلة واملعارف.
يف هذه الظروف ي�ستعيد املجتمع املحلي عافيته من خالل
�إعادة ت�أ�سي�س الطقو�س االعتيادية وما جرى اتباعه من

ن�شاطات روتينية ،وم��ن خ�لال تعزيز البيئة احلمائية
والعمل مع املجتمع املحلي ككل بد ًال من اختيار �أفراد منه،
عندئذ ي�صبح الدعم النف�سي ج��زء ًا ال يتجز�أ من تعايف
املجتمع املحلي.

االهتمام بالفئات امل�ست�ضعفة

وفق ًا لل�سياق ،تكون جمموعات معينة من النا�س معر�ضة
ملخاطر متزايدة من امل�شكالت االجتماعية و�/أو النف�سية-
االجتماعية .وقد تبني �أن بع�ض املجموعات (�أنظر �أي�ض ًا
الوحدة التدريبية  )1هي �أكرث ا�ست�ضعاف ًا �أي الأطفال
واملراهقني ،كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من
عاهات ج�سمانية �أو عقلية ،والذين تالزمهم حتديات
�صحية �أخرى ،والأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر و�أولئك
الذين يعانون من البطالة ،والن�ساء و�أقليات عرقية �أو
لغوية معينة.

الفئات امل�ست�ضعفة

غالب ًا ما ت�ضم املجموعات التي تعترب م�ست�ضعفة
�أنا�س ًا يعانون من حتديات �صحية مثل فريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة والإي��دز وال�سل وال�سكري واملالريا
وال�سرطان ،و�أنا�س ًا يعانون من عاهات ج�سمانية و/
�أو �أمرا�ض عقلية ،والن�ساء ،والعاطلني عن العمل
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون فقراء ،والأقليات.
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الدعم املنا�صرة()Advocacy
املنا�صرة هي الدعم الن�شط لفكرة ما �أو ق�ضية ،وهو
بخا�صة يف هذا ال�سياق ،القيام بالتحدث بن�شاط
دعم ًا ل�شخ�ص ما �أو جمموعة.
قد تتعر�ض بع�ض املجموعات �إلى مخاطر تنجم عن �أكرث
من �سبب .فعلى �سبيل امل�ث��ال ،قد تكون ام��ر�أة عاطلة
ع��ن العمل وم�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
املكت�سبة ومر�ض الإيدز ،م�ست�ضعفة ب�شكل خا�ص .وكلما
زاد ا�ست�ضعاف ال�شخ�ص ،زادت العواقب االجتماعية
لأزمته� .إال �أنه يتعني عدم الإق��دام على �أي افرتا�ضات.
فبع�ض الأفراد املعر�ضني للخطر قد يت�صرفون ب�شكل جيد
ن�سبي ًا �أثناء الأزمة� .أما البع�ض الآخر فقد يتم تهمي�شهم
وي�صعب الو�صول �إليهم ،كالن�ساء الأك�بر �سن ًا والأرام��ل
و�أولئك الذين يعانون من �ضعف يف �صحتهم العقلية.
لدى تخطيط اال�ستجابة ،ف�إن من ال�ضروري و�ضع تقييم
ي�أخذ يف االعتبار عوامل اخلطر وكذلك املوارد االجتماعية
االقت�صادية والدينية املتوفرة والتي ميكن للنا�س الو�صول
�إليها .وحت��دد �إر��ش��ادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني
ال��وك��االت نوعية امل��وارد التي ميكن �أن ت�ساعد يف دعم
الرفاه النف�سي االجتماعي ،ومنها على �سبيل املثاملا يلي:
• مهارات فردية كحل امل�شاكل واملفاو�ضات.
• وجود قادة املجتمع املحلي ،وم�س�ؤويل احلكومة املحلية،
واملداوين بالأع�شاب.
• وجود �أر�� ��ض ،وم ��دخ ��رات ،وم�ح��ا��ص�ي��ل وح �ي��وان��ات
ومعا�شات.
• وجود مدار�س ومدر�سني ،وعيادات �صحية وموظفني.
• وجود قادة دينيني ،وممار�سات تتعلق بال�صالة والعبادة
وطقو�س الدفن.
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حيثما يتم التخطيط للن�شاطات النف�سية-االجتماعية
الداعمة ،ف�إن من املهم الت�أكد من �أن جميع املجموعات
املعنية لديها امكانية للو�صول �إل ��ى ه��ذه الن�شاطات
والإن�ضمام �إليها .وقد يتطلب ذلك بع�ض �أعمال املنا�صرة
للت�أكد من �أن �أفراد املجتمع املحلي يدركون ب�أن جمموعة
معينة متلك احلق يف احل�صول على الدعم.

الدعم القائم على املجتمع املحلي
عندما تتعر�ض العائالت �أو �شبكات املجتمعات املحلية �إلى
اختالالت ب�سبب الفقدان �أو الت�شرد �أو االنف�صاالت العائلية
�أو اخل��وف وع��دم الثقة اللذين قد ي�صيبان املجتمعات
املحلية ،ف��إن من املهم العمل مع هذه املجتمعات بطرق
ت�ساعد على التعايف وتروج للرفاه النف�سي واالجتماعي.

الدعم املوجه �إلى املفاهيم الثقافية

�شعر فتى من اجلنود الأطفال ال�سابقني يف �أنغوال
بالتوتر لأن روح رجل قتله تزوره يف الليل .و�أثرت
امل�شكلة على املجتمع املحلي لأن كل �شخ�ص ر�أى
الفتى علم ب�أنه م�صاب وخائف من الروح .ا�ست�شار
عمال اجلهات الإن�سانية املداوين املحليني الذين
قالوا �أنهم �سيطردون ال��روح الغا�ضبة من خالل
طقو�س تطهري معينة .ووفرت �إحدى املنظمات غري
احلكومية طعام ًا وحيوانات للقرابني وقام املداوي
ب�إجراء الطقو�س .بعد ذلك حتدث الفتى والنا�س يف
املجتمع املحلي عن حت�سن الأو�ضاع.
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غالب ًا ما تبد�أ الن�شاطات القائمة على املجتمعات املحلية
يف �أعقاب حادث م�سبب للأزمات ،ب�سرعة ويف وقت ق�صري
ال يكاد يذكر من التخطيط ،الآن الن�شاطات طويلة الأمد
والقائمة على املجتمعات املحلية ميكن �أن يجري التخطيط
لها بعناية �أك�بر .ويف ما يلي بع�ض النقاط التي ت�صلح
للنظر فيها خالل مرحلة التخطيط:

ت�أثريات نف�سية واجتماعية
لقليل من املال والقهوة
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عا�ش الزوجان االندوني�سيان جوهاريناما وحليمة
يف مخيم م�ؤقت بعد ت�سونامي املحيط الهندي عام
 ، 2004وق��دم لهما متطوع من الهالل الأحمر
قلي ًال من امل��ال ،حيث قررا �أن ي�ستخدما ج��زء ًا منه
لإن�شاء مقهى �صغري �أمام منزلهما امل�ؤقت ،و�سرعان
م��ا ب��دءا يحققان معي�شة متوا�ضعة .يعترب �شرب
القهوة مهم ًا للأندوني�سيني وحتول الدكان ال�صغري
ب�سرعة �إلى مركز فوري من مراكز املجتمع املحلي،
لأن النا�س كانوا ي�أتون ل�شرب القهوة والتحدث مع
الآخرين .وقد وفر الدكان بنية جمعت النا�س مع ًا
و�ساعدتهم بالتايل على �إعادة بناء حياتهم عاطفي ًا
وعقلي ًا واجتماعي ًا .وقد ت�أثر الهالل الأحمر بب�ساطة
وجناح م�شروع املقهى حيث مت تكرار الفكرة يف ثالثة
مخيمات �أخرى.

تختلف الطريقة التي يتعامل بها النا�س مع الق�ضايا طبق ًا
للمفاهيم الدينية والثقافية .وميكن لفقدان �أف��راد يف
العائلة واحتمال حدوث العجز الدائم بينهم �أو التعامل مع
�صدمة نف�سية اجتماعية على �سبيل املثال� ،أن يف�سر بطرق
مختلفة .ومن املحتمل �أن يف�شل �أي تدخل ال ي�أخذ هذه
الأمور بعني االعتبار .وهناك ح�سا�سية خا�صة يف التقرب
من النا�س ويف و�سائل تقدمي الن�صح لهم.
عندما يجري التخطيط لتدخالت جديدة ،تكون نقطة
البداية هي التحدث �إل��ى �أع�ضاء رئي�سيني يف املجتمع
امل�ح�ل��ي مل�ع��رف��ة م��ا ي�ح��دث ول�ف�ه��م ال�ه�ي��اك��ل وال�شبكات
االجتماعية يف املجتمع املحلي .وغالب ًا ما يعترب املدر�سون
وقادة املجتمع املحلي والعاملون يف ذلك املجتمع م�صادر
جيدة للمعلومات .وقد ي�سهل العثور على �إجابات للأ�سئلة
التالية� ،إذا كنت تعمل يف ظروف تتداخل فيها الثقافات:
• ما هي الطرق املنا�سبة ثقافي ًا مل�ساعدة النا�س يف �أوقات
املحنة؟
• �إلى م��ن يتجه ال�ن��ا���س ع��ادة للح�صول على الدعم
وامل�ساعدة؟
• كيف ميكن دعم �أولئك النا�س وتلك الهياكل؟
تت�ضمن �أية مقاربة ترتكز على املجتمع املحلي م�شاركة
�أع�ضاء املجتمع املحلي ،فالأ�شخا�ص الذين يعملون مع ًا
يف جمموعات مع م�ساعدين يدعمون قيم واحتياجات
وتطلعات املجموعة يتمتعون بالتمكني واالح�ت�رام .ومن
الأف�ضل �أن ين�شغل املجتمع املحلي منذ البداية يف حتديد
امل�شكالت ،ومناق�شة احل�ل��ول وات �خ��اذ ال �ق��رارات حول
الن�شاطات الأ�سا�سية التي ميكن تنفيذها .ومن خالل
ا�ستخدام معلومات املجتمع املحلي وقيمه وممار�ساته،
ي�ك��ون لال�ستجابات النف�سية-االجتماعية ع��ادة ذات
معنى وفعالية .وميكن �أن يتحقق كذلك م�ستوى �أكرب من
امل�ساءلة واالنتماء .ومينح االنتماء النا�س �شعور ًا بالقيمة
الذاتية والأهمية والنفوذ.
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تعزيز املجتمعات املحلية
ات�صل �أع���ض��اء جمتمعات محلية ت�ضررت بفعل
الت�شرد والنزاع امل�سلح يف مندناو بالفلبني ،ب�إحدى
املنظمات غري احلكومية ،ونظموا مع ًا ن�شاطات
تلك املجتمعات .ومن خالل هذه الن�شاطات يتم
ت�شجيع �أنا�س ذوي خلفيات عرقية ودينية مختلفة
للعمل مع ًا بهدف زيادة املوارد االنتاجية يف املجتمع
املحلي وتعزيز التعاون بني النا�س .ومت �أي�ض ًا �إن�شاء
مدار�س �سالم.
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جمتمعاتهم املحلية لدعم وا�ستعادة ال�شبكات الطبيعية
لهذه املجتمعات ،و دعم ا�سرتاتيجيات التكيف �أي�ض ًا.

الن�شاطات النف�سية-االجتماعية
القائمة على املجتمعات املحلية

يركز الدعم النف�سي االجتماعي املرتكز على املجتمعات
املحلية ،على �إيجاد جتارب م�شرتكة ،كما ي�سعى �إلى خلق
تفاهم يتقا�سمه �أع�ضاء املجموعة .وقد ت�شكل م�شاطرة
احلكايات ال�شخ�صية جزء ًا من هذا الن�شاط� ،سواء من
خالل الرتكيز املبا�شر على الن�شاط �أو كنتيجة طبيعية
لاللتقاء مع ًا كمجموعة.

جمموعات الدعم املجتمعية

يف غواتيماال ،مت تنظيم جمموعات جمتمعية لك�سر
دائرة ال�صمت التي �أوجدتها احلرب .وت�شارك يف
كل جمموعة ما بني �ستني و�سبعني �إم���ر�أة .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن�ه��م ج�ي�ران ،ف���إن لديهم يف الغالب
معلومات قليلة عن بع�ضهم البع�ض ،كما و�أنهم ال
يتبادلون الثقة .وتتيح جل�سات املجموعة للن�ساء
الوقت للف�ضف�ضة اجلماعية وبناء الثقة وال�سرية
والنزاهة .وهم يتعلمون �أن كل �شخ�ص لديه م�شاكل.
مما يتيح لهم مواجهة امل�شاكل امل�شرتكة بطريقة
مختلفة ،والتعلم من بع�ضهم البع�ض والعثور على
حلول م�شرتكة.
عند اختيار الن�شاطات التي ميكن تطبيقها � ،أعط الأولوية
لتلك االن�شطة التي ت�شجع الدعم للعائالت واملجتمعات
املحلية وزي� ��ادة ال��رواب��ط ب�ين ال �ن��ا���س .وق��د تت�ضمن
الن�شاطات ا�ستهداف الأفراد املعزولني كالأيتام والأرامل
والفعاليات التي تروج حلل النزاعات دون ا�ستخدام العنف
وعن طريق املفاو�ضات وال��درام��ا والأغ��اين والن�شاطات
امل�شرتكة لأف��راد من طرفني متعار�ضني ،ودعم الآب��اء يف
تن�شئة �أبنائهم .وت�سعى املقاربة القائمة على املجتمعات
املحلية �إل��ى �إع���ادة دم��ج الأف� ��راد وال �ع��ائ�لات يف �إط��ار
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جمموعات الدعم القائمة على املجتمع املحلي

م��ن خ�لال جمموعات ال��دع��م القائمة على املجتمعات
املحلية ،يلقى الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا للتوتر ال�شديد،
التقدير واالح�ترام .فهم ي�شاركون يف �شيء اكرب منهم،
مما يخلق معنى ما يف عامل �صعب .فمن خالل اقت�سام
احل�ك��اي��ات ال�شخ�صية ،يكت�شف امل�شاركون �أن لديهم
جت��ارب مماثلة و�أن ردود �أفعالهم جت��اه تلك الأوق��ات
ال�صعبة طبيعية .ويف بع�ض الأحيان تكون تلك العملية
م�ؤملة مما يتطلب وجود �شخ�ص ي�سهل الدعم للمجموعة يف
رحلتها تلك .ويقوم �أع�ضاء املجموعة بدورهم مما يعزز
ال�شعور باحرتام الذات وتقديرها لديهم.

�شبكة الأ�شخا�ص
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�شبكة الأ�شخا�ص هي ن�شاط ت�ساعد الأطفال الذين
فقدوا �أ�شخا�ص ًا مهمني على الإف�صاح عن م�شاعرهم.
يقف الأطفال يف دائرة ويقولون واحد ًا تلو الآخر ا�سم
ال�شخ�ص ال��ذي يعتمدون عليه �سواء كان من �أف��راد
العائلة �أو غري ذلك من الأ�شخا�ص املدرجني يف �شبكة
الدعم اخلا�صة بهم .وبينما هم يتلف�ضون ب�أ�سماء
ه��ؤالء الأ�شخا�ص يقذف كل طفل بكرة من القما�ش
لطفل �آخ ��ر .وب�ه��ذه الطريقة تت�شكل �شبكة وي��رى
الأطفال جميع الروابط التي تربطهم بالآخرين.

التثقيف النف�سي

يغطي التثقيف النف�سي ع��ادة ردود الفعل ال�شائعة يف
الأو� �ض��اع ال�صعبة ،كما و�أن��ه ي�شري �إل��ى �آل�ي��ات التكيف
وامل�ه��ارات وامل ��وارد .وكلما ازداد فهم النا�س لأنف�سهم
ازدادت �إمكانية تعاملهم مع ال�صعوبات التي يواجهونها.

الن�شاطات االبداعية واجل�سمانية

ميكن ل�سل�سلة وا�سعة من الن�شاطات �أن ت�ساعد يف الرتويج
ل�ل��رف��اه النف�سي االج �ت �م��اع��ي .مب��ا يف ذل��ك املو�سيقى
والرق�ص والدراما والأعمال اليدوية واال�سرتخاء واليوغا
والتمرينات اجل�سمانية والريا�ضة والأل �ع��اب .وميكن
لل�شخ�ص الذي تعر�ض لل�صدمة �أن يت�أثر ج�سماني ًا ك�أن
ي�شعر ب�أمل غري محدد ،وبعدم الراحة ،وبالن�شاط الزائد
�أو ال�سلبية .وال ت�ؤدي جتارب ال�صدمات �إلى زيادة وعي
امل�شارك بج�سده وردة فعله فح�سب ،بل ت�ساعده �أي�ض ًا على
التخل�ص من التوتر اجل�سماين الذي يح�س به .كما متنح
الن�شاطات غري اللفظية امل�شاركني الفر�صة لالبتعاد عن
حقائق حياتهم املذلة يف الغالب .وتفيد تلك الن�شاطات
يف تذكري امل�شارك ب ��أن احلياة ميكن �أن تكون ممتعة.
كما ميكن للن�شاطات �أن ت�ساعد امل�شاركني على النوم
واال��س�ترخ��اء ،ومتهد بالتايل �إل��ى الو�صول �إلأى عملية
التعايف .ويجب �أن ت�شكل هذه الن�شاطات جزء ًا ال يتجز�أ
من الربامج النف�سية-االجتماعية.

ن�شاطات اللعب للأطفال

فيما ميكن للأدوار االعتيادية والروتني اليومي �أن ي�ضيعا
تعب احل��وادث امل�سببة ل�ل�أزم��ات ،ي�صبح �إن�شاء املباين
والقيام ب��الأع�م��ال اليومية م��ن الأم ��ور املهمة .وميكن
ا�ستخدام العمل مع الأط�ف��ال واملرتكز على املجتمعات
املحلية� ،أن من �أجل حت�سني �شعور الأطفال بالأمن ومعرفة
الق�ضايا ال�صحية ورفاههم ب�صورة عامة .وينمي ذلك
م�شاركتهم يف حياة املجتمع املحلي وي�سهم يف بناء مهارات
جماعية.
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تقا�سم امل�شكالت والعمل مع ًا
ال ت�شعر جمموعة من ال�شبان امل�صابني بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية املكت�سبة ومر�ض الإيدز ب�أن لهم قيمة
يف املجتمع املحلي .ويالحظون �أي�ض ًا �أن الأ�شخا�ص
الأ�صغر �سن ًا منهم يواجهون الكثري من املخاطر ذاتها
التي واجهوها هم �سابق ًا .وتقول �إحدى الفتيات �أنها
ت�شعر بك�آبة �أق��ل عندما ت�شارك يف ن�شاطات م�سرح
لل�شباب .ويبحث موظفو ال�صليب الأحمر واملتطوعون
االحتياجات واحللول املمكنة مع ال�شباب .ومن الوا�ضح
�أنهم ي��ري��دون �أن ي�شعروا بفائدتهم جت��اه جمتمعهم
املحلي ملنع انتقال العدوى �إلى ال�شبان.

كما و�أن لديهم ما يكفي من الوقت والطاقة واالهتمام
بامل�ساهمة يف جمتمعهم املحلي .وعليه ،فقد تقرر �أن يعمل
ال�شباب مع جمموعات م�سرح ال�شباب لتطوير �أغنيات
وم�سرحيات لتوعية املجتمع املحلي مبخاطر فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية املكت�سبة ومر�ض الإي ��دز .وم��ن خالل
ه��ذا امل���ش��روع ،يتم ت��زوي��د النا�س مبعلومات ح��ول ذلك
املر�ض .وي�شعر �أولئك الذين يعي�شون هذه احلالة املر�ضية
بالت�شجيع ،فيما تقل و�صمات العار النمطية املحيطة
باملر�ض .وف�ض ًال عن ذلك ،يقل االكتئاب وال�شعور بالعجز
لأن ه�ؤالء ي�شعرون ب�أنهم ي�شاركون يف جمتمعهم املحلي.
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ين�شط الأطفال ،متام ًا مثلما ين�شط البالغون ،يف الت�أثري
على حياتهم اليومية وتغيريها ،وي�شعر الآب��اء بالراحة
عندما يكون �أبنا�ؤهم يف حالة جيدة .وتلعب املدر�سة
وترتيبات ما قبل املدر�سة دور ًا هام ًا يف ا�ستعادة م�شاعر
الأمن والثقة بعد الأزمات.
غالب ًا م��ا يجد الأط �ف��ال �صعوبة �أك�ث�ر م��ن البالغني يف
التعبري اللفظي عن م�شاعرهم .وت�سمح ن�شاطات كم�سرح
العرائ�س والألعاب للأطفال برتجمة �أفكارهم وم�شاعرهم
�إلى كلمات بو�سيلة �أ�سهل .وتركز الوحدة التدريبية  6على
الأطفال وتوفر معلومات حول احتياجاتهم املحددة.

تعبئة املجتمع املحلي
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ت�ساعد الن�شاطات النف�سية-االجتماعية القائمة على
املجتمعات املحلية ،ب�صورة م�ح��ددة الأ��ش�خ��ا���ص على
مناق�شة الق�ضايا التي تتعلق ب�أو�ضاعهم .وتتم تعبئة
امل�ج�ت�م�ع��ات املحلية ع ��ادة ع�ل��ى ن �ط��اق �أو���س��ع ،وتنظم
ن�شاطات تلك املجتمعات لهدف رئي�سي هو تعزيز الدعم
االجتماعي .وتوفر م�شروعات مثل بناء منزل� ،أو تنظيف
موقع م�ست�شفى� ،أو تنظيم دورة ك��رة ق��دم� ،أو مناف�سة
مو�سيقية� ،أو م�سرح للعرائ�س� ،أو رق�ص تقليدي ،الفر�صة
ملقطع عر�ضي وا�سع من املجتمع املحلي للم�شاركة .كما
ي�ستطيع النا�س امل�ساهمة يف جمتمعهم املحلي ،ويحظون
بفر�صة لتقدير مواهب الآخرين وقيمتهم.

الت�أهب للزالزل

يف باك�ستان وقبيل زل ��زال  ،2005تعلم طلبة
ال�صف ال��راب��ع يف �إح��دى امل��دار���س كيف ميكنهم
الت�صرف يف حالة وق��وع الهزات الأر�ضية .وقد
عا�ش معظم ه�ؤالء الأطفال ل�سبب ب�سيط هو �أنهم
كانوا يعرفون ماذا يفعلون ،كاالختباء حتت طاولة
والبقاء قرب اجل��دران .وهناك من الأ�سباب ما
يدعو �إلى االعتقاد ب�أنهم كانوا �أقل خوف ًا يف الفرتة
التي �أعقبت الزلزال لأن لديهم معرفة مبا يجب
عليهم عمله وممار�سته على ار�ض الواقع

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

الوحدة التدريبية 4

كيف ميكن �إعداد املجتمعات املحلية

�إذا علم �أع�ضاء املجتمع املحلي ماذا يجب عليهم عمله
و�إل��ى �أي��ن يجب التوجه �أث�ن��اء ال �ك��وارث� ،سيكون لديهم
�شعور �أقوى بال�سيطرة والأمن .وعندما ي�شارك النا�س يف
التخطيط للت�أهبد للكارثة� ،سيكونون �أقدر على الت�صرف
بهدوء .وميكن لبع�ض الكوارث الطبيعية مثل الأعا�صري �أال
تكون عواقبها مدمرة �إذا مت اتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
يف ال�سنوات الأخ�يرة �شهدنا عدد ًا متزايد ًا من الكوارث
املرتبطة بالأحوال اجلوية .ومع منو هذا العدد بدا �أن
عدد النا�س املت�ضررين قد ازداد �أي�ض ًا .ويعترب ال�سكان
ذوو الدخل املتدين م�ست�ضعفني ب�شكل خا�ص ،كما ترتفع
ن�سب ال��وف�ي��ات ب�ين الن�ساء والأط �ف��ال �أث �ن��اء ال �ك��وارث.
ويجب �أن ي�ضمن التخطيط للت�أهب للكوارث ح�صول هذه
املجموعات امل�ست�ضعفة على احلماية.
تعترب النتائج االجتماعية والعقلية الإيجابية جراء القدرة
على الت�أهب للكوارث وال�شعور بالقدرة على ال�سيطرة،
عوامل مهمة تي�سر التعايف .ويتعلم املجتمع املحلي الذي
يتعر�ض للفي�ضانات كل ربيع �أنه يتعني نقل �أث��اث املنزل
واملمتلكات �إل��ى الطابق العلوي قبل ح��دوث الفي�ضان.
ويتعلمون و�سائل للتكيف كما يدركون �أن احلياة �ست�ستمر
بعد الفي�ضان – وم��ن خ�لال خ��دم��ات ال��دع��م النف�سي
واالجتماعي التي تعزز ال�صمود ،ت�صبح املجتمعات املحلية
م�ستعدة للتعامل مع احلوادث املنتجة للأزمات.
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الإ�سعاف الأويل النف�سي
واالت�صال الداعم
النقاط املطلوب تعلمها:

• عنا�صر الإ�سعاف الأويل النف�سي.
• مبادئ االت�صال الداعم.
• االت�صال اللفظي وغري اللفظي.
• اال�ستماع وتقدمي تغذية راجعة �إيجابية.
• الدعم عرب الهاتف.
• جمموعات الدعم.
عند ح��دوث �أزم��ة م��ا ،ف ��إن الطبيعي �أن تكون لدينا
الرغبة يف م�ساعدة املت�ضررين .بيد �أننا ن�شعر غالب ًا
بالقلق من �أن ما نقوله �أو نفعله قد يزيد الأمر �سوء ًا.
كثري ًا ما يجد فريق العمل واملتطوعون �أنف�سهم يف �أو�ضاع،
جتعل �شعورهم بالثقة فيما يتعلق بكيفية االت�صال ب�شكل
جيد مع الآخرين �أمر ًا ذا �أهمية خا�صة .فمث ًال :يجب �أن
يكون متطوعو الإ�سعاف الأويل واثقني ب�ش�أن الطريقة التي
مت من خاللها اب�لاغ النا�س عن �إ�صابة �أقربائهم .كما
ينبغي على املتطوعني العاملني مع �أ�شخا�ص يعانون من
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سبة ومر�ض الإيدز –
على �سبيل املثال – االت�صال ب�شكل داعم مع ه�ؤالء الذين
قد علموا للتو ب�أنهم يحملون الفريو�س �أو �أ�صيبوا به.
ت�ق��دم ه��ذه ال��وح��دة التدريبية �إر�� �ش ��ادات ح��ول كيفية
امل�ساعدة وكيفية االت�صال ب�شكل داعم ،من خالل �إلقاء
نظرة على ما يلي:
• الإ�سعافات الأولية النف�سية.
• االت�صال الداعم.
• الدعم عرب الهاتف.
• جمموعات الدعم.

