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�شكر وتقدير

اأن نعرب عن �سكرنا �تقديرنا لاإ�سهامات التي قدمها اخلرباء �املمار�سون النف�سيون- نود 

االجتماعيون يف �ستى اأرجاء العامل اإلى جميع مراحل تطوير هذا العمل املكثف.  

رئي�ص التحرير

Nana Wiedeman

املحرر�ن �امل�ساهمون:

Wendy Ager، Ea Suzanne Akasha، Peter Berliner، Lene Chri -

tensen، Juen Fairholm، Elin Jonasdottir، Barbara Jeen، Louise 
Juul-Hansen، Pernille Hansen، Ilse Laerke Kristensen، Louise 

Kryger، Maureen Mooney، Vivianna Lambrecht Nyroos، Stephen 
Regel، Angela Gordon Stair، Sigridur Bjork Thormar، Asta Ytre

اأن يعرب عن عظيم امتنانه  النف�سي االجتماعي  ب�ساأن الدعم  ي�سر املركز املرجعي لاحتاد 

للجهات التالية مل�ساهمتها املبا�سرة يف دعم هذا العمل:

لهذا  التقني  الدعم  تقدمي  يف  الإ�سهامها  التالية  للجهات  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  اأن  نود  كما 

العمل: جمعية ال�سليب االأحمر النم�سا�ي، جمعية ال�سليب االأحمر الكندية، جمعية ال�سليب 

االأحمر الفرن�سي، جمعية ال�سليب االأحمر اجلامايكي، جامعة كوبنهاغن �جامعة نتنهام
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دل������������ي������������ل امل������������������درب

مقدمة الن�شخة )الطبعة( العربية لدليل املدرب

 حول الدعم النف�شي االجتماعي القائم على املجتمع املحلي

مع النموذج الت�سغيلي اجلديد لاحتاد الد�يل، اعترب مكتب منطقة ال�سرق االأ��سط ��سمال اإفريقيا 

برنامج الدعم النف�سي االجتماعي من اأ�لوياته االإ�سرتاتيجية، لذلك مت تطوير الربنامج كي ي�ساهم يف 

بناء قدرات اجلمعيات الوطنية باملنطقة لتمكينها من تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي للم�ستفيدين 

�املوظفني �املتطوعني. لقد جنح الربنامج يف اأن يتكامل مع الربامج االأخرى مثل ال�سحة املجتمعية 

�االإ�سعاف االأ�يل،  اال�ستعداد للجائحة الب�سرية، الربامج ال�سحية ذات ال�سلة، برامج  اإدارة الكوارث 

�برامج دعم املتطوعني.

�موظفي  متطوعي  متكني  اإلى  يهدف  �مهارات  معلومات  من  يحويه  مبا  التدريبي  الدليل  هذا  اإن 

اجلمعيات الوطنية لتقدمي خدمات الدعم النف�سي االجتماعي كجودة عالية. �من اأجل اأن يكون الدليل 

اأداة جيدة ي�سهل ا�ستخدامها، فقد متت ترجمتة اإلى اللغة العربية يف منطقة ال�سرق االأ��سط ��سمال 

اإفريقيا مما �ساعد يف اأن تكون ال�سياغة علمية، مب�سطة، �بلغة تن�سجم �ثقافة املنطقة.

اإن محتوى هذا الدليل هو نف�ص محتوى الطبعة االجنليزية، �هو يحوي احدث املعلومات �املمار�سات 

العاملية املتعلقة بالدعم النف�سي االجتماعي. �انه ملن ال�سر�ري اأن ن�ستعني باالأمثلة، ال�سور �اخلربات 

املحلية اأثناء التدريبات يف اجلمعيات الوطنية.  

من  للتخفيف  �سعيها  يف  الوطنية  جلمعياتنا  مفيدة  الدليل  هذا  من  العربية  الن�سخة  تكون  اأن  ناأمل 

املعاناة النف�سية االجتماعية للمت�سررين.

ق�سم ال�سحة �اخلدمات االجتماعية

مكتب منطقة ال�سرق اال��سط ��سمال اإفريقيا

االإحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر
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�شكر وتقدير

باإجناز هذا العمل يتقدم  مكتب منطقة ال�سرق االأ��سط ��سمال اإفريقيا بال�سكر اجلزيل للجمعيات الوطنية التي 

�ساركت من خال خربائها يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي يف مراجعة �تدقيق هذا الدليل، �يخ�ص بالذكر 

اأع�ساء الفريق االقليمي للدعم النف�سي االجتماعي يف منطقة ال�سرق اال��سط ��سمال اإفريقيا:

��سمال  االأ��سط  ال�سرق  منطقة  االجتماعي،  النف�سي  الدعم  لربنامج  االإقليمي  امل�ست�سار  ر�سوان:   جناء  د. 

اإفريقيا - امل�سرف على تدقيق �مراجعة الن�سخة العربية

د. فتحي فليفل/ الهال االحمر الفل�سطيني

د. محمد البنا/ الهال االحمر القطري

د.محمد بندالى/ الهال االحمر املغربي

د. فرج املهدا�ي/ الهال االحمر الليبي

ال�سيدة.  مي�سر �سربي/ الهال االحمر البحريني

ال�سيد. ه�سام �ساح/ الهال االحمر العراقي

االجتماعي  - النف�سي  الدعم  لربنامج  لدعمه  تقديرًا  الدامناركي  االأحللمللر  ال�سليب  الللى  اخلا�ص  �سكرنا 

. للكتاب  الللعللربلليللة  الللرتجللمللة  نللفللقللات  �تغطيته  اأفللريللقلليللا،  ��للسللمللال  االأ��لللسلللط  اللل�للسللرق  منطقة  يف 

�يتقدم االحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر  �الهال االأحمر يف منطقة ال�سرق االأ��سط ��سمال اأفريقيا 

بال�سكر اجلزيل لهيئة الهال االأحمر بد�لة االمارات العربية املتحدة تقديرا جلهودها �مبادرتها يف مراجعة 

�تدقيق الن�سخة العربية من هذا الكتاب �حتمل تكاليف طباعته �ا�سداره .
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مقدمة

على مدى ال�سنوات املا�سية، قام املوظفون �املتطوعون 
يف ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر بتقدمي الدعم الأنا�ص 

بطرق  االإن�ساين  االأمل  ��اجهوا  متاأزمة  اأ��ساع  من  عانوا 

عديدة مختلفة.  �يتطلب توفري امل�ساعدة للنا�ص من خال 

�متطوعني  موظفني  �جللود  اجتماعية   – نف�سية  اأن�سطة 

مدربني على ذلك.

النف�سي - االجتماعي قد يجري  الدعم  التدريب على  اإن 

من  كجزء  مدرجة  اأ�  منف�سلة  حزمة  �سكل  على  تقدميه 

االإ�سعاف  للكوارث،  التاأهب  برامج  مثل،  قائمة  برامج 

الذي  ال�سكل  كان  �مهما  االجتماعية.   �الرعاية  االأ�يل 

يقدم فيه الربنامج، فاإنه يهدف اإلى رفع م�ستوى الرعاية 

�للمتطوعني  للموظفني  قوي  دعم  توفري  �اإلللى  للمنتفعني 

على حد �سواء.

لقد جرى تطوير دليل املدرب هذا من قبل املركز املرجعي 

للدعم النف�سي - االجتماعي  بق�سد تعزيز الفهم لعملية 

هذا  يف  عملية  اأداة  مبثابة  يكون  �لكي  نف�سها  التدريب 

ال�سياق.  �هو قائم على خربة تراكمت لدى حركة ال�سليب 

االأحمر على مدى العقد املن�سرم من خال العمل النف�سي 

كله. العامل  عرب  – االجتماعي 

تدريب  كيفية  حللول  تعليمات  على  امللللدرب  دليل  يحتوي 

امل�ساركني يف �ر�سة العمل اخلا�سة بوحدات التدريب على 

املحلي  املجتمع  القائم على  االجتماعي   - النف�سي  الدعم 

التدريب  �حلللدات  اإن  امللل�للسللارك.   كتاب  �سمن  �الللللواردة 

ال�سبع الواردة يف كتاب امل�سارك ميكن اعتمادها كربنامج 

تدريب متكامل يتنا�ل املهارات االأ�سا�سية للدعم النف�سي- 

�حللدات  ا�ستخدام  ميكن  ذلللك،  من  �بللداًل  االجتماعي.  

�تعترب  اأكرث حتديدًا.   تدريبية  فردية الحتياجات  تدريب 

الواردة يف  الن�سو�ص  �كذلك  للمدربني  االإر�سادات  جميع 

�حدات كتاب امل�سارك �عر��ص ال�سرائح ) �سايدات با�ر 

بوينت ( ذات طابع عام �ال بد من مواءمتها لتنا�سب كل 

بيئة ثقافية معنية يجري فيها التدريب.

ي�ستمل كتاب املدرب على ما يلي:

 – ال��ن��ف�����س��ي  ل��ل��دع��م  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ت��خ��ط��ي��ط  • ك��ي��ف��ي��ة 
االجتماعي التي توفر اقرتاحات لنوعني مختلفني من 

التدريب )تدريب املدربني �التدريب االأ�سا�سي( �التي 

تت�سمن قائمة بجوانب ينبغي ��سعها يف االعتبار عند 

التخطيط للتدريب يف بيئة خا�سة جلمعية �طنية معينة 

اأ� يف مكتب فرعي.

�هي  اجتماعية«   – نف�سية  بيئة  يف  التعلم«  »عملية   •
ت�سلط  �اأنها  كما  التعلم  بعملية  خا�سة  اأفكارًا  تتنا�ل 

�بدعم  بالتعلم  خا�سة  محددة  جوانب  على  ال�سوء 

التعلم يف البيئة النف�سية – االجتماعية.

 – النف�سي  بالدعم  خا�سة  عمل  لور�سة  االإع���داد   «  •
االإعللداد  كيفية  حللول  ن�سائح  يللورد  �هللو  االجتماعي« 

امل�سبق �كيفية العمل مع املرتجم �ما هي االأمور العملية 

التي ينبغي اأخذها يف االعتبار.

مما يوفر للمدرب معلومات حول  • »تنفيذ ور�سة العمل« 
كيفية تنظيم بداية جديدة لور�سة العمل �طرق تطبيق 

الأ�ساليب التعليم املختلفة )مثل العر��ص، املناق�سة مع 

لدى  التقييم  �اإجللراء  التلخي�ص  �كيفية  امل�ساركني( 

اختتام التدريب.

هي عبارة  بوينت«  »ب���اور  وع��رو���س  امل���درب  دليل  اإن   •
تطويرها  جللرى  مادية  تعليمية  م�ساعدة  اأد�ات  عن 

للمدرب  تللوفللر  �هللي  حللدة  على  تدريبية  �حلللدة  لكل 

اأهدافًا للتعلم �اقرتاحات ملو�سوعات مناق�سة �اأن�سطة 

مرجعية  ونقاط  بوينت«  »ب��اور  »�ساليدات«  و�سرائح 

للتوزيع  ن�سرات  �هناك  العر��ص.   لتوجيه  للمتحدث 
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معدة لا�ستخدام خال جل�سات التدريب ملحقة بكل 

�حدة تدريبية.

قر�ص مدمج يحتوي  ت�سمل:  بالتدريب  خا�سة  • موارد 
)بللا�ر  �سرائح  امللللدرب،  كتاب  امللل�للسللارك،  كتاب  على 

بوينت(  )بلللا�ر  �للسللرائللح  �سفحة  م�سطرة  بللويللنللت(، 

التدخل  �اأ�جلله  اخلا�سة  �سرائحك  عليها  تن�سئ  )كي 

النف�سي  الدعم  مركز  دليل  االجتماعي(.  النف�سي- 

االأملللل(  بللنللاء  )اإعللللادة  مللدمللج  �قللر�للص  االجتماعي   -

اخلا�سة مبركز الدعم النف�سي �االجتماعي التي ميكن 

التدريب.  �يف حال  التقدمي ملو�سوع  اال�ستعانة بها يف 

الرغبة باإنتاج ن�سخة معدلة من مواد التدريب، يرجى 

االت�سال مبركز الدعم النف�سي – االجتماعي.

الدعم  ملركز  االإل��ك��روين  املوقع  ب��زي��ارة  قم 

النف�شي- االجتماعي 

مع  بامل�ساركة  – االجتماعي  النف�سي  الدعم  مركز  يعمل 

االأجهزة االأخرى يف ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر من 

لاأفراد  االجتماعية   – النف�سية  االحتياجات  تلبية  اأجل 

�ا�سعة  بيانات  املركز قاعدة  �املجتمعات املحلية.  �ميلك 

ميكن  االجتماعي   – النف�سي  بالدعم  خا�سة  �من�سورات 

الو�سول اإليها من خال املوقع االإلكرت�ين

www.ifrc.org/psychodocial 

  حيث ميكن احل�سول على مزيد من املعلومات االأ�سا�سية 

الخ...  اإ�سافية  درا�سية  �حللاالت  تدريب  مواد  جانب  اإلى 

ميكنكم  جديدة  اأفكار  على  للح�سول  احلفز  اأجللل  فمن 

اأي�سًا اال�سرتاك يف ن�سرتنا االإلكرت�نية الف�سلية »التكيف 

مع االأزمات« �ن�سرتنا االإلكرت�نية ال�سهرية.

محلي،  مللدرب  اإيجاد  عن  ما  �طنية  جمعية  عجزت  اإذا 

ي�ستطيع مركز الدعم النف�سي - االجتماعي اأن ي�ساعد يف 

العثور على مدرب �اأن يقدم الن�سح حول برامج التدريب.

االجتماعي   - النف�شي  للدعم  املرجعي  املركز 

التابع لالحتاد الدويل

بوا�شطة ال�شليب االأحمر الدمنركي

Blegdamsvej 27، DK-2100 Copenhagen، Denmark
هاتف: 45+ 35 25 93 59 

psychosocial.center@ifrc.org :الربيد االإلكرت�ين

 www.ifrc.org/psychosocial :املوقع االإلكرت�ين
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ا�ستخدام كتاب املدرب وعر�س �سرائح

)�ساليدات باور بوينت(

للمعلومات.  ا�ستيعابهم  كيفية  يف  النا�ص  يختلف 
�الفقرات  التفاعلية  التمارين  الب�سرية،  فالعر��ص 

التعليمية الق�سرية ت�ساهم كلها يف خدمة اأ�ساليب التعلم 

املختلفة.  اإن التنويع يف اأ�ساليب التدريب �مراجعة م�سمون 

مواد التدريب يف عدد من ال�سيغ املختلفة �سوف ي�ساعد يف 

احلفاظ على اهتمام امل�ساركني �ا�ستيعاب التعلم.

جتمع ماحظات املدرب على �حدات التدريب بني االأن�سطة 

املدعومة  ال�سفهية  �الللعللر��للص  املتحدثني  �مللاحللظللات 

بعر��ص �سرائح )با�ر بوينت(، �يفرت�ص يف الو�سع املثايل 

اخلا�ص  الدليل  يف  الواردة  الن�سو�ص  امل�ساركون  يقراأ  اأن 

بهم �يكونوا م�ستعدين لور�سة العمل اإال اأن االأمور �ست�سري 

على نحو ح�سن حتى لو مل يفعلوا ذلك.

ال�شكل  �شتكون على  التدريب  تركيبة وحدات 

التايل:

للوحدة  االإجللمللايل  املق�سد  التعلم  اأهلللداف  ت�سكل   •
التدريبية.

بتهيئة  مي�سرًا  ب�سفتك  اأنللت  تقوم  حيث   – املقدمة   •
الدخول  على  امل�ساركني  �حفز  املو�سوع  �طرح  امل�سهد 

يف عملية التعلم.

• حتتوي كل وحدة تدريب على مقرتحات للنقاط اخلا�سة 
باالأن�سطة �بعمل املجموعات  �اأخرى خا�سة  باملتحدث 

مبا يتوافق مع الغاية من الوحدة التدريبية.

واإع��ادة  تلخي�سي  بن�ساط  التدريب  وح��دات  تنتهي   •
تذكري باالأهداف.

تكون  اأن  اأ�  ذاتها  بحد  تقوم  اأن  تدريب  �حدة  لكل  ميكن 

جزءًا من �ر�سة عمل ملدة اأطول ت�ستمل على عدة �حدات 

مع  متكيفا  يللكللون  اأن  الللتللدريللب  يف  �يفرت�ص  تللدريللبلليللة.  

الق�س�سية  املحلية فيما يخ�ص، درا�سات احلاالت  البنية 

تنعقد  التي  البيئة  من  ال�سور  تكون  �اأن  �ال�سيناريوهات 

اجلل�سات،  خللال  ذلللك  عمل  ميكن  العمل.   �ر�سة  فيها 

�اأنلله  كما  بوينت(  )بللا�ر  �سرائح  عر��ص  �يف  �االأن�سطة 

يتعني موائمة جميع االأن�سطة �اأعمال املجموعات �العر��ص 

مع البيئة الثقافية املعنية.