اال�ستماع ،املوا�ساة ،الن�صح

ج��اءت �إم ��ر�أة ماتت ابنة �أخيها يف ح��ادث حتطم
طائرة �إلى الهالل الأحمر طالبة الدعم .ومبا �أنني
كنت مدير الدعم النف�سي -االجتماعي فقد مت
�إر�سالها �إلى مكتبي .لقد كانت �شاحبة ومرتع�شة
وع �ل��ى و� �ش��ك الإغ� �م ��اء .ف�ق�م��ت ب �� �ص��ورة عفوية
ب�إحاطتها بذراعي والإم�ساك بها للحظة .فبد�أت
بالكالم .واالع�ت�راف بو�ضعها ال�صعب� ،أخربتها
ب�أنها تعاين من رد فعل طبيعي ل�صدمة جنمت عن
و�ضع غري طبيعي .قالت يل ب�أنها ت�شاهد التلفاز
ب�شكل م�ستمر ،فن�صحتها ب��أن تتجنب ذل��ك ،و�أن
حت�صل على معلومات من �أقربائها بديلة عنه .لقد
كانت بحاجة �إلى الأكل والراحة ،فاقرتحت عليها
�أن تذهب مع �صديق لها لت�أكل �شيئ ًا ما وتتم�شى .ويف
النهاية اتفقنا ب�أن �أتابع الأمر من خالل مهاتفتها،
ومن خالل زيارتها يف بيتها بعد عدة �أيام.
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تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي

ي�شكل الإ�سعاف الأويل النف�سي حجر الزاوية يف الدعم
ال��ذي تقدمه احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأح�م��ر ،وق��د يكون نقطة االن�ط�لاق لتوفري العديد من
�أ�شكال ال��دع��م الأخ ��رى .ف��الأم��ر يتعلق بالتواجد ف��ور ًا
يف مكان الأزم ��ة �أو ال�ك��ارث��ة ،وت�ق��دمي ال��دع��م الإن�ساين
الأ��س��ا��س��ي ،و�إع �ط��اء معلومات عملية ،وال�ت�ع��اط��ف مع
املت�ضررين واالهتمام بهم واحرتامهم ،والتعبري عن الثقة
بقدرات املت�ضررين.
عندما يكون ال�شخ�ص يف حالة �صدمة �أو �أزمة� ،أو عانى
من �ضغط نف�سي لفرتة طويلة ،ف�إنه يكون �سريع الت�أثر،
وي�سيء فهم ما يقال �أو يفعل ل��ه .وق��د يكون �إح�سا�سه
بالوقت م�ضطرب ًا .كما ق��د يعاين م��ن �صعوبات يف �أن

يفكر بو�ضوح ،والت�صرف بالطريقة التي كان من املمكن
�أن يت�صرف بها لو كان طبيعي ًا .وقد يت�أثر باالنفعاالت
العنيفة� ،أو الالمباالة� ،أو ال�شعور بالي�أ�س.
م��ن املهم �إظ�ه��ار ال��دفء والتقم�ص العاطفي جتاهه،
واال�ستماع �آليه �أثناء م�ساعدته على جعل محيطه �أكرث
�أم��ان � ًا ،ول��دى التعامل م��ع حاجاته وم�شاكله العملية.
وبالتدريج� ،سي�صبح هذا ال�شخ�ص �أقوى ،و�سيكت�سب من
جديد القدرة على التفكري والعناية بنف�سه وبالآخرين.
وه ��ذا ينطبق على االت���ص��ال يف ال�ع��دي��د م��ن الأو� �ض��اع
املختلفة :يف حال وقوع كارثة ما� ،أو فيما يتعلق بالزيارات
املنزلية� ،أو عند تقدمي الإ�سعافات الأولية� ،أو الدعم عرب
الهاتف �أو الإنرتنت� ،أو يف جمموعات الدعم �أو غريها من
املواقف.

ردود الفعل النف�سية

الوقت
ردود فعل الأزمة:
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�صدمة

خ� � ��وف ,ح� � ��زن ,غ �� �ض��ب,
حرية� ,شك

الدعم املتعلق بال�صدمة:

�إ�سعافات �أولية نف�سية ,مراكز ا�ستقبال ,احتياجات
بدنية �أ�سا�سية ,معلوملت ,حماية ,تفعيل ,تثقيف
نف�سي ,جمموعة من الطقو�س و ال�شعائر

ت��رك م��ا ق��د مت ف�ق��ده ,تعلم العي�ش
�ضمن الظروف املتغرية

تكيف
ن�شاطات قائمة على املجتمع املحلي و املدر�سة,
مهارات احلياة ,تدريب مهني يرافقه دعم نف�سي
– اجتماعي

االهتمام مبقدمي الرعاية  /التدريب  /دعم الأنداد

ال�شدة

�ضغط نف�سي

عملية التكيف:
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دليل فوري لتقدمي امل�ساعدة
خطوة بخطوة
بعد وقوع الأزمة:

• ابد�أ التوا�صل مع ال�شخ�ص املت�ضرر من خالل
التعريف بنف�سك ومب�ساعدك.
• �إذا كان بالإمكان� ،أبعد املت�ضرر عن الو�ضع املجهد
�إل��ى مكان �آم��ن ،وقلل م��ن تعر�ضه للم�شاهد �أو
الأ�صوات �أو الروائح.
• قم بحمايته من املتفرجني وو�سائل الإعالم.
• ت�أكد من �أنه ي�شعر بالدفء الكايف ،وقدم له غطاء
�إنذا لزم الأمر
• قدم له ما يكفيه من طعام و�شراب ،ولكن جتنب
تقدمي الكحول.
• عند مغادرتك له ،ت�أكد من بقاء �شخ�ص �آخر معه
• ا�س�أله عما �إذا كان متعب ًا ،و�إذا ما كان يريد مكان ًا
ما للراحة� ،أو مكان ًا يرغب بالذهاب �إليه.
• ا�س�أله ع�م��ا ح���دث ،وت�ك�ل��م م�ع��ه ع��ن جت��ارب��ه،
واهتماماته وم�شاعره؛ ف��إذا مل يرغب باحلديث
فابق معه.
• قم بطم�أنته ب�أن رد فعله طبيعي ،وب�أنه �سيكون من
غري الطبيعي �أال يحدث عنده مثل هذا الرد.
• ا�س�أله عما �إذا كان لديه �شخ�ص لالعتناء به� ،أو
�شخ�ص للحديث معه يف البيت .ف�إذا مل يكن لديه
�شخ�ص ذلك فقم باالت�صال مع �أ�شخا�ص �آخرين
من �أ�صحاب ال�ش�أن.
• قدم له معلومات حقيقية عن كيفية البحث عن
موارد معينة.
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�أربعة عنا�صر هامة
للإ�سعاف الأويل النف�سي
 )1اب��ق قريباً منه ،فال�شخ�ص ال��ذي مير ب�أزمة يفقد

م�ؤقت ًا �شعوره الأ�سا�سي بالأمن والثقة بالعامل .حيث
ي�صبح العامل فج�أة بالن�سبة له مكان ًا خطر ًا م�ضطرب ًا
وغري �آمن .وي�ستطيع املتطوعون وفريق العمل م�ساعدته
يف �إعادة بناء الثقة والأمن بالبقاء قريب ًا منه ،وعدم
الأنزعاج من قلقه �أو تعبريه املفرط عن انفعاالته.

 )2ا�ستمع له بانتباه ،فمن ال�ضروري �أن ت�أخذ وقتك يف
اال�ستماع بحر�ص كي تكون قادر ًا على م�ساعدة �شخ�ص
مي��ر ب��وق��ت ع�صيب .فقيام ال�ن��ا���س ب�سرد ق�صتهم
كثري ًا ما ي�ساعدهم على فهم ما ح��دث لهم وتقبله
يف نهاية املطاف .ت�أكد من �أنك تركز على ما يقوله
ال�شخ�ص املت�ضرر .وا�ستمع له دون ا�ستعجاله بطرح
�أ�سئلة لتو�ضيح ما يقوم ال�شخ�ص املت�ضرر باحلديث
عنه .وميكن للتوا�صل الب�صري و�إ�شارات لغة اجل�سم
املتكررة امل�ساعدة يف �إبراز ا�ستماعك له .وقد ال يكون
هناك الكثري من الوقت املتاح يف موقع احلادث ،ومع
ذلك فمن املهم �أن ت�ستمع و�أن تبقى بجانب ال�شخ�ص
حتى ت��ويل طاقم الإ��س�ع��اف الأم ��ر عنك م�ث� ً
لا .وقد
تبدو مقاطعة احلديث تطف ًال عند كثري من النا�س؛
لذلك فمن املهم املحافظة على توازن ما يف احلديث
واال�ستماع اجليد.
 )3تقبل م�شاعره� ،أبق ذهنك متفتح ًا ملا يقوله ال�شخ�ص
املت�ضرر وتقبل تف�سريه ل�ل�أح��داث ،و�أق��ر مب�شاعره
واحرتمها .ال ت�صحح املعلومات الواقعية �أو املدركات
احل���س�ي��ة ل�ت�ت��اب��ع الأح� � ��داث .ك��ن م���س�ت�ع��د ًا ملواجهة
التفجرات العنيفة النفعاالته؛ فقد يقوم ال�شخ�ص
املت�ضرر حتى بال�صراخ ورف�ض امل�ساعدة.
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االت�صال الداعم

ميكن ا�ستخدام االت�صال ال��داع��م يف الإ�سعاف الأويل
النف�سي الذي يقدم للأ�شخا�ص الذين يعانون من الآثار
املبا�شرة حلادثة ما .كما �أنه ميكن �أن يكون مفيد ًا كذلك
يف ال��دع��م ال��ذي ق��د يحتاجونه يف وق��ت الح��ق .فبع�ض
النا�س يحتاج �إلى اخلو�ض يف التفا�صيل بعد فرتة ق�صرية
من مرورهم يف �أزم��ة .وقد يكون من الطبيعي لل�شخ�ص
املت�ضرر �أن يتوجه �إل��ى نف�س امل�ساعد ال��ذي �سانده يف
بداية الأزمة .وعند زيارة �شخ�ص ما ملتابعته� ،أو يف �سياق
الن�شاطات الت�سهيلية؛ فقد ت�ساعد طرق االت�صال الداعم
يف فهم ما يقوله املت�ضرر �أو ما ي�شعر به.
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ومن املهم �أن تكون ق��ادر ًا على ر�ؤي��ة ما وراء املظهر
اخلارجي املبا�شر له ،واملحافظة على توا�صلك معه �إذا
ما احتاج �إلى احلديث عما قد وقع له .وقد يعني هذا
يف موقع حادث ما ب�أنه يتعني عليك – على �سبيل املثال
– االبتعاد عنه قلي ًال و�إبقاء عينيك م�صوبتني لتلقي �أية
�إ�شارات قد تبدو عليه وت�شري �إلى حاجته للم�ساعدة.
 )4ق��دم ل��ه رع��اي��ة �شاملة وم�ساعدة عملية .عندما
مي� ّر �شخ�ص ب�أزمة م��ا ،يكون من املفيد ج��د ًا تقدمي
امل�ساعدة له يف اجلوانب العملية :كاالت�صال ب�شخ�ص
ما ي�ستطيع البقاء معه� ،أو اتخاذ الرتتيبات الالزمة
لإح�ضار الأطفال من املدر�سة �أو احل�ضانة� ،أو تو�صيله
�إلى املنزل �أو �إلى غرفة الطوارئ .وتعد هذه امل�ساعدة
العملية و�سيلة لإظهار االهتمام والعطف .قم بتتبع
رغبات ال�شخ�ص املت�ضرر؛ لكن جتنب حتمل م�س�ؤولية
جتاه الو�ضع �أكرث مما يبدو �ضروري ًا.

مت يف اجلزء التايل تقدمي بع�ض املبادئ العامة لالت�صال
بطريقة داعمة .ويعد الإ�صغاء التفاعلي والتغذية الراجعة
الإيجابية عن�صران �أ�سا�سيان لالت�صال ال��داع��م .ويف
الدعم بعيد امل��دى ،قد ت�ساعد ه��ذه الطريقة �أي�ض ًا يف
عمليات اتخاذ القرار.

مبادئ �إر�شادية لالت�صال الداعم
يجب �أخذ عدد من العوامل بعني االعتبار عند االت�صال
ب�أ�شخا�ص مت�ضررين ب ��أزم��ة م��ا .حيث ت�شمل املبادئ
الإر� �ش��ادي��ة :التقم�ص ال��وج��داين ،االح�ت�رام ،ال�صدق،
التقدير الإي �ج��اب��ي ،االب�ت�ع��اد ع��ن امل��واق��ف ال�سلطوية،
التمكني ،الرتكيز العملي ،ال�سرية ،وال�سلوك الأخالقي.
قم باالت�صال من خالل التقم�ص الوجداين واالح�ترام
والأ�صالة .التقم�ص الوجداين هو :القدرة على الر�ؤية
وال�شعور من وجهة نظر ال�شخ�ص الآخر ،و�إظهار احلميمية
ال�شخ�صية بد ًال من البقاء بعيد ًا وجامد ًا.
�إن احرتام كرامة ومكانة ال�شخ�ص املت�ضرر ي�سمح ملقدم
امل�ساعد باال�ستماع له ال �أن ي�ضع له افرتا�ضات .ومن املهم
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دائم ًا �أن يكون املرء �أ�صي ًال و�صادق ًا ،خا�صة لدى التعامل
مع �أ�شخا�ص قد يجدون �صعوبة يف الثقة بالآخرين� .إن
�صدقك �سيك�سبك الثقة الالزمة لذلك .كما و�أن �أي �شيء
يقل عن ذلك �سي�ؤدي �إلى �شعور باخلداع.
�أظ�ه��ر ت�ق��دي��ر ًا �إي�ج��اب�ي� ًا ��ص��ادق� ًا ل��رف��اه وق��در ال�شخ�ص
املت�ضرر .ف ��إن ك��ان ال�شخ�ص ي�صارع �شعوره ب�ق��درة،
ف�إنه التقدير الإيجابي �سي�سهم يف تعزيز اح�ترام ذلك
ال�شخ�ص لذاته .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال تلج�أ �ألى اتخاذ
مواقف جزافية جتاهه ،فغالب ًا ما ي�شعر النا�س بالقلق من
�أن يتم احلكم عليهم من قبل الآخرين على �أنهم م�س�ؤولون
عن الأزمات التي �أملت بهم.
عند ات�صالك بال�شخ�ص املت�ضرر ،تذكر حاجته �إل��ى
التمكني .فامل�ساعدون يتدخلون ب�شكل م�ؤقت فقط .لذلك،
فمن املهم جد ًا ترك املت�ضرر وهو ي�شعر ب�أنه قادر على
املواجهة وتدبر �أم��ره .ومن املفيد �أي�ض ًا �أن يكون لديك
تركيزعملي حول ما ميكن حتقيقه وما ال ميكن حتقيقه.
ٌ
م��ن امل�ه��م املحافظة على ال�سرية� ،أي املحافظة على
خ�صو�صية الأم��ور التي يتم م�شاطرتها مع املت�ضرر� .إن
هذا ي�سمح ببناء الثقة يف مقدم امل�ساعدة وباخلدمات
التي يقدمها .ويجب �أال يتخذ قرار بالك�شف عن املعلومات
�إال �إذا كان هناك خطر حلدوث �أذى �أو �إ�ساءة م�ستمرة يف
املعاملة.
�أخ�ي�ر ًا ،ت�صرف وف��ق قواعد �أخالقية منا�سبة ،وتذكر
�أن هذه القواعد قد تختلف ما بني �سياق و�آخ��ر� ،إال �أنها
ت�شرتك يف جميعها مبادئ معينة .كن ج��دي��ر ًا بالثقة،
و�أتبع الكلمات بالأفعال املنا�سبة .ال ت�ستغل �أبد ًا عالقتك
باملت�ضرر ،واحرتم حقه يف اتخاذ قراراته بنف�سه .ال تبالغ
يف تقدير مهاراتك �أو كفائتك ،وكن مدرك ًا ملواطن التحيز
لديك ،وا�ست�شعر ت�سا�ؤالت واحتياجات املت�ضرر.
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االت�صال غري اللفظي

بينما ت�شكل املحادثة غالب ًا ال�شكل ال�سائد لالت�صال� ،إال �أن
الكثري من الر�سائل تنتقل بو�سيلة غري لفظية من خالل:
الإمي� ��اءات ،احل��رك��ات ،تعابري ال��وج��ه ،والأ� �ص��وات غري
اللفظية ،كالتنهد واللهاث� .إذ �أن ثقافة جمموعة خا�صة
بها ملعاين الإمياءات والأ�صوات املختلفة.
مييل ال�سلوك املقرتح التايل ب�شكل عام �إلى تعزيز املزيد
من الثقة واالت�صال ،بالرغم من �أنه بحاجة �إلى �أن يتم
تكييفه مع ال�سياق الثقايف كل على حدة :حاول دائم ًا �أن
تقف يف مواجهة ال�شخ�ص الذي يتكلم .ليكن موقفك من
ال�شخ�ص ال��ذي تتكلم معه منفتح ًا ،و�أب��ق ذراعيك غري
مت�شابكتني ،لكن تذكر ب�أن تبدو طبيعي ًا.
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حافظ على م�سافة منا�سبة تف�صل بينكما ،فالقرب يعك�س
االهتمام ،لكنه قد ي�شري كذلك �إلى وجود عالقة حميمة �أو
غري ر�سمية� ،أو �إلى فر�ض نف�سك عليه .قم بتوا�صل ب�صري
متكرر ،وكن هادئ ًا وم�سرتخي ًا.

الإ�صغاء التفاعلي()Active listening

�إن الإ�صغاء التفاعلي هو �أكرث من جمرد �إظهار االنتباه ملا
يقال �أثناء احلديث .ومن املهم �أي�ض ًا االت�صال من خالل
فهم ما يعنيه املتحدث بكالمه.

االت�صال الداعم والإ�صغاء التفاعلي
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يف احلوار الآتي ،يتحدث �أحد املتطوعني (م) مع امر�أة مكروبة (�أ) ،كانت قد �شهدت حادث �سيارة خارج منزلها
�أ�صيب فيه ال�سائق ب�شكل مر ّوع.
�أ� :آه ،ملاذا حدث ذلك؟ لقد كان ذلك مروعا ً
م :يبدو يل مما تقولني ب�أنه كان مروعا ً� ،ألي�س كذلك؟
�أ :نعم ،لقد كان فظيعا ً( ...تبد�أ بالبكاء دون ال�سيطرة على نف�سها)...
م� :أفهم ذلك( ...يقرتب م منها قليال ً) هل ترغبني ب�إخباري مبا حدث؟
�أ :لقد �سمعت �صوت ال�سيارة يف اخلارج ،رك�ضت نحو الباب ،ور�أيت ما ح�صل� .آه ،لقد كان رهيبا ً حقا ً( ...تبكي
الآن بهدوء �أكرث) ...لقد كان هناك دم يف كل مكان...
م� :إين �أرغب يف �سماع املزيد عما فعلته
�أ :لقد رك�ضت نحو ال�سيارة ،وت�أكدت من �أن ال�سائق مل يكن فاقدا ً وعيه ،ثم �أ�سرعت يف طلب �سيارة �إ�سعاف.
وحتدثت مع ال�سائق �إلى �أن و�صلت ال�سيارة.
م� :إذا ً فقد قمت �أوال ً بالت�أكد من �أن ال�سائق بخري ،ثم قمت باالت�صال طلبا ً للم�ساعدة ،و�أخريا ً بقيت مع ال�سائق؟
�أ :نعم ،لقد كان هذا ما فعلته.
م :يبدو يل ب�أنك قد ت�صرفت ب�سرعة� ،أ�صدرت حكما ً جيدا ً على املوقف ،و�ساعدت ال�سائق ب�أف�ضل طريقة ممكنة
م� :أ�ستطيع �أن �أدرك كم كانت ال�صدمة الكبرية عليك.
�أ( :متنهدة� )...أجل ،هذا �صحيح ،لكنه كان مرعبا ً
م :كيف ت�شعرين الآن؟
�أ� :أف�ضل بقليل� ،شكرا ً ل��ك .ما زل��ت ال �أ�صدق ب�أن
احلادث قد وقع حق ًا ،لكنني �سعيدة ب�أن ال�سائق قد
جنا من املوت
�أ :هل تعتقد ب�أنه يجب علي الذهاب �إلى امل�ست�شفى
لر�ؤية ال�سائق؟
م :ل�ست مت�أكدا ً من �أنني ا�ستطيع �إجابتك على هذا
ال�س�ؤال .رمبا ت�ستطيعني �إخباري �أكرث ملاذا تريدين
الذهاب �إلى هناك ،بحيث ميكننا احلديث عنه؟
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تذكر ب�أن مقدم امل�ساعدة موجود هناك لال�ستماع .ا�س َع
لأن تفهم �أو ًال ،ثم لأن يتم فهمك .قم بالرتكيز على ما
يقال لك ،وكن م�ستمع ًا تفاعلي ًا� ،إن هذا يت�ضمن ا�ستجابتك
بالطريقينت التاليتني :اال�ستجابة غري اللفظية من خالل:
الإ�صغاء ،والإمياء بالر�أ�س ،والإقرار؛ وا�ستجابتك اللفظية
م��ن خل��ال� :إب ��داء مالحظات �صغرية ،م�ث��ل« :فهمت»،
«�صحيح»« ،تابع رجا ًء»�« ،أرغب يف �سماع املزيد عن ذلك».
جد �أف�ضل طريقة لالت�صال ب�شكل طبيعي� .إن ترديد
العبارات والكلمات نف�سها التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص يدل
كذلك على فهمك ومتابعتك ل�سري نقا�شه.
كن م��درك� ًا ملواطن حتيزك والقيم اخلا�صة ب��ك ،حيث
�أنها قد ت�شو�ش فهمك ملا يقال .حاول الإ�صغاء والبحث
عن امل�شاعر واالفرتا�ضات الأ�سا�سية التي قد تكمن وراء
املالحظات التي تتلقاها.
�أعر املتحدث انتباهك التام .وال تفكر بالإجابة بينما هو
يتكلم ،وال تقاطعه لت�صحح �أخطاءه �أو لتبدي ر�أيك .بد ًال
من ذلك ،ت�أنّ قلي ًال لتفكر قبل �أن جتيب .وال ت�صر على �أن
تكون الكلمة الأخرية لك .حاول �أال تخل�ص با�ستنتاجات
خا�صة بك بالنيابة عن ال�شخ�ص املتحدث.

تقدمي التغذية الراجعة

يقدر النا�س التغذية الراجعة ملا ي�شاركون به ،لذلك يعد
تقدميها عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر االت�صال الداعم.
ح��اول التحدث بنربة �صوت هادئة ومنخف�ضة ،حتى ال
تزعج ال�شخ�ص الآخر .وحاول و�صف ما قد �شاهدت من
�سلوكه ،وكذلك ردود الفعل التي قد نتجت عنه.

الوحدة التدريبية 5

قم بالو�صف بد ًال من التف�سري
«�أنا قلق عليك ب�سبب»...
«�أ�سمعك تقول»...
«يبدو يل ب�أن»...
كن بنا ًء وقم بالرتكيز على الأحداث �أو الأفعال اجلديدة
التي من املمكن تغيريها .ولدعم التكيف عند ال�شخ�ص،
حاول تقدمي مدح �صادق له كلما �سنحت لك الفر�صة لذلك،
قم بالرتكيز على اال�ستجابة ملا يقوله �أو يطلبه بالفعل .ال
تعر�ض عنه بالتحول نحو اهتماماتك �أو الربنامج اخلا�ص
بك .فاحلديث يدور حول ال�شخ�ص الذي تتم م�ساعدته
ولي�س عن ال�شخ�ص امل�ساعد.
من الطبيعي �أن ي�ستجيب النا�س ل�شخ�ص مير ب�أزمة ما،
�إما من خالل طرح الأ�سئلة ملعرفة املزيد عن الو�ضع� ،أو
من خالل تقدمي الإجابات والن�صائح .ومع �أنه ال يعترب
ه��ذا الأ�سلوب �سيئ ًا ب�شكل خا�ص؛ �إال �أن��ه غالب ًا ال يعد
الطريقة املثلى لالت�صال .ا�ستخدم جم ًال تعبريية بد ًال من
ذلك.

ا�ستخدم جم ًال تعبريية

«كلما حدثتني �أكرث عن ذلك ،ا�ستطعت فهمك
ب�شكل �أف�ضل»
«�أرغب يف معرفة املزيد عن ذلك»
ال يعني هذا ب�أنه ال ينبغي عليك طرح الأ�سئلة مطلق ًا ،بل
يعني �أنه من اجليد �أن حتاول تطوير طرق متنوعة لتو�صيل
اهتمام ��ص��ادق يف فهم وم�ساعدة ال�ن��ا���س .عند طرح
الأ�سئلة ،ميكن تق�سيمها �إلى� :أ�سئلة ذات �إجابات مفتوحة،
و�أ�سئلة ذات �إجابات محددة.
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�أنواع الأ�سئلة املختلفة
�أ�سئلة مفتوحة :كيف ت�شعر اليوم؟
�أ�سئلة مغلقة :هل ت�شعر بتح�سن اليوم؟
ميكن الإجابة على الأ�سئلة ذات الإجابات املفتوحة بعدة
طرق مختلفة وعلى عدة م�ستويات من التف�صيل .بينما
تتطلب الأ�سئلة ذات الإجابات املحددة �إما الإجابة بنعم
�أو ال� ،أو �أنها قد تكون مقت�صرة على خيارات قليلة جد ًا
 .ت�ترك الأ�سئلة ذات الإج��اب��ات املفتوحة م�ساحة �أكرب
لل�شخ�ص املت�ضرر ،بينما جتازف الأ�سئلة ذات الإجابات
امل�ح��ددة يف توجيه الإج��اب��ة لديه .هناك طريقة �أخ��رى
للإ�ستجابة من خالل مخاطبة �أفكار وم�شاعر ال�شخ�ص
املت�ضرر.

مخاطبة م�شاعر ال�شخ�ص املت�ضرر
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«تقول ب�أنك غا�ضب ج��د ًا  ،وب��أن هذا ي�شكل عبئ ًا
عليك �أكرث من �أي �شيء �آخر .يبدو ب�أن هذا و�ضع
�صعب للغاية� .أرغ��ب حق ًا يف �أن �أ�سمع املزيد عما
مت ّر به».
ال ت�صدر �أحكام ًا ،وجتنب تعابري القبول �أو اال�ستنكار،
ولكن قم بالت�أكيد على تفهمك له.
�أعد �صياغة ما قاله ال�شخ�ص بني حني و�آخر ،حيث يدل
هذا على �أن مقدم امل�ساعدة ي�ستمع له بانتباه .ف�إذا متت
م�شاركة ردود فعل وم�شاعر مقدم امل�ساعدة حول املو�ضوع
مع ال�شخ�ص املت�ضرر ،فيتعني القيام بذلك بحذر �شديد،
كي ال يتم �إعطاء انطباع ب�أن مقدم امل�ساعدة يعلم ما ي�شعر
به ال�شخ�ص الآخر .ف�إن مت ذلك بعناية ،ف�إنه من املمكن
�أن يدعم ال�شخ�ص املت�ضرر كي يتحدث عن ق�صته ،وتفهم
م�شاعره ،والو�ضع املتغري حوله.