االأن�شطة واملناق�شات

االأن�سطة  مللن  علللدد  هللنللاك  املللللدرب،  مللاحللظللات  �سمن 

اإلى  االأن�سطة  هذه  �تهدف  تدريب.   �حدة  لكل  املقرتحة 

بني  ال�سلة  الوثيقة  مللدى  فهم  على  امل�ساركني  م�ساعدة 

ر�ؤيللاهللم  تو�سيع  �كللذلللك  اخلا�سة  �اأ��ساعهم  التدريب 

لعملهم من خال التفاعل مع اأع�ساء املجموعات االأخرى.  

بكل ب�ساطة، اأ�سقط اأي ن�ساط ال ترغب يف القيام به.

�تلل�للسللتللمللل مللاحللظللات املللللدرب اأيلل�للسللًا علللللى اقللرتاحللات 

بها  اال�ستعانة  املدربون  ي�ستطيع  امل�ساركني  مع  ملناق�سات 

حلث امل�ساركني على االإ�سهام يف املناق�سات اعتمادًا على 

جتاربهم ال�سخ�سية.  اإن الهدف من �راء ذلك هو تبادل 

اخلربات �حفز التفكري �التوعية �لي�ص حتمًا الو�سول اإلى 

ا�ستنتاجات.  �تبعًا الحتياجات كل جمموعة �اهتماماتها،  

ميكن اختيار مو�سوعات نقا�ص تختلف عن تلك الواردة يف 

كتاب املدرب.



15

كيفية التخطيط للتدريب اخلا�س

بالدعم النف�سي - االجتماعي

 – معر�ص االإعداد لور�سة عمل حول الدعم النف�سي  يف 
االجتماعي، فمن االأهمية مبكان اأخذ ما يلي يف االعتبار:

املطلوب التدريب  من  م�ستوى  هو  • ما 
حتقيقها يتعني  التي  االأهداف  هي  • ما 

ميدانيا. �املهارات  املعرفة  دمج  ميكن  • كيف 

تدريب املدربني

يو�سى بعقد �ر�سة عمل لتدريب املدربني،  اإذا كان هناك 

 - النف�سي  الدعم  مبو�سوع  املعرفة  يف  �سابق  قليل  قللدر 

االجتماعي لدى اجلمعية الوطنية �حيث يتواجد عدد كبري 

من االأ�سخا�ص الذين يحتاجون اإلى تدريب.

اإن �ر�سة عمل تدريب املدربني تقوم بتدريب امل�ساركني يف 

مو�سوع الدعم النف�سي - االجتماعي �يف املهارات املطلوبة 

يف  املتطوعني(  من  عادة  )هم  اآخرين  اأ�سخا�ص  لتدريب 

جمال الدعم النف�سي – االجتماعي.  اإن باالإمكان هيكلة 

اجلمعية  الحتياجات  تبعًا  مختلفة  بطرق  الور�سة  هللذه 

الوطنية املعنية.  اإال اأننا نو�سي عادة باأن ال يتم اإجناز مثل 

يتولى  اأن  �ينبغي  اأيللام.    5 تقل عن  الور�سة يف مدة  هذه 

مركز  �ي�ستطيع  متمر�ص،  مللدرب  املدربني  تدريب  �ر�سة 

الوطنية  اجلمعية  م�ساعدة  االجتماعي   - النف�سي  الدعم 

يف العثور على مدرب متمر�ص منا�سب.

اإما  تت�سل  خلفية  لديهم  الور�سة  هذه  مثل  يف  امل�ساركون 

اأ�  االجتماعية  الللرعللايللة  النف�سية،  ال�سحة  بال�سحة، 

التاأهب للكوارث.  �يرتا�ح العدد املثايل للم�ساركني ما بني 

12-18 م�ساركًا.  اأثر على اجلمعية الوطنية باأن ت�ستقطب 
يف  اآخرين  بتدريب  يقوموا  بللاأن  القدرة  لديهم  م�ساركني 

املجتمع املحلي.

املدربني  بتدريب  اخلا�سة  العمل  �ر�سة  اإلى  النظر  ينبغي 

على اأنها نقطة االنطاق.  �يجب حث امل�ساركني على اأن 

يخططوا الأن�سطة تدريب اأخرى خال انعقاد �ر�سة العمل 

نف�سها.

من خالل تدريب املدربني, يتاأهل امل�ساركون ملا يلي:

• االإملام برد�د الفعل النف�سية �االجتماعية �باالحتياجات 
�اأعمال التدخل املرتبطة بها مع احلفاظ على االحرتام 

للبيئة الثقافية املحلية 

التي  التدخل  اأعمال  من  متنوعة  ملجموعة  التخطيط   •
تراعي الظر�ف املحلية

• التخطيط جلل�سة تدريب يقومون بتنفيذها داخل اإطار 
�ر�سة عمل تدريب املدربني

كانت  اإذا  املحلية  البيئة  مع  تتا�ؤم  بحيث  املواد  • تعديل 
من  بد  �ال  للتوزيع.   اإ�سافية  لن�سرات  حاجة  هناك 

تخ�سي�ص �قت اإ�سايف لهذا الغر�ص.

تتوفر  اأن  يفر�ض  امل��ث��ايل  ال��و���ش��ع  يف 

 – النف�شي  ب��ال��دع��م  اخل��ا���ض  ل��ل��م��درب 

املعرفة  واأوج����ه  امل��ه��ارات  االج��ت��م��اع��ي 

التالية:

اإملام جيد بالعمل  اأ�  • خلفية حول ال�سحة العقلية 
اأ�  النف�سي  الطب  النف�ص،  علم  االجتماعي، 

الرعاية التمري�سية العقلية

االأحمر �الهال  االأحمر  بال�سليب  • معرفة 
املجال هذا  يف  العمل  بظر�ف  • اإملام 

تعليم  مبو�سوع  �اإملام  تي�سري  اأ�  تدريب  • مهارات 
البالغني

االآخرين. رعاية  يف  �خربة  • مهارات 
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يقوم رئي�ص املدربني عادة بتي�سري االأيام الثاثة اأ� االأربعة 

امل�ستقبل(  ملدربي  )اأي  للم�ساركني  تتهياأ  حني  يف  االأ�لللى 

فر�سة تي�سري اآخر يوم اأ� يومني.  ��سيحتاج االأمر اإلى يوم 

اأ� يومني اآخرين ملائمة التدريب �املواد مع البيئة املحلية.

التدريب االأ�شا�شي

مبو�سوع  اأ�سا�سي  تعريف  توفري  اإلى  التدريب  هذا  يهدف 

من  امل�ساركون  ياأتي  �قد  االجتماعي   – النف�سي  الدعم 

خلفيات متنوعة �لي�ص حتمًا من خلفية ذات �سلة بال�سحة، 

تختلف  �قد  االجتماعية.   الرعاية  اأ�  النف�سية  ال�سحة 

مدة هذا التدريب تبعًا حلاجة امل�ساركني �لطلب التدريب 

 18 فهو  للم�ساركني  املف�سل  االأعلللللى  العدد  اأمللا  نف�سه، 

�سخ�سًا.  �ينبغي اأن يكون ال�سخ�ص الذي يتولى التدريب 

االأ�سا�سي قد اجتاز �ر�سة عمل خا�سة بتدريب املدربني.

يف مثل هذا النوع من التدريب يتهياأ للم�ساركني 

ما يلي:

التدخل  �اأعمال  �باالحتياجات  الفعل  بللرد�د  االإملللام   •
احرتام  مع  االجتماعي   – النف�سي  بالدعم  اخلا�سة 

البيئة الثقافية املحلية.

• التخطيط ملجموعة متنوعة من اأعمال التدخل املراعية 
للظر�ف املحلية.

بيئة التدريب

هذا  يكون  ال  اأن  ينبغي  التدريب،  من  الفائدة  لتحقيق 

التدريب حدثًا معز�اًل.  ال بد من التخطيط له اإلى جانب 

 – النف�سي  بالدعم  خا�سة  اأخلللرى  تعزيزية  مللبللادرات 

االجتماعي تقوم بها اجلمعية الوطنية املعنية �اأن يتم دمج 

التدريب �سمن التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ستقبل.

�ت�سمل املو�سوعات التي ميكن اإثارتها مع اأ� داخل اجلمعية 

نف�سها ما يلي:

هذا  الفرعي  املكتب  اأ�  الوطنية  اجلمعية  تريد  ملاذا   •
التدريب �ملاذا تطلبه االآن؟

امل�ساركون  �سي�ستخدم  �كيف  فيه  �سي�سارك  الذي  من   •
مهاراتهم اجلديدة املكت�سبة؟

يف  هناك  �سيكون  هل  التدريب؟  متابعة  �ستتم  كيف   •
اجلمعية الوطنية اأ� يف املكتب الفرعي �سخ�ص م�سوؤ�ل 

اأي  املتطوعني يف  اأ� عن  املكت�سبة حديثًا  املهارات  عن 

برامج اأ� م�ساريع؟

احر�ص  املدربني،  بتدريب  خا�سًا  التدريب  كان  اإذا   •
للقيام  �قتًا  �حللدد  املدربني  موافقة  ا�ست�سدار  على 

بتدريب االآخرين.  كيف �سيتم تنظيم هذه التدريبات؟ 

من �سي�سارك فيها؟.

اأ�  اإ�سافية  د�رات  الأيللة  التخطيط  املمكن  من  هل   •
تن�سيطية.

ينبغي اأي�سًا تكييف التدريب مع البيئة اجلغرافية �الثقافية 

باملواد  قللوي  اإملللام  للمدرب  يكون  اأن  يكفي  �ال  املحلية،  

اأن تتوافر له بع�ص  الللواردة يف هذا الدليل فقط بل ال بد 

املعرفة باالحتياجات �الربامج النف�سية – االجتماعية يف 

املجتمع/ اأ� املنطقة التي يتم عقد التدريب فيها التدريب.  

حتقق من اأنه قد مت توزيع الن�سرات، الكتيبات اأ� املعلومات 

�قم  املنطقة  يف  – االجتماعي  النف�سي  بالدعم  اخلا�سة 

مبراجعتها.

املعنية،  للمجموعة  مائمة  اأكرث  التدريب  جعل  اأجل  من 

�على  يعتمد على جتاربه اخلا�سة  اأن  املدرب  يفرت�ص يف 

�اأن  كما  املحلية.   ال�سبكات  اأفلللراد  اأ�  زمللائلله  جتللارب 

محلية  م�ساريع  من  امل�ستمدة  االأداء  ح�سن  على  االأمثلة 

االحتياجات  �من  االجتماعي   – النف�سي  بالدعم  خا�سة 

القائمة فعًا لربامج من هذا النوع  �سوف ت�ساهم يف ��سع 

االأن�سطة �املناق�سات مو�سع التطبيق العملي.
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دل������������ي������������ل امل������������������درب

اعتماد االأهداف

بني  عليها  االتفاق  يتم  ملمو�سة  اأهللداف  حتديد  ينبغي 

املدرب �كل من اجلمعية الوطنية اأ� املكتب الفرعي بحيث 

تكون التوقعات حقيقية.  عندما يبداأ التدريب، يفرت�ص 

للعملية.  كما  اأن تكون م�سدر توجيه  االأهللداف  يف هذه 

ينبغي لتلك االأهداف اأن تعك�ص نوعية املعرفة �املهارات 

التي �سيظهرها امل�ساركون عند اختتام التدريب.

)SMART( :قم ب�سياغة اأهداف تت�سم باالآتي

 – املعامل  �ا�سحة    )Specific( محددة  اأهللداف   •
ينبغي اأال يكون هناك اأي التبا�ص حول ما هو املق�سود 

باالأهداف

)Measurable(  – ينبغي اأن تكون  للقيا�ص  • قابلة 
اأن  اأي  االأ�سكال  من  ب�سكل  للقيا�ص  قابلة  االإجنللازات 

يفر�ص على امل�ساركني اإثبات م�ستوى معني من املعرفة 

من خال عقد اختبار لهم لهذا الغر�ص عند اختتام 

التدريب.

اأهدافًا  حللدد   –  )Attainable( للتحقيق  قابلة   •
ي�ستطيع امل�ساركون حتقيقها مع االأخذ بعني االعتبار 

خلفياتهم �خرباتهم.

االأهداف  تكون  اأن  )Realistic(– ينبغي  • �اقعية 
متوافقة مع املواد املتاحة

االإجنللللللاز �مملللكلللنلللة  ملللحلللدد  بلللوقلللت  • ملللحلللكلللوملللة 
تنظيم  يللجللب   –  )Timely and Possible(

ب�سكل  املتاحة  �الت�سهيات  �املللواد  الزمني  اجلللد�ل 

يتيح للم�ساركني حتقيق اأهدافهم.

الهدف من التدريب

الهدف املفيد – يف ختام اجلل�سة االأ�لى، ينبغي اأن 

املبادئ  �بيان  امل�ساركون قادرين على حتديد  يكون 

اخلا�سة بالدعم النف�سي – االجتماعي.

الهدف الهزيل – يف نهاية اجلل�سة االأ�لى، �سيكون 

امل�ساركون قد اأمتوا قراءة الف�سل اخلا�ص بالدعم 

النف�سي – االجتماعي.

اإجناز التدريب ومتابعته

مت�سمنة  ال�سهادات  توزيع  يتم  التدريب،  اختتام  عند 

�حدات التدريب التي متت تغطيتها �مدة الد�رة التدريبية.  

تدريبًا  التدريب  كللان  اإذا  ما  اأي�سًا  ال�سهادات  �تو�سح 

التدريب  من  اآخر  نوع  اأي  اأ�  للمدربني  تدريبًا  اأ�  اأ�سا�سيًا 

املتخ�س�ص.  �من املحبذ، عند انعقاد التدريب االأ�سا�سي 

للمدربني، مناق�سة االآليات اخلا�سة بالد�رات التن�سيطية، 

�توفري االإِ�سراف ...الخ هناك، يف العادة �سيا�سة محددة 

خا�سة باملتابعة ��سمان اجلودة مبينه يف التوجيه اخلا�ص 

باالإ�سعاف االأ�يل.  اإذا كان ذلك ممكنًا، يرجى اتباع نف�ص 

 – النف�سي  بالدعم  التدريب اخلا�ص  املبادئ عند تطبيق 

االإ�سعاف  منللاذج  نف�ص  ا�ستخدام  ميكنكم  االجتماعي.  

االأ�يل بالن�سبة ل�سهادات التدريب على الدعم النف�سي – 

يف  ترتدد  ال  لديك،  �سك  اأي  �جود  حال  �يف  االجتماعي، 

االت�سال مبركز الدعم النف�سي – االجتماعي.

 



ا�ستخدام كتاب املدرب وعر�س

�ساليدات باور بوينت

املعرفة  مل�ساطرة  فريدة  فر�سة  العمل  �ر�سة  تعترب 
�املهارات لكن ال ينبغي االفرتا�ص باأن يكون النجاح حتميًا.  

االجتماعي   - النف�سي  الدعم  ق�سايا  حللول  التدريب  اإن 

اأن  اإذ  االإ�سافية  التحديات  بع�ص  يفر�ص  خا�ص  ب�سكل 

امل�ساركني قد يتعر�سون ال�ستعادة ذكرى  من خال جتارب 

اجلزء  هذا  يللورد  ��سدمات.   اأمل  على  تنطوي  �سخ�سية 

تو�سيات خا�سة با�سرتاتيجيات تدريب اأثبتت فعاليتها يف 

�التعلم  التدريب  لعملية  يعر�ص  كما  البالغني  تعلم  جمال 

حول الق�سايا النف�سية – االجتماعية.

التعلم بالن�شبة للبالغني

يقبلون  ال  جديدة،  معلومات  البالغني  على  تعر�ص  عندما 

عاملهم  يف  �تطبيقها  ا�ستيعابها  على  تلقائية  ب�سورة 

اجلديدة  املعلومات  با�ستيعاب  يهتم  التعلم  اخلللا�للص.  

�ال�سابقة �من ثم تكييفها كي  بالتجارب احلالية  �ربطها 

تتاءم مع حياة الفرد اخلا�سة اأ� مع ظر�ف عمله.  �غالبًا 

ما يتعلم البالغون على اأف�سل �جه يف ظل الظر�ف التالية:

• عندما ينطلق التعلم من �اقعهم اخلا�ص، �يرتكز على 
جتاربهم.

له. املحددة  االأهداف  التعلم  يحقق  • عندما 
بالتنوع. التعلم  اأ�ساليب  تت�سم  • عندما 

• عندما يرتبط التعلم بحياتهم اليومية �يكون له مغزى 
من اأجل امل�ستقبل

التطبيق  مو�سع  التعلم  ��سع  االإمكان  يف  يكون  • عندما 
الفوري.

طرق التعلم املختلفة

التعلم:  اأ�للسللاللليللب  مللن  رئي�سية  اأنللللواع  ثللاثللة  هللنللاك 

مييلون  النا�ص  معظم  �احلركي.   ال�سمعي  الب�سري، 

اأن  امللللدرب  �علللللى  اآخلللر.   اأ�للسلللللوب على  تف�سيل  اإللللى 

ياأخذ هذا االأمر بعني االعتبار عند التخطيط جلل�سة 

تدريبية.