الدعم يف اتخاذ القرار
عندما ي�ك��ون �شخ�ص يف غ�م��رة �أزم ��ة م��ا ،ي�صبح من
الأ�صعب عليه التفكري بو�ضوح ،واتخاذ القرارات .وكثري ًا
ما يكون من املفيد يف هذه املرحلة توجيه ال�شخ�ص ب�أال
يتخذ �أية قرارات حا�سمة ت�ؤثر على حياته :كرتك عمله،
�أو االنف�صال عن زوجته� ،أو الرحيل؛ بل االنتظار �إلى
وقت الحق .فعندما يكون ال�شخ�ص يف و�ضع �صعب ،فمن
الأف�ضل �أن يتعامل مبا هو «هنا» و»الآن».
م��ع م��رور ال��وق��ت ،ق��د يكون ال�شخ�ص م��ا زال عالق ًا يف
الأزمة ،لكنه قد يكون �أي�ض ًا قد بد�أ باحلاجة �إلى احل�صول
على الدعم يف اتخاذ القرار والتخطيط للم�ستقبل .قد
تكون هذه القرارات تتعلق بالعديد من الأمور ،وقد تكون
متعلقة بالعديد من امل�ستويات املختلفة ،مثل :كيفية تناول
دواء ما� ،أو كيفية م�ساعدة طفل يعاين من �صعوبات� ،أو
كيفية معاجلة م�شكلة �سكنية حيث ي�ستطيع امل�ساعدون
دعم النا�س يف حل مع�ضالت مختلفة.
قد يكون ل��دى مقدمي امل�ساعدات كذلك بع�ض املعرفة
واملعلومات العملية التي قد ت�ساعد ال�شخ�ص الذي يقومون
بدعمه على اتخاذ قرارات مدرو�سة جيد ًا.
�شارك �أو �ساعد – �إلى �أبعد حد ممكن – يف البحث عن
معلومات منا�سبة؛ لكن جتنب تقدمي ن�صائح �صريحة حول
ق��رارات كبرية حا�سمة ت ��ؤدي �إل��ى تغيري حياة ال�شخ�ص
امل�ت���ض��رر .ي�ج��ب ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا يف م��رح�ل��ة الح�ق��ة.
ف��دور مقدم امل�ساعدة يتعلق باالهتمام واح�ت�رام قدرة
ال�شخ�ص على التكيف واالنتعا�ش بعد الكارثة .ومن خالل
هذه العملية ي�ستطيع ال�شخ�ص اكت�ساب �إدراك �أو�ضح
الحتياجاته وموارده من �أجل �أدائه امل�ستقبلي.
�إذا ت�سائل ال�شخ�ص املت�ضرر  -على �سبيل املثال – عما
يجب عليه فعله ،قد يكون ال��رد« :ل�ست مت�أكد ًا بعد مما
يتوفر لديك من خيارات  ،رمبا ت�ستطيع �إخباري املزيد
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عن اهتماماتك والبدائل املتوفرة لك ».فمن املمكن بهذه
الطريقة �أن تر�شد ال�شخ�ص باجتاه اتخاذ قراره اخلا�ص
به.
�إن م�ساعدة ال�شخ�ص املت�ضرر على ال�سيطرة هي جز ُء
ه��ام من دعمه وجه ًا لوجه ،مما قد ير�شده يف اتخاذ
القرارات .عندما يكون النا�س غارقني يف و�ضع ما ،ف�إنهم
غالب ًا ما ينغلقون عن التفكري يف الأو�ضاع التي ال ميلكون
ال�سيطرة عليها ،ويبذلون اجلهد القليل يف املجاالت التي
ميلكون فيها ذلك .فال�شعور بال�سيطرة �أ�سا�سي كي ي�صبح
ال�شخ�ص قادر ًا على ر�ؤية و�ضع ما على حقيقته ،ومعاجلته
بالطريقة املنا�سبة� .إن جعل النا�س يفكرون يف خياراتهم
واتخاذ قرار حولها� ،أو �أن يقوموا بتحديد جماالت حياتهم
التي ميلكون بع�ض ال�سيطرة عليها متثل �إح��دى الطرق
مل�ساعدتهم.
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دليل خطوة بخطوة نحو دعم
عملية اتخاذ القرار

-1جهز مكان ًا �آم�ن� ًا ج�سدي ًا لإج ��راء املحادثات.
ا�شرح و�ضع ودور امل�ساعد« .ا�سمي جني ،و�أنا هنا
للم�ساعدة» .ا�س�أل ال�شخ�ص املت�ضرر عن حاله،
وما يحتاجه كي ي�شعر بالأمان وليكون قادر ًا على
احلديث ب�شكل �صريح.
�-2أقم عالقة داعمة من خالل �إخبار ال�شخ�ص ب�أنك
تتفهم و�ضعه و�ستحاول م�ساعدته .فهذا ي�شكل
الأ�سا�س لبناء الثقة والتفاهم بينكما.
-3ا�ستمع �إل��ى م�شاكله واهتماماته .واح�صل على
معلومات حول و�ضعه من خالل طرح الأ�سئلة ذات
الإجابات املفتوحة
�-4شاركه باملعلومات املنا�سبة.
-5حتدث ح��ول اخل �ي��ارات املتاحة �أم��ام��ه للتغيري
الإيجابي .فغالب ًا ما يرى ال�شخ�ص الذي مير ب�أزمة
خيارات �أقل مما قد يراها يف الو�ضع الطبيعي.
�ساعده يف ا�ستعادة قدرته على التفكري يف عدد من
احللول املحتملة لديه.
-6ناق�ش معه احللول املحتملة ،من خالل ت�شجيعه
على التفكري ب�ق��درات��ه اخلا�صة ك��ي يتمكن من
ا�ستعادة �شعوره بال�سيطرة.
-7ادعم ال�شخ�ص كي يدرك ب�أنه �سيكون لأي حل
بع�ض التكلفة ،و�أنه لن يكون م�ضمون ًا متام ًا .حيث
ي�ستطيع بهذه الطريقة البقاء على ات�صال بالو�ضع
وبجوانب الق�صور فيه.
-8ناق�ش معه نهج ًا للعمل .فغالب ًا م��ا تكون هذه
اخلطوة هي الأ�صعب عند ال�شخ�ص ال��ذي مير
ب��الأزم��ة ،لأن��ه يف ه��ذه املرحلة يكون �أك�ثر ت�أثر ًا
بخيبات الأمل اجلديدة .وبالتايل ف�إنه قد يحتاج
�إلى دعم �إ�ضايف.
ً
ً
�-9أظهر له بقدر الإمكان اهتماما م�ستمرا من خالل
متابعة ما قد يحدث معه .فهذا يوجه �إليه ر�سالة
�صادقة ب�أنه ما زال مهم ًا.
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الدعم عرب الهاتف

تنطبق الن�صيحة املقدمة هنا على تقدمي االت�صال الداعم
عرب الهاتف� ،أو عند العمل من خ�لال خط �ساخن� ،أو
ل��دى تقدمي الدعم من خ�لال الإن�ترن��ت .تذكر احلاجة
�إلى التكيف مع الو�ضع احلقيقي لل�شخ�ص املتلقي للدعم،
والذي �سيختلف ما بني �شخ�ص و�آخر.
يتم عرب الهاتف نقل الر�سالة ب�أكملها بال�صوت ،حيث ال
يكون هناك ات�صال ب�صري .وميكن ا�ستبدال التعبريات
الت�شجيعية غري اللفظية  -كالإمياء بالر�أ�س عند التحدث
وجه ًا لوجه – بنربة �صوتية منخف�ضة ،و�سري بطيء يف
اخلطاب ،وا�ستخدام لغة وا�ضحة غري معقدة .ال تقاطع �إال
�إذا دعت احلاجة فع ًال لذلك ،وتذكر �أال تدخل يف جدال
مع املت�صل.
هناك �أوق ��ات يكون فيها ال�شخ�ص املحتاج للدعم �أو
امل�ساعدة محبط ًا �أو غا�ضب ًا فتتلقى �أن��ت �صدمة تلك
االنفعاالت .وفيما يلي عدة اقرتاحات للتعامل مع مكاملة
�صعبة:
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دليل خطوة بخطوة للدعم الهاتفي

• توقف للحظة وخذ نف�س ًا بطيئ ًا وعميق ًا.
• ا�ستمع ملا يت�ضرر منه املت�صل حق ًا.
• �أق ّر باالنفعاالت التي ت�سمعها ،وال تخ�شى الغ�ضب �أو
العدائية التي تواجهها.
• اخف�ض �صوتك وتكلم ببطء وو�ضوح.
• و�ضح دورك كداعم.
• جتاهل التعليقات ال�شخ�صية وركز على �أية م�ساعدة
ت�ستطيع تقدميها.
• حافظ على و�ضوح وب�ساطة و�إيجابية تعليقاتك.
• جتنب �إطالق الأحكام على ما يقوله املت�صل ،حيث �أنها
ا�ستجابة للو�ضع كما يراه املت�صل �آنئذٍ .
• ال تتوقع م�ستويات عليا من التفكري املنطقي من قبل
املت�صل.
• عندما تنتهي من املكاملة ،ات�صل ب�أحد �أع�ضاء فريق
الدعم ،وناق�شه بالأمر.

� -1صرح بوظيفتك ودورك خا�صة عند البدء باالت�صال الهاتفي ،وكن يف غاية الو�ضوح يف اي�صال دور مقدم
امل�ساعدة والهدف من املكاملة.
� -1ساعد املت�صل على تكوين �شعور بال�سيطرة .و�شجعه �أال يركز فقط على اجلوانب ال�سلبية
تذكر ب�أن ال تعر�ض م�ساعدة ال ميكن تقدميها.
 -1قدم مرجعية �إن كان الو�ضع �أبعد من قدرتك كمقدم م�ساعدة� ،أو عندما يكون هناك قلق على م�صلحة املت�صل.
 -1حدد مدة املكاملة .عليك كذلك �إنهاء املحادثة عندما ال تكون هناك نتيجة مرجوة منها� ،أو عندما يقوم املت�صل
بتكرار نقاط كان قد ذكرها من قبل .وهذا ي�ساعد على:
�أ -تلخي�ص املعلومات التي تتم م�شاطرتها
ب -االعرتاف بو�ضع ال�شخ�ص الآخر.
ج -محاول الو�صول �إلى اتفاق حول ما �سيحدث تالي ًا .اقرتح خيارات و�شجع على اتخاذ القرار.
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جمموعات الدعم

�أحيان ًا تنتفع املجموعات ذات امل�شاكل املت�شابهة �أو الأحوال
املعي�شية – على �سبيل املثال :الأ�شخا�ص الذين يعانون
من فريو�س الإيدز� ،أو الأ�شخا�ص الذين قد فقدوا �أفراد ًا
من عائالتهم يف زلزال – من االلتقاء مع ًا .ويف مثل تلك
احل ��االت ،ق��د يفرز ت�شكيل جماعة دع��م طريقة فعالة
لتمكني امل�شاركني فيها ،وم�ساعدتهم يف دع��م بع�ضهم
البع�ض ،وتعليمهم �أن با�ستطاعتهم �إحداث فروقات لدى
�أف��راد اجلماعة� .إال �أن من املهم من جهة �أخ��رى� ،أال
ت�ستخدم جمموعات الدعم كبديل للم�ساعدة التي تتمتع
باخلربة عندما تكون هناك حاجة لها.
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بعد وقوع كارثة ت�سونامي

ب��د�أ النا�س الذين فقدوا �أقرباءهم بعد ت�سونامي
املحيط الهندي بااللتقاء مع مع ًا ب�شكل منتظم.
التقوا ملدة عامني ،ومازال بع�ضهم يفعل ذلك حيث
�أ�صبحوا �أ�صدقاء مقربني .عانى �أع�ضاء اجلماعة
ب�شكل رهيب وح�صل الكثري منهم على م�ساعدة
�إ�ضافية خبرية .وعند انتهاء املجموعات كان اجلميع
على طريق االنتعا�ش بعد الكارثة .لقد قام �أع�ضاء
الفريق بقيادة هذه الفئات.

ميكن ملتطوع متمر�س ك��ان قد تلقى تدريب ًا �أ�سا�سي ًا يف
الدعم النف�سي-االجتماعي �أن يتولى م�س�ؤولية جماعة
ال��دع��م .وك�ث�ير ًا ما ي�شكل الأ�شخا�ص الذين قد تعلموا
التكيف مع م�شكلة محددة مناذج جيدة لذلك ،وهم يف
العادة مي�سرون جيدون عند ت�أ�سي�س اجلماعة .وتكمن
ف�ك��رة ه��ذه الطريقة ب��أن��ه يتعني م��ع ال��وق��ت �أن ت�صبح
اجلماعة داعمة لنف�سها.

عندما رحل زوجي

عندما اكت�شف زوجي �إ�صابتي بفريو�س الإيدز تركني
ورحل� .أنا الآن �أعي�ش وحدي مع �أطفايل الثالثة و�أخي
املعاق .نعي�ش على معا�شه التقاعدي .احلياة �صعبة
جد ًا ،ون��ادرا ً ما يكون لدينا ما يكفي لن�أكله .يجب
علي الكفاح طوال الوقت .عندما �ألتقي بجماعتي،
ّ
ف�إننا نناق�ش عالجاتنا و�أو�ضاعنا ال�صحية وجميع
ال�صعوبات التي منر بها .نبكي ون�ضحك .يف البداية،
كان يقود اجلماعة �شخ�ص من منظمة «امل�صابني
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سبة ومر�ض
الإيدز» ،لكن بعد اجتماعنا �ست مرات ،تولينا نحن
القيادة ،و�أ�صبحنا ندير اللقاءات ب�أنف�سنا .عندما
�أعود �إلى البيت بعد تلك اللقاءات� ،أ�شعر وك�أن حمال
ً ثقيال ً قد انزاح عن كاهلي.

�أح�ي��ان� ًا ،ق��د يكون �أع�ضاء اجلماعة مي��رون ب�صعوبات
�شديدة ويعانون من �أمل كبري ،بحيث لن ي�ستطيعوا تويل
م�س�ؤوليات اجلماعة ب�أنف�سهم .يف مثل ه��ذه احل��االت
يجب �أن يتولى م�س�ؤولية اجلماعة م�ساعدون خرباء� ،أو
متطوعون من ذوي التدريب الإ�ضايف .و�إذا مت الطلب منك
كع�ضو يف فريق العمل �أو كمتطوع تويل م�س�ؤولية جماعة
دعم ،يجب على مديرك معرفة ما �إذا كنت بحاجة �إلى
املزيد من التدريب ا�ستعداد ًا لتويل هذا الدور.
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الأطفال
النقاط املطلوب تعلمها

• �سالمة ورفاه الأطفال.
• العنف و�إ�ساءة معاملة الأطفال.
• ردود فعل الأطفال جتاه الأحداث التي ت�سبب ال�ضغط النف�سي.
• كيف يتكيف الأطفال.
• كيف ميكن م�ساعدة الأطفال.

الأطفال م�ست�ضعفون للغاية �إذا ما تعر�ضوا لأزمات
كالكوارث الطبيعية والنزاعات امل�سلحة والطوارئ ال�صحية
�أو تعر�ضوا للحوادث �أو ت�أثروا مبوت مفاجئ لأحد .ويحتاج
الأطفال �إلى �آليات تكيف قوية للحيلولة دون وقوع م�شاكل
نف�سية-اجتماعية طويلة الأمد نا�شئة عن �أزمات.
�إن التعر�ض خلطر فقدان احلياة هو من الأمور املجهدة
للغاية بالن�سبة للأطفال كما و�أنه قد يثري ردود �أفعال قوية
لديهم �إال �أن ما يتم التغا�ضي عنه غالب ًا خالل الأزمات
عندما تنهار املجتمعات والأ� �س��ر ويتال�شى التما�سك
فهو ع��دد احل��االت التي يتعر�ض فيها الأط �ف��ال للعنف
واالع�ت��داءات اجلن�سية وتزايد ح��االت االختطاف ب�شكل
كبري� .إن هذا �سيكون �أحد املو�ضوعات التي �سيتم ت�سليط
ال�ضوء عليها �إلى جانب مو�ضوعات �أخرى يف هذه الوحدة
التدريبية.

�سالمة ورفاه الأطفال

عندما تفقد �إحدى الأ�سر ممتلكاتها وم�صادر رزقها �أو
عندما يحدث نق�ص يف الغذاء لديهم �أو يتوفى �أ�شخا�ص
يحبونهم �أو ت�سقط قنابل ،يواجه الأطفال �أوقات ًا �صعبة كي
يفهموا ما الذي يحدث وملاذا� .إن تغيريات درامية كهذه
تدمر احلياة اليومية للأطفال كما و�أنها ت�ؤثر بطبيعة
احلال على الكبار.

تعريف «الطفل»

ت�شري كلمة (طفل) �إل��ى كل �شخ�ص دون �سن 18
�سنة ما مل ي�صل ،طبق ًا للقانون الوطني املطبق على
الطفل� ،إلى ال�سن القانونية يف وقت �أبكر .وتن�ص
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل على �أن الأطفال لهم
احلق يف ال�سالمة والأمن واحلماية.

يت�صل الرفاه النف�سي-االجتماعي للطفل ب�شكل وثيق
مب�شاعر الثقة وال�سالمة� .إن البيئة الأ�سرية مهمة جد ًا
لرفاه الطفل .وتتعر�ض �سالمة الطفل ورفاهيته للتهديد
يف حال حدوث نزاع بني الأبوين �أو عندما يتعر�ض الطفل
للعنف �أو يعاين من مر�ض �أح��د �أو كال الأب��وي��ن (من
مر�ض عقلي �أو ج�سدي �أو اعتداء جوهري) �أو من �ضغط
نف�سي �أو قلق �أبوي�.إن م�شاعر الثقة والأمان لدى الطفل
هي �أي�ض ًا مو�ضع ريبة عندما يتعر�ض الطفل �أو الطفلة
�إلى �إعتداء (ج�سدي �أو جن�سي �أو �شفوي �أو عاطفي �أو
نا�شىء عن الإهمال) �أو عندما تع ّر�ض �أ�ساليب الرتبية
الأب��وي��ة الطفل خلطر مثل :مبالغة الأب��وي��ن يف توفري
احلماية �أو الت�ساهل �أو الت�شدد كثري ًا �أو حتميل الطفل
م�س�ؤوليات ج�سيمة.
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االطفال

ي�صبح الأطفال �أكرث ا�س�ضعاف ًا جتاه التع�سف يف ا�ستخدام
القوة �أكرث من الكبار ب�سبب �سنهم �أو حجمهم �أو افتقارهم
للن�ضج والتجربة ونتيجة ملعرفتهم املحدودة .لهذا يحتاج
الأطفال �إلى احلماية على جبهات متعددة ،فهم يحتاجون
�إلى احلماية من العنف واالعتداءات اجل�سدية واجلن�سية
والعاطفية ومن عمليات االجتار بالب�شر ومن اال�ستغالل
اجلن�سي والت�شغيل ب�صورة غري قانونية ومن ا�ستخدامهم
يف �صفوف ال�ق��وات املتحاربة وم��ن االنف�صال الأ��س��ري
واالختطاف واحلب�س الق�سري.
ميكن ح��دوث العنف �ضد الأط �ف��ال يف �أم��اك��ن وظ��روف
ع��دي��دة :كاملنازل وامل��دار���س ودور الأي �ت��ام وامل�ؤ�س�سات
الدينية وال�سجون وامل�ست�شفيات ومع�سكرات الالجئني.
وعندما يحدث نزاع م�سلح �أو كارثة يواجه الأطفال مخاطر
املرحلة
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متزايدة نتيجة من تعر�ضهم للعنف من جانب الأ�سرة
و�أع�ضاء املجتمع ومن �أنا�س خارجيني� .إن من املهم تفهم
هذه املخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال ب�شكل خا�ص والتي
ت�ضع رفاههم النف�سي-االجتماعي مو�ضع �شك.

�سالمة الأطفال يف الأزمات

يف جميع مراحل الأزم��ات ،ي�صبح الأطفال م�ست�ضعفني
ب�صورة خا�صة .ف�أثناء الفو�ضى التي تعقب احلدث ،قد
ي�صبح الأطفال �ضائعني ومنف�صلني عن ذويهم حيث يتم
نقلهم من �أ�سرة لأخ��رى وم��ن م�ست�شفى مل�ست�شفى مما
يعر�ضهم ملخاطر �أكرب بكثري �أو لالعتداء بكافة �أ�شكاله
و�صوره .وقد تتفاوت عوامل اخلطر خالل مختلف املراحل
بحيث يتخذ العنف �أ�شكا ًال متعددة:

عوامل اخلطر

�أنواع العنف

قبل الأزمة

قد يعترب الطفل مختلف ًا
«م�صدر لل�ضغط النف�سي داخل الأ�سرة
افتقار املجتمع �إلى نظام
قبول العنف

االعتداء العاطفي
االعتداء اجل�سدي والعقاب البدين
العنف الأ�سري
االعتداء اجلن�سي مبا يف ذلك االغت�صاب

خالل الأزمة

بيئة ت�سودها الفو�ضى
انهيار الأ�سرة والدعم االجتماعي
ال�ضغط النف�سي الأ�سري املتزايد
زيادة حاالت االنف�صال والوفيات
عدم التوازن

االعتداء جن�سي ًا مبا يف ذلك االغت�صاب اجلماعي
االختطاف من �أجل ال�سخرة و�/أو اجلن�س
العنف الأ�سري
اال�ستغالل اجلن�سي

تزايد وجود الغرباء مبا يف ذلك عمال الإغاثة
خالل �أعمال االغاثة
		
ال�ضغط النف�سي العايل داخل الأ�سرة واملجتمع
االفتقار لأنظمة احلماية
العبور �أو الإدمان
الو�صول املحدود للموارد

االعتداء اجلن�سي يف مرافق العبور ومع�سكرات
اللجوء واملجتمعات
االعتداء اجلن�سي �أثناء جمع احلطب وجلب املاء
			
اال�ستغالل اجلن�سي مقابل الغذاء �أو املوارد �أو
االعتداء اجل�سدي :االنتهاك ،احلرق
العنف الأ�سري

االعتداء اجلن�سي �ضد العائدين ك�شكل من
عدم التوازن بني القوى
�أثناء التعايف
		�أ�شكال العقوبة
اال�ستغالل اجلن�سي مقابل احل�صول على و�ضع
التناف�س من �أجل املوارد
قانوين� ،أو �إعادة املتلكات �أو الو�صول للموارد
		
اال�ستغالل اجلن�سي مقابل توفري و�سائل املعي�شة
عدم توفر و�سائل املعي�شة
االعتداء اجل�سدي
الي�أ�س والإحباط
		
الرف�ض ،الإهانة والرتويع والعزلة

		

االطفال

الأطفال ذوو القابلية للت�أثر

على الرغم من �أن جميع الأطفال يعي�شون يف ظل بع�ض
مخاطر التعر�ض للعنف ولتهديدات �أخرى� ،إال �أن بع�ض
الأطفال معر�ضون ملخاطر �أكرث من غريهم وه ��ؤالء هم
بحاجة خا�صة للحماية واملنا�صرة .ومن بني ه�ؤالء الأطفال
الذين ال يرافقهم �أحد والأطفال املعاقون والأطفال الذين
يعي�شون يف م�ؤ�س�سات (�أنظر املربع للح�صول على �أمثلة
�أخ��رى) .وقد يحتاج الأطفال امل�ست�ضعفون لأن يكونوا
مو�ضع تركيز خ��ا���ص لتطوير برنامج يغطي ف�ترة من
الزمن� ،إال �أن الرعاية �ضرورية بحيث ال تفر�ض عليهم
و�صمة عار �أو متييز.

الأطفال امل�ست�ضعفون ب�شكل خا�ص

الأطفال الذين ال يرافقهم �أحد� ،أو املف�صولون عن
ذويهم �أو اليتامى
الأطفال داخل امل�ؤ�س�سات
الأطفال املعاقون �أو ذوو االحتياجات اخلا�صة
الأطفال املهم�شون
الأطفال يف مواقع وظروف طارئة
الأمهات الأطفال
املراهقون
الأ�سر التي ير�أ�سها �أطفال
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العنف والإ�ساءة للأطفال

االعتداء على الأطفال هو �شكل من �أ�شكال �سوء املعاملة
اجل�سدية �أو اجلن�سية �أو العاطفية �أو ان�ع��دام الرعاية
الذي يت�سبب يف �إيذاء طفل .وت�شمل �أنواع االعتداء على
الطفل العنف الأ� �س��ري واالع �ت��داء العاطفي واالع�ت��داء
اجل�سدي والإهمال واالعتداء اجلن�سي .ويعاين الأطفال
املعتدى عليهم غالب ًا من مزيج من �أ�شكال االعتداءات �أو
الإهمال .وي�شكل العنف �ضد البنات والأوالد م�شكلة وا�سعة
االنت�شار وهي م�شكلة اعتيادية لدى جميع الفئات العرقية
واملجتمعات .وتزداد حوادث العنف واالعتداء عقب وقوع
الكوارث ون�شوء �أو�ضاع تت�سبب بها النزاعات امل�سلحة.
العنف الأ�سري هو �أي ت�صرف يت�سبب يف �إح��داث �إيذاء
ج�سدي �أو جن�سي �أو عاطفي ل�شخ�ص �آخ��ر يف الأ�سرة
مبا يف ذلك ال�ضرب �أو الإهانة �أو العزل .وي�سهم الإدمان
على اخلمر و�إ�ساءة ا�ستعمال املذيبات وال�سلوك العدواين
واالعتقاد ب ��أن العنف هو طريقة مقبولة للتنفي�س عن
ال�ضغط النف�سي يف زيادة مخاطر العنف الأ�سري .ويتعلم
الأطفال الذين ي�شهدون وقوع العنف بني �أفراد الأ�سرة ب�أن
العنف مقبول و�أن االعتداء بال�ضرب على �شخ�ص �أ�صغر
�سن ًا و�أ�ضعف ميكن حتمله .وقد ي�ؤدي هذا �إلى تعري�ض
ال�صغار للتهديد وامل�ضايقة من جانب من هم �أكرب منهم
�سن ًا.
يت�ألف االعتداء العاطفي من اعتداءات م�ستمرة موجهة
الحرتام الطفل لذاته .وهو �سلوك مدمر نف�سي ًا يرتكبه
�شخ�ص يف موقع ال�سلطة �أو القوة �أو الثقة .وقد يتمحور
االعتداء العاطفي حول الرف�ض �أو التجاهل – الرف�ض
ب��االع�تراف �أو �سماع �أو دع��م طفل �أو جتريد طفل من
احتياجاته العاطفية ال�ضرورية.
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االطفال

وقد يكون هذا االعتداء مهين ًا للطفل من خالل توجيه
االهانات واالنتقادات له والتهكم عليه �أو تقليده �أو �إطالق
�أ�سماء قبيحة عليه� .إن عزل طفل عن �أقرانه �أو �إبعاده/
�إبعادها عن التجارب االجتماعية االعتيادية ميثل �أي�ض ًا
اعتداء عاطفي ًا� .إن �شك ًال �آخر منه هو ترويع (�إك��راه �أو
تخويف طفل �إلى �أق�صى درجات الرعب) �أو �إف�ساد طفل
من خالل عر�ض �أو ت�شجيع �سلوك غري اجتماعي �أو �ضار
�أو غري قانوين.
يحدث االعتداء اجل�سدي عندما يقوم �شخ�ص يف موقع
القوة �أو الثقة بتعمد �إي��ذاء �أو تهديد �أو �إ�صابة طفل من
خالل القيام مث ًال ب�ضربه �أو هزه �أو حرقه �أو �صفعه �أو

كدمات اعتيادية

من الأمام
80

من اخللف

كدمات م�شكوك فيها

من الأمام

من اخللف

ركله .ويرتبط االعتداء اجل�سدي عادة بالعقاب اجل�سدي
وقد يجري اخللط بينه وبني الت�أديب اجل�سدي.
قد ي�صاب الأطفال خالل ن�شاطاتهم اليومية بكدمات
�أو جروح يف �أماكن مثل جبهاتهم �أو ركبهم �أو �أكواعهم.
ويحمل الأطفال الذين يتم االعتداء عليهم ج�سدي ًا كدمات
وج��روح يف �أماكن غري عادية �أو غري متوقعة مثل الظهر
والوجه وجانب ال��ر�أ���س وال��ردف�ين و�أعلى الفخذ و�أ�سفل
البطن.
�إن وجود كدمة مثرية لل�شك ال يعني بال�ضرورة �أن اعتداء
قد وق��ع �إال �أن من��وذج� ًا من الكدمات املثرية لل�شك قد
ت�شري �إلى حدوث االعتداء .وميثل الإهمال الف�شل الواعي
يف تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للطفل مثل توفري امل�أوى
والطعام املغذي والك�ساء الكايف والتعليم والرعاية الطبية
وال��راح��ة والبيئة االم�ن��ة والريا�ضة واال� �ش��راف واحل��ب
والرعاية .وتبد�أ احلاجة للح�صول على اهتمام بالرعاية
قبل الوالدة وت�ستمر �إلى �أن ي�صبح الطفل يف �سن البلوغ.
�إن حرمان الأطفال من احتياجاتهم اجل�سدية والعاطفية
الأ�سا�سية يف �أي��ة مرحلة من مراحل طفولتهم قد تكون
له �آثار �سلبية قوية مبا يف ذلك النمو ال�ضعيف وال�صحة
املعتلة ورمبا املوت.
يحدث االعتداء اجلن�سي عندما ي�ستخدم طفل �أكرب �سن ًا �أو
�أقوى بنية �أو �شخ�ص مراهق �أو بالغ ما �شخ�ص ًا �أ�صغر �سن ًا
�أو �أقل قوة لأغرا�ض جن�سية ،فالأطفال وال�شباب عاجزون
ع��ن املوافقة على القيام بالفعل اجلن�سي م��ع �شخ�ص
بالغ لأنهم ال ميلكون قوة م�ساوية �أو معرفة متكافئة� .إن
الإعتداء اجلن�سي يقو�ض الثقة فهو يجرد الأطفال من
طفولتهم .وعندما ي�ستفيد اجلاين اقت�صادي ًا �أو �إجتماعي ًا
من االعتداء ،ف�إنه هذا ي�سمى عندئذ باال�ستغالل اجلن�سي.
ويقع االعتداء اجلن�سي على الطفل حتت ت�صنيفني اثنني
هما :االت�صال وعدم االت�صال.