اأف�سل  على  يتعلمون  االإب�سار  طريق  عن  املتعلمون 

�اأرقامًا  عبارات   – املعلومات  م�ساهدتهم  لدى  �جه 

مطبوعة على �سكل ن�سو�ص، �سور خرائط، ر�سومات 

اأ� غري ذلك من امل�ساعدات الب�سرية.  الذين  بيانية 

�ذلك  اأذهانهم«  يف  اأفامًا  »ينتجون  ب�سريًا  يتعلمون 

يولون  ما  �غالبًا  يطالعونها  التي  املعلومات  من خال 

اهتمامًا بلغة اجل�سد لدى االآخرين )تعبريات الوجه، 

العيون، الوقفة ... الخ(

املتعلمون عن طريق ال�سمع يتعلمون ب�سكل اأف�سل عن 

�سخ�ص  اإلللى  االإ�ستماع   – �احلديث  االإ�ستماع  طريق 

املو�سوع  مبناق�سة  لهم   �ال�سماح  معلومات  يعر�ص 

�طرح االأ�سئلة.  ي�ستطيع املتعلمون �سمعيًا اأن يتذكر�ا 

بدقة تفا�سيل املعلومات التي ي�ستمعون لها �سواء خال 

االنخراط يف  باإمكانهم  اأن  املحا�سرات.   اأو  املحادثة 

ب�سكل  اأفكارهم  ��سياغة  لاهتمام  مثرية  محادثات 

�ا�سح.

اأف�سل  ب�سكل  يتعلمون  فاإنهم  حركيًا،  املتعلمون  اأمللا 

الذين  هم  ه��وؤالء  ب��دين.   بن�ساط  القيام  طريق  عن 

يتعلمون »باملمار�سة« اأ� »الفاعلون« الذين يركز�ن اأكرث 

�يتعلمون ب�سورة اأ�سهل عندما تكون هناك اح�سا�سات 

ج�سدية – ال�سعور باجل�سد، حتريك البدن الخ.  اإنهم 

اأ�  – اأن عمل مناذج ح�سية  يدركون من خال الفعل 

امل�ساركة يف لعب االأد�ار اأمر ميثل بالن�سبة لهم اأ�سلوبًا 

جيدًا ال�ستيعاب املعلومات.
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يجب اأن تظل �ر�سة العمل التدريبية متمحورة دائمًا حول 

املتعلمني – مما يعني اأن امل�ساركني لهم د�ر ن�سط من حيث 

امل�ساركني  مع  �مناق�ستها  املطر�حة  باملو�سوعات  التفكري 

للتعّلم  املّي�سر  بعمل  القيام  هي  املللدرب  مهمة  االآخرين.  

�ي�ساهم  املناق�سات  يدير  اإنه  املعلم.   بعمل  للقيام  �لي�ص 

بطرح اأفكار ��جهات نظر. �قد يقرتح املدرب اأي�سًا تد�ين 

مالحظات بالن�سبة لبع�ض النقاط اإذ قد يكون ذلك اأ�سلوبًا 

جيدًا لرتتيب االأفكار �امل�ساعر لدى االأخذ باأ�سلوب التعلم 

القائم على التجربة.

امل�ساركني  �حياة  التدريب  مو�سوعات  بني  الربط  يعترب 

الدعم  على  التدريب  عند  اأ�سا�سيًا  اأمللرًا  عملهم  �ظر�ف 

التعلم من  ينقل عملية  اأنه  – االجتماعي.  ذلك  النف�سي 

احل�سول على معرفة جمردة اإلى مرحلة ا�ستيعاب مهارات 

باالأكادميية  ات�سامًا  اأقل  التدريب  يكون  عندها  جديدة.  

نف�ص  يف  �سخ�ص.   لكل  بالن�سبة  بالذات  ارتباطًا  �اأكللرث 

على  كبرية  متطلبات  يفر�ص  االأ�سلوب  هذا  فللاإن  الوقت، 

مهارات املدربني.

دعم امل�شاركني

يبدي  اأن  عليه  »يحرك احلديث«؟   اأن  املي�سر  على  ينبغي 

لدى  الطماأنينة  يبعث  �اأن  االإ�ستماع  يف  جيدة  مللهللارات 

امل�ساركني �يحفز الدعم العاطفي داخل املجموعة ال �سيما 

عند التعر�ص ملو�سوعات ح�سا�سة كما يحدث غالبًا عندما 

يتنا�ل التدريب مو�سوع الدعم النف�سي – االجتماعي.

من م�سوؤولية املدرب �سمان ما يلي:

ما  اأن  يعلمون  امل�ساركني  دع  ال�سرية.   على  احلفاظ   •
القاعة.   يبقى داخل  اأن  ينبغي  الدرا�سة  يقال يف قاعة 

�يو�سي باأن يتم االتفاق على القواعد االأ�سا�سية.  بهذا 

املهم  هو  ما  يحدد�ا  اأن  امل�ساركون  ي�ستطيع  ال�سكل، 

بالن�سبة لهم، �متى يتحدثون عن مو�سوعات ح�سا�سة 

اأ� عن اختبارات �سخ�سية خال فرتة التدريب.

�همومهم  اأفكارهم  طللرح  على  امل�ساركني  ت�سجيع   •
�مناق�سة كل �جهات النظر. �سدد على اأن لكل �سخ�ص 

احلللق يف احلللديللث د�ن اإلللللزام بلللاأن يللتللحللدث،  قللد ال 

يتحدث بع�ص امل�ساركني قد ال يتحدثون عن مو�سوعات 

ي�ستمعون  ال  اأنهم  يعني  ال  هذا  لكن  محددة  ح�سا�سة 

اإمكانية �جود فر�قات  اإلى  انتبه  اأ� ال يتعلمون �سيئًا.  

املثال،  �سبيل  )على  االجتماعي  النوع  ب�سبب  محتملة 

الرجال،  من  عليهن  اأ�سهل  يجدن  ما  غالبًا  الن�ساء 

احلديث عن مو�سوعات ح�سا�سة(.

امل�ساركون الذين تبد� عليهم عامات االنزعاج يجب   •
يقت�سيه  ما  ن�سحهم ح�سب  اأ�  ت�سجيعهم  اأ�  طماأنتهم 

احلال.

يجب اأن ي�سعر كل فرد من اأفراد املجموعة اأنه مو�سع   •
تقدير.  من املرجو اأن يكت�سب امل�ساركون �سعورًا مبلكية 

العملية عن طريق م�ساهمتهم يف مناق�سات املجموعة، 

لللكللن هلللذا اللل�للسللعللور ميللكللن تللعللزيللزه اإذا نلللّوه امللللدرب 

باملدخات املطر�حة.
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الفعل  �رد�د  امللل�للسللاعللر  عللن  احلللديللث  للللدى  اأنللله  تللذكللر   

الطريقة  خطاأ.   اأ�  �سواب  هو  ما  هناك  لي�ص  ال�سخ�سية 

اأمر  االآخرين  جتاه  ينفعل  اأ�  ال�سخ�ص  بها  يتحدث  التي 

اإ�ساءات  جتنب  يتيح  مبا  امل�ساركني  توجيه  حللا�ل  مهم.  

الفهم اأ� اإزالتها.  اإن اإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي �سوؤال 

االآخرين اإن كانوا ي�ساركون يف نف�ص الق�س�ص، اأ� يف رد�د 

الفعل اأ� امل�ساعر.

كيفية التعامل مع ردود الفعل

العاطفية القوية

جل�سات  خللال  تللرد  التي  احللللاالت  �درا�للسللة  االأمللثلللللة  اإن 

اأذهان امل�ساركني جتارب �سخ�سية  اإلى  التدريب قد تعيد 

يجري  ما  غالبًا  �املناق�سات  االأن�سطة  خال  اأنه  – ذلك 
حث امل�ساركني على العودة اإلى جتاربهم اخلا�سة – االأمر 

الذي قد يبعث لديهم ذكريات اأ� رد�د اأفعال موؤملة.  على 

مناق�سة  على  امل�ساركني  حث  تختار  قد  البديل،  �سبيل 

حكايات �رد�د فعل خا�سة باأ�سدقائهم اأ� باأ�سرهم بهدف 

جتنب اإثارة ذكريات �انفعاالت موؤملة.  ال تتعمق يف تفح�ص 

الذي  ما  باأنف�سهم  يقدر�ن  دعهم  امل�ساركني.   اختبارات 

يريد�ن االإف�ساح عنه �ب�سفتك مي�سرًا، ركز على التلميح 

باأن الق�س�ص �االأفكار �امل�ساعر جتد  دائما حًا لها.

يجر  مل  قا�سية  بتجارب  املفاجىء  الذهني  االرتباط  اإن 

مثل  عنيفة  فعل  رد�د  يثري  قللد  كامل  ب�سكل  ا�ستيعابها 

ذرف  اإل��ى  اأحيانًا  ي�سل  وق��د  باالإحباط  و�سعور  احل��زن، 

البداية  مرعبًا يف  االأمر  هذا  يبد�  قد  �الغ�سب.   الدموع 

لكنه قد يوفر الفر�سة الإي�ساح اأ�ساليب الرد على امل�ساعر 

كان  اإذا  ما  حتدد  التي  هي  كمي�سر  لباقتك  اإن  االأليمة.  

املجموعة  بح�سور  االأ��ساع  تلك  مع  التعامل  املنا�سب  من 

على  ذلك  عمل  اأحيانًا  االأف�سل  من  يكون  �قللد   بكاملها، 

نطاق فردي.

اإطار املجموعة  املواجهة �سمن  املنا�سب  اأن من  راأيت  اإذا 

�اأن هناك مت�سعًا كافيًا من الوقت لذلك، اأعط امل�ساركني 

رمبا  يللقللولللون.   مللا  اإلللى  �ا�ستمع  للتجا�ب  كافية  ف�سحة 

ما  يلي:  ما  طرحها  التييتعني   الوجيهة  االأ�سئلة  تت�سمن 

االأمر الهام يف هذه الق�سة الذي ...؟« »ماذا عملت عندما 

...؟ كيف تاأثرت باالأمر عندما ...؟«

من �سمن اال�ستجابات االأخرى املفيدة جدًا التنويه برد�د 

الفعل �اعتبارها طبيعية، »اأ�سكرك على اإ�سراكنا مبثل هذه 

اأننا مدركون  اال�ستجابات �الذكريات االأليمة«.  »اأنا �اثق 

النا�ص يجد�ن من  لكن معظم  االأمر  جميعًا مدى �سعوبة 

املوؤمل للغاية املر�ر مبثل هذا الو�سع«.

املتاأثر  ال�سخ�ص  باأن  تقرتح  قد  محد�دًا،  الوقت  كان  اإذا 

املللدرب  يعر�ص  اأن  اأ�  اآخللر  مب�سارك  االت�سال  ي�ستطيع 

االأمر  ملتابعة  الف�سحة  خال  الوقت  بع�ص  مت�سية  نف�سه 

مع ال�سخ�ص املعني.  اإذا كان االأمر �سر�ريًا، دع امل�سارك 

برفقته.   ما  �سخ�ص  �جللود  من  تاأكد  لكن  القاعة  يغادر 

حتدث اإلى جميع امل�ساركني عن احلادثة فورًا بعد �قوعها.   

حتى  انتظر  القاعة،  غللادر  قد  املتاأثر  ال�سخ�ص  كان  اإذا 

يعود.  اجعل الو�سع مريحًا بقدر االإمكان منوهًا باأن مثل 

اإن  ا�ساأل  االأحيان.   قا�سية يف بع�ص  تكون  االأمور قد  هذه 

كان اأي من امل�ساركني يرغب يف اإ�سراك االآخرين مب�ساعر 

تت�سل باملو�سوع.  من املوؤمل اأنه عندما تن�ساأ حوادث من 

من  هذا  اإن  اإيجابية.   معاجلة  �ستعالج  فاإنها  النوع  هذا 

اأ�  اأن يتاأثر املرء  �ساأنه تطمني امل�ساركني باأنه من املقبول 

ينفعل عاطفيًا �اأن ذلك اأمر ميكن معاجلته ب�سورة اآمنة 

�سمن اإطار املجموعة.
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قبل  م�سبق  اإعداد  اإلى  التدريبية  العمل  �ر�سة  حتتاج 
لغاية  متتد  فللرتة  اأحيانًا  االأمللر  ي�ستغرق  قد  طويل.  �قللت 

ثمة حاجة  كانت هناك  اإذا  ذلك  اأكرث من  �رمبا  �سهرين 

اإليها  االلتفات  اأمللور عديدة يجب  املللواد.  هناك  لرتجمة 

�اأهمها، ما يلي:

معلومات عن امل�شاركني

حا�ل اأن حت�سل على اأكرب قدر من املعلومات عن امل�ساركني 

يف �ر�سة العمل قبل عقدها بوقت طويل.  هناك ا�ستبيان 

يتم اإر�ساله مقدمًا اإلى امل�ساركني ال�ستدراج معلومات عما 

يلي:

�العمر • اجلن�ص 
اللغة • اإجادة 

العلمية • اخللفية 
اأ�  النف�سي - االجتماعي  الدعم  العمل يف جمال  • خربة 

يف جمال م�سابه

االأحمر ال�سليب  حركة  مع  • اخلربة 
امل�ستقبل( ملدربي  )بالن�سبة  ال�سابقة  التدريب  • خربة 

• خربة العمل مع املتطوعني )بالن�سبة ملدربي امل�ستقبل(
يف  تثار  اأن  يف  امل�ساركون  يرغب  التي  املو�سوعات   •
تطلب من  اأن  اإلى جانب ذلك، ميكنك  العمل.   �ر�سة 

للدرا�سة )قائمة على ق�سة  يعد�ا حالة  اأن  امل�ساركني 

املجاالت  يبني  �سخ�سيًا  تقريرًا  يعد�ا  اأن  اأ�  حقيقية( 

التي تنطوي على حتديات تواجههم يف عملهم اليومي.  

بحيث ت�سمن اأن يتنا�ل ق�سايا محلية

العمل �ر�سة  من  املتوخاة  • التوقعات 

عملية التعليم يف اإطار نف�سي - اإجتماعي

توزيع معلومات عامة  اأن يجري مع اال�ستبيان  من املمكن 

��ستكون  الور�سة.   من  الغاية  مت�سمنة  العمل  �ر�سة  عن 

اخلا�ص  التدريب  باأن  لل�سرح  اأي�سًا  منا�سبة  هذه اخلطوة 

– االجتماعي يبحث يف ق�سايا ح�سا�سة  النف�سي  بالدعم 

قد تثري انفعاالت غري معتادة.

انعقاد  قبل  املدرب  اإلى  اال�ستبيانات  تعاد  اأن  االأف�سل  من 

االإ�سايف.   لاإعداد  الوقت  من  مزيد  الإتاحة  العمل  �ر�سة 

نف�سها  امللللواد  اأ�  االأعللمللال  جلللد�ل  لتعديل  م�ستعدًا  كللن 

منا�سبًا.  ذلك  كان  حيثما  امل�ساركني،  لتوقعات  ا�ستجابة 

العمل  لور�سة  ي�ستعد�ن  امل�ساركني  اأن  من  التحقق  حا�ل 

بقراءة الوحدات التدريبية الازمة �مراجعتها.

تنظيم ور�شة العمل

�سمن  يوجد  العمل  بور�سة  خا�ص  ملخطط  منللوذج  هناك 

امللحق 3.  يو�سح هذا النموذج كيف ميكن تنظيم �ر�سة 

عمل تدريبية يف جمال الدعم النف�سي - االجتماعي تقوم 

على اأ�سا�ص �حدات التدريب من 1-7.  يرجى املاحظة 

باأن هذا املخطط يجب اأن ينظر اإليه كنموذج فقط لكيفية 

ترتيب االإطار الزمني �اأ�ساليب التدريب، �على كل مدرب 

اأن ي�سع جد�ال يتوافق مع االحتياجات �البيئة املحلية.

املعدات

الفرعي  املكتب  اأ�  الوطنية  اجلمعية  لللدى  تتوفر  ال  قللد 

جميع  �توفري  الدعم  مللواد  ل�سراء  املالية  املخ�س�سات 

املعدات الازمة للتدريب.

 

 



22

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

كلها  امللللواد  توفر  اأن  عليك  �سيكون  احللللاالت،  بع�ص  يف 

بنف�سك.  تذكر �جوب طباعة الن�سرة املعدة للتوزيع �املواد 

اخلا�سة باحلالة �املواد االأخرى الازمة التي �ستوزع على 

امل�ساركني خال �ر�سة العمل.

ت�سمل املعدات املفيدة عادة ما يلي:

اأ� جهاز عر�ص  �جهاز عر�ص  كومبيوتر محمول  • جهاز 
علوي ل�سرائح )با�ر بوينت(اأ� للعر��ص فوق الراأ�سية.

لتقدمي  مللدمللج  قللر�للص  �فلليللديللو/اأ�  تلفزيون  جللهللاز   •
املو�سوعات الرئي�سية يف �ر�سة العمل

للعمل  الت�ساقية  مذكرات  للكتابة،  اأقام  قابة،  • لوحة 
�سمن املجموعات

االإطار الزمني

ملدة  بالن�سبة  محليًا  املعتادة  العمل  �ساعات  على  اقت�سر 

الور�سة كل يوم.  ا�سمح باملر�نة يف جد�ل االأعمال حت�سبًا 

جهاز  عمل  )كتعطل  التاأخري  اإلللى  يللوؤدي  طللارئ  حلللد�ث 

العر�ص على �سبيل املثال، اأ� الدخول يف نقا�ص ذي �ساأن مل 

يكن مخططًا له(.

اإن تعدد اجلل�سات الق�سرية لدرا�سة املوا�سيع اأف�سل من 

عقد جل�سة مطولة �احدة.  تذكر �جوب تخ�سي�ص �قت 

لات�سال ال�سخ�سي �للرتفيه �ا�ستغل اأف�سل �قت يف اليوم 

للقيام باأكرث االأعمال اأهمية.

الطعام وال�شراب

– متى يكون  حتقق من تنظيم مو�سوع الطعام �ال�سراب 

الوقت االأن�سب لتنا�ل طعام الغداء �ف�سحة القهوة �كيف 

�سيتم تاأمني ذلك.  اأطلب توفري املاء �امل�سر�بات االأخرى 

يف قاعة التدريب.

ترتيب القاعة 

اأن  للم�ساركني  تريد  هل  القاعة.   ترتيب  مو�سوع  يف  فكر 

يجل�سوا كما يفعلون يف قاعة درا�سة تقليدية اأم يف مقاعد 

على �سكل U اأ� يف جمموعات اأ� غري ذلك؟  مهما كان نوع 

ي�ستطيعون  امل�ساركني  كل  اأن  من  حتقق  املعتمد،  الرتتيب 

م�ساهدة املدرب �ال�سا�سة/اللوح االأ�سود/ اللوحة القابة 

يكون  قد  دائللرة  �سكل  على  اجللو�ص  اإن  جيدة.   ب�سورة 

اأن  اإذ  تنا�ل مو�سوعات ح�سا�سة ��سعبة  فاعًا جدًا عند 

اأن ي�سع اجلميع على نف�ص امل�ستوى �رمبا  ذلك من �ساأنه 

يقل�ص من اختال توازن القوى الذي قد يطراأ على ��سعية 

التدريب.

فكر اأي�سًا فيما اإذا كان امل�ساركون يحتاجون الأدراج مكتبية 

ي�سهل من عملية  الدرج  توفر  اإن  خال جميع اجلل�سات.  

انعدام  لكن  املكتوبة،  املللواد  �تللبللادل  املاحظات  تد�ين 

على  �يحفز  اقوى  م�ساركة  ��سيلة  على  يحث  قد  االإدراج 

الوقوف واالنخراط يف تقم�ض االأدوار.
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تنفيذ ور�سة العمل

العمل  لور�سة  املختلفة  املراحل  هذا اجلزء يف  يبحث 
مرحلة  كللل  ت�سيري  كيفية  حللول  عملية  معلومات  �يلللورد 

ب�سكل منتج.  تنطبق هذه التو�سيات على غالبية الربامج 

التدريبية، رغم اأن هناك بع�ص املوؤ�سرات املحددة للتدريب 

اخلا�ص بالدعم النف�سي االجتماعي.

املقدمة

من  لذا  العمل.   �ر�سة  لنجاح  �سر�ريًا  االأ�ل  اليوم  يعترب 

ي�ست�سعر  اأن  يجب  اإيجابي.   بوقع  افتتاحه  مبكان  املهم 

امل�ساركون الراحة يف املوقع �يكون لديهم �قت كاف للتعرف 

اإلى بع�سهم البع�ص �اإلى مدربهم.  اإذا حتقق ذلك ب�سكل 

عمل  عاقات  تطوير  فر�سة  للم�ساركني  �ستتوفر  جيد، 

قائمة على الثقة – مما يزيد من اطمئنانهم كي ي�ساطر�ا 

االآخرين مبعلومات �سخ�سية �ح�سا�سة خال الد�رة.

بالت�سجيل �قم  اأثناء قيامهم  امل�ساركني �سخ�سيًا  ا�ستقبل 

االأ�سماء  �سارات  توفر  من  �حتقق  نف�سك  عن  بالتعرف 

ذلللك،  تبيح  املحلية  االأعللللراف  كللانللت  اإذا  للم�ساركني.  

ا�ستعمل االأ�سماء االأ�لى للم�ساركني بقدر امل�ستطاع.

القواعد  ��سع  على  معًا  يعملوا  اأن  امل�ساركني  على  يجب 

املدرب  يتوقعه  ملا  �طبقًا  باملجموعة  اخلا�سة  االأ�سا�سية 

منهم.  على �سبيل املثال

• دع امل�ساركني يدركون اأنهم مدعو�ن مل�ساطرة االآخرين 
جتاربهم �مهاراتهم �اأن ذلك االأمر له قيمته.

اأ�  ارتبكوا  كلما  االأ�سئلة  طللرح  على  امل�ساركني  حث   •
فاتهم فهم اأي �سيء 

لكل  مفيدة  الراجعة  التغذية  اأن  يدركون  امل�ساركني  • دع 
�احد يف املجموعة.

بناء  يعترب  النوع،  هذا  من  عمل  �ر�سة  خال  • ال�سرية: 
الثقة اأمرًا اأ�سا�سيًا. �سيكون هناك ت�سارك يف ق�س�ص 

يعر�سون  قللد  امللل�للسللاركللني  اأن  كما  عللديللدة  �سخ�سية 

اأنف�سهم لانفعال.  من االأهمية مبكان االتفاق على اأن 

كل �سيء يطرح بامل�ساركة داخل املجموعة �سيظل �سريًا.  

القاعدة غري  يوافق على هذه  اأن  ي�ستطيع  كل �سخ�ص 

القابلة للك�سر، عليه اأن يرفع يده.  اإذا كان ال�سخ�ص ال 

ي�ستطيع املوافقة على ذلك عليه اأال ي�سارك يف التدريب 

)يجب اأن ٍت�ساأل بالطبع ملاذا ال ميكنه املوافقة(.

• اأطلب من امل�ساركني اأن يغلقوا هواتفهم اجلوالة – اإذا 
كان ذلك غري ممكن، فلي�سعوها يف الو�سع ال�سامت 

امل�ساركني  اأحللد  كان  اإذا  البع�ص.   لبع�سهم  احرتامًا 

يف غمرة احلديث عن ق�سة خا�سة، فاإن من بني االأمور 

التي �سوف حتبطه جدًا مقاطعته بفعل رنة هاتفية قد 

ينجم عنها ان�سحاب ال�سخ�ص من اجلل�سة.

اأن  يدركون  امل�ساركني  دع  املواعيد.  دقة  على  �سدد   •
ما  لها  املحدد  الوقت  يف  �تختتم  �ستبداأ  العمل  �ر�سة 

تنا�ل طعام  �من  الف�سحات  �سريعًا من  يعود�ن  داموا 

الغداء.

للربنامج  مر�نة(  )فيه  زمني  بجد�ل  امل�ساركني  ز�د   •
�ا�سح  ب�سكل  اجللللد�ل  هللذا  يبني  اأن  يجب  بكامله.  

فللرتات  اإللللى  اال�لللسلللارة  مللع  �ست�سري اجلللللل�للسللات  كلليللف 

اال�سرتاحة �توقيتها.  اأ��سح لهم اأنه �سيكون من قبيل 

قلة االحرتام اأن يغادر �سخ�ص القاعة اأثناء قيام اأحد 

اإذا  �سخ�سية،  بتجربة  املجموعة  مب�ساطرة  امل�ساركني 

اأي  يف  القاعة  مغادرة  اإلللى  يحتاجون  امل�ساركون  كان 

على  احلمام«  اإلللى  للذهاب  »ا�سرتاحة  اأجللل  من  �قت 

ميكن  كيف  املجموعة  مع  اتفاقًا  اأعقد  املثال،  �سبيل 

ترتيب ذلك باأقل قدر من االإزعاج للجميع. 
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افتتاح االجتماع مبقدمة �سخ�سية   هيئ اجلو عن طريق 

تتحدث فيها عن خ�سائ�سك ال�سخ�سية املتعلق بخلفيتك 

حت�سن  لعلك  اأهميته.  له  مو�سوع  هذا  بللاأن  تعتقد  �ملللاذا 

تطور  عن  �سخ�سية  نبذة  حديثك  يف  اأدرجللت  اإذا  �سنعًا 

�عيك باأهمية الدعم النف�سي – االجتماعي.  من املوؤمل اأن 

يحفز ذلك اهتمام امل�ساركني.  بعد ذلك، ميكنك االنتقال 

اإلى الن�ساطات اخلا�سة بك�سر اجلمود.

يتمثل  العمل  �ر�سة  الفتتاح  عفوية  االأكللرث  االأ�سلوب  لعل 

يتعرف  بحيث  اجلمود  ك�سر  اأن�سطة  اأحللد  اإلللى  اللجوء  يف 

لوجودهم  باالرتياح  �ي�سعر�ن  البع�ص  بع�سهم  امل�ساركون 

ك�سر  بن�ساطات  خا�سة  مقرتحات  قائمة  هناك  هللنللا.  

اجلمود على �سفحة 26.

ي�ستطيع املدرب اقرتاح اأن يكون للمجموعة ا�سم – االأمر 

الذي قد ي�ساعد على اإن�ساء هوية لها.  �باإمكان امل�ساركني 

اأن يتفقوا على اال�سم فيما بينهم. 

بنّي للم�ساركني اأن التعلم عن الدعم النف�سي - االجتماعي 

�تلك  االجتماعية  النف�سية  العمليات  عن  التعلم  يتطلب 

ال�سخ�سية.   �الذكريات  �االختبارات  بامل�ساعر  املت�سلة 

�قد يوؤدي ذلك اإلى تاأثر اأحد اأفراد املجموعة تاأثرًا انفعاليًا 

�هو اأمر ميكن فهمه �قبوله.

ا�ستقطع بع�ص الوقت لعر�ص الربنامج كامًا �مناق�سته مع 

امل�ساركني.  حتقق من فهمك للتوقعات ��افق على اإحداث 

تغيريات حيثما كان ذلك منا�سبًا.

اأن�شطة ور�شة العمل

يت�سمن التدريب عادة عر��سًا من اأنواع مختلفة.  �يعترب 

هنا.   حا�سمًا  اأمللرًا  عليه  �املحافظة  االهتمام  ا�ستقطاب 

�فيما يلي بع�ص املعلومات املفيدة.

املقدمة: ا�ستحوذ على انتباه املجموعة عن طريق االإ�سارة 

ار�  املحلي،  جمتمعهم  يف  العهد  قريب  رئي�سي  حدث  اإلى 

لهم ق�سة ق�سرية اأ� اأبداأ باحلديث عن املو�سوع بنكتة.

االإمكان  يكون يف  بدقة بحيث  املو�سوع  اأح�سر  املو�سوع: 

تنا�له تنا�اًل مريحًا �افيًا خال الوقت املحدد لذلك.

تو�سح  رئي�سية  نقاط  ثالث  اأو  نقطتني  اخرت  التنظيم: 

بللاإيلل�للسللاح كللل نقطة عللن طريق  املللركللزيللة �قلللم  الللفللكللرة 

اال�ستعانة مبواد داعمة.

املواد الداعمة: اجمع موادًا تدعم النقاط املطروحة )من 

ابحث  ال�سخ�سية(.   جتاربك  من  اأ�  ال�سحف،  الكتب، 

االإح�سائيات،  كاالأمثلة،  لاهتمام  مثرية  مو�سوعات  عن 

�االقتبا�سات.  اأدخل على املوقع االإلكرت�ين اخلا�ص مبركز 

الدعم النف�سي - االجتماعي بحثًا عن املوارد.

تكرار  �تعيد  العر�ص  جتمل  بخا�سة  اختتم  اخلال�سة: 

املفهوم املركزي.

العمل يف جمموعات 

يتيح العمل يف جمموعات للم�ساركني اأن يتبادلوا االأفكار، 

العمل  ملهمة  فهمهم  �يعّمق  النظر  ��جللهللات  �التجارب 

اجلماعي �ملو�سوعه.  اإن النقا�سات اجلماعية التي تعقب 

حول  التفكري  فر�سة  امل�ساركني  تعطي  للمجموعة  ن�ساطًا 

املثايل، يجب  الو�سع  الن�ساط وم�ساهمتهم فيه.  يف  �سري 

ترتيب القاعات بحيث ال ميكن التن�ست على املجموعات 

املجموعة  من  اأطلب  املّي�سرين.   جانب  من  مراقبتها  اأ� 

تعيني اأحد االأ�سخا�ص ل�سبط الوقت ��سخ�ص اآخر لتد�ين 

املاحظات، عند اإ�سدار التعليمات اخلا�سة باملهمة.
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لعب االأدوار

يتيح لعب االأدوار للم�ساركني الفر�سة للتعاون واالنخراط 

ب�سكل ن�سط �تنا�ل مختلف املواقف �جتربة اأ�ساليب جديدة 

لل�سلوك.  �يف�سل بع�ص امل�ساركني امل�ساركة يف لعب االأد�ار 

�يف  اجلماعي  العمل  لاإ�سهام يف  متحم�سني  لكونهم غري 

املناق�سات العامة.  اإن اللجوء اإلى لعب االأد�ار يدخل تنويعًا 

للتعلم.   مختلفة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  �ي�سمن  التدريب  على 

تعليمات  اإعطاء  من  تاأكد  االأد�ار،   للعب  اال�ستعداد  عند 

مطبوعة  ن�سرة  بتوزيع  �قم  متثيلي  د�ر  كل  عن  تف�سيلية 

اإذا اأمكن.  عند تكليف امل�ساركني العمل �سمن جمموعات، 

عنّي، اإذا اأمكن، اأحد االأفراد ل�سبط الوقت �اآخر لتد�ين 

املاحظات �ثالثُا للمراقبة.  عندما يكون هناك عدد �تري 

جمموعات،  اأ�  ثنائيات  ت�سكيل  د�ن  يحول  امل�ساركني  من 

اأحر�ص على تعيني د�ر محدد لكل م�سارك.

دفر الت�شجيل )ال�شجل(

فيه  يد�نون  للم�ساركني  مفيدة  اأداة  الت�سجيل  دفرت  يعترب 

اإن  محدد.   مو�سوع  حول  �اأ�سئلتهم  اأفكارهم،  اآراءهللم، 

اآرائللهللم  تو�سيح  على  امل�ساركني  ت�ساعد  تللد�يللن  عملية 

لتد�ين  الت�سجيل  ا�ستخدام دفرت  اأي�سًا  اخلا�سة.  �ميكن 

دفرت  ا�ستخدام  عند  م�ستقبلية.   باأعمال  تتعلق  اأفللكللار 

امل�ساركني  مللن  اأطلللللب  الللعللر��للص  اأحلللد  عقب  الت�سجيل، 

مع  م�ساطرتها  قبل  اأفعالهم  �رد�د  اأفكارهم  يد�نوا  اأن 

م�ساركني اآخرين اأ� مع املجموعة.  هذا من �ساأنه اإعطا�ؤهم 

الوقت الازم الإعداد اأنف�سهم قبل التحدث.

اجلل�شات العامة

اأن  يجب  اجلماعية،  االأن�سطة  �عن  العر��ص  عن  مبعزل 

االأ�سئلة  �لطرح  للمناق�سات  املجال  العمل  �ر�سة  توفر 

هذه  مثل  ففي  العمومية،  اجلل�سات  يف  عليها  �االإجللابللة 

النظر �سمن  ��جهات  املعلومات  تبادل  اجلل�سات، يجري 

يف  ي�ساهموا  اأن  على  امل�ساركني  �حث  باأكملها  املجموعة 

الراجعة  �املعلومات  التعليقات  ا�ستدراج  االأمر عن طريق 

اأو االأ�سئلة بحيث ي�سعر كل فرد باأنه م�سمول بالن�ساط.

االأ�شئلة واالإجابات

ت�سمل عملية التدريب على التحقق مما اإذا كان امل�ساركون 

قد فهموا م�سمون الد�رة.  اإن باإمكان حتقيق ذلك عن 

طريق طرح االأ�سئلة باأ�ساليب مختلفة. اإن طرح االأ�سئلة عن 

التجارب ال�سخ�سية للم�ساركني حول مو�سوع معني يعترب 

من االأ�ساليب الفعالة يف احلث على امل�ساركة الن�سطة �على 

بكل حرية.   االأ�سئلة  بطرح  للم�ساركني  ي�سمح  �كما  التعلم 

�ي�ساعدهم على متابعة اأمور لها اأهمية يف نظرهم.  يجب 

اأن يكون لدى املدرب اإملام باملواد �يكون هو نف�سه جاهزًا 

ب�ساأنها.  �فيما يلي بع�ص املعلومات من  اأي �سوؤال  الإجابة 

اأجل عقد جل�سات فعالة لطرح االأ�سئلة �تلقي االإجابات.

طرح االأ�شئلة

اأنللواع  يف  فّكر  االأ�سئلة.   طللرح  توقيت  ب�ساأن  مقدمًا  فكر 

مختلفة من االأ�سئلة بحيث ي�ستهدف بع�سها، التحقق من 

امل�ساركني.  يجب  االآخر حتفيز  �بع�سها  اال�ستيعاب  مدى 

اأن يركز كل �سوؤال على مو�سوع �احد محدد بو�سوح.  �جه 

لكي  الراغبني  امل�ساركني  اأحد  اأدع  امل�ساركني.   لكل  �سوؤااًل 

يجيب عليه.  جتنب طرح االأ�سئلة ب�سرعة اأ� االإجابة على 

اأ�سئلتك اخلا�سة على الفور.