االطفال

االعتداء اجلن�سي()Sexual Abuse
االعتداء اجلن�سي من خالل االت�صال:
مالم�سة الأع�ضاء التنا�سلية للطفل
�إجبار الطفل على مالم�سة الأع�ضاء التنا�سلية لآخر
الإم�ساك و�ضم الطفل ب�أ�سلوب ينم عن الرغبة
اجلن�سية
ممار�سة اجلن�س عرب املهبل �أو ال�شرج �أو الفم
ا�ستخدام �أدوات الخرتاق ج�سم الطفل
االعتداء اجلن�سي من خالل عدم االت�صال:
عر�ض �صور �أو �أفالم جن�سية على الطفل
�إجبار الطفل على م�شاهدة �أفعال جن�سية
اال�ستماع �إلى حديث جن�سي �أو م�شاهدة الأع�ضاء
اجلن�سية جل�سم �شخ�ص �آخر
�إجبار الطفل على الوقوف ب�شكل مغري اللتقاط
�صور �أو �أ�شرطة فيديو جن�سية له.
الإغاظة ب�ش�أن �أع�ضاء اجل�سم التنا�سلية
جعل الطفل هدف ًا للم�شاهدات غري املرغوب بها
تعري�ض الطفل لأ�سئلة �أو تعليقات متطفلة.

ت�أثري العنف واالعتداء

يكون مرتكبو االعتداءات غالب ًا �أ�شخا�ص ًا يعرفهم الطفل
ويثق بهم كما و�أنه من الأمور االعتيادية �أن يعمد الأطفال
�إلى حمايتهم وينا�ضلون كي يبقوا االعتداء �سر ًا .ويف كثري
من احلاالت ،ال يتدخل �أحد ،مما ينجم عنه بقاء الطفل
معتمد ًا على ال�شخ�ص الذي ي�سيء �إليه�/إليها.
قد ال يتحدث الأطفال عن تعر�ضهم لالعتداء لأنهم قد
يكونون خائفني �أو يحاولون التظاهر ب ��أن االع�ت��داء مل
يحدث .وقد يتم تعليمهم ب�أن االعتداء �أمر عادي �أو �أنهم
قد ينكرون حدوثه .وعندما يكون الطفل م�ستمر ًا يف امليل
نحو �أو حب ال�شخ�ص الذي يعتدي عليه ،ف�إن هذا قد يجعل
احلديث عن املو�ضوع �أكرث �صعوبة .وقد يظن/تظن �أن
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هذا خط�أه/خط�أها ولهذا ف�إنه ال يرغب يف احلديث عنه �أو
�أنه�/أنها ي�شعر بالإحراج �أو اخلجل .وقد يخ�شى الأطفال
�أي�ض ًا من �أن ي�ؤدي ذلك �إلى تفكك الأ�سرة �أو الوقوع يف
م�شاكل .وقد ال يتحققون من �أن ما يحدث هو خط�أ �أو �أنهم
بب�ساطة قد ال يدركون من يتعني اخبارهم.
ف��إذا ما مت الك�شف عن االعتداء �سواء بال�صدفة �أو عن
عمد ،ف�إن ذلك يطلق عادة م�شاعر قوية – باالرتياح ولكنه
م�صحوب بال�شعور بالذنب واخلوف ورمبا �شعور بالفو�ضى
لأن �شخ�ص ًا �آخر قد عرف ال�سر مما يتعني معه �أن يتم
التعامل مع املو�ضوع بح�سا�سية.
ردود فعل الأطفال جتاه االحداث امل�سببة لل�ضغط النف�سي
�إن الطرق التي يلج�أ �إليها الأطفال يف التعبري عن ردود
�أفعالهم جتاه �أح��داث م�ؤذية �أو م�سببة لل�ضغط النف�سي
تختلف يف �أغلب الأحيان عن ردود �أفعال الكبار .ويتعني
التعرف على تلك االختالفات و�أخذها يف االعتبار لدى
تقدمي امل�ساعدة للأطفال.
يتمتع الأطفال بامل�شاعر نف�سها املوجودة لدى الكبار �إال
�أنهم قد يعبرّون عنها ب�أ�ساليب مختلفة ,وتعتمد ردود
�أفعالهم على مرحلة منوهم .وقد مير الأطفال بتجربة
ر�ؤية م�شاهد ب�صرية قوية �أو �أحداث ،وقد يظهرون �سلوك ًا
متكرر ًا قد مت تفعيله مرة �أخ��رى من خالل م�سرحية �أو
مخاوف لها عالقة ب�صدمة �أو مواقف تغريت جتاه النا�س
واحلياة.
�إن امل �خ��اوف ال�سلبية جت��اه امل�ستقبل �شائعة ج��د ًا بني
الأطفال الذين مروا بحدث م�ؤمل .فالتعايف يعني ا�ستعادة
الثقة بالنف�س وبالآخرين وهذا يحتاج �إلى وقت .وحيث
�أن للأطفال مهارات �سلوكية واجتماعية وتفهمية متباينة
يف مختلف مراحل النمو والأعمار ،فانهم يبدون �إ�شارات
و�أعرا�ض حزن مختلفة يف مراحل النمو املختلفة .وعند
حدوث و�ضع محزن ،يلج�أ الأطفال �إلى مقدمي الرعاية
للح�صول على �إر�شادات منهم حول كيفية الت�صرف جتاه
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االطفال

ردود الفعل ال�شائعة جتاه ال�ضغط النف�سي لدى مختلف املجموعات العمرية
من �سن الوالدة وحتى عامني:

على الرغم من �أن الأطفال ال�صغار لي�ست لديهم كلمات ي�صفون بها احلدث �أو يعربون بها عن م�شاعرهم �إال �أنهم
ي�ستطيعون االحتفاظ بذكريات مل�شاهد �أو �أ�صوات �أو روائح معينة� .إنهم قد يلج�أون للبكاء �أكرث من املعتاد �أو قد
ي�صبحوا مت�شبثني بالآخرين �أو �سريعي الغ�ضب �أو �سلبيني �أو عاطفيني.

من �سن الثانية وحتى � 6سنوات:

قبل �سن الدخول �إلى املدر�سة ،كثري ًا ما ي�شعر الأطفال بالعجز وعدم القدرة عقب وقوع �أزمة .وهم ي�شعرون تبع ًا
لذلك باخلوف من �إبعادهم عن �أبويهم مما يدفعهم �إلى العودة لت�صرفاتهم ال�سابقة مثل م�ص االبهام ،والتبول يف
الفرا�ش �أو اخلوف من الظالم .وقد ت�شمل ن�شاطات اللعب بع�ض جوانب احلدث الذي تعر�ض له الطفل حيث يعمد
الطفل �إلى متثيل احلدث مرة بعد �أخرى .وعندما تف�شل هذه الأ�ساليب ،يتحول الأطفال نحو الإنكار واالن�سحاب.
وقد ي�صبح الأطفال �صامتني (خر�س) �أو قد يتجنبون �أقرانهم يف اللعب وكذلك البالغني بحيث ي�سعون للطم�أنينة
من خالل املر�ض والتعب.

من �سن � 6إلى � 10سنوات:

ي�ستطيع الطفل يف �سن االلتحاق باملدر�سة فهم ق�ضايا �أكرث تعقيد ًا مما قد ينجم عنه ردود فعل وا�سعة مثل ال�شعور
بالذنب �أو الف�شل �أو الغ�ضب ب�أنه مل يتم منع وقوع احلدث �أو تتولد لديه �أوه��ام حول لعب دور املنقذ .وقد تبدو
ت�صرفاتهم مزاجية عندما يحاولون التعامل مع العواطف املتنامية بعدم االكتفاء واحلاجة �إلى وجود رقابة .وقد
يرغب بع�ض الأطفال يف التحدث عن احلدث ب�شكل متكرر.

�سن املدر�سة:
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يظهر الأطفال عادة تراجع ًا يف الأداء يف املدر�سة
ويف �أداء ال��واج �ب��ات امل�ن��اط��ة بهم �أو �أن �ه��م قد
ي�صبحون �أ�شخا�ص ًا ال ير�ضون ب�شيء دون الكمال
بحيث ي�ب��ذل��ون امل��زي��د وامل��زي��د م��ن اجل�ه��د كي
ي�صبحوا كاملني ويتجنبوا النتائج ال�سابقة.

من �سن � 11إلى :18

قد يظهر املراهقون ردود فعل م�شابهة لردود فعل
الكبار .فمن ردود الفعل ال�شائعة لديهم االنعزال
والغ�ضب ورف�ض الأنظمة وال�سلوك العدائي .وقد
ي�شارك بع�ض املراهقني يف �سلوك خطر �أو �سلوك
ينطوي على املخاطر مثل القيادة املتهورة لل�سيارات
وتعاطي امل�شروبات الروحية واملخدرات �أو �إيذاء
النف�س وقد تن�ش�أ لديهم ا�ضطرابات يف الأك��ل.
وقد ي�صبح بع�ض من ه�ؤالء خائفني.

االطفال

هذا الو�ضع .ويلج�أ الأطفال الأ�صغر �سن ًا �إلى �أبويهم �أو
�إل��ى �أع�ضاء �آخرين يف الأ��س��رة بحث ًا عما ينبغي عليهم
عمله� .إن مقدمي الرعاية هم امل�صدر الرئي�سي للأمان
بالن�سبة للأطفال ولهذا ويف ظل ما ت�سفر عنه الأزم��ة،
يحتاج الأطفال �إلى �إر�شادات م�ستمرة ورعاية من مقدمي
الرعاية الذين كثري ًا ما يقدمونها بنف�س اجل��ودة التي
يقدمها الأبوان .ويف مثل هذه الظروف ،ف�إن �إحدى �أف�ضل
ال�سبل مل�ساعدة الطفل �سوف تتوفر م��ن خ�لال تقدمي
امل�ساعدة للأبوين.

ردود فعل الأطفال جتاه العنف و�سوء املعاملة

قد ت�أخذ ردود فعل الأطفال �أ�شكا ًال مختلفة جتاه �سوء
املعاملة فكل طفل يتميز عن غريه كما و�أن كل �شكل من
�أ�شكال العنف قد يكون له �أثر على الطفل بطريقة فريدة،
�إال �أن بع�ض امل�ؤ�شرات اجل�سدية ال�شائعة ل�سوء املعاملة
والإه�م��ال قد ت�أتي على �شكل التبول يف الفرا�ش و�إي��ذاء
الطفل لنف�سه ووجود م�شاكل لديه يف النطق �إلخ  ...مثل
الث�أث�أة والنمو اجل�سماين ال�ضعيف وع��دم االنتظام يف
الأكل والإ�صابات اجل�سدية.
وقد تكون هناك عالمات �سلوكية ت�شمل التقدير املتدين
للذات وع��دم االنتظام يف النوم وال�سلوك ال�صعب مثل
الكذب وال�سرقة واالعتداء على الآخرين �أو التمادي يف
ال�سلوك ك�أن يكون مطيع ًا للغاية �أو �سلبي ًا للغاية �أو كثري
املطالب .ومن بني العالمات الأخرى الدالة على حدوث
تغري يف ال�سلوك ،االن�سحاب واالكتئاب وفقدان الثقة �أو
ال�سلوك اجلن�سي.
قد يظهر الطفل عالمات عاطفية مثل م�شاعر العجز �أو
الغدر �أو الي�أ�س �أو احلزن �أو العار �أو العزلة �أو الغ�ضب �أو
الو�صم بالعار .وعالوة على ذلك مييل الأطفال الذين عانوا
من �سوء معاملة مقدمي الرعاية �إلى وجود ازدواج وجداين
لديهم جتاه هذا ال�شخ�ص .ويعني هذا ان الغ�ضب ووجود
دافع لدى الطفل لالنتقام وكذلك ال�شعور باحلب والوالء
جتاه اجلاين تكون كلها قائمة يف الوقت نف�سه .وقد ي�صبح
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من الأ�صعب على الطفل التعبري عن �شعوره�/شعورها
بالغ�ضب مقارنة فيما لو كان اجلاين غريب ًا عنه/عنها.
�إن مقدرة الطفل على امل�شاركة يف عالقات ثقة متبادلة قد
تت�أثر ب�شكل �ضار �إذا ما كانت تلك العالقات هي مو�ضوع
�إ�ساءة املعاملة .و�سوف تكون هنالك حاجة للكثري من
احل�سا�سية وال�صرب مل�ساعدة الأطفال على االرتباط ثانية
ب�أ�شخا�ص كبار يتمتعون بالثقة ويتحلون بامل�س�ؤولية.

ردود فعل الأطفال جتاه احلزن

لدى الأطفال فهم محدود للموت باعتباره �أمر ًا محتوم ًا
�إل��ى جانب كونه عاملي ًا ال ميكن ال�ه��روب منه� ،إال �أنهم
يظهرون عالمات احلزن يف �سن مبكرة للغاية .وعندما
ي�صبح الأطفال واعني للوجود املنف�صل ل�شخ�ص �آخر يف
�سن � 6-8أ�شهر ف�إنهم يبد�أون يف �إظهار عالمات احلزن
لدى �إبعادهم عن مقدم الرعاية لفرتة زمنية م�ستدامة
كالبحث عن مقدم الرعاية و�إظهار الي�أ�س �أو اال�ست�سالم
للأمر الواقع� .أما الأطفال دون �سن � 6-8أ�شهر ف�إنهم قد
ال يظهرون احلزن �إال �أنهم قد يظهرون عالمات �أخرى من
عالمات احلزن مثل �سرعة الغ�ضب �أو ا�ضطرابات الأكل
�أو النوم لديهم .وقد ال يبحثون حتديد ًا عن ال�شخ�ص الذي
تويف� ،إال �أنهم قد يبدون ردود فعل �ضغط نف�سي لدى توقف
الروتني العادي املقدم لهم من مقدمي الرعاية ب�شكل
مفاجئ.
وتظهر على الأطفال تظهر �أي�ض ًا ردود الفعل العاطفية
نف�سها التي تظهر على الكبار جتاه الفجيعة مثل ال�صدمة
والغ�ضب واحلزن وال�شعور بالذنب والقلق واخلوف �إلخ،
�إال �أن��ه ومن وجهة نظر البالغني ،فقد تبدو ردود الفعل
احلزينة لدى الأطفال غريبة .وخالف ًا للحزن لدى الكبار،
يكون حزن الأطفال مفاجئ ًا وغري متوا�صل .وقد يتحول
الأطفال فج�أة من ردود فعل احل��زن العميق �إل��ى اللعب
واللهو .وغالب ًا ما يعجز الأط�ف��ال ال�صغار عن التعبري
عن حزنهم �إذ �أن من ال�شائع لديهم �أك�ثر التعبري عن
م�شاعرهم من خالل ال�سلوك واللعب.
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االطفال

كثري ًا ما ي�سلك الأط�ف��ال عقب م��روره��م بتجربة تت�سم
بال�ضغط النف�سي �سلوك ًا عدواني ًا جتاه مقدمي الرعاية
�أو جتاه الأطفال الآخرين يف الوقت ال��ذي يت�شبثون فيه
مبقدمي الرعاية ويظهرون عالمات القلق الناجم عن
االنف�صال .وكثري ًا ما تكون ردود �أفعالهم كردود �أفعال
وم�ص
طفل �أ�صغر �سن ًا بكثري مثل التبول يف الفرا�ش ّ
�إبهامهم وع��دم ال�ق��درة على النوم منفردين� .إن هذا
ال�سلوك يظهر فقدان الطفل للثقة وحاجته/حاجتها �إلى
ا�ستعادة تلك الثقة يف الآخ��ري��ن .ولهذا ف��إن العالقات
الثابتة وامل�ضمونة هي �أكرث املوارد �أهمية بالن�سبة للطفل.
ق��د ال يجد الأط �ف��ال الأ��ص�غ��ر �سن ًا خ�لاف � ًا للمراهقني
والبالغني ،ال�سلوى يف التحدث عن فجيعتهم للأطفال
الآخرين� .إن الأطفال وبخا�صة يف �سن الدرا�سة يت�صرفون
وك�أن �شيئ ًا مل يحدث وقد ال يرغبون يف �أن يتحدث املدر�سون
ومقدمو الرعاية ب�شكل �سافر عما حدث �أمام �أقرانهم يف
الف�صل �أو زمالئهم يف اللعب .وقد يعمدون �أحيان ًا �إلى
جتنب التوا�صل مع �أطفال �آخرين عانوا من �أحداث �شبيهة
�أو مماثلة للأحداث املجهدة التي عانوا هم منها.

حزن طفل
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ح�ضر بيدرو وهو ولد يبلغ الثامنة من العمر من
جنازة �أمه التي فقدها نتيجة حلادث �سيارة .وكان
يقف �إل��ى جانب القرب وه��و يبكي بحرقة �شديدة
عندما ظهرت قطة ب�شكل مفاجئ .توقف (بيدرو)
ع��ن البكاء مبا�شرة وب��د�أ مبداعبة القطة بينما
ا�ستمرت مرا�سيم اجل �ن��ازة .وبعد �أن ان�صرف
اجلميع ،جل�س بيدرو على حافة القرب وبد�أ بقراءة
ق�صة ما قبل النوم لأم��ه .رف�ض مغادرة املقربة
�إلى �أن اقرتح عمه عليه ب�أن يذهبا ويح�ضرا �شمعة
كبرية لو�ضعها على القرب.

قلق االنف�صال
()Separation Anxiety

ه��و �شعور نف�سي يظهر م��ن خالله الطفل قلق ًا
م�ت��زاي��د ًا ل��دى اب�ع��اده ع��ن �أب��وي��ه �أو غريهما من
مقدمي الرعاية له.

قد ي�صبح بع�ض الأطفال من�سحبني وغري قادرين على
ال�ت�ح��دث ع��ن احل��دث �أو ق��د ي�ع��ان��ون م��ن ف�ت�رات �إن�ك��ار
بحيث يت�صرفون وك�أن احلادث مل يقع .وهناك �آخرون
ال ي�ستطيعيون التوقف عن احلديث عن احل��دث �أو لعب
دور من التجربة املجهدة مرة بعد �أخرى .وكثري ًا ما يكون
الأطفال م�شو�شني فيما يتعلق بالوقائع ومب�شاعرهم وقد
يحتاجون �إلى امل�ساعدة كي يفهموا� .إن حاالت ال�ضغط
النف�سي تعطل �إميانهم بوجود بيئة جديرة بالثقة وقابلة
للتنب�ؤ كما قد يحتاج الأطفال �إلى بع�ض الوقت ال�ستعادة
الثقة لديهم �إال �أن��ه وبوجود دعم ك��اف ،ي�ستطيع معظم
الأطفال موا�صلة منوهم بطريقة �صحية و�إيجابية.

كيف يتكيف الأطفال

كيف يتكيف الأط �ف��ال وم��ا ه��ي قدرتهم على املواجهة
يعتمدان على �سل�سلة من العوامل كال�سن والنوع االجتماعي
وال��دع��م االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي يتلقونه وظ���روف حياتهم
بالإ�ضافة �إلى طبيعة الأزمة التي مروا بها و�شدتها واملدة
التي ا�ستغرقتها.

العوامل الوقائية

ت�ساعد العوامل الوقائية يف حياة الأطفال على تغيري �أو
عك�س النتائج ال�سلبية املتوقعة للأو�ضاع املناوئة .ويعني
ه��ذا �أن الأط �ف��ال مل ي�ت��أث��روا ب��ال���ض��رورة م��ن ال�ظ��روف
احلياتية ال�صعبة.

االطفال
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�إن جميع اخل�صائ�ص الفردية مثل تقدير الذات والتمتع
مبهارت ات�صال مع الآخرين ووجود عالقات �إيجابية مع
الراعني الكبار هي عوامل وقائية بالن�سبة للأطفال .ف�إذا
ما كانت البيئة الأ�سرية توفر الود واحلب والدعم والتفاعل
الإيجابي والنظام والعدالة ومناذج الأدوار االيجابية ،ف�إن
ذلك ي�شكل عام ًال وقائي ًا للأطفال.
ي�شكل الأ�صدقاء عام ًال وقائي ًا �آخ��ر للطفل ،فمن خالل
الأ�صدقاء ي�ستطيع الطفل احل�صول على الدعم ومناذج
الأدوار واللهو والقبول.
�إن التجربة الإيجابية للمدر�سة هي �أي�ض ًا وقائية للأطفال
فاملدر�سون والراعون الداعمون للطفل هم حيويون لرفاه
الأطفال و�شعورهم بالإجناز وثقتهم ومهاراتهم التي قد
يكت�سبونها من االلتحاق باملدر�سة .كما و�أن �أوقات الفراغ
وفر�ص القيام بن�شاطات ذات معنى هي �أي�ض ًا مهمة.
ختام ًا ،يلعب املجتمع ال�صحي دور ًا حا�سم ًا يف توفري القبول
واحلماية ويف تعزيز النمو والتطور من خ�لال م�شاركة
الأطفال باعتبارهم �أع�ضاء يحظون بالتقدير.

كيف تتم م�ساعدة الأطفال

يجب تطبيق مبد�أ «امل�صالح الأف�ضل للطفل» على جميع
الربامج واخل��دم��ات التي تعنى بالطفل ،وه��ذا يعني �أن
يكون االعتبار الأول لأي ن�شاط هو ت�أثريه على رفاهية �أي
طفل م�شارك.

�إجراءات عامة حلماية الطفل

خالل الأزمات واحلاالت امل�ستع�صية الأخرى حيث يكون
جميع الأطفال م�ست�ضعفني ،ف�إنه يتعني دوم ًا �إيالء رعاية
خا�صة به�ؤالء الأطفال.
هنالك �إج��راءات معينة �ست�ساعد على حماية الأطفال
�أثناء العمل خالل الأزمات:
• ت�سجيل جميع الأطفال حتى �سن .18
• توثيق املعلومات الرئي�سية عن الأطفال ،كالتفا�صيل
املتعلقة بالأ�سرة ،تفا�صيل االت�صال بالأب/الأبوين
�أو ويل الأم��ر �إن وج��د ،الو�ضع ال�صحي ،االلتحاق
باملدر�سة و�أية مالحظات خا�صة �أخرى تتعلق بالطفل،
واالحتفاظ بتلك املعلومات يف مكان �آمن.
• �أن تكون على علم بجميع البالغني الذين لهم احتكاك
بالأطفال وبخا�صة الأطفال غري امل�صحوبني ب�أ�شخا�ص
كبار.
• الت�أكد من �أن جميع العاملني يحظون مبوافقة ر�سمية.
• �إخطار امل�س�ؤول حول �أية �أمور تتعلق برفاه الأطفال.
• ت�صديق الأطفال �إذا قالوا �أنهم ال ي�شعرون بالأمان �أو
�أن لديهم مخاوف من �أ�شخا�ص معينني .تذكر ب�أن
�سالمة الأطفال حتظى بالأولوية.

85

الوحدة التدريبية 6

االطفال

الأطفال املف�صولون عن �أ�سرهم
والذين ال يرافقهم �أحد

الأطفال الذين ال يرافقهم �أحد هم الأطفال الذين
انف�صلوا عن والديهم و�أقاربهم والذين ال يحظون
بالرعاية من قبل �شخ�ص را�شد يكون م�س�ؤو ًال عن
ذلك طبق ًا للقانون �أو العرف ال�سائد.
الأطفال املف�صولون عن �أ�سرهم هم الأطفال الذين
ف�صلوا ع��ن �أبويهم �أو ع��ن مقدم الرعاية الأويل
ال�سابق لهم طبق ًا للقانون �أو العرف وال��ذي قد ال
يكون بال�ضرورة من بني الأقارب الآخرين.

بو�ضوح .ف ��إذا تركت الأم��ور غام�ضة �أو مل يتم بالفعل
تف�سريها باملرة ،فقد يفقد الطفل الثقة يف الكبار وي�صبح
�صامت ًا �أو من�سحب ًا.
�شجع مقدمي الرعاية على التحدث للأطفال ب�ش�أن ما
حدث �إذا �سعى الأطفال للح�صول على املعلومات ب�شكل
ن�شط.

التف�سريات ال تكون دائم ًا
مفيدة للأطفال

يجب توخي احل��ذر ل��دى االت���ص��ال ب��الأط�ف��ال عقب
فقدانهم ل�شخ�ص مقرب منهم:
• ادعم كل طفل لدى تعامله مع الفجيعة وفقدان الأب
�أو الأبوين.
• وفر �سكن ًا للأطفال غري امل�صحوبني بالكبار من خالل
التوا�صل م��ع �أ� �س��رة حتظى مبوافقة جمعية وطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أو �أية منظمة �أو دار
ايتام �أخرى.
• �أعط الأولوية للأطفال البعيدين عن ذويهم يف �إطار
عمليات مل �شمل الأ�سر.

توفري املعلومات للأطفال
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يحتاج الأطفال الذين تداهمهم �أزمة �إلى املعلومات فهم
بحاجة ملعرفة ماذا حدث وملاذا كي يعيدوا بناء مفهومهم
للعامل ولأنف�سهم .وي��واج��ه �أع�ضاء الأ��س��ر يف كثري من
الأحيان املهمة ال�صعبة املتعلقة بالتحدث للأطفال عن
امل��وت وم�صاعب احلياة .وقد يقلق ه ��ؤالء من �أنهم قد
يجعلون الأم��ور �أ�سو�أ وهذا منطقي� .إن مواجهة الطفل
بالكثري من احلقائق قد ي�صبح من الأمور املع�ضلة .وقد
ت�صبح املواجهة م�ؤذية للغاية عندما يكون الطفل ب�شكل
خا�ص �ضحية للعنف �أو االعتداء اجلن�سي �إال �أن امل�شاكل
قد تن�ش�أ �أي�ض ًا �إذا مل تتم الإجابة على الأ�سئلة املطروحة

كن حذراً لدى تقدميك للتف�سريات التالية:
«اجلدة �سرتقد ب�سالم �إلى الأبد» �إن هذا التف�سري قد
ي�ؤدي �إلى �إ�صابة الطفل بالفزع من الذهاب للفرا�ش
كي ينام.
«لقد �سافر الوالد بعيد ًا ب�شكل م�ؤقت ولكنه �سيعود
قريب ًا» .حيث �سيت�أكد الطفل يف النهاية �أن والده لن
يعود وقد ي�صاب بالقلق ويفكر ملاذا؟
«�أخذ اهلل عمتك لأنها كانت �إن�سانة طيبة للغاية» قد
يجعل هذا التف�سري الطفل قلق ًا من �أن �أ�شخا�ص ًا طيبني
�آخرين �سوف ي�أخذهم اهلل.
«لقد حدث هذا لأنها م�شيئة اهلل» .قد جتعل الطفل
يفكر ملاذا يريد اهلل لأ�شياء �سيئة �أن حتدث.
«لقد كان هذا عقاب ًا من عند اهلل» قد جتعل الطفل
يخاف من اهلل وي�صبح قلق ًا كلما ارتكب �أي خط�أ.
«ل �ق��د م��ات��ت �أخ �ت��ك لأن �ه��ا ك��ان��ت م��ري���ض��ة وذه�ب��ت
للم�ست�شفى» قد جتعل الطفل قلق ًا كلما مر�ض �أحد
وبخا�صة �إذا مت �أخذ �شخ�ص للم�ست�شفى.

االطفال

الوحدة التدريبية 6

قارن �سلوك الطفل ب�سلوك الأطفال الآخرين املتواجدين
يف املحيط نف�سه و�إ�س�أل:
• هل �سلوكه مماثل ل�سلوك الأطفال الآخرين؟
الحظ الطفل �أثناء اللعب:
• هل يلعب الطفل بطريقة تتنا�سب مع �سنه؟
• هل يظهر الطفل الكثري من الغ�ضب والإحباط واخلوف؟
• هل بد�أ الطفل يف تبليل �سريره مرة �أخرى �أثناء الليل؟
• هل يبكي الطفل كثري ًا ويتعلق بالنا�س؟
• هل الطفل من�سحب �أو عدواين النزعة؟
حت��دث �إل��ى الطفل ح��ول الأم��ور اليومية والح��ظ �أ�سلوب
جتاوبه و�إ�س�أل:
• هل ي�ستمع الطفل ويفهم؟
ً
• هل يبدو فهم الطفل مر�ضيا بالن�سبة ل�سنه؟
• هل يبدو الطفل ممتع�ض ًا ومرتبك ًا؟
• هل هو �أو هي قادران على الرتكيز �أو اال�ستجابة للأ�سئلة.
ويف ال��وق��ت نف�سه ان�صح مقدمي ال��رع��اي��ة ب ��أن يكونوا
حري�صني على �أن ال يغرقوا الأطفال باملعلومات التي مل
يطلبوها� .أن�صحهم بت�شجيع الطفل على �أن ي�س�أل وب�أن
يجعلوا �أ�سئلة الطفل هي الدليل .ويتعني �إيجاد بيئة ي�شعر
فيها الطفل ب�أمان كاف للتعبري عن م�شاعره/م�شاعرها.
�إن من املهم تزويد الطفل بتف�سريات تتنا�سب مع �سنه
ولكنها يف الوقت نف�سه �صادقة وحتمل ت�أكيدات ب�ش�أن
الفاجعة .ويتعني تطمني الطفل ب ��أن �أع�ضاء الأ��س��رة/
املجموعة/املجتمع �سوف يبقون مع ًا وي�ساعدون بع�ضهم
بع�ض ًا كي يتجاوزا الفجيعة.

راقب الطفل

نحتاج للتعرف على احل��زن لدى الأطفال �إل��ى اال�ستماع
اليهم ومالحظة �سلوكهم.

التفا�صيل املهمة

كانت فينو و�صديقتها ،وكلتاهما يف �سن ال�سابعة،
�ضحايا لعملية احتجاز رهائن .وعقب هذه التجربة،
رف�ضت االثنتان ال��ذه��اب من جديد �إل��ى املدر�سة
وح��ده �م��ا .وك ��ان الآب� ��اء يف اجل���وار ي�ت�ن��اوب��ون يف
مرافقتهما للمدر�سة .كان جميع مقدمي الرعاية
مقبولون من البنتني ما عدا احد الآباء .وقد حتقق
املتطوعون من خالل ا�ستماعهم حلديث البنتني من
�أن هذا الأب درج على ال�سري خلفهما مما ذكرهما
بظروف عملية وقوعهما كرهائن .ولدى االقرتاح ب�أن
ي�سري هذا الأب �أمام البنتني تال�شت تلك امل�شكلة.
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االطفال

حتدث �إلى الآباء و�إلى �أ�شخا�ص كبار �آخرين ممن يعرفون
الطفل و�إ�س�أل:
• هل يت�صرف الطفل بطريقة مختلفة ب ��أي �شكل من
الأ�شكال؟
• هل تغريت �شخ�صية الطفل �أو �سلوكه �أو وجهات نظره
ب�شكل كبري؟
• هل يعتقد الكبار ب�أن الطفل يحتاج �إلى امل�ساعدة؟

االت�صال الداعم

عندما مير الأطفال بحالة من ال�ضغط النف�سي  ،ف�إنهم
مييلون �إلى �أن ي�صبحوا �أكرث �ضعفا وقد يبد�أون بالت�صرف
ب�صورة �أك�ثر عدوانية �أو �أنهم قد ي�ب��د�أون بالتعلق مبن
يقدمون ال��رع��اي��ة ل�ه��م .ومي�ك��ن للكبار �أن مييلوا نحو
االت�صال بالأطفال با�ستخدام لهجة انتقادية �سلبية �إال
�أن هذه الطريقة لن ت�ساعد يف �إقامة ات�صال متبادل بني
الكبار والأطفال .وبد ًال من التجاوب مع الأطفال عندما
يكونون �أ�شقياء �أو م�ستفزين ،ف ��إن م��ن املهم دعمهم
والرتكيز على تقوية تقديرهم لذواتهم.
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�إن االت�صال الداعم هو املفتاح الذي ميكن بوا�سطته فتح
الأب��واب �أم��ام الطفل وتقوية عالقاته بالآخرين .ومييل
الطفل الذي ي�شعر ب�أن الآخرين يفهمونه ويدعمونه �إلى
�أن يكون اكرث اطمئنان ًا وثقة بنف�سه و�أن يكون لديه �شعور
بالتقدير لذاته وه��ي جميعها �صفات �ست�ساعده طوال
م�سرية حياته.
ل�لات���ص��ال ال��داع��م ال �ت ��أث�ير والأه �م �ي��ة ل��دى امل��راه�ق�ين
والأط�ف��ال متام ًا مثلما له ل��دى الكبار .ف ��إذا ما ا�ستمع
�شخ�ص بالغ باهتمام وبغري حتيز للطفل ،ف�إن هذا �سيدعم
�شفاءه ومن ��وه .وي�شمل االت�صال ال��داع��م م��ع الأط�ف��ال
االعرتاف مب�شاعرهم جتاه و�ضع ما من خالل التمهل لدى
اال�ستجابة واال�ستماع ب�صدق للق�صة برمتها.

االت�صال الداعم
مع الأطفال
كن �إيجابياً

ال ت�ستخدم اجلمل ال�سلبية مثل «�أنت ال جتيد � »...أو
«�أنت دائما فا�شل يف »...
ا�ستخدم اجلمل الإيجابية الداعمة مثل «�أنت جتيد
العديد من الأ�شياء» �أو «�أنني �أرى �أنك بذلت �أق�صى
جهدك».

�أعط تعليمات وا�ضحة و�إيجابية

ال ت�ستخدم عبارة «ال تفعل  »...طوال الوقت،
ال تتوقع �أن يعرف الأطفال كيف يقومون ب�أ�شياء دون
م�ساعدة من �أحد.
ا�ستخدم عبارة «�إفعل � »...أكرث بكثري وا�شرح الأمور
بب�ساطة وحر�ص كي تفتح املجال �أمام حتقيق توقعات
واقعية لك وللطفل.

اظهر االحرتام

ال حتبط الطفل �شفوي ًا بال�صراخ يف وجهه �أو �شتمه
ال تفرت�ض �أنك تعرف ر�أي الطفل
ال ت�ستهن بذكاء الطفل
�شجع وادع��م جهود الطفل وحت��دث معه باحرتام
مثلما تتحدث م��ع الآخ��ري��ن – ق��ل «م��ن ف�ضلك»
و»�شكر ًا».
ا�ستمع ملا يقوله الطفل باهتمام و�أنظر �إلى الطفل
عندما يتحدث/تتحدث ،ووجه اهتمامك له.

ويعني هذا �أي�ض ًا االمتناع عن اال�ستجواب� .إجر االت�صال
على م�ستوى الطفل و�شجع الأطفال بلطف كي يتحدثوا عن
�ضغطهم النف�سي بطريقتهم و�أ�سلوبهم يف احلديث.

االطفال

يختلف الأط�ف��ال عن الكبار يف الو�سائل التي يتكيفون
فيها مع مخاوفهم لذا ف�إن من املهم جد ًا �أن يتم �أو ًال فهم
وجهة نظر الطفل� .أوجد الفر�ص للأطفال كي يعربوا عن
�أنف�سهم� .إ�شرح لهم �أن ردود �أفعالهم طبيعية ومفهومة يف
ظل الظروف املتاحة .ال تقدم وعود ًا كاذبة .ال تطلب من
الأطفال �أن ين�سوا ما حدث �أو �أن ال يتحدثوا عن جتربتهم
بل �شجعهم على توجيه الأ�سئلة .وكثري ًا ما يكون لدى
الأطفال �أ�سئلة كثرية قد يحتاجون �إلى توجيهها مرة بعد
�أخرى .مما يتطلب �صرب ًا وت�شجيع ًا متوا�ص ًال.
�إن مقدمي امل�ساعدة والرعاية وكذلك الكبار هم �أ�شخا�ص
مهمون بالن�سبة للأطفال الذين يت�صلون بهم .ويزداد
التقدير للذات والثقة لدى الطفل عندما يتم التعامل معه
بلطف.

قدم رعاية �إ�ضافية وحافظ على الروتني

يف �أعقاب الأزمة ،يحتاج الأطفال �إلى رعاية كي ي�ستعيدوا
الثقة بالآخرين .ويتعني على مقدمي الرعاية ال�سماح
للأطفال ب�أن يكونوا �أكرث اعتماد ًا عليهم لفرتة من الزمن.
وقد ي�شمل ذلك ،حيثما يكون ممكن ًا ،ات�صا ًال ج�سدي ًا يفوق
املعتاد ،وعدم نوم الطفل منفرد ًا و�إبقاء ال�ضوء م�شتع ًال
كاف للأطفال وفر�صة
�إلخ� ...إن من املهم تخ�صي�ص وقت ٍ
للحزن والتعايف .ويحتاج الأم��ر حتى بالن�سبة ل�سلوك
النكو�ص �أو الرتاجع تقدمي الدعم لهذا ال�سلوك ب�صورة
م�ؤقتة.
يتعني ت�شجيع مقدمي الرعاية على املحافظة على الروتني
االعتيادي املعهود داخل وحول املنزل ب�صورة �أقرب بقدر
االم�ك��ان �إل��ى م��ا ه��و طبيعي حيث �أن ذل��ك �سوف مينح
الأطفال ال�شعور بالأمان وال�سيطرة� .شجع الأ�سرة على
موا�صلة تعليم �أبنائهم يف املدار�س فاحل�ضور �إلى املدر�سة
واللعب مع الأقران ي�ساعدهم على امل�ضي قدم ًا يف متابعة
اجلوانب املعتادة من حياتهم.

الوحدة التدريبية 6

النكو�ص
()Regression

هو الرتاجع �أو العودة للوراء وه��و عك�س التقدم.
وميكن ا�ستخدام ه��ذا التعبري ل�شرح م��ا يحدث
عندما يعود الطفل �إلى ممار�سة �سلوك اطفال �أقل
منه يف ال�سن .على �سبيل املثال ،عندما يقوم طفل
مب�ص �أ�صبعه �أو التبول
يف الثانية ع�شرة من عمره ّ
على نف�سه يف الفرا�ش.

قدم الدعم للطفل �أثناء فرتة احلداد

�إذا كان الطفل مير بفرتة حداد ب�سبب موت �شخ�ص ما،
فقد يكون من ال�ضروري التحدث للطفل عن ال�شخ�ص
املتويف كي يتمكن الطفل من �أن يتذكر� .إن من املهم جد ًا
مالحظة ردود فعل الطفل بعناية وتقدمي الدعم املنا�سب
له .وقد يحتاج الطفل بني الفينة والأخرى �إلى �أن نوفر له
م�ساحة �شخ�صية للت�أمل والتفكري الهادئني.
مبا �أن الثقافات تتباين كثري ًا ب�ش�أن �أ�سلوب احلداد على
املوتى ،ف�إن من املهم تفهم معتقدات الأ�سر حول طبيعة
املوت والطقو�س املحيطة به .وميت�ص الأطفال معتقدات
�أ�سرهم ويف�سرونها كما و�أنهم �أحيان ًا يعرثون ب�أنف�سهم
على �إجابات لأ�شياء ي�صعب فهمها.
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االطفال

ت�شكل الطقو�س ،يف كل ثقافة ،جزء ًا هام ًا جد ًا من احلداد،
وهي توفر و�سيلة لوداع ال�شخ�ص املتويف ،كما و�أنها ت�شري
�إل��ى الوقت ال��ذي يتعني فيه موا�صلة احلياة .وبالن�سبة
للأطفال ،فقد تكون الطقو�س الب�سيطة م�صدر م�ساعدة
كبرية لهم كي يتكيفوا مع الأح ��داث ،كما و�أن الأطفال
كثري ًا ما يخرتعون طقو�سهم اخلا�صة� .إن امل�شاركة يف
طقو�س الكبار هي �أي�ض ًا مهمة بالن�سبة للأطفال.
تظهر الذكريات واحتفاالت الذكرى ال�سنوية �أن الذكرى
تعترب منا�سبة مهمة يف احلداد .وكثري ًا ما يحتاج الأطفال
�إلى امل�ساعدة لأداء هذه املهمة� .ساعدهم على االحتفال
بهذا اليوم وقل لهم �أنه �إذا تويف �شخ�ص ف�إن من ال�ضروري
تذكره من جانبنا ومن جانب �أ�شخا�ص �آخرين� .شجعهم
على االحتفاظ بذكرياتهم اخلا�صة املتعلقة بال�شخ�ص
املتويف.

�صندوق الذكريات

ت�ساعد «�صناديق الذكريات» الأطفال على تذكر
�شخ�ص ما تويف بطريقة �إيجابية .فالأ�شياء التي
كانت يوم ًا ما تخ�صه ،مثل الر�سائل وال�صور،
ميكن و�ضعها يف �صندوق للذكريات .قل للطفل
�أن الذكرى هي �أحيان ًا م�ؤملة .وميكن االحتفاظ
ب�صندوق الذكريات بعيد ًا بعد م�ضي ف�ترة من
الزمن� ،إال �أنه يجب �أن تبقى يف متناول اليد عند
احلاجة �إليها .وقد يرغب املراهقون يف ا�ستخدام
�صناديق الذكريات �أو و�سائل �أخرى للتذكر.

طرق احلداد
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مل حت�ضر بر�سني ،وه��ي طفلة يف العا�شرة من
عمرها انتحر والدها ،جنازته .وبعد عدة �أي��ام،
كتبت ر�سالة لوالدها وتوجهت �إلى املقربة كي تدفن
تلك الر�سالة يف قرب والدها.
�أم��ا ميغيل ،وه��و يف ال�ساد�سة ع�شرة من العمر،
فيب�صق م��ن ف��وق ج�سر ع��ال ج��د ًا ليحقق رغبة
�صديق تويف كانت �أمنيته القيام بذلك قبل موته.
وت�ساعد الطقو�س على «�إب �ق��اء ال�صلة» ب�صورة
ال�شخ�ص امل�ت��ويف والتكيف م��ع ال�شعور بالذنب.
وميكن القيام ب�شيء ما لل�شخ�ص املتويف مثل �أداء
مهمة كان �أو كانت ترغب يف �أدائها �أثناء حياتها.

�شجع الأطفال على اللعب

عند التعامل مع �أطفال مكلومني �أو �أطفال مروا بتجارب
م�ؤملة ،ين�سى الكبار �أحيان ًا �أن الأطفال يحتاجون �إلى اللهو
وال�سعادة .ولكي يتمكنوا من ال�شفاء ،يحتاج الأطفال
�إلى وقت للقيام بن�شاطات �أخرى – �أخذ فرتة راحة من
عناء التفكري يف �أمور �صعبة ومحزنة� .إنهم بحاجة لأن
يكونوا �سعداء وي�ضحكون و�أن يتم تطمينهم ب�أنهم على ما
يرام .وت�ساعد فر�ص اللعب الطفل على اختبار العواطف
االيجابية والعودة �إلى الو�ضع الطبيعي� .ساعد الأطفال
على اللهو وال�شعور بال�سعادة كلما كان ذلك ممكن ًا ولكن
دعهم يوجهونك كيف ومتى ميكن ح��دوث ذل��ك� .أظهر
املودة لهم وطم�أنهم ب�أنهم ما زالوا مو�ضع حب.

االطفال

�شجع الطفل على
الن�شاط وامل�شاركة
ق��د ي�شعر الأط �ف��ال بعد وق ��وع �أح� ��داث جم�ه��دة ب�أنهم
عاجزين وه�شني ب�شكل خا�ص� .إن جتربة ال�سماح لهم
بامل�شاركة بفعالية يف عملية �إعادة البناء واتخاذ القرار
تعترب هامة جد ًا بالن�سبة للطفل كي يتمكن من ا�ستعادة
تقديره لذاته و�شعوره بال�سيطرة ،ولهذا ف�إنه يتعني على
الكبار توفري الفر�ص للأطفال كي ي�شكلوا بيئتهم والتعبري
عن م�شاعرهم واتخاذ قرارتهم كلما كان ذلك ممكن ًا.
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بعيون مختلفة

ي��وف��ر م�شروع «بعيون مختلفة» ال��ذي �أج ��رى يف
بام ب�إيران عقب الزلزال ال��ذي وقع هناك مثا ًال
جيد ًا للأطفال الذين ا�ستعادوا ثقتهم ب�أنف�سهم
و�شعورهم بال�سيطرة.
لقد ��ش��ارك  55طف ًال يف ور��ش��ة عمل للت�صوير
الفوتوغرايف حيث توفرت لهم الفر�صة للتعبري عن
مفاهيمهم وم�شاعرهم جتاه الكارثة .ولقد مت ن�شر
�صورهم وكلماتهم يف كتاب.

�إعادة تفعيل التجارب امل�سببة
لل�ضغط النف�سي يف اللعب والر�سم:
�أكمل مقرر العمل

خالل اللعب ،يتم �أحيان ًا ا�ستعادة التجارب امل�سببة لل�ضغط
النف�سي ،ويختلف هذا النوع من اللعب عن �أو�ضاع �ألعاب
�أخ��رى� .إن اللعب العادي يجعل الطفل ي�شعر بال�سعادة
وب�أن لديه بداية ونهاية وا�ضحتني كما و�أنه ي�ساعد الطفل
على فهم العامل وفهم نف�سه ب�صورة �أف�ضل.
من ناحية �أخ��رى ،كثري ًا ما ت ��ؤدي عملية �إع��ادة تفعيل
الأح��داث املجهدة� ،إل��ى انقطاع فجائي يف عملية اللعب
الطبيعي ،وهي عملية تتكرر مرة بعد �أخ��رى ولي�ست لها
نهاية ،كما و�أنها ال جتعل الطفل ي�شعر بال�سعادة� .إن من
املهم عدم ت�شجيع �أو منع مثل هذا النوع من اللعب ،بل
م�ساعدة الطفل على االبتعاد عنه من خالل تغيري اللعبة.
ويتعني القيام بذلك مع الطفل بطريقة ح�سا�سة ومن خالل
ا�ستكمال مقرر العمل مع الطفل او محاولة �إيجاد نهاية
مختلفة.
من املهم جد ًا ت�شجيع الأطفال مث ًال على اللعب �أو ر�سم
�أعمال االنقاذ �أو �إعادة البناء – �أي �شيء يتخيلونه – كي
ال يبقوا وحيدين مع م�شاعر احلزن.
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وبهذه الطريقة ي�صبح الر�سم �أو اللعب �أداة ت�ساعد الطفل
على دمج التجارب املجهدة يف ر�ؤيته/ر�ؤيتها اجلديدة
للعامل وللذات .وعندما يعمل هذا ب�شكل جيد ،تتحول هذه
النظرة �إلى نظرة تتعلق بعامل �آمن وجدير بالثقة ميكن فيه
التغلب على التجارب امل�ؤملة مب�ساعدة الآخرين.
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االطفال

ا�ستكمال مقرر العمل
تر�سم �أدا الطوفان وكيف غرق النا�س واحليوانات.
وتبدو �أدا وك�أنها حزينة ج��د ًا �أثناء قيامها بهذا
العمل .وبعد ت�شجيعها كي تر�سم �أعمال االنقاذ
و�أع �م��ال �إع ��ادة بناء امل �ن��ازل� ،أ�صبحت مرتاحة
وبد�أت تر�سم ال�شم�س امل�شرقة يف ال�سماء والنا�س
املن�شغلني يف بناء منزل جديد.

قم بتحويل الطفل عند ال�ضرورة

ق��د تختلف ردود فعل الأط �ف��ال جت��اه امل��وت وغ�ي�ره من
الأح��داث اختالف ًا كبري ًا تبع ًا مل�ضمون و�سن و�شخ�صية
الطفل .وقد يكون من ال�ضروري �أحيان ًا احل�صول على
م�ساعدة متخ�ص�صة للطفل .وق��د ي�صبح الأط�ف��ال يف
خطر وبخا�صة الأطفال الذين �أ�صيبوا بت�شو�ش عاطفي قبل
احلدث مثل الطفل الذي كان يواجه م�ضايقات من �أطفال
�آخرين يف املدر�سة �أو من كان معوق ًا من حيث النمو �أو
الأطفال الذين يبدون «متجمدين» �أو يف حالة ذهول عقب
وقوع الأزمة مبا�شرة.
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يتعني على الطفل �أن يظهر بع�ض عالمات التح�سن بعد
ح��وايل �شهر من وق��وع الأزم��ة .وبعد م�ضي �ستة �أ�شهر،
ف�إنه �سيعود بالت�أكيد �إلى منط ن�شاطاته االعتيادية �إال �أنه
يف ظل الأزمات امل�ستمرة ،ف�إنه من غري املمكن �أن ننتظر
عودة الطفل �إلى روتينه و�سلوكه االعتياديني .ويف ظل هذه
الظروف كن مت�أكد ًا من مقارنة الطفل باالخرين ممن
يعي�شون يف نف�س ظروفه .ف�إذا كانت هنالك �أية �شكوك
تتعلق بتعايف الطفل ،حت��دث �إل��ى م�شرفك وق��رر �سري
الإجراء الذي �سيتخذ والذي قد ي�شمل ا�ستقطاب م�شورة
�أخرى �أو م�شاطرة املعلومات مع �أفراد ذوي �صلة بالطفل
�أو مع منظمات.

ف�إذا ما تغري �أحد الأطفال ب�شكل جذري ومل تظهر عليه
عالمات التح�سن� ،أطلب امل�ساعدة املتخ�ص�صة� .إن بع�ض
عالمات التغري اجلذري هي:
• عاطفيا :احلزن املتوا�صل والتحدث عن �إنهاء حياته/
حياتها
ً
• ج�سمانيا :خ�سارة �أو زيادة يف الوزن و�صداع وغثيان
• نف�سي ًا :كوابي�س �أثناء النوم وقلق و�صعوبة يف التعلم
والرتكيز
• �سلوكي ًا :ال�سلوك اخل�ط��ر �أو ال�سلوك ال��ذي ي�سعى
للمخاطر وتعاطي امل�شروبات الروحية وامل �خ��درات،
الن�شاط الزائد �أو ال�سلبية �أو االن�سحاب من اللعب �أو
الن�شاطات االجتماعية.

االطفال

�إذا �شككت بوجود اع��ت��داء ،قم ب��إج��راءات
 ACTالتالية:

يعترب االعتداء على الأطفال يف معظم البلدان ت�صرف ًا
منافي ًا للقانون ب�صورة ر�سمية .وتن�ص االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل يف املادة ( )19منها على �أنه يتعني حماية
الطفل «م��ن 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 ،وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) �أو الو�صي
القانوين (الأو�صياء القانونيني) عليه� ،أو �أي �شخ�ص �آخر
يتعهد الطفل برعايته».
ف�إذا ما مت التحقق من حدوث اعتداء على طفل� ،أو كان
هنالك �شك بحدوث ذلك ،ف�إنه يتعني �إبالغ امل�شرفني� ،أو
ق�سم املوارد الب�شرية� ،أو القيادة العليا يف اجلمعية الوطنية
لل�صليب الأحمر �أوالهالل الأحمر� ،أو �أية منظمات �أخرى.
وميكن �أي�ض ًا االت�صال باجلهات التي توفر اخلدمات
االجتماعية �أو بال�شرطة.

عند ال�شك بوجود اعتداء� ،أو الك�شف
عن وج��وده ،يتعني علينا اتباع ما �أ�صبح
يعرف مبعادلة  ،ACTوهي:
 Acknowledege -Aتع ًرف على و�ضع وم�شاعر
الطفل� .أو�صل الدعم وامل�ساعدة له :قدم تقرير ًا.
 Carefully listen -Cا�ستمع بعناية �إلى ما يقوله
الطفل ،طم�أن الطفل ،وحتقق من �أن الطفل يف
�أمان.
 Take notes -Tخذ مالحظات :و ّثق مبا يقوله
الطفل وما ت�سفر عنه عملية املالحظة.
(امل�صدر :ال�صليب الأحمر الكندي)

الوحدة التدريبية 6

�أمور ينبغي القيام بها و�أخرى
ينبغي جتنبها عند م�ساعدة الأط��ف��ال
الذين تعر�ضوا العتداء:
�أمور ينبغي القيام بها

• ا�س�أل �أ�سئلة عامة مفتوحة :مثل «هل تود �أن حتدثني
عن ذلك؟»
• �إف�صح عن مالحظاتك :مثل «�أرى �أنك تعاين من
كدمات يف قدميك».
• قم بتفعيل م�شاعرك :مثل «�أرى �أنك ممتع�ض»
• عرب عن اهتمامك :مثل «�أحتاج �أن �أعرف ب�أنك يف
�أمان .دعنا نحاول احل�صول على م�ساعدة؟.

�أمور ينبغي جتنبها

• ال ت�س�أل �أ�سئلة موجهة مثل« :متى وملاذا و�أين وكيف
حدث هذا؟ من فعل هذا بك؟»
• ال حتدد نتائج مثل« :لقد تعر�ضت لل�ضرب؟
• ال حتلل من خ�لال املالحظات مثل« :ال بد و�أن��ك
تكره �أباك لأنه فعل هذا بك!»
• ال تقدم وعود ًا مثل« :كل �شيء �سيكون على ما يرام
�إذا قمت بالإبالغ عن ما».
(امل�صدر :ال�صليب الأحمر الكندي)
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تختلف ردود فعل الأطفال جتاه العنف واالعتداء طبق ًا
لل�سن والنوع االجتماعي والثقافة �إال �أن جميع الأطفال
ال��ذي��ن يتعر�ضون لالعتداء يعانون ،فهم ي�ترك��ون وقد
جرحوا عاطفي ًا بعد �أن �أ�صيبوا بالعار وغالب ًا ب�إلقاء اللوم
على �أنف�سهم .ويجب �أن يعرف الأطفال �أن االعتداء لي�س
�أبد ًا نتيجة خط�أ ارتكبوه.
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دعم املتطوعني واملوظفني
النقاط املطلوب تعلمها

• �أ�سباب محددة لل�ضغط النف�سي لدى موظفي ومتطوعي العمل الإن�ساين.
• عالمات الإحرتاق الوظيفي.
• رعاية املوظفني واملتطوعني.
• دعم الأقران.
• كيفية الرعاية الذاتية.
من املعروف جدا ً �أن املوظفني واملتطوعني هم عر�ضة
لل�ضغط النف�سي طبق ًا للعمل الذي يقومون به والظروف
التي يعملون فيها.
تناق�ش هذه الوحدة املوا�ضيع التالية:
• �أ�سباب الإ� �ص��اب��ة بال�ضغط النف�سي ل��دى املوظفني
واملتطوعني الذين يعملون يف ظروف �صعبة.
• كيفية متييز عالمات ال�ضغط النف�سي.
• طرق ميكن من خاللها �أن ي�ساهم الزمالء والإدارة يف
ال�صحة النف�سية للموظفني واملتطوعني.
• كيفية قيام كل �شخ�ص بالرعاية الذاتية ومنع الإحرتاق
الوظيفي.