التعامل مع اإجابات امل�شاركني

يتحدث،  الذي  امل�سارك  على  �رّكللز  يقال  ملا  بانتباه  اأ�سغ 

حافظ على االت�سال الب�سري �اأعط اإ�سارات غري �سفهية 

احلركات  املفتوحة،  اجلل�سة  مثل  االنتباه،  على  تدليًا 

انتبه  لكن  املقاطعة  حللاذر  بالراأ�ص.  �الهزات  التعزيزية 

لاإ�سارات التي قد توحي باأن متعلمًا اآخر لديه الرغبة يف 

االإجابة.
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من املهم التنويه باالإجابات عن طريق الت�سجيع �امل�سادقة 

على ما هو �سحيح �مقبول يف االإجابات غري املكتملة.  اأما 

االإجابات اخلاطئة فعاجلها باأ�سلوب دبلوما�سي،  ذلك اأن 

تقدير الذات هو اأمر هام للغاية بالن�سبة للم�ساركني �يفرز 

ا�ستي�ساح  املفيد  نتيجة راجعة فورية �محددة.  �لعل من 

راأي امل�ساركني االآخرين عن طريق توجيه مثل هذا ال�سوؤال: 

»هل توافق على ذلك؟ هل ت�سارك يف نف�ص امل�ساعر؟

اإجابة اأ�شئلة امل�شاركني

تطرح على املدرب اأ�سئلة عديدة خال الد�رة �من املهم 

اأحد  ي�سعر  �اأن ال  االأ�سئلة على محمل اجلد  توؤخذ كل  اأن 

باأنه مو�سع جتاهل اأ� ا�ستخفاف.  �يعترب هذا االأمر اأكرث 

اأهمية عندما يكون مو�سوع التدريب هو الدعم النف�سي – 

االجتماعي.

ال�سوؤال  اأن  تعترب  ال  �سعبًا،  ال�سوؤال  كللان  اإذا  ترتبك  ال 

ذلك  يللريللد  ملللاذا  نف�سك  ا�للسللاأل  �سخ�سيًا،  ي�ستهدفك 

خلف  مبيته  نوايا  هناك  هل  يعرف.   اأن  حقًا  ال�سخ�ص 

احلاجة.   عند  ا�ستو�سحه  اأ�  ال�سوؤال  من  ال�سوؤال؟  حتقق 

– قد  اإذا كان ذلك منا�سبًا  امل�ساركني،  اإلى  ال�سوؤال  �جه 

يكون اأحدهم قادرًا على تقدمي اإجابة جيدة.  خذ الوقت 

الازم ل�سياغة االإجابة �حا�ل اأن جتيب على نحو ي�سمل 

اجلميع.

قد تطرح ق�سايا اأ� اأ�سئلة هامة تتطلب املعاجلة لكن �سيكون 

من ال�سعب التعامل معها حني طرحها.  �لكي ت�سمن باأن 

ال تتعر�ص تلك املو�سوعات لاإهمال، فاإن من املفيد تعليق 

لوحة قابة على اجلدار تد�ن عليها املو�سوعات املطلوب 

مناق�ستها.

تلخي�ض

برنامج  يتوخاها  التي  االأهللداف  بني  من  يكون  اأن  يجب   

�املهارات  املعرفة  تطبيق  من  امل�ساركني  متكني  التدريب 

التي يكت�سبونها يف بيئتهم العملية.

عن  النف�سي  ال�سغط  درجللة  اإلللى  بامل�ساركني  الو�سول  اإن 

طريق املغاالة يف كمية املعلومات ال يحفز كثريا احلما�ص 

على القيام بذلك.  يجب اأن ي�سعر امل�ساركون اأن التجربة 

فاإن  ال�سبب،  لهذا  ا�ستكملت.   قد  �اأنها  اإجمالها  مت  قد 

اجلل�سة اخلتامية اخلا�سة بالتلخي�ص، �املراجعة �التقييم 

هي جل�سة اأ�سا�سية ينبغي عدم التعجل فيها. 

 

اأ�شباب محتملة الأنواع مختلفة

من االإجابات

ال اإجابة

التعقيد؟ غاية  يف  ال�سوؤال  كان  • هل 
اآمنة؟ البيئة  • هل 

االهتمام؟ يبد�ن  املتعلمون  كان  • هل 
الرتكيز؟. امل�ساركون جمهد�ن �غري قادرين على  • هل 

 

اإجابة غري ذات �سلة

للفت  �سخ�سية  حللاجللة  عللن  �للسللدرت  االإجللابللة  هللل   •
االأنظار؟

• هل اأعطيت االإجابة حفاظا على ماء الوجه اإذ مل يكن 
بو�سع امل�سارك اأن يجيب.

تخمني

للتفكري؟ كافيًا  الوقت  يكن  مل  • هل 
ما؟ �سيء  لقول  �سغط  هناك  كان  • هل 

مربكًا؟ ال�سوؤال  كان  • هل 

اإجابة غري �سحيحة

ال�سوؤال؟ فهم  اأ�سيء  • هل 
للغاية؟ معقدًا  كان  • هل 

مربك؟ اأ�سلوب  م�ساغًا  ال�سوؤال  كان  • هل 
�احدة. مرة  اأ�سئلة  عدة  طرحت  • هل 

�سحيحة؟ غري  معلومات  املتعلم  لدى  • هل 
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للربنامج  تلخي�ص  لعمل  للم�ساركني  كافيًا  �قتًا  �ص  خ�سّ

من  معينة  اأجللللزاء  يللراجللعللوا  اأن  منهم  �اطلللللب  باأكمله 

من  يتحقق  اأن  �احللد  لكل  ي�سمح  التلخي�ص  الللربنللامللج.  

النقاط  جميع  اأن  من  التاأكد  جانب  اإلى  اال�ستيعاب  مدى 

قد متت تغطيتها تغطية �افية.  احر�ص على اأن ال ي�ستاأثر 

اأحد اأفراد املجموعة بقدر كبري من الوقت املخ�س�ص لهذا 

النقا�ص اإذ اإن من املهم اأن ي�سارك اجلميع يف العملية.

مللن اأجلللل اإتلللاحلللة املللجللال لللقلليللام اتلل�للسللاالت الحللقللة بني 

امل�ساركني، ميكن توزيع قائمة يوافق امل�ساركون اأن يد�نوا 

يجري  بعدها  بهم  اخلللا�للسللة  االتلل�للسللال  عللنللا�يللن  عليها 

ا�ستن�ساخ القائمة �توزيعها على امل�ساركني لدى مغادرتهم.

التقييم

الراجعة  باملعلومات  املدرب  التدريب  برنامج  تقييم  يز�د 

اإذا كانت االأهداف املحددة تت�سم بالواقعية �ما  مبينًا ما 

اإذا كانت التوقعات قابلة للتحقيق.  بذلك ت�ساهم املعلومات 

الراجعة يف حت�سني م�ستوى التدريب على مر الزمن �تعترب 

عامًا م�ساعدًا لتطوير املدرب على ال�سعيد املهني.

5 ميكن  هناك منوذج ال�ستبيان تقييمي مدرج يف امللحق 

ا�ستخدامه للح�سول على ر�ؤية حول كيف �جد امل�ساركون 

الد�رة التدريبية.  اإن اال�ستبيان مفيد اإال اأن هناك حاجة 

من  ��سخ�سية  فورية  راجعة  تغذية  على  للح�سول  اأي�سًا 

خال جل�سة تقييم يتم عقدها مع الفريق املتدرب.

االأ�سئلة التي قد يجيب عليها امل�ساركون يف النقا�س 

اجلماعي ت�سمل ما يلي:

النف�سي- بالدعم  معرفتك  ازدادت  حللد  اأي  اإللللى   •
االجتماعي؟

توقعاتك؟ العمل يف حتقيق  �ر�سة  اأي حد �ساهمت  • اإلى 
العمل؟ �ر�سة  اأهداف  حتققت  حد  اأي  • اإلى 

قابلة  التدريبية  الللللد�رة  ملللواد  كللانللت  حللد  اأي  اإللللى   •

اأين  خا�ص؟  ب�سكل  مفيدًا  كان  الذي  ما  لا�ستيعاب؟ 

كانت ال�سعوبات؟

الد�رة؟ خال  اأ�سعدك  الذي  • ما 
الد�رة؟ م�ستوى  من  للرفع  لديك  التي  املقرتحات  • ما 

تعلمتها؟ اأمور  ثاثة  اأهم  • اأ�رد 
التدريب؟ خال  بها  مررت  جتربة  اأهم  هي  • ما 

اأن  للمدرب  ت�سمح  امل�ساركني  مللع  احل�سنة  العاقة  اإن 

ي�ستدرج منهم املاحظات �يحثهم على النقد البناء.

معًا،  الراجعة  �املعلومات  اال�ستبيان  ا�ستخدام  جرى  اإذا 

يف  النقا�ص  يوؤثر  قد  ذلللك  �بعك�ص  اأ�اًل،  اال�ستبيان  �ّزع 

اجلل�سة العامة على اإجابات امل�ساركني.

الوداع

عقب مت�سية فرتة متتد لغاية خم�سة اأيام معًا، من االأرجح 

يكون  قد  بينهم.  فيما  عاقة  بوجود  امل�ساركون  ي�سعر  اأن 

االإف�ساح  �جللرى  �سخ�سية  ق�س�ص  يف  الت�سارك  جللرى 

عن جراح مكتومة.  لذا، مثلما تقوم بوداع �سديق عزيز، 

خ�س�ص �قتًا للرحيل �الوداع.
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خ�شائ�ض فريدة

دقائق  ب�سع  امل�ساركني  �اأعط  اأز�اجًا  اإلى  املجموعة  ق�سم 

لتبادل احلديث عن حياتهم �اهتماماتهم.  اجمع الفريق 

كله �اأ�سمح لكل م�سارك اأن يقدم �سريكه باال�سم �يتحدث 

عن اثنتني من خ�سائ�سهم الفريدة.

اأ�شياوؤك املف�شلة

اأن يخرب  اأز�اج �اطلب من امل�ساركني  اإلى  ق�سم املجموعة 

كل منهما االآخر عن طعامه املف�سل �يذكر ا�سم احليوان 

بعد  يللجللري  �ملللللاذا.   مياثله  مللا  اأف�سل  اأنللله  ي�سعر  اللللذي 

تقدمي  لدى  الفريق  �سمن  املعلومات  بهذه  الت�سارك  ذلك 

امل�ساركني بع�سهم لبع�ص.

قذف الكرة

على  طرية  كللرة  بقذف  �قللم  امل�ساركني  مللع  دائلللرة  �سكل 

فيما  اأ�سمائهم  عللن  امللل�للسللاركللون  يعلن  اللللدائلللرة.   ملللدار 

اأطلب  دقائق،  ب�سع  الكرة.  عقب  بد�ره  منهم  كل  يلتقط 

ا�سم  يذكر�ا  اأن  الكرة،  التقاطهم  اأثناء  امل�ساركني،  من 

هذا  مزا�لة  اأي�سًا  ميكن  بالكرة.   قذف  الذي  ال�سخ�ص 

اأ�سماء  اإب��دال  خالل  من  التدريبية  ال��دورة  اأثناء  الن�ساط 

االأ�سخا�ص ب�سوؤال �سريع عن املعلومات.  على �سبيل املثال، 

اخلا�سة  التوجيهية  املبادئ  هي  »مللا  املللدرب:  ي�ساأل  قد 

بربنامج ناجح للدعم النف�سي – االجتماعي؟« اأ� »ما هي 

مدار  على  الكرة  قذف  يجري  للحركة؟.  ال�سبعة  املبادئ 

الدائرة �يقومامل�ساركون باالإجابة اأثناء التقاطهم للكرة.

�شارات االأ�شماء

��سع  امل�ساركني  مللن  �احللد  كللل  ا�سم  حتمل  �للسللارة  جّهز 

اأن�سطة ك�سر اجلمود

�سارة  ب�سحب  م�سارك  كل  يقوم  علبة.    داخللل  ال�سارات 

حتمل ا�سمًا من العلبة ثم يحدد امل�سارك ال�سخ�ص الذي 

�سحب ا�سمه يقوم االثنان بالتعريف عن نف�سيهما.  يعترب 

للمجموعات  اخل�سو�ص  �جلله  على  مفيدًا  التمرين  هللذا 

الكبرية العدد املوؤلفة من 20 �سخ�سًا اأ� اأكرث.

حقيقة اأم خيال

نف�سه  عن  معلومات  اأربع  يد�ن  اأن  �سخ�ص  كل  من  اأطلب 

تكون اإحداها معلومة غري حقيقية.  يتنا�ب امل�ساركون يف 

تا�ة ما كتبوا ب�سوت مرتفع �يقوم باقي اأفراد املجموعة 

بتد�ين املعلومة التي يعتقد�ن باأنها غري �سحيحة.  عندما 

يفرغ اجلميع من تا�ة قوائم املاحظات ب�سوت مرتفع، 

اأي�سًا معلنًا عن  اأ�ل �سخ�ص ما كتب ب�سوت مرتفع  يقراأ 

املاحظة غري ال�سحيحة.  على اأفراد املجموعة بعد ذلك 

مقارنة اإجاباتهم اخلطية باالإجابات ال�سحيحة.

الع�شا ال�شحرية

ا�ساأل امل�ساركني ماذا كانوا �سيفعلون لو عرث�ا على ع�سا 

�سيغري�ن  كيف  اأ�سياء.   ثاثة  بتغيري  لهم  ت�سمح  �سحرية 

...؟ هذا  الخ  م�سر�ع هام  م�سكنهم؟  اأنف�سهم؟  عملهم؟ 

الن�ساط ي�ساعد املجموعة يف التعرف على رغبات االآخرين 

�اإحباطاتهم.

العثور  ميكن  اجلمود  بك�سر  خا�سة  اأخللرى  اأن�سطة  هناك 

لل�سحة  االإلللكللرت�ين  املوقع  »ريللرب�اليللن«،  موقع  يف  عليها 

االإجنابية التابع جلامعة جون هوبكنز.

   http://www.reproline.jhu.edu/index.htm 
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االأزمات والدعم النف�شي

االجتماعي

االأهداف التعلمية

يتعني على امل�ساركني اأن يكون يف مقد�رهم:

االأزمة ي�سكل  ما  • اإدراك 
االجتماعي الدعم  ي�سكل  ما  • فهم 

الوكاالت. بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر�سادات  �سوء  يف  االجتماعي   - النف�سي  الدعم  اأ�جه  • مناق�سة 
االأحمر  �الهال  االأحمر  ال�سليب  يف  �املوظفني  املتطوعني  عمل  كيفية  • ��سف 

مقدمة

حتدد هذه الوحدة التدريبية ماهية االأزمات �تعر�ص لفكرة 

باإر�سادات  تاأخذ  �هللي  االجتماعي.    – النف�سي  الدعم 

اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت لتو�سيح امل�ستويات 

املتطوعني  د�ر  تناق�ص  كما  االحتياجات.   من  املختلفة 

�املوظفني يف جمال الدعم النف�سي – االجتماعي.

 درا�سة حالة

م�شاعدة الناجني من حتطم طائرة يف بريو

يف يوم الثالث �الع�سرين من �سهر اأغ�سط�ص/اآب 2005، 

�سقطت طائرة بالقرب من قرية بوكالبا يف بري� �ا�ستعلت 

فيها النريان.  ا�ستجاب ال�سليب االأحمر يف بري� للحادثة 

الهبوط  اإل��ى  الطائرة  قائد  اأ�سطر  عندما  وقعت  التي 

متطوعًا   12 اإر�سال  جرى  اجلوية.  االأحللوال  �سوء  ب�سبب 

للعناية  احلللادث  موقع  اإلى  بري�  يف  االأحمر  ال�سليب  من 

بالناجني االثنني �اخلم�سني.  كان العديد من الناجني يف 

بك�سور يف  اأ�  بحر�ق خطرية  – اإما م�سابني  �سيئ  ��سع 

الذراعني �القدمني �القدم.  قالت مانويا �سيياز بريي�ص، 

مع  ل�سيق  بتعا�ن  عملوا  املتطوعني  اإن  املتطوعني  قائدة 

فرقة االإطفاء �ال�سرطة الوطنية �دائرة ال�سحة يف البحث 

عن ناجني على امتداد عملية االإغاثة.
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قم بافتتاح اجلل�سة ��سّلط ال�سوء على االأهداف التعلمية:

االأزمة. تعريف  هو  • ما 
– االجتماعي؟ النف�سي  الدعم  هو  • ما 

على  اعتمادًا  احلاجة  م�ستويات  ملختلف  ن�ستجيب  • كيف 
اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت

 - النف�سي  الدعم  جمال  يف  �املتطوعني  املوظفني  • د�ر 
االجتماعي 

الن�شاط 1-1

مناق�سة عامة 

الهدف

الفعل  رد�د  هي  �ما  االأزمللات  محددات  اإلى  التعرف 

املعتادة جتاه االأزمات.