ال�ضغط النف�سي لدى املتطوعني واملوظفني

يت�ضمن ال ��دور التقليدي ال�ب�ط��ويل ملوظفي ومتطوعي
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أن النا�س يتوقعون منهم
�أن ي�ؤثروا الآخرين على �أنف�سهم ،و�أنهم ال يتعبون ،و�أنهم
فوق م�ستوى الب�شر ب�شكل �أو ب�آخر .لذلك كثريا ً ما يغادر
ه�ؤالء �أعمالهم �شاعرين ب�أنهم مل يقدموا ما فيه الكفاية.
�إال �أن االحتياجات التي يواجهونها قد تكون هائلة ،وتتجاوز
�إلى حد ما قدرتهم على تقدمي امل�ساعدة .وقد ت�ؤثر على
املوظف الق�ص�ص امل�ؤملة التي ي�سمعها من الناجني من

الكوارث .كما قد ي�شعر متطوعو الإ�سعافات الأولية بالذنب
عند موت �شخ�ص قاموا برعايته ،ك�أن ي�شعر املتطوعون يف
برامج رعاية مر�ضى الإيدز بالي�أ�س ب�سبب ما يواجهونه من
حاالت متكررة لوفاة امل�صابني .لذلك يجب على املوظفني
واملتطوعني التكيف مع مخاوفهم جت��اه امل��وت واملعاناة
�أثناء قيامهم مب�ساعدة الآخرين .وهذا و�ضع ي�شاركهم
فيه غريهم من مقدمي امل�ساعدة ،كالأطباء ،املمر�ضني،
موظفي اخلدمات االجتماعية ،وعمال الإنقاذ� ،إلخ.
عند تقدمي الرعاية والإغاثة للآخرين ،كثريا ً ما يكون
ا�ستعداد املتطوعني قليال ً ل ��ردود �أفعالهم العاطفية
جتاه ما مي��رون به من جت��ارب .فيتم جتاهل �أو�ضاعهم
وم�شاكلهم اخل��ا��ص��ة؛ لكنه يتعني عند مرحلة معينة
االنتباه �إلى احتياجاتهم وردود �أفعالهم تلك .وهم كذلك
ي�ستفيدون من الدعم الذي يقلل من احتمال تطور امل�شاكل
املتعلقة بال�ضغط النف�سي لديهم .يتمتع كثري من النا�س
ب�شيء ما من القدرة على املواجهة واملرونة يف التعامل مع
احلاالت ال�صعبة ،بحيث ي�صبحون قادرين على التكيف
مع احل��وادث املجهدة وامل�ضي بحياتهم ب�شكل طبيعي.
بينما يكون �آخرون غارقني يف ال�ضغط النف�سي وي�ستنزفون
م��وارده��م .وق��د يحدث ه��ذا ب�سبب املطالب املفرطة �أو
ب�سبب تراكم تلك املطالب� ،ضمن نطاق محيط عملهم
وخارجه.
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دع � � � � � ��م امل � � �ت � � �ط� � ��وع �ي ��ن وامل� � ��وظ � � �ف �ي ��ن

�أ�سباب ال�ضغط النف�سي
لدى املوظفني واملتطوعني
على نقي�ض ما يعتقده كثري من النا�س ،ف�إن �أ�سباب ال�ضغط
النف�سي لدى املوظفني واملتطوعني لي�ست يف الغالب نتيجة
ما يواجهونه من جت��ارب قا�سية �أو �شديدة بحد ذاتها؛
فكثريا ما يقدر امل�ساعدون �أهمية مهامهم ،وبذلك يكونون
قادرين على التكيف مع الأو�ضاع التي يتعر�ضون لها .وبدال
ً من ذلك ،كثريا ً ما تكون ردود الأفعال املجهدة لديهم
ناجتة ع��ن ظ��روف العمل والرتتيبات التنظيمية التي
يخ�ضعون لها.
ت�شمل ظ��روف العمل امل�سببة لل�ضغط النف�سي ما يلي:
و�صف وظيفي غري وا�ضح �أو غري موجود �أ�صال� ،ضعف
يف الإعداد وتوفري املعلومات امل�سبقة ،االفتقار �إلى حدود
العمل .ف��إذا كان الإ�شراف غري مت�سق �أو غري منا�سب،
�أو �إذا �شعر املوظف �أو املتطوع ب�أنه غري مدعوم يف مكان
عمله ،ف�إن ذلك �سي�ضيف �إلى ال�ضغط النف�سي الذي ي�شعر
به .كذلك ،غالبا ما يكون املوظفون �أو املت�ضررون �أنف�سهم
مت�أثرين �شخ�صي ًا باحلالة التي يتعاملون معها� ،إذ قد يكون
املوظف �أو املتطوع قد فقد �أحد �أقربائه �أو قد تكون بع�ض
ممتلكاته قد مت حلق بها الدمار.
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ميكن �أن يحدث ال�ضغط النف�سي كذلك ب�سبب ظروف
العمل القا�سية املتعلقة بطبيعة احلدث ،كاملهام ال�صعبة
واملرهقة واخلطرة ج�سدي ًا .ف�إذا �أ�صبح مقدمو امل�ساعدة
جزءا ًمن �أزمة جماعية� ،أو �إذا واجهوا مع�ضالت �أخالقية؛
ف�إن ذلك �سي�ؤدي �أي�ضا ً �إلى �إ�صابتهم بال�ضغط النف�سي.
و�إذا بقيت ظ��روف العمل كما ه��ي ،وتعر�ض املتطوعون
�أو املوظفون لأو�ضاع كارثية لفرتة طويلة يف الوقت الذي
يكونون فيه بعيدا ً عن بيوتهم �أو عائالتهم ،ف�إنه �ستكون
هناك �صعوبة �أكرث يف التعامل مع هذا ال�ضغط النف�سي.
وقد يبد�أ املتطوع �أو املوظف  -يف بع�ض احلاالت  -بال�شعور
بعدم كفاءته يف �أداء مهامه.

ظروف العمل ال�صعبة
لقد مت اختيار ماثيو لقيادة فريق عمل للقيام
ب�أعمال �إن�شائية يف م��دار���س وع�ي��ادات �صحية.
وبعد �أن ثار �إع�صا ٌر يف املنطقة� ،أ�صبح اجلو حارا ً
ورطبا ً ،ونام اجلميع معا ً يف خيم كبرية .وقد قرر
مدير ماثيو وجوب �إطفاء مكيف الهواء يف الليل
من �أجل توفري الطاقة؛ فنام ماثيو مت�ضايقا ً جدا
ً ،حيث كان معتادا ً على النوم لوحده يف جو �أبرد.
بعد عدة �أ�سابيع ،وجد ماثيو نف�سه ي�صرخ على
عماله حتى و�إن بدرت منهم �أخطاء �صغرية ،بعد
�أن كان معروف ًا بهدوئه وطبعه اللطيف.
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�إذا تركت عوامل ال�ضغط النف�سي دون الت�صدي لها ،فمن
املحتمل �أن ت�ؤثر على رفاهة املوظفني واملتطوعني وعلى
كفائتهم يف العمل.

عالمات الإحرتاق الوظيفي

�إن مقدمي امل�ساعدة معر�ضون لالحرتاق الوظيفي على
وجه اخل�صو�ص ،وقد ت�ساعدهم املعرفة به على متييز ما
قد تظهر عليهم �أو على غريهم من عالماته يف مراحل
مبكرة.
يرتبط الإحرتاق الوظيفى بالتوقعات االعتيادية يف امليدان،
والتي تت�شكل لدى امل�ستفيدين ومقدمي امل�ساعدة على حد
�سواء ،ب�أن مقدمي امل�ساعدة ينبغي �أن يحرموا �أنف�سهم
وي�ؤثروا الغري على �أنف�سهم ،و�أن ال يكلوا يف بذل جهودهم.
فهذه التوقعات غري واقعية بالطبع ،ومن ال�سهل �أن ت�سبب
لهم �ضغط ًا نف�سي ًا .ومن جهة �أخ��رى ،يت�ضمن الإح�تراق
الوظيفي �سيادة عاملي ال�ضغط النف�سي :ب�أنه ع��ادة ما
يكون مقدمو امل�ساعدة مرهقني ج��د ًا و�أن�ه��م مل يعودوا
قادرين على �إق�صاء �أنف�سهم عن الأو�ضاع التي يتعاملون
معها؛ وب�أن عملية ت�أهيلهم قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال.
تت�ضمن العالمات التحذيرية لالحرتاق الوظيفي تغريات
ج�سدية �أو �سلوكية� ،أو تغريات يف �شخ�صية الفرد .قد تكون
العالمات اجل�سدية :ال�شعور املزمن ب��الإره��اق� ،أو �آالم

الإحرتاق الوظيفي()Burnout

هي حالة انفعالية نتيجة التعر�ض لل�ضغط النف�سي
لفرتة طويلة ،وتت�صف ب��الإره��اق العاطفي املزمن،
وبا�ستنفاذ ال�ط��اق��ة ،وف �ق��دان احل�م��ا���س واحلما�س
للعمل ،مع تراجع الكفاءة فيه ،و�شعور متناق�ص نحو
الأداء ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة �إلى الت�شا�ؤم واال�ستخفاف
بالأمور.
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الر�أ�س املتكررة� ،أو �آالم املعدة� ،أو �صعوبات يف النوم .وقد
ين�سى مقدمو امل�ساعدة االعتناء ب�أنف�سهم كال�سابق.
�أم ��ا ال �ت �غ�يرات ال�سلوكية ع�ن��ده��م ف�ق��د ت�شمل :زي��ادة
ا�ستهالك ال�ك�ح��ول �أو ال�ت��دخ�ين �أو تعاطي امل �خ��درات،
والقيام بت�صرفات طائ�شة ،وجتاهل حاجاتهم ال�شخ�صية
واجل�سدية والوقائية .وق��د ت��دل ال�صعوبات يف التحكم
بالغ�ضب والإحباط وامل��زاج الع�صبي على هذا النوع من
ال�ضغط النف�سي �أي�ضا ً  ،بالإ�ضافة �إل��ى االنقطاع عن
م�صاحبة ال�ن��ا���س ،واخ �ت�لاف �سلوكهم جت��اه زمالئهم
وامل�شرفني .ويجد بع�ض الأ�شخا�ص �صعوبة يف رف�ض ما ال
يرغبون القيام به� ،أو �أنهم قد يواجهون م�شاكل يف احلفاظ
على حدودهم ال�شخ�صية ،بينما يواجه �آخرون �صعوبات
يف الرتكيز وتراجع يف كفاءتهم يف العمل.
قد يعني التغري يف �شخ�صية مقدم امل�ساعدة اعتقاده ب�أنه:
«لي�س كف�ؤا ً مبا يكفي لتقدمي امل�ساعدة» ،بحيث يتخذ
موقفا ً �سلبيا ً جتاه عمله« :ال �أحب العمل هنا»« ،ال �أحد
يقدر ما �أقوم به»� ،أو �أن يفقد االهتمام وال�شعور بالآخرين:
«ال �أكرتث �إن كان ه�ؤالء الأطفال جائعني» .كما قد تكون
امل�شاعر املتوا�صلة من احلزن �أو الإحباط �إحدى عالمات
الإحرتاق الوظيفي.
قد ي�شعر ال�شخ�ص املت�ضرر ب�أنه «ال�شخ�ص الذي يحافظ
على متا�سك امل�شروع ب�أكمله»� ،أو �أنه «الوحيد الذي يعرف
ما الذي يحدث» .وقد يدور يف حلقة �سلبية بحيث يعمل
حتى وقت ًا �أط��ول مما يجب ،وين�سى احتياجاته اخلا�صة
للراحة واال�ستجمام .ويف مرحلة معينة ال تبقى لديه �أية
طاقة للعمل ،وبالتايل �أية قدرة لتقدمي الدعم للآخرين.
غالبا ً ما يكون ال�شخ�ص املت�ضرر �آخر من يدرك مبا يدور
حوله؛ من هنا ت�أتي �أهمية فهم فريق العمل ب�أكمله لأ�سباب
ال�ضغط النف�سي والإحرتاق الوظيفي ،وب�أن يكونوا قادرين
على متييز عالماته يف مراحل مبكرة.
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رعاية املتطوعني واملوظفني
يجب على جميع املتطوعني واملوظفني وامل��دراء واملنظمة
ب�أكملها �إدراك محدودية القدرات ال�شخ�صية والعملية
واح�ت�رام �ه��ا .ول�ت�ج�ن��ب �إ� �ص��اب��ة امل�ت�ط��وع�ين وامل��وظ�ف�ين
بالإحرتاق الوظيفي ف�إنه يتعني �أن يتحمل كل فرد منهم
م�س�ؤوليته يف التعامل مع غريه بالعطف واالحرتام.
ميكن دع��م املوظفني واملتطوعني من خ�لال ع��دة نقاط
ه��ام��ة ،وذل��ك لتقليل احتمالية تطور امل�شاكل املتعلقة
بال�ضغط النف�سي لديهم .ويت�ضمن التدخل الأ�سا�سي توفر
معلومات جيدة وقوية حول املهام التي بني �أيديهم ،وحول
ال�ضغط النف�سي والتكيف مع ردود الفعل العاطفية جتاه
احلاالت ال�صعبة ،بحيث تهيئ مثل هذه املعلومات مقدمي
امل�ساعدة ال�ستك�شاف ردود �أفعالهم اخلا�صة ،وتقدمي
خ�ي��ارات للرعاية الذاتية لهم ودع��م الأق ��ران .فمقدمو
امل�ساعدة يحتاجون �إلى تقدير الآخرين لهم ولأعمالهم.
يطلق على مثل هذا الدعم« :رعاية مقدمي الرعاية».
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كثريا ً ما تكون احتياجات املتطوعني واملوظفني �شبيهة
باحتياجات ه�ؤالء الذين يتلقون دعمهم .ويعد توفري البيئة
الداعمة �أحد العوامل الأ�سا�سية التي تقلل من ال�ضغط
النف�سي الذي ميكن حتقيقه من خالل:
• تقدمي ت��وج�ي��ه ودع ��م �سهل امل �ن��ال م��ن ق�ب��ل امل ��دراء
والأقران.
• خلق ثقافة تنظيمية ي�ستطيع الأ�شخا�ص من خاللها
التحدث بحرية وم�شارطرة م�شاكلهم دون اخلوف من
العواقب.
• ترتيب لقاءات منتظمة جتمع بني جميع املوظفني و�/أو
املتطوعني وتعزز روح الفريق لديهم.
• احرتام مبد�أ ال�سرية؛ بحيث ي�شعر الأ�شخا�ص بالأمان
للتحدث عن ال�ضغط النف�سي وطلب امل�ساعدة ب�ش�أنه.

دعم الأقران

لوحظ �أن �أحد املوظفني يعمل ل�ساعات مت�أخرة،
وينقطع عن التوا�صل االجتماعي ،وب�أنه �أ�صبح
مزاجيا ً ب�شكل مفاجئ ،وينزعج كثريا ً عند �إخبار
زمال�ؤه له ب�أنه يعمل ل�ساعات طويلة .يخرب زمال�ؤه
م�س�ؤول فريقهم عن قلقهم ب�ش�أنه ،وال��ذي قام
عندئذ بتقييم عبء العمل الذي يتحمله املوظف،
وال �ظ��روف الأخ ��رى التي ق��د ت�سبب ل��ه ال�ضغط
النف�سي .وي�ستف�سر م�س�ؤول الفريق ع��ن �شعور
املوظف الآن حول حادثة خطرية �أقلقته قبل ثالثة
�أ�شهر ،ويتحرى فيما �إذا كانت ال تزال ت�سبب له
القلق والذكريات امل�ؤملة .كما يدعو م�س�ؤول الفريق
زمالءه املهتمني للم�شاركة مبالحظاتهم مبا�شرة
معه ب�أ�سلوب �شخ�صي و�إيجابي.
يدرك املوظف يف النهاية �أنه كان ي�صارع م�شاعر
متعلقة باحلادثة ال�سابقة .وي�ق��رر التحدث مع
زمالئه حول ما حدث ،و�أن يحاول العمل لفرتات
�أقل يف امل�ساء .فيبد�أ تدريجيا ً بال�شعور بالتح�سن
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• خلق ثقافة عمل على قاعدة االجتماع مع ًا بعد �أية حادثة
حرجة ،كنظام دعم الأنداد مثال ً.
• الت�أكد من �أداء العمل �ضمن جمموعات ثنائية.
�إن مل�شاطرة جتارب العمل مع الزمالء �أثر ًا بنا ًء على الفريق
وهو ي�ساعد يف منع حدوث امل�شاكل النف�سية عندهم .بينما
�ست�ؤدي ردود الفعل التي ال يتم االنتباه �إليها ومعاجلتها
�إلى حدوث �ضغط نف�سي متزايد قد يتحول تدريجي ًا �إلى
�أزم��ة .و�ستقلل م�شاطرة الآخ��ري��ن ال�صعوبات من �سوء
فهم الأحداث والتف�سريات اخلاطئة لها .بحيث �أن البيئة
التي يتم فيها ت�شجيع التحدث عن ردود الفعل العاطفية
وال �ق��درات امل �ح��دودة ب�شكل فعال �سوف ت�ضمن كفاءة
وفاعلية الأع�م��ال التي يتم �إجن��ازه��ا ،وراح��ة املتطوعني
واملوظفني فيها.

الإحالة

قد تظهر على املوظفني واملتطوعني يف كثري من الأحيان
عالمات ردود فعل ل�ضغط نف�سي خطري� ،أو غري ذلك
من امل�شاكل ال�صحية الذهنية .لذلك يجب �أن يكون لكل
برنامج �آلية لإحالة الأف��راد الذين يحتاجون �إلى الدعم
املتخ�ص�ص �ضمن اجلمعية الوطنية .فغذا مل تكن هناك
م�صادر كافية �ضمنها؛ فمن املمكن عقد اتفاقيات مع
م�ؤ�س�سات محلية تقدم الرعاية ال�صحية� ،أو مع منظمات
محلية غري حكومية .وب�إمكان مديرك �أو امل�شرف عليك
�أن ي�شاطرك املعلومات حول الو�ضع اخلا�ص بجمعيتك
الوطنية( .انظر �إلى �إر�شادات الإحالة الواردة يف الوحدة
التدريبية .)2

الإ�شراف الداعم

يكمن الدور التقليدي للم�شرفني يف مراقبة �أداء املتطوعني
واملوظفني �ضمن اجلهد الوايف واملو�صول ،واحلفاظ على
نوعية عملهم �ضمن املعايري الإداري��ة املو�ضوعة .ويجب
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على امل�شرفني كذلك تقدمي الدعم العاطفي للمتطوعني
وامل��وظ �ف�ين ��ض�م��ن ف��ري�ق�ه��م .وب �ع �ب��ارة �أخ� ��رى ،يتوقع
م��ن امل�شرفني رع��اي��ة املتطوعني وامل��وظ�ف�ين ،وحمايتهم
باعتبارهم م��وارد ب�شرية ،وحتديد مدى التو�سع يف تلك
املوارد.
تظهر �أهمية ذلك على وجه اخل�صو�ص يف برامج الدعم
النف�سي-االجتماعي؛ حيث يلعب امل�شرفون دورا ً هاما ً
يف تقدمي �شخ�ص ي�ستطيع مقدمو امل�ساعدة ا�ستدعاءه
للح�صول على توجيه �إ��ض��ايف يف عمله� ،أو فيما يتعلق
بامل�شاكل التي قد يواجهها على امل�ستوى ال�شخ�صي .ومن
املعروف �أنه غالبا ً ما يتم تطبيق هذا النموذج بطريقة
غري ر�سمية �ضمن �سياق عمل ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر .وتعترب املجموعات الداعمة من البدائل املرجوة
ح�ي��ث يتمكن م��ن خ�لال�ه��ا امل�ت�ط��وع��ون وامل��وظ �ف��ون من
م�شاطرة الآخ��ري��ن معارفهم و�آرائ�ه��م وجتاربهم ملنفعة
بع�ضهم البع�ض.

دعم الأقران

يق�صد بدعم الأقران تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص ما بنف�س
م�ستوى ال�شخ�ص الداعم .وتعترب مباد�ؤه ب�شكل عام نف�س
مبادئ الإ�سعافات الأولية النف�سية واالت�صال الداعم.
وهناك دليل على �أن الطريقة الفعالة الداعمة للحاالت
املجهدة تي�سر جناح عملية التكيف .فال�سماح ل�شخ�ص
م��ا بالتحدث ح��ول ردود �أفعاله وم�شاعره �سيي�سر من
تكيفه ،و�سي�ساعده على التعامل مع الو�ضع املجهد .وكما
يوحي ا�سمه؛ ف�إن مقدم الدعم للأقران يقوم بذلك دون
�أن ي�صبح مر�شدا ً لل�شخ�ص املت�ضرر ،وتكون امل�ساعدة
التي يقدمها ق�صرية الأم��د ،وال تكون بديلة للم�ساعدة
املتخ�ص�صة.
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العنا�صر الأ�سا�سية لدعم الأقران

االهتمام ،التقم�ص الوجداين ،االحرتام ،الثقة
الإ�صغاء التفاعلي  /االت�صال الفعال
الأدوار الوا�ضحة
العمل بروح الفريق ،التعاون ،حل امل�شاكل
مناق�شة جتارب العمل

�إن �أف�ضلية هذا النوع من الدعم تكمن يف �أنه ي�أتي من
قبل �شخ�ص ملم بالو�ضع وي�ستطيع تقدمي امل�ساعدة ب�شكل
�سريع .فقد يحتاج الأ�شخا�ص املجهدون �إل��ى م�ساعدة
ق�صرية الأم��د فقط ملنع ظهور م�شاكل �أخ��رى لديهم.
كما ي�ساعد دعم الأنداد يف تطوير مهارات التكيف لدى
الأ�شخا�ص املت�ضررين .وقد قامت العديد من املنظمات
التي تعمل يف ظل الأزمات بتطوير �أو البدء بتطوير برامج
دعم للموظفني واملتطوعني بناء على دعم الأنداد.
�إننا جميعا ً بحاجة �إلى تقدمي مثل هذا النوع من الدعم
�أثناء عملنا يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي ،ولي�س
هذا بالأمر ال�صعب على امل�ستوى غري الر�سمي .وت�سعى
هذه الدورة التدريبية �إلى تعليم دعم الأقران على امل�ستوى
غري الر�سمي فقط حيث يغطي التعليم الإ�سعافات الأولية
النف�سية ومهارات الإ�صغاء التفاعلي.
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�إر�شادات حول تقدمي دعم الأقران
غري الر�سمي يف الأزمة
كن متواجداً عندما تطلب منك امل�ساعدة ،ابذل �أق�صى

جهدك لتكون متواجدا ً لها .فعادة ما يقدر الأ�شخا�ص
الذين م��روا بحادثة جمهدة م�ساعدتك لهم ،لكن دون
تطفل .فقد يكون جمرد تواجدك للحديث مع ال�شخ�ص
املت�ضرر هو كل ما يحتاجه ذلك ال�شخ�ص .و�إن مل يكن

راغبا ً يف احلديث؛ فمجرد بقائك �إلى جانب املت�ضرر قد
ي�ساعده.
قم ب�إدارة املوقف وحتديد مواقع املوارد كخطوة �أولى
 �إذا لزم الأمر � -ساعد يف �إيجاد مكان هادئ لل�شخ�صاملت�ضرر وقم بحمايته من املتفرجني �أو ال�صحفيني ،ومن
امل�شاهد �أو الأ�صوات املجهدة .قم قدر الإمكان بتحديد
الو�سائل املنا�سبة للم�ساعدة ،كالطبيب مثال ً  -لالهتمام
ب�إ�صاباته اجل�سدية � -أو �أفراد عائلته �أو �أ�صدقائه.
ق�دّم املعلومات �إن من �أهم الطرق الكت�ساب ال�شخ�ص
املت�ضرر �سيطرة �شخ�صية على احلالة التي يعاين منها هي
ح�صوله على معلومات عنها ،مما ي�سمح له بتدبر احلدث
بطريقة �أف�ضل .لذلك ف�إنه يتعني �أن تكون �أية معلومات
تقدمها له دقيقة ومو�ضوعية.
�ساعد املت�ضرر على فر�ض �سيطرته ال�شخ�صية على حالته
فبالإ�ضافة �إل��ى تزويد ال�شخ�ص املت�ضرر باملعلومات،
احر�ص على �أن تعامله كزميل لك ،ال كمري�ض �أو �ضحية:
ا�ستمع له ،و�ساعده يف اتخاذ القرارات ،وال ت�صدر �أحكام ًا
جزافية عليه ،وا�سمح له بالتعبري عن م�شاعره.
� �ش� ّ�ج��ع امل �ت �� �ض��رر ع�ن��دم��ا يتعر�ض بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص
لل�ضغط النف�سي ،ف ��إن م��ن املمكن �أن يت�أثر تقديرهم
الذاتي كذلك ،فيميلون �إلى ا�ستخدام تف�سريات تنم عن
ال�شعور بالذنب وت�أنيب الذات ،لأنها الأن�سب التي تتفق مع
نظرتهم للأو�ضاع التي ميرون بها .لذا فمن املهم ت�شجيع
التف�سريات الأخرى للأمور بنظرة �أكرث �إيجابية ،خا�صة
عندما يكون �شعورهم بالذنب يف غ�ير محله .و�أف�ضل
طريقة للقيام بذلك هي ت�شجيع التف�سريات والأف�ك��ار
البديلة ،بدال ً من محاولة مناق�شة وجهات النظر تلك.
حافظ على ال�سرية تعد ال�سرية حجر الأ�سا�س لعملية
دعم الأقران ،وي�ؤدي انهيار ال�سرية �إلى ال�شك يف متا�سك
عمل الفريق ب�أكمله .فقد يتلقى الداعم �أ�سئلة من قبل
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زمالئه املهتمني �أو غريهم من املتطوعني ،لذا ف�إنه يتعني
عليه التعامل معها بحذر ،و�أن يقرتح عليهم التحدث مع
ال�شخ�ص املت�ضرر مبا�شرة.
تابع احلالة �إن من املهم يف بع�ض احلاالت قيام الداعم
مبتابعتها .وميكنه عمل ذل��ك �شخ�صيا ً �أو م��ن خالل
الهاتف .بحيث يجب �أن تكون هذه املتابعة مت�أنية وال تت�سم
بالتطفل.

دعم الأقران الر�سمي يف املجموعات

ميكن تقدمي دعم الأقران بطريقة �أكرث ر�سمية من خالل
ت�شكيل جماعة ،يتم فيها مناق�شة حادثة قريبة مر بها
جميع �أف��راده��ا� ،أو احلديث عن و�ضع م�شرتك بينهم.
وتكمن �إيجابيات هذه الطريقة يف �أن امل�شاركني يكت�سبون
فهما ً عاما ً للو�ضع �أو احلادثة التي م��روا بها ،ويظهر
اهتمام املنظمة بهم ،كما ميكن من خاللها حتديد الأفراد
الذين يحتاجون �إلى دعم �أكرب.

الرعاية الذاتية

�إن الرعاية الإدارية ودعم الأقران عامالن هامان لرتويج
الراحة النف�سية-االجتماعية للموظفني واملتطوعني .ومن
جهة �أخرى ،توجد هناك �أمور ي�ستطيع مقدمو امل�ساعدة
الذين يعملون يف الظروف ال�صعبة القيام بها من �أجل
�أنف�سهم.
�إن الرعاية الذاتية مهمة من جانبني� :إنها تقوم على تهيئة
املوظفني واملتطوعني مل�ساعدة الآخرين بفاعلية ،ومتكن
امل�ساعدين من موا�صلة ذاك النهج .ولقد مت حتديد عدد
من �آليات امل�ساعدة الذاتية �إال �أنه من املهم التذكر ب�أن
بع�ض ردود الفعل تكون طبيعية وال ميكن جتنبها:
• من املفيد التعبري حتى عن امل�شاعر املخيفة والغريبة.
واع،
• قم مبالحظة توترك ،ح��اول اال�سرتخاء ب�شكل ٍ
�أبطئ من تنف�سك وقم بارخاء ع�ضالتك.
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تنظيم جماعة لدعم الأقران

من امل�ستح�سن �أن يخ�ضع املقدمون لهذا النوع من
الدعم للتدريب حتى يكونوا قادرين على تويل دعم
الأق ��ران ب�شكل ر�سمي .وم��ن جهة �أخ ��رى ،ميكن
تتبع اخلطوات التالية يف املواقع التي ال تتوفر فيها
خيارات �أخرى للدعم:
• ا�ستدع �أع�ضاء اجلماعة لالجتماع� :أك��د على
ح�ضور اجلميع ،وب�أن �أهميته ال تقل عن �أهمية
�أدائهم العمل ب�شكل جيد
املي�سر :قائد الفريق �أو
• عني �شخ�ص ًا ليقوم مبهمة ّ
�أي �شخ�ص �آخر يالئمه ذلك.
• ابد�أ االجتماع من خالل تعريف املي�سر الهدف
م�ن��ه – «مل �� �ش��اط��رة ال �ت �ج��ارب م��ع الآخ��ري��ن،
واكت�شاف جوانب احلاجة �إلى الدعم» .واجعل
الأع�ضاء يقرتحون موا�ضيع للنقا�ش.
• يجب �أن يح�صل كل �شخ�ص على فر�صة تقدمي
معلومات بناء على جتربته اخل��ا��ص��ة ،وطلب
معلومات حول موا�ضيع محددة.
• يجب �أن يدوم االجتماع ل�ساعة تقريبا ً.
• ميكن عقد االجتماعات املنتظمة ب�شكل �أ�سبوعي،
امللحة.
يومي يف الظروف ّ
�أو ب�شكل ّ

101

الوحدة التدريبية 7

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

�أخذ فرتة للراحة

عملت هورتن�س �ضمن عمليات الإغ��اث��ة يف حاالت
ال �ط��وارئ« :ب�ع��د ع�شر �سنوات م��ن العمل �شعرت
ب�أنني قد ب��د�أت �أ�ستجيب ببطء جتاه ح��االت هامة
تتطلب اتخاذا ً �سريعا ً للقرارات « ،تقول�« :شعرت
ب�أنني �أحت��رك ببطء� .أتذكر ت�سا�ؤيل فيما �إذا كان
ذلك هو ما يعنيه الإحرتاق الوظيفي؛ لكنني مل �أود
معرفة اجلواب ،فمنحت نف�سي ق�سطا ً من الراحة.
لقد ��ش��اه��دت زم�ل�اء يل ق��د ان �ه��اروا وا�ستنزفوا،
و�سيحتاجون �إلى �سنة �أو اثنتني لإعادة ت�أهيلهم من
جديد».
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• حاول �أن ت�أخذ ق�سط ًا كافي ًا من النوم والراحة.
• لدى تعر�ضك حلادثة خطرية ،قد يكون من اجليد
التحدث عنها مع �شخ�ص ما ،و�أن ت�صف له �أفكارك
وم�شاعرك الناجتة عنها .ي�ساعد يف معاجلة التجارب
امل�ؤملة.
• من املفيد كذلك اال�ستماع ملا يقوله ويعتقده الآخرون
ح��ول احل��ادث��ة� .إذ �أن �ه��ا �أث���رت فيهم �أي �� �ض � ًا ،وق��د
ي�شاركونك ب�آراء مفيدة.
يحتاج مقدمو امل�ساعدة �إلى االعتناء ب�أنف�سهم بالإ�ضافة
�إلى اعتنائهم بغريهم :قم بتناول الطعام جيدا ً  ،وقلل
من ا�ستهالك الكحول والتبغ ،ومار�س التمارين الريا�ضية
لتخفيف التوتر عندك.
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وتعد الن�شاطات الإبداعية نوعا ً م��ن الرعاية الذاتية:
ار�سم ،ول��ون ،واكتب ،واع��زف املو�سيقى .ابحث عن �أي
متنف�س �صحي .ف�أحيانا ً يكون من الأ�سهل �أن تعرب عن
م�شاعرك من خالل العمل ال من خالل القول.
�إذا كان ال�شخ�ص يعاين من �صعوبات يف النوم �أو ال�شعور
بالقلق؛ فمن املفيد احلديث عن ذلك مع �شخ�ص ميكن
الوثوق فيه .كما قد ي�ساعد جتنب تناول الكافيني قبل
الذهاب للنوم� ،أو اال�ستلقاء على ال�سرير يف وقت �أبكر من
املعتاد للمطالعة ،على تخطي ذلك.
�سيكون من ال�صعب بعد املرور بو�ضع حرج الرتكيز على
ال��واج�ب��ات التي تتطلب ال��وق��ت واجل �ه��د ،لذلك ا�ستمر
بالقيام باملهام الروتينية بدال ً من ذلك .و�أعلم الأن��داد
وامل�شرفني عن حالتك ،وتذكر ب�أن معاجلة ما قد حدث
�سوف ي�ستغرق بع�ض ال��وق��ت .جتنب التوقعات الكبرية
التي قد ت��ؤدي فقط �إلى خيبة الأم��ل والنزاعات .ال تقم
بالتطبيب الذاتي ،والتم�س اال�ست�شارة املتخ�ص�صة �إذا
ا�ستمرت لديك ردود فعل ي�صعب التعامل معها بعد عدة
�أ�سابيع من وقوع احلادثة.
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الرعاية الذاتية
قم باالعتناء بج�سمك وعقلك
اح�صل على قدر كاف ٍ من الراحة والنوم
مترن على طرق تخفيف ال�ضغط النف�سي مثل الت�أمل
�أو اال�سرتخاء
تناول الطعام ب�شكل جيد ومنتظم
قم بالتمارين الريا�ضية ،مترن على اليوغا �أو �أية
متارين ج�سمانية �أخرى ت�ستمتع بها
توا�صل مع �أحبائك
حتدث مع زمالئك عن جتاربك وم�شاعرك
العب �أو قم ب�أي عمل للت�سلية
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م�سرد بامل�صطلحات وقراءات
ا�ضافية مقرتحة
م�سرد بامل�صطلحات
يرجى مالحظة �أن التعريفات املذكورة �أدن��اه تنطبق على هذه الرزمة
التدريبية ويف �سياق الدعم النف�سي-االجتماعي وال يجوز ،بال�ضرورة،
اعتبارها �صاحلة للتطبيق ب�صورة عمومية.
الإ�صغاء التفاعلي Active Listening

ال يقت�صر الإ�صغاء بطريقة تفاعلية على �إبداء االهتمام مبا يقال ،بل �إنه
يدور حول �إي�صال فهم ملا يعنيه املتكلم .ويتم ذلك ،على حدٍ �سواء ،بطرق
غري لفظية (مثال :احل�ضور ،هز الر�أ�س� ،أوالتوكيد) �أو بطرق لفظية
(مث ًال :من خالل التفوه بكلمات« ،نعم»�« ،صحيح»� ،أرج��و �أن ت�ستمر»،
«�أرغب �أن �أ�سمع املزيد حول ذلك») .كما �أن ا�ستخدام نف�س امل�صطلحات
والكلمات التي ي�ستخدمها املتكلم �ستنقل �إليه ر�سالة تفيد بفهم ومتابعة
ما يقوله.
منا�صرة (ا�ستقطاب الدعم) Advocacy

الدعم الفعال لفكرة ما �أو ق�ضية م��ا ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص يف هذا
ال�سياق ،التحدث بن�شاط دعم ًا ل�شخ�ص ما �أو جماعة ما.
قلق Anxiety

حالة عاطفية غام�ضة ومحزنة تت�سم بالكرب� ،أو تعب البال� ،أو تهيج
الأع�صاب عموم ًا ،ويف بع�ض الأحيان الذعر ،خا�صة عند مواجهة ما يذكر
ب�أزمة .كما يت�ضمن هذا امل�صطلح ان�شغال البال حول فقدان ال�سيطرة �أو
عدم القدرة على التكيف مع الأو�ضاع ،واملخاوف ب�أن الو�ضع قد يتكرر.
ومن الأمور العادية بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من القلق� ،أن يكونوا
مت�أهبني با�ستمرار و�أن ي�شعروا باالرتياع والفزع عند �سماعهم لأ�صوات
عالية �أو عندما حتدث �أمامهم حتركات فجائية ،الخ.

ا�سرتاتيجيات املواجهة

Approach Strategies

عندما يحاول �شخ�ص مت�أثر ب�أزمة �أن يجد معنى �أو تف�سري ًا للو�ضع وي�سعى
للح�صول على دعم ويتخذ الإجراءات الالزمة حلل امل�شكالت.

ا�سرتاتيجيات التجنب (التحا�شي)
Avoidance Strategies

قد ي�أخذ ذلك منحى التجنب العقلي للأفكار والذكريات ذات ال�صلة
باحلالة� ،أو التجنب ال�سلوكي للن�شاطات والأو�ضاع الناجمة عن ذكريات
مكدرة .وينت�شر التجنب على نطاق وا�سع يف املراحل املبكرة ج��د ًا بعد
التعر�ض حلالة مت�أزمة .وقد يكون القليل من التجنب مفيد ًا يف م�ساعدة
النا�س على التكيف مع الأو�ضاع والتو�صل تدريجي ًا �إلى تفهم ما ح�صل .مع
ذلك� ،إذا ا�ستمر التجنب لعدة �أ�سابيع� ،أو حتى لعدة �أ�شهر ،فقد ي�ؤدي �إلى
م�شكالت �أخرى ويحول دون تفهم احلالة .و�إذا �أردنا للو�ضع �أن ال ي�صبح

مزمن ًا ،ينبغي �أن تخف وترية ا�سرتاتيجيات التجنب تدريجيا على مدى
الأ�شهر ال�ستة الأولى.

فجيعة الفقدان

Bereavement

رد الفعل العاطفي على فقدان �شخ�ص �آخر ذي قيمة .يعترب االكتئاب ذو
ال�صلة بالفجيعة �أمر ًا اعتيادي ًا يف حالة مثل هذه اخل�سارة ويقرتن عادة
ب�ضعف ال�شهية للطعام والأرق وال�شعور بانعدام القيمة ال�شخ�صية.

العودة �إلى الأو�ضاع ال�سليمة

Bounce Back

العودة �إلى الطرق ال�سليمة يف �أداء الوظائف املطلوبة.

احرتاق وظيفي

Burnout

حالة عاطفية ناجمة عن ال�ضغط النف�سي طويل املدى ،تت�صف بالإرهاق
العاطفي املزمن ،ا�ستنزاف الطاقة ،اختالل احلما�سة والدوافع للعمل،
تناق�ص الكفاية يف العمل ،ت�ضا�ؤل ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي ،والت�شا�ؤم
والي�أ�س من حت�سن الأحوال.

جمتمع

Community

يف التعريف الأكرث �شيوع ًا ،يو�صف املجتمع املحلي ب�أنه جمموعة من النا�س
الذين يقيمون مع ًا يف بلدة �أو قرية ما� ،أو يف وح��دة �أ�صغر .لكن ميكن
تعريف املجتمع املحلي كذلك على �أنه �أية جمموعة من النا�س يتفاعلون
مع ًا ويت�شاطرون �أ�شياء معينة ب�صفتهم جمموعة — مث ًال :الذين ينتمون
�إلى جماعة عرقية معينة� ،أو يرتددون على مكان عبادة واحد� ،أو يعملون
كمزارعني �أو كمتطوعني يف نف�س املنظمة.

ن�شاطات قائمة على املجتمع املحلي ( ن�شاطات جمتمعية)
Community –Based Activities

ن�شاطات مرتبطة بحياة املجتمع املحلي وتبادر بها �أحيان ًا جمموعات من
خارج املجتمع املحلي .تنطوي هذه الن�شاطات على م�شاركة �أع�ضاء املجتمع
املحلي م�ستخدمني معارف املجتمع املحلي وقيمه وممار�ساته القائمة.
التكيف Coping

عملية التال�ؤم مع و�ضع حياتي جديد — �إدارة الظروف ال�صعبة ،بذل
اجلهد حلل امل�شكالت� ،أو ال�سعي �إلى تخفي�ض ال�ضغط النف�سي �أو النزاع
�إلى حدهما الأدنى �أو تخفيفهما �أو احتمالهما .يتجلى ال�سلوك ال�صحي
للتكيف يف مد يد العون للآخرين والعمل بفعالية من �أجل �إيجاد حل مل�شكلة
ال�ضغط النف�سي �أو الق�ضاء على م�صدره.
�أما ال�سلوك غري ال�صحي يف التكيف ،في�شمل جتاهل تهديد ما �أو �إنكار
�آثاره ،جتنب م�صدر ال�ضغط النف�سي ،التوجه نحو االنعزال ،نقل الإحباط
�إلى الآخرين ،التداوي ذاتي ًا ،والتعر�ض ملخاطر �أمنية و�صحية �أخرى من
�أجل التمكن من �أداء الوظائف املطلوبة بطريقة طبيعية.
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�إر�شاد

Counselling

هي عالقة يقوم امل�ساعد مبوجبها مب�ساعدة ال�شخ�ص املت�أثر و�إر�شاده يف
حل �أو فهم م�شكلته/م�شاكله ب�صورة �أف�ضل .وال يت�ضمن الإر�شاد طريقة
التعامل �أو املعاجلة  -بل �إنه ي�شري فقط �إلى تي�سري حل امل�شاكل و�إيجاد
طرق جديدة للتكيف مع الأو�ضاع ال�صعبة.
�أزمة Crisis

تعني �أي توقف فجائي يف م�سرى الأح��داث الطبيعي يف حياة الفرد �أو
املجتمع ،مما يجعل من ال�ضروري �إعادة تقييم �أ�ساليب العمل والتفكري،
كما تعني ال�شعور العام بفقدان الأ�س�س االعتيادية لن�شاطات احلياة
اليومية .مثال :غالب ًا ما مير �شخ�ص ما ب�أزمة عندما حت��دث تغريات
فجائية تختلف عما هو معتاد ،مثل موت �شخ�ص �آخر له �ش�أن بالن�سبة لهذا
ال�شخ�ص� ،أو فقدان وظيفته �أو حدوث خلل يف �صحته.

و�ضع مت�أزم

Crisis Event

هي حدث مفاجئ و�شديد خارج نطاق اخلربات العادية وله وقع ي�سبب ما
يكفي من ال�ضغط النف�سي الكت�ساح مهارات التكيف ،الفعالة عادة ،لدى
الفرد �أو املجموعة .تكون الأزمات بطبيعة احلال �أحداث ًا مفاجئة و�شديدة
تقع ع��ادة خ��ارج نطاق ما مير به الإن�سان من جت��ارب اعتيادية ،مثل
احلوادث املدمرة ،الأمرا�ض اخلطرية� ،أعمال العنف ،االنتحار ،الكوارث
الطبيعية ،الكوارث التي هي من �صنع الإن�سان (مثل احلروب ،التفجريات،
وت�سرب الغاز) ،والأوبئة

�إنكار

Denial

هو �آلية دفاعية جتعل الفرد يحرم نف�سه �أو ينكر عليها امل�شاعر ،الرغبات
والأمنيات ،االحتياجات ،والأفكار من �أجل جتنب القلق.

اكتئاب

Depression

االك�ت�ئ��اب ،عموم ًا ،ه��و حالة نف�سية تتملك الإن���س��ان وتت�سم بال�شعور
بالق�صور ،العجز ،ال�سلبية ،الت�شا�ؤم ،احل��زن امل��زم��ن ،غري ذل��ك من
الأعرا�ض ذات ال�صلة .غالب ًا ما يرتبط هذا الو�ضع بخ�سارة �شديدة.
وهي ردة فعل طبيعية �إذا ظهرت لفرتة زمنية ق�صرية ،لكن ينبغي العمل
على تخفيفها تدريجي ًا مبرور الأ�سابيع والأ�شهر ،حتى ال تتطور �إلى درجة
ت�صبح فيها اختال ًال.

كارثة
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Disaster

هي حدث غري متوقع ،وغالب ًا ما يكون مفاجئ ًا ،يت�سبب يف �أعطال و�أ�ضرار
وا�سعة ودم��ار كبري ومعاناة �إن�سانية .وم��ن �ش�أن ال�ك��وارث �أنها تكت�سح

القدرات املحلية ،مما يقت�ضي طلب م�ساعدة خارجية على ال�صعيد الوطني
�أو الدويل .مع �أن الطبيعة غالب ًا ما تكون هي املت�سببة يف وقوع الكوارث� ،إال
�أن م�صادرها قد يكون الإن�سان نف�سه .ت�شمل م�سببات الكوارث :احلروب
واال�ضطرابات املدنية التي تدمر الأوطان وت�شرد النا�س .ومن الأ�سباب
املحتملة الأخ��رى :انهيار املباين ،الرياح ال�شديدة امل�صحوبة بالثلوج،
موجات القحط واجل�ف��اف ،الأوب�ئ��ة ،ال��زالزل ،االن�ف�ج��ارات ،احلرائق،
الفي�ضانات ،امل ��واد اخل �ط��رة� ،أو ح ��وادث النقل (م�ث��ل ،ت�سرب امل��واد
الكيماوية) ،الزوابع ،احلوادث النووية� ،أو الأعا�صري.

انف�صال

Dissociation

هي عملية ت�صبح فيها الأفكار وردود الفعل والعواطف منف�صلة عن بقية
ال�شخ�صية ،ويبدو املت�أثرون بهذه احلالة وك�أنهم ال يدركون ما يحدث لهم
ومن حولهم.

حالة طوارئ

Emergency

هي حادث مفاجئ وغري متوقع ي�ستدعي اتخاذ �إجراءات فورية لتخفيف
�آثاره العك�سية.

�إ�ساءة عاطفية

Emotional Abuse

اعتداء م�ستمر على التقدير الذاتي ل�شخ�ص �آخر� ،سلوك مدمر نف�سي ًا
يقوم به �شخ�ص يف موقع قوة �أو م�س�ؤولية �أو ثقة برف�ض �أو جتاهل �شخ�ص
�آخ��ر� ،أي رف�ض الإ ٌق��رار بوجوده �أو اال�ستماع �إليه �أو دعمه .كما ميكن
�أن تنطوي على احلط من مقام ال�شخ�ص الآخ��ر عن طريق الإهانات،
االنتقاد ،اال�ستهزاء ،التقليد والت�سمية ب�أ�سماء قبيحة� ،أو عزل ال�شخ�ص
الآخر عن الآخرين.

تفهم وجداين

Empathy

قدرة الفرد على �أن ي�ضع نف�سه يف مكان فرد �آخر وفهم و�ضعيته وعواطفه
ودوافعه.

التمكني

Empowerment

امتالك ال�سيطرة على ال�ق��رارات التي حت��دث وقع ًا على حياة الفرد،
ب�صفته فرد ًا �أو �أحد �أفراد جمموعة .ويتم حتقيق ذلك ب�صورة رئي�سية من
خالل الإقرار بف�ضل الآخرين و�إقامة الهياكل التي ت�سمح للنا�س بامل�شاركة
يف ن�شاطات املجتمع املحلي� .إن امل�شاركة� ،سواء �أكانت يف الن�شاطات
اليومية �أم يف الن�شاطات الرتفيهية �أو التثقيفية ،ت�ساعد يف ترويج الرفاهة
النف�سية للنا�س ومتكنهم بحيث يكون مبقدورهم ا�ستعادة �شعور ال�سيطرة
على بع�ض مناحي احلياة لديهم� ،أي ال�شعور باالنتماء وب�أن الفرد مفيد.
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Ethics

ي�شمل هذا امل�صطلح ال�سلوك ال�صحيح واحلياة اجليدة وفق بع�ض املعايري
الأخالقية .وهو �أو�سع من املفهوم ال�شائع لتحليل ال�صواب واخلط�أ .ومن
املناحي املركزية لل�سلوك الأخالقي« ،احلياة اجليدة»� ،أي احلياة التي
ت�ستحق العي�ش من �أجلها� ،أو احلياة التي تبعث على الر�ضى.

�ضغط نف�سي �شديد

Extreme Stress

عندما يواجه �أحدهم ب�إرهاق �شديد �أو مفاجئ ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى مروره
بحالة من ال�ضغط النف�سي ال�شديد .وقد تنتج �أزمة عاطفية عن حادث
ما� ،أو فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة� ،أو النجاة من اعتداء �أو �شكل �آخر من
�أ�شكال احلوادث.

حزن

Grief

عملية طبيعية ،ولكنها م�ؤملة ،املق�صود منها هو حترير ال�شخ�ص املت�أثر
مما فقده .واحلزن �أو اجلزع هو عبارة عن �شعور ب�أمل �شديد للغاية جراء
فقدان عزيز وفراقه .وميكن �أن نقول �أن احلزن هو �إطالة للحب الذي يكنه
ال�شخ�ص املحزون جتاه ال�شخ�ص املتوفى.

تعب امل�ساعد/املتطوع

Helper’s Fatigue

العالمات التي تبدو على املوظف �أو املتطوع عندما ي�شعر ب�أنه منهك
عاطفي ًا.

�إهمال

Neglect

التق�صري يف تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للأطفال ،مثل امل�أوى ،الطعام
املغذي ،اللبا�س املالئم ،التعليم ،الرعاية الطبية ،الراحة ،البيئة الآمنة،
التمارين ،الإ�شراف ،احلنو ،والرعاية.

ات�صال غري لفظي

Non-Verbal Communication

جميع �أ�شكال االت�صال الذي يتم بدون ا�ستخدام الكلمات� ،أي حركات
اجل���س��م ،ت�ع�ب�يرات ال��وج��ه ،والأ�� �ص ��وات غ�ير اللفظية مثل التنهدات
وال�شهقات .وهي بطبيعتها محددة ثقافي ًا.

دعم الأقران

Peer Support

تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف نف�س م�ستواك ،وت�شمل العنا�صر الأ�سا�سية
لهذا الدعم :االهتمام ،التفهم الوجداين ،االح�ترام ،الثقة ،اال�ستماع
الفعال واالت�صال ،الأدوار الوا�ضحة ،العمل بروح الفريق ،التعاون ،حل
امل�شكالت ،ومناق�شة خربات العمل.

اعتداء ج�سدي

Physical Abuse

عندما يت�سبب �شخ�ص يف موقع القوة عن ق�صد يف �إي��ذاء �شخ�ص �آخر

�أو يهدد ب�إيذائه ،مث ًال من خالل ال�ضرب ،الزعزعة ،احلرق ،ال�صفع� ،أو
الركل.

كرب ما بعد ال�صدمة

Post traumatic Stress Disorder

ردة فعل قد تتطور يف �إعقاب احل��وادث التي ت�سبب كرب ًا نف�سي ًا ،مثل
الكوارث الطبيعية ،النزاعات امل�سلحة ،االعتداءات اجل�سدية ،االغت�صاب
والإ�ساءة اجلن�سية� ،أو احلوادث ال�سيئة التي تنطوي على تهديد للحياة.
وت�شمل �أعرا�ض ًا مثل ا�ستعادة ال�صدمة يف الكوابي�س ،تكرر �أفكار و�صور
احل��ادث ،واخلدر النف�سي .ومن نتائجها �أنها تقلل م�شاركة املت�ضرر يف
العامل من حوله.

عوامل وقائية

Protective Factors

هي عوامل تعطي النا�س «غطاء» نف�سي ًا ,وبالتايل تخفف �أرجحية العواقب
النف�سية التي قد حتدث عند مواجهة امل�صاعب �أو املعاناة .ومن عوامل
الوقاية االنتماء �إلى عائلة حنونة �أو جمتمع محلي يت�سم باحلنو ،املحافظة
على التقاليد والثقافات ،والتمتع ب�إميان ديني قوي �أو بعقيدة �سيا�سية،
مما ي�شحن املت�أثر ب�شعور االنتماء �إلى �شيء �أكرب من ذاته� .أما بالن�سبة
للأطفال ،فت�شمل عوامل الوقاية العالقات العاطفية امل�ستقرة مع البالغني
و الدعم االجتماعي من داخل العائلة وخارجها.

تثقيف نف�سي

Psycho-Education

طريقة تعليمية تركز على تعزيز قدرة النا�س على �إدارة ن�شاطات احلياة
اليومية ،وذل��ك بهدف متكني امل�شاركني من خ�لال تزويدهم باملعرفة
والفهم بخ�صو�ص ردود فعلهم �أو ردود فعل �أف��راد عائالتهم التي تتولد
لديهم ج��راء التعر�ض لأو�ضاع ت�سبب الكرب ،وكذلك متكينهم ب�آليات
التكيف ،املهارات ،االخت�صا�صات ،املوارد ،والفر�ص البديلة للتعامل مع
امل�صاعب يف حياة مليئة بالتحدي وال�ضغط النف�سي.
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نف�سي

Psychological

�شيء �أ�صله عقلي � -أي مبني على �أ�سا�س درا�سة الذهن الب�شري .وقد
ي�صف خ�صائ�ص ح��ادث �أو عملية �أو ظاهرة تن�ش�أ يف ذه��ن الفرد �أو
ت�ستهدف ذهنه.

الإ�سعاف الأويل النف�سي

Psychological First Aid

تتمثل الإ�سعافات الأولية النف�سية يف الدعم الإن�ساين الأ�سا�سي� ،إعطاء
املعلومات العملية و�إظهار التعاطف واالهتمام واالح�ترام والثقة جتاه
ال�شخ�ص املت�أثر.

نف�سي-اجتماعي

Psychosocial

ي�شري ه��ذا التعبري �إل��ى ال�ع�لاق��ة الديناميكية ب�ين البعدين النف�سي
واالجتماعي للفرد ،حيث ي�ؤثر الواحد منهما على الآخر.ي�شمل البعد
النف�سي العمليات الداخلية والعاطفية والفكرية للفرد — �أي وجدانه� .أما
البعد االجتماعي ،في�شمل عالقات الفرد مع الآخرين ،ال�شبكات العائلية
واملجتمعية ،القيم االجتماعية واملمار�سات الثقافية.

الدعم النف�سي-االجتماعي
Psychosocial Support

ي�شري الدعم النف�سي-االجتماعي �إل��ى الأن�شطة التي تت�صدى للتعامل
مع االحتياجات النف�سية واالجتماعية للأفراد .وتقوم ن�شاطات االحتاد
الدويل يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي على �أ�سا�س «�سيا�سة الدعم
النف�سي-االجتماعي ( ،)2003التي تن�ص على �أن الدعم النف�سي-
االجتماعي ينبغي �أن يكون متكام ًال على حد �سواء يف عمليات اال�ستجابة
الطارئة ويف الربامج التطويرية بعيدة املدى .وينبغي �أن ت�سعى ن�شاطات
الدعم النف�سي-االجتماعي �إلى تي�سري االت�صال و�إع��ادة تر�سيخ الدعم
االجتماعي يف املجتمع املحلي ،ويف الوقت ذات��ه دع��م جهود النا�س يف
اال�ستجابة بفعالية لوقع الأحداث احلرجة.

برنامج الدعم النف�سي-االجتماعي

Psychosocial Support Program=PSP
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يهدف الربنامج �إلى حت�سني الرفاه النف�سية-االجتماعية من خالل تقدمي
اخلدمات للذين مروا بتجربة �أحداث مريرة ،وي�ستهدف املنطقة فيما بني
ردات الفعل العاطفية (اجلوانب النف�سية) والعالقات فيما بني النا�س
(اجلوانب االجتماعية) .ويتم يف معظم الأحيان تقدمي الدعم كجزء
من ن�شاطات وب��رام��ج �أخ��رى ،مثل ال�برام��ج ال�صحية� .أم��ا اخلدمات،
فت�شمل التوعية بخ�صو�ص ردات الفعل النف�سية-االجتماعية الناجمة عن
الأزمات ،حت�سني م�ستويات الت�أهب للكوارث واال�ستجابة لها ،ترويج قدرة
الأفراد واملجتمعات املحلية على املواجهة ،وحت�سني امل�ساعدات العاطفية
املقدمة للموظفني واملتطوعني.

الرفاه النف�سي-االجتماعي

Psychosocial Well-Being

ي�صف الرفاه النف�سي-االجتماعي الأو�ضاع الإيجابية يف حياة الفرد وهو
مير يف مراحل االزدهار ،وتت�أثر بتفاعل عوامل نف�سية واجتماعية.

نف�سي-ج�سدي

Psychosomatic

عندما يتم التعبري عن امل�شاكل النف�سية-االجتماعية من خالل امل�شاكل
اجل�سدية �أو الأمل.

التعايف

Recovery

عملية التوجه بعد �أوقات �صعبة نحو ا�ستعادة الرفاه النف�سي-االجتماعي.

نكو�ص

Regression

االرتداد �أو الرجوع �إلى اخللف � -أي عك�س التقدم .ي�ستخدم هذا امل�صطلح
ل�شرح عودة الطفل �إلى �سلوك �أكرث �شيوع ًا لدى طفل �أ�صغر منه عمر ًا،
مث ًال عندما يبد�أ طفل يف عمر � 12سنة مب�ص �إبهامه .كما �أن النكو�ص �أو
الرتاجع ي�صف حالة البالغ ،الذي مير بحادث حرج ،في�صبح عاجز ًا م�ؤقت ًا
عن التفكري وال�سلوك كبالغ ويبد�أ باتباع �أمناط �سلوك طفولية.

القدرة على املواجهة

Resilence

قدرة ال�شخ�ص على التكيف مع التحديات وامل�صاعب والتو�صل �إلى حالة
ت��وازن جديد واملحافظة عليها عندما تكون حالة التوازن ال�سابقة قد
تزعزعت .غالب ًا ما تو�صف بالقدرة على «االرتداد» �أو «النهو�ض» جمدد ًا.

تطبيب ذاتي

Self-Medication

ا�ستخدام مواد (مثل الكحول واملخدرات) يف محاولة للتفريج عن م�شاكل
�أخرى ،مثل القلق ،الأمل ،الأرق ،وغريها من امل�شاكل.

قلق االنف�صال

Separation Anxiety

ردة فعل نف�سية-اجتماعية يظهر الطفل من خاللها درجة مفرطة من
القلق عندما ينف�صل عن والديه �أو غريهما من مقدمي الرعاية املهمني.

اعتداء جن�سي

Sexual Abuse

يحدث االعتداء اجلن�سي عندما ي�ستخدم طفل �أكرب عمر ًا �أو �أق��وى� ،أو
مراهق ًا �أو بالغ ًا� ،شخ�ص ًا �أ�صغر عمر ًا �أو �أقل قوة لأغرا�ض جن�سية .ويف
مثل هذه احلاالت ،ال ي�ستطيع الأطفال وال�شباب �إبداء موافقتهم على فعل
جن�سي مع �شخ�ص بالغ لأنهم ال ميتلكون قوة متكافئة �أو معرفة متكافئة مع
املعتدي .ومن �ش�أن االعتداء اجلن�سي �أنه يقو�ض الثقة وي�سلب من الأطفال
طفولتهم .وعندما يحقق ال�شخ�ص البالغ الربح ،اقت�صادي ًا �أو اجتماعي ًا،
من االعتداء ،ف�إن ذلك ي�سمى «ا�ستغالل جن�سي».
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�شخ�ص �آخر ذو قيمة

Significant Other

�شخ�ص يعترب مهم ًا ويعني �شيئ ًا بالن�سبة لنا ،وقد يكون �أحد �أفراد الأ�سرة،
�أو �صديق ًا� ،أو زمي ًال� ،أو �أي �شخ�ص �آخر يحدث عالمة فارقة يف حياتنا.