املواد املطلوبة

اأ�  درا�سة احلالة من بري�(  اإلى  درا�سة حالة )انظر 

يكون  اأن  �يف�سل   )DVD( مدمج  قر�ص  ا�ستخدام 

من البيئة الثقافية حيث يعقد التدريب.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط.

اأ�سئلة للمناق�سة

اإن من طبيعة الو�سع االإن�ساين اأن يخترب املرء اأزمات 

خال حياته. 

لدى  مل�ستها  التي  االأزملللات  على  الفعل  رد�د  هي  ما 

اآخرين اأ� اختربتها بنف�سك؟

ما الذي جعل احلدث خطريا؟

كيف جتا�بت اأنت اأ� االآخر�ن؟

ما الذي ت�سبب يف حد�ث االنطباع االأكرب؟

�س 18 – 19 يف الدليل

اأنواع مختلفة من االأزمات

على  م�ستوياتها  مبينًا  االأزمات  ب�ساأن  موجزًا  تعريفًا  قدم 

ال�سعيدين الفردي �املجتمعي.

»االأزملللة عللبللارة عللن حللدث رئي�سي خللارج نطاق جتللارب 

احلياة اليومية ينطوي على تهديد خطري للذين ي�سيبهم 

�يقرتن عادة مب�ساعر العجز، الرعب �اخلوف« 

خ�سائ�ص االأزمات

• فجائية
• قوية

االعتيادية االإن�سانية  التجارب  اإطار  عن  عادة  • تخرج 
االأ�سخا�ص على  قوي  انفعايل  اأثر  • لها 

لدى  عللادة  الفعالة  التكيف  مهارات  على  تطغى  قد   •
الفرد اأ� املجموعة
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عمل  فيها  ين�سط  التي  االأزملللات  اأنلللواع  مختلف  اعر�ص 

النف�سي  املللجللال  يف  االأحللمللر  �الللهللال  االأحللمللر  ال�سليب 

االجتماعي.  هناك اأمثلة على ذلك مبينة على ال�سريحة 

االأزمللات  امل�سلحة،  النزاعات  الطبيعية  الكوارث  �ت�سمل 

املرتبطة بال�سحة، االإ�سعاف االأ�يل النف�سي.

اأر�سية – هزة  باك�ستان  بام/   .1
مدر�سة يف  رهائن  – اأزمة  ب�سان   .2

االإيدز – داء  اأفريقيا  زمبابوي/جنوب   .3
بهن. املتاجر  للن�ساء  �اإر�ساد  �ساخن  – خط  بلغاريا   .4

 – املحتلة  املناطق   – ال�سلطة  فل�سطني/مناطق   .5
اأطفال متاأثر�ن بالنزاع امل�سلح.

داخليًا مهجر�ن  – اأ�سخا�ص  كولومبيا   .6
الهندي املحيط  ت�سونامي  النكا:  اإند�ني�سيا/�سري   .7

– الجئون �سوريا   .8
م�سلح – نزاع  لبنان   .9

االإ�سعاف �سيارات  �سائقو  النم�سا:  اإ�سرائيل/   .10

مثال من اخلريطة

الهزة االأر�سية يف اإيران 2003

�سخ�ص  30000 • الوفيات: 
�سخ�ص  30000 • اجلرحى: 

�سخ�ص  75000 • امل�سرد�ن: 

مثال من اخلريطة

اأزمة رهائن مدر�سة ب�سان عام 2004 

– رهائن �بالغون  مدر�سة  طفل   1200 •
طفًا  155 االأقل  على  بينهم  قتلى  �سخ�سًا   334 •

مثال من اخلريطة

عام  )اأرقللام  زمبابوي  يف  باالإيدز  امل�سابون  االأ�سخا�ص 

)2005
من  اأعمارهم  بالغني  خم�سة  كل  من  �احد  اأ�   20% •
15-49 �سنة يعي�سون �هم م�سابون مبر�ص االإيدز.
نتيجة  يتامى  �سيغد�ن  اأطفال   4 كل  من  تقريبًا  • �احد 

اإ�سابتهم مبر�ص االإيدز.
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توؤثر عوامل مختلفة على طبيعة �قع احلدث �سواء بالن�سبة 

�للقدرة  نف�سه  للحدث  �يكون  املحلي.   للمجتمع  اأ�  للفرد 

الوقع  على  اأثللر  به  امل�سابني  اأ�لللئللك  لللدى  املواجهة  على 

النف�سي – االجتماعي للحدث اخلطري.

املواجهة  النا�ص يظهر�ن قدرة على  هناك عدد كبري من 

�توؤثر  ال�سدائد.   ن�سبيًا يف حاالت  ب�سكل جيد  التكيف  اأي 

لتحديد  اجتماعية  �نف�سية  بيولوجية  اجتماعية،  عوامل 

ما اإذا كان االأ�سخا�ص �سي�سيطر�ن اأ� يظهر�ن قدرة على 

املواجهة يف حاالت ال�سدة.

الن�شاط 2-1

مناق�سة ثنائية تليها جل�سة عامة

الهدف

ت�سخي�ص خ�سائ�ص االأزمات الظاهرة يف اجلد�ل

للم�ساركني. الن�ساط  من  الهدف  • ا�سرح 
على  اثنني  اثنني  العمل  امل�ساركني  من  اأطلب   •

االأ�سئلة ملدة 10 دقائق.

اأ�سئلة للمناق�سة

املطر�حة؟ االأحداث  خ�سائ�ص  هي  • ما 
اأزمات؟ منها  جعلت  التي  العوامل  هي  • ما 

بكاملها  املجموعة  بح�سور  جل�سة  يف  املو�سوع  تابع 

اأخرى من  اأنواعًا  اأن ي�سيفوا  �اطلب من امل�ساركني 

االأزمات.

قم بتعريف عنا�سر احلماية �عنا�سر املخاطرة:

اأثر  النا�ص بتخفيف  التي »حتمي«  • عنا�سر احلماية هي 
امل�سقات �ال�سعوبات التي تواجههم. 

عر�سة  النا�ص  جتعل  التي  هللي  املللخللاطللرة  عنا�سر   •
للمخاطر �تت�سبب يف زيادة ال�سدائد �ال�سعوبات.

اإن عنا�سر احلماية �املخاطرة التي توؤثر يف الوقع النف�سي 

يلي: مبا  محكومة  لاأزمة،  – االجتماعي 
• خ�سائ�س احلدث:

حدث طبيعي اأ� من �سنع االإن�سان، مدى التعمد، مدى 

اإمكانية منع احلد�ث، مدى االأثر، االأمل، درجة التوقع، 

مدة احلدث.

االأزمة: بعد  االأزمة وما  • بيئة 
الو�سول  اإمكانية  اليوم،  من  الوقت  اجلوية،  االأحللوال 

اإلى املنطقة، حجم الدمار املادي، عدد الناجني �عدد 

القتلى، عدد �فيات من االأطفال.

الفردية: • اخل�سائ�س 
اللللنلللوع االجللتللمللاعللي، االإعللللاقللللات، الللعللمللر، الللو�للسللع 

جتللارب  �الللبللدنلليللة،  العقلية  ال�سحة  االقللتلل�للسللادي، 

�سدمات �سابقة.

املحلي: واملجتمع  االأ�سرة  • موارد 
الرعاية،  �مقدمي  االأطللفللال  بللني  الللعللاقللات  طبيعة 

املجتمعي،  التما�سك  االجتماعي،  الن�ساط  �سبكات 
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النظام الديني �املرا�سم الدينية، الفر�ص االقت�سادية 

�التعليمية. 

 

الن�شاط 3-1

عمل من خال جمموعات تتبعه جل�سة عامة

الهدف

 – النف�سي  االأثللر  من  تزيد  التي  االأمللور  اإلللى  التعرف 

االجتماعي للكوارث.

املواد املطلوبة

باك�ستان  يف  االأر�سية  الهزة  من  حالة  درا�سات  توزيع 

عام 2005.

لكل  قابة  – لوحة   2005 عام  لندن  يف  تفجريات 

جمموعة.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط

ق�سم امل�ساركني اإلى جمموعات �سغرية من 3-4 اأفراد

ع�سر  ثم  احلالة  درا�سة  على  لاطاع  �قتًا  خ�س�ص 

دقائق للمناق�سة على م�ستوى املجموعة

يد�ن اأفراد املجموعة اإجاباتهم على ال�سوؤال املطر�ح 

للمناق�سة على اللوحة القابة �يعر�سونها يف اجلل�سة 

العامة

�سوؤال للمناق�سة

ما هي العوامل التي زادت من االأثر النف�سي االجتماعي 

للحدث؟
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درا�سة حالة

الهزة االأر�شية يف باك�شتان عام 2005

�فاة  80000 •
جريح  100000 •

م�سرد �سخ�ص  مليون   3،5 •

هزة  باك�ستان  �سربت   ،2005 عام  من  اأكتوبر  �سهر  يف 

�اأ�سابت بجراح  األف �سخ�ص   80 اأكرث من  قتلت  اأر�سية 

امل�سابني  من  العديد  كان  �سخ�ص.    100000 حوايل 

من االأطفال.  �قد اأدت ق�سوة الظر�ف اجلوية التي اأعقبت 

اإلى  اإ�سافة  املنطقة  اإلى  الو�سول  االأر�سية ��سعوبة  الهزة 

عدم توفر الت�سهيات ال�سحية �االأد�ية االأ�سا�سية، �املاأ�ى 

�غري ذلك من اأ�سكال االإغاثة اإلى زيادة قابلية التاأذي لدى 

ال�سكان املنكوبني اأثناء الكارثة نف�سها �فيما بعدها.

�كان  مبا�سرة  الهزة  عقب  الياأ�ص  على  باعثًا  الو�سع  كان 

الطق�ص  كللان  ال�سعوبة.   غاية  يف  املناطق  اإلللى  الو�سول 

من  فللرتة  بعد  مهدمة.   التحتية  �البنية  الللرب�دة  �سديد 

االأر�سية  الهزة  اأثللر  تقلي�ص  املمكن  من  اأ�سبح  الزمن، 

اإن�ساء م�ساحات اآمنة لاأطفال، اإيجاد اأن�سطة مهنية  مثل 

الطبيعية  الفعل  رد�د  حللول  املعلومات  �تللقللدمي  للن�ساء 

الأ��ساع غري طبيعية.

ما الذي اأدى اإلى تقلي�ص اأثر الهزة االأر�سية؟

بع�سًا بع�سهم  م�ساعدة  يف  النا�ص  • بداأ 
البناء. الإعادة  العملية  االأمور  معًا  الرجال  • تولى 

• بعد ��سول معونات االإغاثة، ا�ستطاعت املدار�ص املوؤقتة 
االأهمية  بالغ  اأمر  الدرا�سة  اأن  – اإذ  العمل  تبا�سر  اأن 

ل�سالح االأطفال.

• حتدثت الن�ساء فيما بينهن ��جدن اأنهن يواجهن نف�ص 
امل�ساكل.

ما الذي �ساعف من اأثر الهزة االأر�سية؟

الكارثة اأثر  • حجم 
الوفيات عدد  • ارتفاع 

اإلى  الو�سول  اجلبلية  املناطق  – جعلت  احلدث  • موقع 
ميكن  ال  مناطق  هللنللاك  �كللانللت  �سعبًا  اأمللللرًا  املللوقللع 

بلوغها اإال بالطائرات املر�حية.

املناطق  اإلى  االإغاثة  ��سول  ا�ستغرقها  التي  املدة  • طول 
املنكوبة �التي كانت يف غاية الوعورة.

القا�سي. ال�ستاء  – اقرتاب  اجلوية  • الظر�ف 
الزلزال. اأعقبت  التي  االرتدادية  • الهزات 

درا�سة حالة

تفجريات 7/7 – لندن 2005

�فاة  52 •
جريح  700 •

باملدينة اخلا�ص  النقل  نظام  • خلخلة 
الباد يف  املتنقلة  لات�ساالت  التحتية  البنية  • خلخلة 

عبارة   2005 يوليو/متوز   7 يوم  لندن  تفجريات  كانت 

التي  زمنيا  املن�سقة  القنابل  تفجريات  من  جمموعة  عن 

�للسللربللت نللظللام الللنللقللل يف لللنللدن خلللال �للسللاعللات اللللذر�ة 

ال�سباحية.  �قد ت�سبب بهذه التفجريات االنتحارية التي 

بريطانيا  تورط  بريطانيون  مت�سددون  اإ�سالميون  بها  قام 

يف حرب العراق �غريها من النزاعات امل�سلحة.

على  قنابل  ثاث  انفجرت  �سباحًا   8،50 ال�ساعة  عند 

ثانية يف ثاثة   50 �اأخرى  �احدة  تف�سل بني كل  فرتات 

من قطارات مرت� لندن.  �انفجرت قنبلة رابعة يف اإحدى 

ال�ساعة  عند  �ذلك  تقريبًا،  ب�ساعة  ذلك  بعد  احلافات 

التفجريات  �اأدت  تافي�ستوك.   �ساحة  يف  �سباحًا   9،47
�ت�سببت يف  اآخللريللن   700 �جللرح  راكللبللًا   52 اإلللى مقتل 

يف  خطرية  )خلخلة  باملدينة  اخلا�ص  النقل  نظام  خلخلة 

تفجريات  من  ال�سل�سلة  هذه  �سكلت  �قد  االأ�ل(.   اليوم 

يتعر�ص  اإرهابي  �اأفتك هجوم  اأ�سخم  االنتحارية  القنابل 

له نظام النقل يف لندن عرب التاريخ.

ما الذي قل�ص من اأثر التفجريات؟

�قد  �امل�سابني.   اجلرحى  اإلى  ب�سرعة  امل�ساعدة  ��سلت 
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اإزالللة  �متت  متكاملة  معلومات  مراكز  اإقامة  فللورًا  جرى 

اجتماعات  �عللقللدت  كللبللرية.   ب�سرعة  التفجريات  ركللام 

بعد ذلك بفرتة ق�سرية  املنكوبني  اإلى  املعلومات  الإي�سال 

�كانت هناك خطة قائمة للطوارئ قبل �قوع التفجريات.

ما الذي زاد من اأثر التفجريات؟

كون االأ�سخا�ص امل�سئولني عن التفجريات من داخل املجتمع 

الطريقة  املحلي،  املجتمع  اأ�سابت  التي  ال�سدمة  املحلي.  

للتفجريات  التخطيط  بها  جللرى  الللتللي  للغاية  الدقيقة 

�تنفيذها.  �قد �سعر الكثري�ن من �سكان لندن اأنه كان من 

املحتمل اأن يكونوا هم اأنف�سهم يف عداد ال�سحايا.

�س 23 – 25  يف الدليل

االحتياجات والدعم النف�شي - االجتماعي 

 – النف�سي  الللدعللم  تعريف  اإلللى  االآن  نلتفت  �سوف   •
يف  الواقعية  االأمثلة  بع�ص  على  �نطبقه  االجتماعي 

العامل.

م�ستويات  على  الدعم  تقدمي  كيفية  يف  نبحث  �سوف   •
مختلفة عرب املجتمع املحلي با�ستخدام الر�سم الهرمي 

اخلا�ص باللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت.

الللتللدريللب االأخللللرى يف هذه  اأخلللرى حللول �حلللدات   كلمة 

تتنا�ل  مثًا  تدريبية  التدريبية.  هناك �حدات  احلافظة 

ما يلي:

اخلا�سة �احتياجاتهم  • االأطفال 
املجتمع  على  القائم  االجتماعي   - النف�سي  الدعم   •

املحلي

الداعم �االت�سال  النف�سي   االأ�يل  • االإ�سعاف 

�للسللوف تللتلليللح هلللذه اللللوحلللدات الللفللر�للسللة للللللحللديللث حللول 

مو�سوعات �مهارات عملية يف مناطق محددة

الن�شاط 4-1

مناق�سة جماعية بني اأفراد الفريق

الهدف

دفع امل�ساركني اإلى التفكري يف االأ�جه املختلفة للدعم 

النف�سي االجتماعي.

املادة املطلوبة

لوحة قابة.

�شري الن�شاط

ا�سرح الغاية من الن�ساط للم�ساركني.  دّون على لوحة 

قّابة ما يعتربه امل�ساركون يف باب الدعم النف�سي – 

االجتماعي. 

�سوؤال املناق�سة

باب  يف  تدخل  اأنها  تعترب�ن  التي  العنا�سر  هي  ما 

الدعم النف�سي – االجتماعي؟ 
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الداخلية،  العمليات   = االجتماعي   – النف�سي  البعد 

العاطفية �الفكرية، �امل�ساعر �رد�د االأفعال.

البعد االجتماعي = العاقات – �سبكات االأ�سرة �املجتمع 

املحلي، القيم االجتماعية �املمار�سات االجتماعية.

من  بللداًل  املحلي  املجتمع  م�ستوى  على  العمل  يعترب   •
من  كبري  عللدد  لدعم  فعالة  ��سيلة  الللفللردي  امل�ستوى 

النف�سي -  الللدعللم  فلللاإن  الللطللريللقللة،  بللهللذه  الللنللا�للص.  

�يدعمها  االجتماعية  ال�سبكات  يللعللزز  االجتماعي 

حماية  يتعلموا  اأن  النا�ص  �ي�ساعد  �سليمة  تكن  مل  اإذا 

اأنف�سهم �حماية االآخرين اآخذا اإياهم بهذا ال�سكل نحو 

االنخراط يف اإنعا�ض اأنف�سهم.

• من املهم اإ�ِسراك املجتمع املحلي يف التخطيط الأن�سطة 
هذا  الأن  تنفيذها  �يف  االجتماعي   - النف�سي  الدعم 

من �ساأنه حماية املنكوبني �م�ساحلهم.

االأحللمللر  ال�سليب  يقدمها  الللتللي  اخلللدمللات  غالبية   •
موظفو  يكون  متطوعون.   يتوالها  االأحللمللر  �الللهللال 

ال�سليب االأحللمللر �الللهللال االأحللمللر عللادة جلللزءًا من 

ال�سليب  دعم  باالإمكان  فاإن  هنا  من  املحلي،  املجتمع 

االأحمر �الهال االأحمر اإلى قطاعات كبرية من النا�ص 

�اأن يلبي احتياجات املجتمعات املحلية.

الوكاالت  بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر�للسللادات  تظهر 

على �سكل ر�سم هرمي »نظامًا متعدد الطبقات من جوانب 

الدعم  �سنوف  الطبقات مختلف  التكاملي.  متثل  الدعم 

اأ� يف  اأ�قات االأزمة  النا�ص �سواء يف  اإليها  التي قد يحتاج 

ا�ستمرار  ��سع  يف  اأ�  التعمري  اإعللادة  من  مبكرة  مرحلة 

االآالم التي يعاين منها النا�ص على مدى �سنوات عديدة.

هي  االأربللعللة  امل�ستويات  هللذه  على  املقدمة  الدعم  اأنلللواع 

كالتايل:

1. اخلدمات االأ�سا�سية واالأمن
تتحقق حماية م�سالح النا�ص من خال تلبية احتياجاتهم 

احلاكمية  بلللاالأملللن،  الللتللمللتللع  يف  �حللقللوقللهللم  االأ�للسللا�للسلليللة 

�اخلدمات االأ�سا�سية مثل الطعام، املياه النظيفة، الرعاية 

ال�سحية �املاأ�ى.

هنا  االجتماعية   – النف�سية  اال�ستجابة  ت�سمل  قد   •
احلماية  �اأ�ساليب  اخلدمات  هذه  تو�سع  باأن  الدعوة 

عن  تنم  ب�سورة  تقدميها  يجري  �اأن  التنفيذ  مو�سع 

االحرتام �تكون منا�سبة اجتماعيًا.

2. دعم االأ�سرة واملجتمع املحلي
يف  امل�ساعدة  اإلللى  االأ�سخا�ص  مللن  اأقللل  عللدد  يحتاج  قللد 

الو�سول اإلى جماالت الدعم الرئي�سة التي توفرها االأ�سرة 

عادة يف  يقع  الذي  للخراب  �نتيجة  املحلية.   �املجتمعات 

�املجتمع  االأ�للسللرة  �سبكات  تنهار  فقد  الللطللوارئ،  حللاالت 

املحلي.

• قد ت�سمل اال�ستجابة النف�سية – االجتماعية هنا العثور 
ت�سجيع  ت�سمل  اأن  �ميكن  �سملها  �جمع  العائلة  على 

�سبكات الدعم االجتماعي.
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 3. الدعم املرّكز

اإ�سافة  اإللللى  ذلللك  بعد  الللنللا�للص  مللن  اأقلللل  عللدد  �سيحتاج 

النف�سية  الراحة  على  ترتكز  مبا�سرة  اأكللرث  دعم  اأ�سكال 

– االجتماعية.  قد يكون ذلك من خال تدخات فردية 
مدربون  عاملون  عللادة  بها  ي�سطلع  جمتمعية  اأ�  اأ�سرية 

�خا�سعون لاإ�سراف عليهم.

هنا  االجتماعية   – النف�سية  اال�ستجابة  ت�سمل  �قد   •
القائم  العنف  اأثللار  مع  التعامل  يف  للم�ساعدة  اأن�سطة 

على النوع االجتماعي مثل جمموعات الدعم ل�سحايا 

امل�سابني  باالأ�سخا�ص  خا�سة  اأن�سطة  اأ�  االغت�ساب 

باالإيدز.

املتخ�س�سة 4. اخلدمات 
للن�سبة  اإ�سايف  دعللم  هناك  الهرمي،  الر�سم  راأ�للص  على 

ال�سئيلة من ال�سكان الذين –برغم اأ�جه الدعم املذكورة 

يواجهون  �قللد  محتمل  غللري  ��سعهم  يللكللون  – قللد  اآنللفللًا 

�سعوبات كبرية يف حياتهم اليومية.

نف�سيًا  دعللمللًا  ت�سمل  قللد  املللجللال  هللذا  يف  امل�ساعدة   •
من  يعانون  الأ�سخا�ص  فقط  نف�سيًا  اأ�  اجتماعيًا   –
كافية  معاجلة  معاجلتها  ميكن  ال  عقلية  ا�سطرابات 

�سمن اإطار اخلدمات ال�سحية االأ�لية.

الن�شاط 5-1

عمل من خال جمموعا تليه جل�سات عامة

الهدف

 – النف�سي  الللدعللم  منافع  حللول  املعرفة  اكت�ساب 

االجتماعي. 

املادة املطلوبة

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

�شري الن�شاط

ق�ّسم  ال��ن�����س��اط.   م��ن  ال��غ��اي��ة  للم�ساركني  ا���س��رح 

 4-3 تتاألف من  اإلى جمموعات �سغرية  امل�ساركني 

اأفللللراد.  حللدد �قللتللًا لللاطللاع على درا�للسللة احلالة 

خال  املجموعة.   داخللل  للمناق�سة  دقائق   10 ثم 

اجلل�سة العامةل دّ�ن على لوحة قّابة ما الذي يعتربه 

�ما  –االجتماعي  النف�سي  للدعم  منافع  امل�ساركون 

الذي �سيحدث لو مل حت�سل جمموعة امل�سابني على 

الدعم.

اأ�سئلة للمناق�سة

ما هي منافع الدعم النف�سي – االجتماعي؟

املجموعة  ح�سول  عللدم  حللال  يف  العواقب  هللي  مللا 

امل�سابة على الدعم النف�سي – االجتماعي؟
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النا�س الذين يعي�سون وهم م�سابون مبر�س االإيدز 

يف زميبابوي

رد�د الفعل: العزلة، فقدان االإح�سا�ص باالنتماء، التحقري، 

امل�ستقبل،  ب�ساأن  الهموم  بالذنب،  ال�سعور  بالعار،  ال�سعور 

اخلوف على م�ستقبل االأطفال، القلق، االكتئاب، الرف�ص.

االحتياجات النف�سية االجتماعية

�امل�ساعدة  الطبية  اخلدمات  حول  �التوعية  • املعلومات 
املللحلللللي )ملللن خللال  اإطللللار املجتمع  املللتللوفللرة داخلللل 

جمللمللوعللات اللللدعلللم( بللهللدف مللنللع انللتللقللال املللر�للص 

�مكافحة التحقري.

�لذ�يه  امل�ساب  ال�سخ�ص  من  – لكل  �التفهم  • الدعم 
�للمجتمع املحلي

الخ التنظيف  الطعام،  – �سراء  العملي  • الدعم 

اإجراءات التدخل النف�سي – االجتماعي

عملية  معرفة   – االأبللطللال  ��للسللري  الللذكللريللات  كتب   •
�ذكريات اأ�سرية

• رعاية قائمة على االأ�سرة من قبل متطوعني الأ�سخا�ص 
معر�سني  اأ�سبحوا  �اأطفال  �ليتامى  باالإيدز  م�سابني 

لاإ�سابة باملر�ص.

عملي • دعم 
– مواد  داعمة  – جمموعات  الرعاية  مقدمي  • رعاية 

للحماية )�سابون – قفازات(

املنبوذين  االأ�سخا�ص  فيها  – اأدخلوا  اإبداعية  • اأن�سطة 
يف املجتمع املحلي.

من  التخفيف  املعلومات،  ن�سر   – توعوية  اأن�سطة   •
���سمة العار

الن�شاط 6-1

نقا�ص املجموعة

الغاية

حتديد االحتياج النف�سي – االجتماعي لاأفراد.

املادة املطلوبة

لوحة قابة.

اأ�سئلة املناق�سة

تعرف  ممن  �سخ�ص  فيه  �اجلله  ��سعًا  تخيل   •
م�سكلة

ما؟ حاجة  �جود  �سخ�ست  • كيف 
ال�سخ�ص؟ احتياجات  كانت  • ماذا 

االحتياجات؟ اآخر�ن هذه  اأ�  اأنت  �اجهت  • كيف 

د�ن مختلف اأنواع الدعم على لوحة قابة.

اأحر�ض على االنتباه للم�ساركني خالل هذا الن�ساط 

الن�ساط  ي�سبب  ب���اأن  اح��ت��م��ااًل  ه��ن��اك  الأن  وب��ع��ده 

ا�سطرابًا للم�ساركني.  كن جاهزًا لتقدمي امل�ساعدة 

كما هو مبني يف ف�سل املقدمة.
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�س 23 – 25  يف الدليل

دور املوظفني واملتطوعني

�على  رعاية غريهم  قللادر�ن على  النا�ص  غالبية  اأن  رغم 

التدريب  فاإن  الع�سيبة،  االأ�قللات  يف  الدعم  بع�ص  تقدمي 

املتطوعني  ي�ساعد  االجتماعي   - النف�سي  الللدعللم  على 

االأ�سا�سية  املبادئ  ببع�ص  �عيًا  اأكرث  يكونوا  كي  �املوظفني 

�التقنيات املفيدة يف جمال عملهم.

املطلوبة  املللهللارات  معرفة  التدريب  هللذا  اأهللداف  من  اإن 

ب�سورة  �تطبيقها  املهارات  تلك  م�ستوى  رفع  كيفية  �تعلم 

فعالة.

اخل�سائ�ص �ال�سمات امل�سرتكة ملقدمي امل�ساعدة:

للرعاية. �ا�ستعداد  جيدة  اإ�سغاء  • مهارات 
�مهارات  االجتماعي   - النف�سي  الدعم  مبركز  • معرفة 

جيدة للم�ساعدة 

 مزايا املتطوعني

يحوز�ن على ثقة االأ�سخا�ص امل�سابني �لديهم مدخل   •
مي�سر عليهم باالإ�سافة اإلى املعرفة املحلية

محيط  يف  ال�سعبة  املواقف  يف  يتدخلون  ما  كثريًا   •
ي�سكلون فيه جزءًا من املجتمع املحلي.

احتياجات املتطوعني

– االجتماعي النف�سي  بالدعم  اأ�سا�سية  معرفة   •
�الت�سجيع الدعم   •

املوارد  •

االأن�سطة االأ�سا�سية يف جمال تدريبهم

االأحكام اإ�سدار  بد�ن  االإ�ستماع   •
عملية معلومات  تقدمي   •

بالهد�ء تنعم  اآمنة  بيئة  توفري   •
يراعي  ب�سكل  االأ�سا�سية  لاحتياجات  اال�ستجابة   •

الثقافة ال�سائدة

اإلى  بحاجة  يكونون  قد  الذين  االأ�سخا�ص  حتديد   •
جهات  اإلللللى  �اإحللالللتللهللم  العقلية  اللل�للسللحللة  خللدمللات 

االخت�سا�ص
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تلخي�ض

الوحدة  الواردة يف  الرئي�سية  النقاط  افتتح مناق�سة حول 

التدريبية �احر�ص على مراجعة اأهداف الوحدة.

تنطوي  اأزمات  االأمثلة على  بع�ص  تورد  اأن  ت�ستطيع  • هل 
على احلاجة لدعم نف�سي – اجتماعي؟

مييزها؟ الذي  • ما 
– االجتماعي؟ النف�سي  الدعم  هو  • ما 

يف  االجللتللمللاعللي   – النف�سي  الللدعللم  ي�ساعد  مللللاذا   •
اال�ستجابة لازمات؟

من  املكت�سبة  املعرفة  ا�ستعمال  ميكنك  كيف  راأيك،  • يف 
بال�سليب  عملك  جمللال  يف  التدريبية  الللوحللدة  هللذه 

االأحمر �الهال االأحمر 

الن�شاط 7-1

عمل من خال جمموعات يتبعه جل�سة عامة

الهدف

الدعم  باحتياجات  املتعلقة  �املعرفة  االأفكار  تطبيق 

النف�سي - االجتماعي داخل البيئة املحلية للم�ساركني.

املادة املطلوبة

لوحة قابة لكل جمموعة.

�شري الن�شاط

من  اأطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

التمرين  يف  كما  املجموعات  بنف�ص  العمل  امل�ساركني 

ال�سابق.

�ص 20 دقيقة للمناق�سات داخل املجموعة.  دّ�ن  خ�سّ

املاحظات على لوحة قابة، قم بعر�سها بعد ذلك يف 

اجلل�سة العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة

يف  – االجللتللمللاعلليللة  النف�سية  االحللتلليللاجللات  هللي  مللا 

جمتمعك املحلي؟

كيف ميكن تلبيتها؟

حدد احتياجًا �احدًا �كيف ميكن تلبيته
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حاالت درا�شية اإ�شافية

درا�سة احلالة 1

في�شانات توغو ت�شتمر يف اإ�شقاط ال�شحايا

مل تكد تلتئم اجلراح النف�سية – االجتماعية التي اأعقبت 

غمرت  حتى  تللوغللو  �سمال  اجللتللاحللت  الللتللي  الفي�سانات 

االأمر  كان  – اأكوما�سي.   اأغوتيما  قوية  في�سانات جارفة 

املنطقة اخل�سبة عبارة عن كابو�ص  ل�سكان هذه  بالن�سبة 

النهر  تفجر �سفاف  الغزيرة جدًا يف  االأمطار  ت�سببت  اإذ 

فدمرت املنازل �ق�ست على املحا�سيل �ت�سببت يف ت�سريد 

حوايل األف �سخ�ص.

مزارعنا  االأمللطللار  دمللرت  �للسلليء.   كللل  خ�سرنا  لقد   ...«

�جرفت مخز�ناتنا من املوؤن �ممتلكاتنا.  مزارعنا غمرتها 

باملياه �مل تنجو حتى املا�سية.«  هكذا يعرب اإميانويل تيني 

كويف، �هو م�سئول يف مدر�سة جرى نقل 700 �سحية اإلى 

زالوا  ما  االأ�سخا�ص  ب�سع مئات من  اأن  �ي�سيف  باحتها.  

حتى  م�ساعدة  اأية  يتلقوا  �مل  القرية  �سائر  عن  معز�لني 

االآن.

خطر  اإلللى  اإ�سافة  مخيفة  �سحية  عواقب  االأفللق  يف  تلوح 

�اأمرا�ص  االإ�سهال  تف�ص  �لقد  الطعام.   يف  اأزمللة  حللد�ث 

اجلهاز اله�سمي �املا ريا يف املنطقة �ق�سي على مح�سول 

الذرة.  كما هلكت املا�سية بفعل الفي�سان – مما كان له 

اأثر �سلبي خطري على م�سادر الرزق يف املنطقة.

درا�سة احلالة 2

هجوم اإرهابي يف الهند

التفجريات  2008 �سربت �سل�سلة من  12 مايو  يف يوم 

الهجمات  اأفتك  من  تلك  كانت  جايبور.   مدينة  املن�سقة 

على  انفجرت  املا�سية.   ال�سنوات  �قعت  التي  االإرهابية 

االأخللرى، فن�سفت  تواتر دقيقة عن  �سبع قنابل على  االأقل 

�معبدًا هنديًا يف  �سعبية  �دكاكني  بالنا�ص  اأ�سواقًا مكتظة 

مدينة جايبور القدمية.  �قد مت العثور على قنبلة ثامنة، 

�قامت ال�سرطة بابطال مفعولها.  ارتفع عدد الوفيات اإلى 

80 �سخ�سًا بعد اأن مات مزيد من اجلرحى يف امل�ست�سفى 
فيما بلغ عدد اجلرحى 200.

الهوائية  الللدراجللات  اأن  �سهود  ذكللر  التفجريات،  عقب 

يف  االأر�لللص  على  ملقاة  كانت  باليد  جتر  التي  �العربات 

ال�سوارع داخل اأ�سوار املدينة.  �عرثت ال�سرطة على قطع 

من دراجات نارية يف عدد من مواقع التفجري – مما ي�سري 

اإلى اأنها هي التي ا�ستخدمت الإخفاء املتفجرات.

كان هناك ما جمموعه 7 تفجريات �قعت يف تتابع �سريع 

بالقرب من الهيكل املكر�ص لاإله الهندي هانومان �ذلك 

7،30 م�ساء �يف منطقة جما�رة مكتظة  ال�ساعة  حوايل 

بالدكاكني �االآثار �من �سمنها املوقع ال�سياحي الذي يعود 

��سوق  »ها�ا محال«  �امل�سمى  ع�سر  الثامن  للقرن  تاريخه 

»جوهري« املكتظ مبتاجر ال�ساغة على اجلانبني.  �قد دب 

الفزع يف املنطقة فور �قوع التفجري.