اجتماعي

Social

العالقات فيما بني النا�س

ال�ضغط النف�سي

Stress

ال�ضغط النف�سي هو ا�ستجابة طبيعية لتحدٍ بدين �أو عاطفي ويحدث عند
فقدان التوازن فيما بني املطالب وموارد التكيف .ففي �إحدى كفتي امليزان،
ميثل ال�ضغط النف�سي التحديات التي تثرينا وجتعلنا مت�أهبني ،يف حني
جند يف الكفة الأخرى �أن ال�ضغط النف�سي ميثل الأو�ضاع التي ي�صبح فيها
الأفراد غري قادرين على تلبية املطالب املفرو�ضة عليهم ،ويف �آخر املطاف
يعانون من انهيار بدين �أو نف�سي.

مثري ال�ضغط النف�سي

Stressor

هو �أي تغري� ،سواء �أكان �إيجابي ًا �أم �سلبي ًا ،يثري ا�ستجابة تت�سم بال�ضغط
النف�سي .قد تكون مثريات ال�ضغط النف�سي �إم��ا خارجية �أو داخلية؛
فمثريات ال�ضغط النف�سي اخلارجية هي النزاعات ،تغيري العمل ،ال�صحة
املرتدية ،فقدان الأحبة ،نق�ص الغذاء ،ال�ضو�ضاء ،درجات احلرارة غري
املريحة ،عدم توفر امل�ساحة ال�شخ�صية/احلرمة ال�شخ�صية ،وما �إلى
ذلك� .أما مثريات ال�ضغط النف�سي الداخلية ،فت�شمل الأفكار ،العواطف،
ردات الفعل ،الأمل ،اجلوع ،العط�ش� ،إلى �آخره.

جمموعات الدعم

Support Groups

هي منتدى يتبادل فيها امل�شاركون الدعم العاطفي ،بالإ�ضافة �إلى الدعم
العملي� ،إال �أنه ال ينبغي ا�ستخدام هذا املجموعة كعالج .وميكن تي�سري
جمموعة الدعم من قبل �شخ�ص قد تلقى بع�ض التدريب الأويل يف جمال
الدعم النف�سي-االجتماعي ،بحيث �أ�صبح يتمتع بالتقم�ص الوجداين
وال�صرب وي�شعر باالرتياح �إزاء حتمل مثل هذه امل�س�ؤولية.

االت�صال الداعم

م�سرد بامل�صطلحات

اال�ستدامة Sustainability

من خ�صائ�ص العملية �أو احلالة التي ميكن الإبقاء عليها يف م�ستوى معني
�إلى �أجل غري محدد .وميكن ا�ستخدام هذا امل�صطلح لو�صف املدة الزمنية
املتوقعة ،والتي ميكن �أن ت�ستمر خاللها الأنظمة من �صنع الإن�سان يف
الإنتاج بطريقة مفيدة� ،أو املدة الزمنية التي ي�ستطيع نظام ما خاللها �أن
يتعهد نف�سه بنف�سه.

ال�صدمة

Shock

ي�ستخدم هذا امل�صطلح لو�صف �إ�صابة �أو جرح بدين �أو �إ�صابة �أو جرح
نف�سي ت�سبب بها اعتداء عاطفي مفرط� .إال �أن تعريفات مكونات ال�صدمة
مو�ضوعية ومحددة ثقافي ًا .وي�ستخدم يف بع�ض الأحيان م�صطلح «ال�صدمة
اجلماعية» ،الذي ي�شري �إلى احلاالت التي يعانى فيها جمتمع محلي ب�أ�سره
ويفقد متا�سكه ب�سبب الأزمة.

قابلية للت�أثر والت�أذي ،ا�ست�ضعاف

Vulnerability

هي نطاق من العوامل التي قد تخف�ض من قدرة الفرد على التكيف مع
جتارب الكرب التي مير بها ،مثل حياة الفقر� ،إعاقات ال�صحة العقلية
�أو البدنية ،عدم وجود عائلة �أو �شبكة اجتماعية ،انعدام الدعم الأ�سري،
والتعر�ض يف ال�سابق �إلى �صدمات .كما ومن املمكن �أن تكون املجتمعات
املحلية م�ست�ضعفة �أو قابلة للت�أثر جراء نق�ص �أنظمة الت�أهب والدعم،
�ضعف �أداء ال�شبكات االجتماعية ،والفقر.

الفئات امل�ست�ضعفة ،الفئات القابلة للت�أثر والت�أذي
Vulnerable Groups

ي�ستخدم ه��ذا امل�صطلح لو�صف جمموعات من النا�س يتعاي�شون مع
حتديات �صحية (مث ًال :فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سبة ومر�ض
الإيدز ،ال�سل ،ال�سكري ،املالريا ،وال�سرطان) ،ذوو االحتياجات اخلا�صة
و�/أو الأم��را���ض العقلية ،الأط �ف��ال وامل��راه�ق��ون ،كبار ال�سن ،الن�ساء،
العاطلون عن العمل ،الفقراء ،والأقليات.

Supportive Communication

هو �أن ننقل �إل��ى �شخ�ص �آخ��ر تفهمنا ال��وج��داين معه ،واهتمامنا به،
واحرتامنا له ،وثقتنا بقدراته.

عقدة ذنب الناجي

Survivor Guilt

تتولد هذه العقدة عندما يت�ساءل الناجون وي�ستغربون كيف �أنهم قد جنوا
بعد حالة مت�أزمة ،يف حني مات �آخ��رون .ويعتقد ه�ؤالء الناجون �أنه كان
ينبغي عليهم� ،أو �أنهم كانوا قادرين على بذل املزيد للحيلولة دون حدوث
امل�أ�ساة� ،أو �أنه كان من الأف�ضل لو �أنهم �أنف�سهم قد ماتوا.
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Journey of Hearts
A web resource combining elements of medicine, psychiatry, poetry, prose and images to provide resources and
support to those who have experienced loss.
www.journeyofhearts.org
Living with Grief after Sudden Loss: Suicide, Homicide,
Accident, Heart Attack, Stroke
Doka, K.J. (ed) (1996). Washington D.C. Hospice Foundation of America
Mourning in different cultures
McGoldrick M, Almedia R, Hines PM, et al. (1991). In
Walsh F., McGoldrick M., (Ed.), Living Beyond Loss: Death
in the Family. (pp. 176-206) New York: W.W. Norton &
Company

4

الوحدة التدريبية

Community-Based
Psychosocial Support
Psychosocial Support in Emergencies
WHO (2003)
www.who.int/mental_health/emergencies/en/

Psychosocial Support to Large Numbers of Traumatised
People in Post-Conflict Societies: An Approach to Community Development in Guatemala
Anckermann, S., Dominguez, M., Soto, N., Kjaerulf, F.,
Berliner, P., Mikkelsen, E.N.; Journal of Community and
Applied Social Psychology, 15, 136-152
Rising from the Ashes: Development Strategies in Times
of Disaster
Anderson, M. B. and Woodrow P. J. (1998). Colorado:
Westview Press.
Serving the Psychosocial Needs of Survivors of Torture
and Organized Violence
Berliner, P. & Mikkelsen, E.N. (2006), in Gil Reyes & Jerry
Jacobs (eds.) Handbook of Disaster Management. Praeger
Publishers.
Sexual and gender-based violence against refugees,
returnees and internally displaced persons: Guidelines for
prevention and response
UNHCR, (2003).
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf

5 الوحدة التدريبية
Psychological first aid and supportive
communication
First Aid and Psychological Support: The Value of Human
Support when Life Is Painful
Background paper. Simonsen, L. & Lo, G. (2002). International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Psychological First Aid and Other Human Support
A guide for non-professional support
Knudsen, L., Høgsted, R. & Berliner, P. (1997). Danish
Red Cross, Copenhagen

قراءات ا�ضافية

قراءات �إ�ضافية مقرتحة
Psychosocial interventions. A handbook is available
on the CR-ROM Training resources, that is part of the
Community-based psychosocial support.
A training kit.

1 الوحدة التدريبية

Crisis events and
psychosocial support
Advances in Disaster Mental Health and Psychosocial
Support
Volume containing theoretical considerations as well as
case studies from Sri Lanka, Lebanon, Iran, Philippines,
Afghanistan, Palestine and India.
Prewitt, J. et al (2006). Voluntary Health Association of
India Press
Handbook of International Disaster Psychology
Volume 1 – 4, Edited by Reyes, G. and Jacobs, G.A.
(2006), Praeger Publishers

IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
Guidelines for planning and establishing responses to
protect and improve people’s psychosocial well-being in
emergencies. Also available in French, Arabic and Spanish
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). Geneva
www.humanitarianinfo.org/iasc
IASC Guidelines – Checklist for field use.
IASC Guidelines for field use in the early phase of an
emergency when reading the full guidelines may not be
possible.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2009)
www.humanitarianinfo.org/iasc
The Sphere Project
Handbook and training materials; translated into French,
Spanish, Arabic, Russian
Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, c/o IFRC, Geneva (2004)
www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang,English
Psychosocial interventions: A handbook.
A handbook on planning and implementing psychosocial
programmes. PS Centre Publications. (2009)

2 الوحدة التدريبية

Stress and Coping
Understanding Post-Traumatic Stress: A Psychosocial
Perspective on PTSD and Treatment
Joseph, S., Williams, R. and Yule, W. (1997) John Wiley
and Sons, 1st. Edition.

3 الوحدة التدريبية

Loss and Grief
Grieflink
A web resource on grief for the community and professionals. Contains information sheets on various topics,
for example death in relation to illness, loss of a partner
and unrecognised grief.
www.grieflink.asn.au
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workers, also available in Arabic, French, Portuguese and
Spanish.
www.headington-institute.org
Stress and Anxiety Management Manual
Manual about anxiety, stress and panic, and how to cope,
change patterns, manage time and restore balance.
Malley, G. (2003). Hampshire Fire and Rescue Service
www.hantsfire.gov.uk/stressmanual.pdf

�أدلة تدريبية �أخرى يف جمال
الدعم النف�سي – االجتماعي
Other training manuals in
psychosocial support
CABAC: Psychosocial Rehabilitation of Children Affected
by Armed Conflict and/or Violence. A Manual for Semiand Non-Professional Helpers
IFRC Reference Centre for psychosocial Support.
http://psp.dk/ psp.drk.dk/graphics/2003referencecenter/
cabac.pdf
Community-Based Psychosocial Services in Humanitarian
Assistance: A Facilitator’s Guide
Also available in French
Swedish Church Aid. Version 2 May 2005. Retrieved
January 23, 2008 from:
www.svenskakyrkan.se/psychosocialservices
Helping to Heal – A Red Cross Methodology for Psychosocial Care
A trainer’s manual and a volunteer handbook. Contains
modules on stress, crisis and trauma, loss and grief, basic
helping skills, populations with special needs, helping the
helpers and defusing and debriefing.
Jamaica Red Cross & International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies (2006).
HIV Prevention, Treatment, Care and Support – A Training Package for Community Volunteers
International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies, SAfAIDS & WHO (2006).
Post-Emergency Phase Psychosocial Support Training
Manual
Manual developed for field officers, with modules for
workshops with children, adolescents, women, men and
parents.
Pakistan Red Crescent, International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, Danish Red Cross,
ECHO (2005).
The Refugee Experience, Psychosocial Training Module
30-hour psychosocial training of humanitarian assistance
workers in response to the psychosocial needs of refugees.
Loughry, M. and Ager, A. (Eds.) (2001). Refugee Studies
Centre, University of Oxford
earlybird.qeh.ox.ac.uk/rfgexp/rsp_tre/particip/part_01.
htm
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The IASC Guidelines for Gender based Violence Interventions in Humanitarian Emergencies
Focusing on Prevention and Response to Sexual Violence
www.humanitarianinfo.org/iasc

6
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Children
Grief in Children – A Handbook for Adults
2Rev Ed edition. Volume describing how family, earlier
experiences and other circumstances affect children’s
reactions to bereavement.
Dyregrov, A. (2008). London: Jessica Kingsley Publishers
Helping Children Affected by Natural Disasters
Short instructions for parents, teachers, health workers,
community workers and others
www.child-to-child.org/resources/pdfs/ctcdisasters.pdf
Prevention in motion: An educational workshop on the
prevention of abuse, bullying and harassment for adults
who work with children and youth
Fairholm, J. & Ferguson, P., (2005). Vancouver:
Canadian Red Cross.
REPSSI is a regional non-profit organisation working
to mitigate the psychosocial impact of HIV and AIDS,
poverty and conflict among children and youth in 13
countries in East and Southern Africa.
www.repssi.org/
Working with Children, Adolescents and Families after
Trauma – A Handbook of Practical Interventions for
Clinicians
Dyregrov, A. & Regel, S. (2006). Oxford: Elsevier Health
Sciences
World Report on Violence against Children
Also available in French and Arabic
Pinheiro, S. (2006). New York: United Nations
www.violencestudy.org

7
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Supporting Volunteers
and Staff
Antares Foundation
A non-profit organisation whose mission is to improve
the quality of management and staff support and care in
humanitarian and developmental organisations.
www.antaresfoundation.org/
Emergency Support Network
Web resource with articles about critical incident response and peer support
www.emergencysupport.com.au
Establishing and maintaining Peer Support
Programs in the Workplace
Robinson, R. & Murdoch, P. (2003). Ellicot City: Chevron
Publishing
Headington Institute – Care for Caregivers
Worldwide
Web resource for humanitarian workers, including
standards and protocols for psychosocial support to humanitarian workers, self-examination tools, and a course
on trauma and critical incident care for humanitarian
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امللحق � :إر�شادات خا�صة بالدعم النف�سي-االجتماعي:
ن�ستعر�ض يف هذا اجلزء جمموعتني من الإر�شادات حول الدعم النف�سي-االجتماعي:
• دليل «ا�سفري»
• �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت لل�صحة العقلية والدعم النف�سي-االجتماعي يف حاالت الطوارئ.
يتوفر كل من دليل ا�سفري و�إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت على الإنرتنت .وتوفر هذه املقدمة نظرة �شاملة
موجزة لتلك الإر�شادات.

دليل �سفري

ا�ستهدف دليل ا�سفري الذي �أطلقته جمموعة من املنظمات الإن�سانية غري احلكومية وحركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف عام  1997حت�سني نوعية امل�ساعدات التي يتم توفريها لل�سكان املت�ضررين من الأزمات .وقد ظهر جزء من
الإ�صدارات النف�سية واالجتماعية لأول مرة يف عام  ،2004وهي �إ�شارة تدل على ازدياد الوعي جتاه تلك الق�ضايا يف
هذا الوقت.
يتوفر دليل ا�سفري مطبوع ًا �أو على الإنرتنت على العنوان التايل:

www.shereproject.org/content/view/27/84/lang,english

كما يتوفر الدليل ب�أكرث من  20لغة مختلفة.
لكي حت�صل على املعلومات ب�ش�أن الدعم النف�سي-االجتماعي ،اخرت «اخلدمات ال�صحية» «� »health servicesضمن
قائمة العناوين على موقع الإنرتنت ثم اخرت «النواحي العقلية واالجتماعية» «.»mental and social aspects
ويظهر هنا امل�ستوى املحدد للرفاه النف�سي-االجتماعي كما ي�ؤكد كيفية و�صول النا�س للح�صول على الدعم.
تتوفر للنا�س فر�ص الو�صول �إلى اخلدمات االجتماعية وخدمات ال�صحة العقلية من �أجل التقليل من �أمرا�ض ال�صحة
العقلية والإعاقة وامل�شاكل االجتماعية».
ودعم ًا لهذا امل�ستوى ،يقوم دليل ا�سفري بعد ذلك ب�إدراج نقاط و�صول رئي�سية يف قائمة عرب املجتمع .ويظهر اجلدول �أدناه
تلك النقاط.
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ت�ضم نقاط الو�صول تلك امل�ساعدات اخلارجية �إلى جانب �إ�شراك املوارد الأ�سرية واملجتمعية والثقافية مما يوفر مث ًال
يحتذى للدعم النف�سي-االجتماعي .فمث ًال تقف خدمات التق�صي (كمثال على امل�ساعدات اخلارجية) يف قائمة التدخالت
االجتماعية �إلى جانب الأحداث الثقافية واالجتماعية التي يتم �إحيا�ؤها (وهذا مثال على املوارد املجتمعية والثقافية).
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امللحق

ميكن للنا�س الو�صول الى اخلدمات االجتماعية وخدمات ال�صحة العقلية للتخفيف من الأمرا�ض
ال�صحية وم�شاكل الإعاقة وامل�شاكل االجتماعية
امل�ؤ�شرات الرئي�سية للتدخالت النف�سية
والطب النف�سي

م ��ؤ���ش��رات ال��ت��دخ��ل االج��ت��م��اع��ي :خ�لال مرحلة
الكوارث ال�شديدة – يتعني �أن يكون الت�أكيد على
التدخالت االجتماعية

 .1ت�ت��وف��ر للنا�س �إم�ك��ان�ي��ة ال��و� �ص��ول �إل ��ى املعلومات
املتوا�صلة املوثوقة حول الكارثة وجهود الإغاثة املت�صلة
بها

 .2ت �ت��وف��ر ل�ل��أف ��راد ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن ح ��زن عقلي
��ش��دي��د ب�ع��د ال�ت�ع��ر���ض ل���ض�غ��وط ال �� �ص��دم��ات ،فر�صة
الو�صول �إل��ى الإ�سعافات الأول �ي��ة النف�سية وت�سهيالت
اخلدمات ال�صحية وداخل املجتمع.

 . 3يتم الإبقاء �أو ا�ستعادة الأحداث الثقافية والدينية
االعتيادية (مبا يف ذلك طقو�س احل��داد التي ي�ؤديها
القائمون على الأمور الدينية والروحية) .وميكن للنا�س
القيام بالطقو�س اجلنائزية.

 .4يتوفر االهتمام بال�شكاوى النف�سية العاجلة من خالل
نظام �أولى للرعاية ال�صحية .وتتوفر امل��داواة النف�سية
ال�ضرورية التي تتما�شى مع قائمة الأدوي��ة ال�ضرورية
وذلك على م�ستوى الرعاية الأولية الرنويجية.

 . 5حاملا ت�سمح املوارد ،تتوفر للأطفال واملراهقني فر�صة
ال��و��ص��ول �إل��ى التعليم الر�سمي وغ�ير الر�سمي و�إل��ى
ن�شاطات.

 .6ي�ستمر الأفراد الذين يعاتون من ا�ضطرابات نف�سية
��س��اب�ق��ة يف ت�ل�ق��ي ال �ع�لاج امل �ن��ا� �س��ب ،ك�م��ا ي�ت��م جتنب
التوقف ال�ضار املفاجيء للأدوية .ويتم �أي�ض ًا التعامل
م��ع االح�ت�ي��اج��ات الأ�سا�سية للمر�ضى املحتجزين يف
امل�ست�شفيات النف�سية.

� . 7إذا طال �أمد الكارثة يتم و�ضع خطط لتوفري �سل�سلة
�شاملة من التدخالت النف�سية القائمة على املجتمع
املحلي ملرحلة ما بعد الكارثة.

 .8ميكن للكبار واملراهقني امل�شاركة يف ن�شاطات محددة
وهادفة حول امل�صلحة امل�شرتكة مثل ن�شاطات الإغاثة
الطارئة.

 .9الأ�شخا�ص املعزولون ،مثل الأطفال املف�صولني عن
�أ�سرهم �أو الأيتام واجلنود الأطفال والأرامل من الن�ساء
وال��رج��ال وك �ب��ار ال�سن وغ�يره��م مم��ن ال ي�ت��واج��دون
مع �أ�سرهم ،ب�إمكانهم الو�صول �إل��ى ن�شاطات ت�سهل
اندماجهم يف ال�شبكات االجتماعية.
 .10يتم عند اللزوم �إن�شاء خدمات التتبع ل�ضم النا�س
�إلى �أ�سرهم.
 .11يتم تنظيم م���أوى حيثما يت�شرد النا�س بهدف
املحافظة على �إب�ق��اء الأ��س��ر واملجتمعات مع بع�ضهم
 .12يتم الت�شاور مع املجتمع فيما يتعلق بالقرارات حول
جتديد الأماكن الدينية واملدار�س ونقاط املياه ومرافق
الإ�صحاح .وي�شمل ت�صميم امل�ستوطنات للم�شردين
و�إيجاد م�ساحات للن�شاطات الرتويحية والثقافية.
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�إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت لل�صحة العقلية والدعم النف�سي-االجتماعي
يف حاالت الطوارئ
يف عام  ،2005مت ت�شكيل قوة عمل تابعة للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ،حيث مت ا�ستقطاب ودمج  27وكالة مبا
يف ذلك االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر .وقد تركز العمل الذي قامت به الوكاالت جمتمعة
على احلاجة لطريقة �شاملة من �أجل الرفاه النف�سي-االجتماعي .وجاءت �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
حول ال�صحة العقلية والدعم النف�سي-االجتماعي خالل ظروف الطوارئ والتي ن�شرت يف عام  ،2007النتائج التي �أ�سفر
عنها هذا التعاون.
تتوفر �إر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت وعلى الإنرتنت بالعديد من اللغات على املوقع التايل:
www.humanitarianinfo.org/iasc

تبد�أ الإر�شادات مبا يلي:

الف�صل الأول :مقدمة
•اخللفية

•املبادئ اجلوهرية        •ما تفعله وما ال تفعله

•�أ�سئلة تتكرر كثريا

وهي بعد ذلك تعر�ض م�صفوفة من التدخالت� .إن امل�صفوفة هي جدول يبني  11جما ًال من جماالت العمل يف ظل
الظروف الطارئة التي ت�شمل وظائف مثل التن�سيق واخلدمات ال�صحية والأمن الغذائي والتغذية .ويبني اجلدول لكل
جمال من جماالت العمل الإجراءات التي مت اتخاذها قبل وخالل وبعد حدوث الكارثة.

الف�صل الثاين :م�صفوفة التدخالت
•اال�ستعداد للطوارئ

•احلد الأدنى لال�ستجابة

•اال�ستجابة ال�شاملة		

يحتوي اجلزء الأخري من الإر�شادات ك�شوف الإجراءات جلميع الإجراءات املقرتحة باعتبارها احلد الأدنى لال�ستجابة
خالل الكارثة .وي�شمل ك�شف خا�ص بالإجراءات اخلطوات العملية التي ميكن اتخاذها كما يت�ضمن �أمثلة على ذلك.

الف�صل الثالث 25 :ك�شف �إجراءات
•اخلطوات العملية
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•عينات امل�ؤ�شرات

•مثال� /أمثلة

•املوارد

يحتوي اجلزء الأخري من الإر�شادات ك�شوف الإجراءات جلميع الإجراءات املقرتحة باعتبارها احلد الأدنى لال�ستجابة
خالل الكارثة .وي�شمل ك�شف خا�ص بالإجراءات اخلطوات العملية التي ميكن اتخاذها كما يت�ضمن �أمثلة على ذلك.
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ندرج فيما يلي مثاالن عن كيقية ا�ستخدام ار�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت للرتويج للرفاه النف�سي
االجتماعي يف عمل احلركة الدولية

املثال ()1

كيف ميكن لتخطيط امللج�أ واملوقع وهي �إحدى الوظائف الإح��دى ع�شرة دمج الإج��راءات التي تعزز الرفاه النف�سي-
االجتماعي؟
تقول الإر�شادات �أن احلد الأدنى لال�ستجابة يجب �أن يت�ضمن اعتبارات اجتماعية (ال�سالمة ،االحرتام ،امل�ساعدة الثقافية
واالجتماعية املنا�سبة) وتخطيط ًا يف املوقع وتوفري امللج�أ ب�أ�سلوب من�سق.
ما الذي قد جتده يف هذا الكتاب عملياً؟ تعطي الإر�شادات �أمثلة من ليبرييا وتيمور ال�شرقية .لقد مت على �سبيل
املثال زيادة اخل�صو�صية من خالل بناء املالجئ بزاوية بني امللج�أ والآخر بحيث ال يواجه باب �أحد املالجئ باباً مثله.
وقد مت اختيار نقاط املياه واملراحي�ض يف مكان قريب يكون ظاهراً لدى ر�ؤيته من املناطق العامة وذلك للحيلولة دون
مخاطر عنف على �أ�سا�س جندري.

املثال ()2

كيف ي�ستطيع التعليم ،وهو �أحد الوظائف الرئي�سية دمج الإجراءات التي تعزز الرفاه النف�سي-االجتماعي؟
تقول الإر�شادات �أن احلد الأدنى لال�ستجابة يجب �أن «يعزز الو�صول �إلى تعليم �آمن وداعم».
كيف يبدو ذلك اجلانب العملي� .إن �أحد الإجراءات اخلم�سة الرئي�سية ي�شمل تعزيز بيئات التعليم الآمن .وقد يعني
هذا توفري مرافقني للأطفال �أثناء ال�سفر من و�إلى مدار�سهم ومنا�صرتهم لدى املجموعات امل�سلحة للحيلولة دون
ا�ستهدافهم و�إحلاقهم باملدار�س وتوفري مراحي�ض منف�صلة للذكور والإناث يف �أماكن �آمنة� .إن للمعلمني الر�سميني
وغري الر�سميني دوراً حا�سماً كي يلعبوه يف جمال الرفاه النف�سي-االجتماعي لأولئك الذين يتعلمون معهم.

كيف ميكن للإر�شادات �أن ت�ساعد املوظفني واملتطوعني؟

• �إنها ت�ساعد يف تن�سيق الدعم النف�سي-االجتماعي.
• �إنها ت�ساعد يف تخطيط وت�صميم الن�شاطات النف�سية-االجتماعية (�سواء كانت تلك الن�شاطات مدجمة �أو م�ستقلة).
�إن هذا يعني �أنه يتعني و�ضع اعتبارات للدعم النف�سي-االجتماعي بغ�ض النظر عن الربامج �أو الن�شاطات التي يتم
تخطيطها .و�سواء كان املو�ضوع �إقامة ملج�أ �أثناء الكارثة �أو تنظيم جمموعة دعم للنا�س الذين يعي�شون وهم يحملون
فريو�س الإيدز ( .)HIVف�سوف ت�ساعد هذه الإر�شادات يف التفكري بالكيفية التي ميكن من خاللها تعزيز الرفاه
النف�سي-االجتماعي.
• �إنها ت�ساعد يف التعرف على الفجوات وبالتايل اتخاذ الإجراء للقيام بدور الرافعة من �أجل حتقيق دعم مح�سن.
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جدول الأعمال العاملي لالحتاد الدويل ()2006-2010
�أهدافنا

الهدف ( :)1تخفي�ض �أعداد الوفيات والإ�صابات وت�أثريات الكوارث.
الهدف ( :)2تخفي�ض �أعداد الوفيات والإ�صابات املر�ضية والآثار الناجمة عن الأمرا�ض وطوارئ 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 االجتماعي والكرامة الإن�سانية والتقليل من التع�صب والتمييز والعزل االجتماعي.

�أولوياتنا

حت�سني قدراتنا املحلية والإقليمية والدولية كي ن�ستجيب للكوارث وطوارئ ال�صحة العامة.
رفع م�ستوى �إجراءاتنا مع الفئات الأ�شد �ضعفا يف جمال تعزيز ال�صحة ومكافحة الأمرا�ض وتخفي�ض مخاطر الكوارث.
زيادة براجمنا وجهود منا�صرتنا حلاملي فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سبة/مر�ض الإيدز.
جتديد منا�صرتنا لأولوية الق�ضايا الإن�سانية ،وبخا�صة مناه�ضة عدم الت�سامح والو�صمة والتمييز وتعزيز التقليل من مخاطر الكوارث.
حقوق الطبع محفوظة ملركز الدعم النف�سي-االجتماعي التابع لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
ال يجوز اقتبا�س �أي جزء من هذا الدليل �أو ن�سخه �أو ترجمته لأية لغة �أخرى �أو تكييفه للوفاء باالحتياجات املحلية دون احل�صول على �إذن م�سبق
من مركز مرجعية الدعم النف�سي-االجتماعي التابع لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �شريطة الإ�شارة بو�ضوح �إلى
امل�صدر.
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م�سرد بامل�صطلحات
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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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