درا�سة احلالة 3

العي�س يف منطقة قتال

�اأربعمائة  املليون  »االأمل« غريبة على م�سامع  تعترب لفظة 

م�ساحة  عبارة عن  �هو  قطاع غزة  �سكان  من  ن�سمة  األف 

طويلة �سيقة من االأر�ص تقع بني البحر االأبي�ص املتو�سط، 

ال�سكان  ي�سعر  امل�سرية.   �سيناء  جزيرة  ��سبه  �اإ�سرائيل 

اإغللاق  جللرى  اأن  منذ  كبري  �سجن  يف  يعي�سون  �كللاأنللهللم 

اإذ  ال�سيد  مزا�لة  بالكاد  ال�سياد�ن  �ي�ستطيع  احلللد�د.  

يغامر  اأي قارب  النار على  االإ�سرائيلية تطلق  البحرية  اأن 

بالو�سول اإلى اأبعد من كيلومرت �احد عن ال�ساطئ.

اإن الفقر املدقع الذي يعي�ص فيه �سكان غزة ي�ساعف من 

تفاقم الو�سع القائم هناك، فمنذ اأن جرى ق�سف محطة 

 ،2006 يونيو/حزيران  �سهر  نهاية  ال�سخمة يف  الطاقة 

ا�سترياد  اأن  اإذ  م�سمون  غري  بالكهرباء  االإمللداد  اأ�سبح 

الوقود بات محد�دًا �ال تتوفر مياه ال�سرب اإال يف �ساعات 

محددة.
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ي�سود العنف كل مكان.  فالطائرات االإ�سرائيلية تقوم ب�سن 

باأنها حتوي  ليلية قاتلة �تدمر املنازل التي ت�ستبه  غارات 

قوات  بني  تقع  ا�ستباكات  �هناك  االأ�سلحة.   من  كميات 

تقريبًا  يومي  اأ�سا�ص  على  املتناف�سة  الفل�سطينية  االأمللن 

�كثريًا ما تقع هجمات م�سلحة.

عن  حلياته  مغزى  يعطي  اأن  اختار  �ساب  متطوع  يقول 

االأ�سلحة  من  هناك  »اإن  االأحمر  للهال  االن�سمام  طريق 

اأكرث مما يوجد من الطعام، �ال�سباب العاطلون عن العمل 

جتتذبهم االأ�سلحة النارية.

درا�سة احلالة 4

الفي�سان

البالغة  مارغريت  طفلتها  على  بالقلق  جللريتللر�د  ت�سعر 

من العمر �سنتني الأنها داأبت موؤخرًا على البكاء اأكرث من 

املعهود �رمبا اأنها تعاين من ال�سدمة.

تعي�ص جريتر�د �مارغريت يف زميبابوي يف منطقة تاأثرت 

اإفريقيا اجلنوبية  التي �سربت  بالفي�سانات  �سديدًا  تاأثرًا 

الفي�سان، دّمر  2008/2007.  عندما �قع  يف عامي 

اإلى  جلاأتا  �قللد  الطعام.   من  املللخللز�ن  �جللرف  االأكلللواخ 

مدر�سة ثانوية يف بداية االأمر ثم نقلتهما �ساحنة حكومية 

عديدة  اأ�سر  فقدت  لقد  االأحللمللر.   لل�سليب  مخيم  اإلللى 

اللجوء  اإلللى  �ا�سطرت  �ما�سيتها  محا�سيلها  منازلها، 

�راءهللا.  هناك م�ساكل عديدة يف منطقة  مخلفة قراها 

البعو�ص  بينما يكرث  النظيف،  للماء  الفي�سان، فا �جود 

�يبد� امل�ستقبل عاب�سًا للغاية.  لقد فقدت جريتر�د منزلها 

�مح�سولها الزراعي �ال تعرف ما الذي �سيحدث لها بعد 

ذلك.

يكون ذلك  اأن  بد  ال  لكن  �ستعي�ص  اأين  تعرف جريتر�د  ال 

على اأر�ص اأكرث ارتفاعًا اإذ اأنها تخ�سى اأن يعود الفي�سان.  

لقد خ�سرت كل �سيء �عليها اأن تبداأ من ال�سفر.

درا�سة احلالة 5

حكاية جندي طفل

اأنه  رغم  يقول جون  قريبًا« هكذا  تنتهي احلرب  اأن  »اآمل 

يعتقد اأن عائلته �ستحتاج اإلى �سنوات للعودة اإلى التعايف.  

اأريد  للم�ستقبل.   بالن�سبة  كبرية  اأحام  اأية  لدي  »لي�ست 

�ي�سيف  عمل«  على  �اح�سل  تعليمي  ا�ستكمل  اأن  فقط 

بابت�سامة نادرًا ما تعلو �جهه« اأنا �سعيد جدًا ... لقد رجعت 

�اأنا ال اأزال على قيد احلياة«

لقد اختطف جون البالغ من العمر 18 �سنة، �هو ع�سكري 

»قبل  منزله مرتني.   اأ�غندا، من  �سابق يف جي�ص حترير 

اأن يجري اختطايف كنت طالبًا اأ�سعر بال�سعادة.   كان يل 

خم�ص اأخوات �اأخ �احد« »عندما جرى اختطايف اأنا �اأخي، 

كنت اأعرف ما �سوف يحدث: كنا نعرف اأن جي�ص التحرير 

اختطاف  على  �يجربهم  �يعذبهم  االأطفال  ياأخذ  الثوري 

املتمردين ... كانوا يدربوننا ع�سكريًا.  لقد خ�ست معارك 

عديدة بحيث مل اأعد اأتذكر عددها«

الثوري.   التحرير  جي�ص  مع  كللان  بينما  قتل  جللون  �سقيق 

فاإن  الفرار،  اإلى  اإذا عمد�ا  اأنهم  االأطفال  املتمرد�ن  اأبلغ 

ال�سم  د�للص  �سيجري  اأنلله  اأ�  �سيقتلهم  االأ�غللنللدي  اجلي�ص 

معركة  اأعللقللاب  يف  ن�سرتخي  كنا  االأيلللام،  اأحللد  يف  لهم.« 

التعب   غاية  يف  �اجلميع  متطر  ال�سماء  كانت  عنيفة.  

بداأت اأفكر يف منزيل �اأ�سدقائي.  �يقول جون مل اأ�ستطع 

اأكرث من ذلك/ فوقفت على قدمي ��سرعت يف  االحتمال 

فاإن جنود اجلي�ص  �لده�سته،  اأحللد.   يتعقبه  الهرب«.  مل 

االأ�غندي الذين عرث�ا عليه يف نهاية املطاف، مل يقتلوه بل 

اقتاد�ه اإلى مع�سكر.«
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املنزل«�يقول  اإلللى  جللون  عللاد  �سنوات،  بثاث  ذلللك  بعد 

خ�سعت ملرا�سم تطهري تقليدية بعد اأن جرى ا�ستقبايل يف 

البيت« لكن كان هناك من �سرخ يف �جهي »لقد قتلت اأمي 

�اأبي.  قلت لهم اإين مل اأكن اأريد االلتحاق باملتمردين ... 

بل اختطفت اختطافًا«

التحق جون مبدر�سة مهنية لكي ي�سبح جنارًا يف البداية، 

ي�سفونني  كللانللوا  االآخلللر�ن  الللطللاب  �سعبًا.  االأملللر  كللان 

لذا  الذكريات،  ذهني  اإلللى  تعيد  كانت  م�سينة  ب�سفات 

ب�سكل  حت�سنت  االأمللور  لكن  الباقني.   عن  نف�سي  عزلت 

ذلك  عقب  اأنه  اإال  �سداقات«.   اإقامة  يف  ��سرعت  بطيء 

مرة  جللون  اختطاف  جللرى  الليل،  منت�سف  �يف  ب�سنتني 

ثانية.

»كنت يف غاية الفزع من عقوبة املوت الأين فررت من جي�ص 

ي�سربونه  �هم  جللرًا  املتمرد�ن  جللّره  الللثللوري«.   التحرير 

�يتباحثوا يف كيفية قتله.  لكن جون كان محظوظًا.  قرر 

اأحد القادة يف جي�ص التحرير اأن يبقي على حياتي الأنه كان 

متعلمًا جيدًا �ع�سكريًا من اأ�سحاب اخلربة.

يكونوا  مل  لكنهم  اأخللرى.  مرة  بالفرار  اإال  اأفكر  اأكللن  »مل 

ياأمتنونني هذه املرة  �ظلوا يراقبونني طوال الوقت«.  بعد 

ذلك بعدة �سهور، حالفه احلظ من جديد، فخال اإحدى 

�راءهم  املتمرد�ن  فخّلفه  خا�سرته،  يف  اأ�سيب  املعارك، 

لكن  يل  حدث  ما  يف  كثريًا  اأفكر  اإين  املع�سكر«  اإلى  �عاد 

باأنه  اآمل  اأزال  �ما  يوم  بعد  يومًا  اإبهامًا  تزيد  الذكريات 

�سياأتي يوم اأن�سى فيه االأمر برمته.  اإين اأتطلع قدمًا للعودة 

اأعتقد  ال  لكنني  اأخرى  مرة  الدرا�سة  �معا�دة  املنزل  اإلى 

اأين �سوف اأم�سي ب�سورة جيدة من جديد.
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ال�شغط النف�شي والتكيف

االأهداف التعلمية

على امل�ساركني اأن يكون مبقد�رهم:

النف�سي  لل�سغط  االأمد  طويلة  النتائج  �على  ال�سديد  النف�سي  ال�سغط  على  ال�سائعة  الفعل  رد�د  بني  • التمييز 
التكيف اآليات  مختلف  • تفهم 
بامل�ساعدة التكيف  • ممار�سة 

املتخ�س�سة  امل�ساعدة  لتقلي  االأ�سخا�ص  حتويل  باأ�سباب  قائمة  • اإعداد 

مقدمة

النف�سي  ال�سغط  اأ�سكال  التدريبية  الوحدة  هذه  تتنا�ل 

ا�سرتاتيجيات  تللبللني  �هلللي  �اللل�للسللديللد،  مللنلله  االعللتلليللادي 

التي  امل�ساعدة  ب�ساأن  �املتطوعني  التكيف �توجه املوظفني 

لطلب  التحويل  عليهم  يتعني  �متى  تقدميها  ي�ستطيعون 

م�ساعدة متخ�س�سة.

ال�شغط النف�شي وردود الفعل ال�شائعة عليه

اأعط تعريفاً مخت�سراً

نف�سيًا يف مرحلة ما من حياته  يواجه كل �سخ�ص �سغطًا 

غريه.  من  اأكللرث  ال�سغط  هذا  مثل  يواجه  البع�ص  اأن  اإال 

�سغط  من  اأزمللات  يعي�سون  الذين  االأ�سخا�ص  يعاين  �قد 

نف�سي �سديد.  كما �اإن االأ�سخا�ص املنخرطني يف خدمات 

امل�ساعدة الطارئة اأ� يف اخلدمات االجتماعية اأ� النف�سية 

– االجتماعية التي ت�ستهدف االأ�سخا�ص املحتاجني لها قد 
جدًا  عالية  م�ستويات  على  تنطوي  مواقف  اإلى  يتعر�سون 

من ال�سغط النف�سي.

�س 27 – 28  يف الدليل
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الن�شاط 1-2

مناق�سة يف اإطار املجموعة تعقبها مناق�سة عامة

الهدف

املختلفة  االأنللواع  على  التعرف  على  املقدرة  اكت�ساب 

من رد�د الفعل جتاه ال�سغط النف�سي �على موؤ�سرات 

ال�سغط النف�سي

�شري الن�شاط

ا�سرح الغاية من الن�ساط للم�ساركني

اأ�سخا�ص   4-3 من  جمموعات  اإلى  امل�ساركني  ق�سم 

�اأعط كل جمموعة 10 دقائق لاإجابة على االأ�سئلة

اأ�سئلة للمناق�سة

على�سغط  العادية  الفعل  �رد�د  املللوؤ�للسللرات  هي  ما 

نف�سي تلم�سه لدى �سديق لك اأ� لدى اأحد زمائك اأ� 

اأقاربك؟

�سف خم�سة اأنواع على االأقل من اأنواع ال�سلوك اأ� رد�د 

الفعل البدنية الدالة على ال�سغط النف�سي

ناق�ص ما هيه ال�سغط النف�سي يف اجلل�سة العامة �د�ن 

رد�د الفعل على ال�سغط النف�سي �موؤ�سراته على لوحة 

قابة.

عد اإلى هذه النقاط لدى عر�ض ال�سرائح الحقًا

اإن ال�سغط النف�سي هو رد فعل طبيعي على حتد بدين اأ� 

مع  متوازنة  غري  املتطلبات  تكون  عندما  �يحدث  عاطفي 

املوارد املتاحة للتكيف.

هناك اأنواع مختلفة من ال�سغط النف�سي:

ميثل  �هو  االأ�سا�ص  خط  اليومي  النف�سي  ال�سغط   •
تلك التحديات يف احلياة التي تبقينا على قيد احلذر 

قيمة  �ال  تافهة  احلياة  ت�سبح  بد�نها  �التي  �التيقظ 

لها يف نهاية املطاف.
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ت�ستمر  عندما  يحدث  الرتاكمي  النف�سي  ال�سغط   •
على  �توؤثر  الزمن  مر  على  النف�سي  ال�سغط  م�سادر 

منط احلياة الطبيعي.

تلك  ميثل  )ال�سدمة(  احل���رج  النف�سي  ال�سغط   •
املتطلبات  تلبية  االأفللراد عن  فيها  يعجز  التي  املواقف 

انهيار  اأ�  بدين  انهيار  من  �يعانون  عليهم  املفر��سة 

نف�سي.  

ما  النف�سي  ال�سغط  �جود  ال�سائعة على  املوؤ�سرات  ت�سمل 

يلي:

موؤ�سرات ج�سدية مثل االأمل يف املعدة، ال�سعور بالتعب  •
موؤ�سرات ذهنية مثل �سعوبة الرتكيز، فقدان ال�سعور   •

بالوقت

موؤ�سرات عاطفية مثل القلق �احلزن  •
موؤ�سرات روحية كاأن تبد� احلياة با معنى  •

الكحول،  تعاطي  االإفراط يف  مثل  �سلوكية  موؤ�سرات   •
التهور �ال�سعور بانعدام الفائدة.

مع  النزاع  الذات،  على  االنكفاء  �سخ�سية  موؤ�سرات   •
االآخرين

�س 27 – 28  يف الدليل

ال�شغط النف�شي ال�شديد وردود الفعل ال�شائعة

�سنلتفت االآن اإلى عنا�سر اأكرث تعقيدًا يف ال�سغط النف�سي 

– عندما ي�سبح ال�سغط النف�سي �سديدا. �غالبًا ما يكون 

هذا هو الو�سع الذي ين�سط فيه ال�سليب االأحمر �الهال 

االأحمر.

من  النوع  لهذا  ال�سائعة  الفعل  رد�د  عن  اأ�اًل  �سنتحدث 

ال�سغط النف�سي.

نف�سي  �سغط  من  النا�ص  فيها  يعاين  ملواقف  اأمثلة  اأعللط 

�سديد

يعي�ص ال�سكان باملناطق الفل�سطينية املحتلة يف ظل ظر�ف 

العمليات  ب�سبب  اليومي  النف�سي  ال�سغط  مللن  قا�سية 

للغاية  محد�دة  حتركاتهم  املللنللازل.   �تدمري  الع�سكرية 

االأرا�سي فيما مت�سي  �يعاين كثري�ن منهم من م�سادرة 

امل�ستوطنات يف التو�سع على خلفية العنف امل�ستمر.  يف ظل 

ي�سبح اخلوف من  النف�سي،  بال�سغط  املفعم  الو�سع  هذا 

فقدان املنزل، اأ� االأحبة، اأ� حتى فقدان ال�سخ�ص حلياته 

اأمرًا عاديًا.
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الن�شاط 2-2

مناق�سة يف اطار املجموعة تعقبها جل�سة عامة

الهدف

تطبيق عملية التقييم الأ�سباب ال�سغط النف�سي ال�سديد 

�لرد�د الفعل عليه.  التعرف اإلى اأنواع ال�سغط النف�سي 

املختلفة املت�سلة مبختلف اأنواع االأ��ساع املتاأزمة.

املادة املطلوبة

�سيناريو �احد لكل جمموعة.

�شري الن�شاط

من  اأط��ل��ب  الن�ساط.   م��ن  الغاية  للم�ساركني  ا���س��رح 

الواحدة  تتاألف  اإلى جمموعات  ينق�سموا  اأن  امل�ساركني 

يطلعون  املجموعة  اأفللراد  دع  اأفلللراد.    4-3 من  منها 

داخل  للمناق�سة  دقيقة   20 �ص  �خ�سّ ال�سيناريو  على 

املجموعة.

على  ا�ستنتاجاتهم  ت�سجيل  املجموعة  اأفراد  من  اأطلب 

العامة  اجلل�سة  يف  موجزا  عر�سًا  �اأعللد  قابة  لوحة 

داعيًا املجموعات لعر�ص عملها بالتتابع.

التي  العر��ص  على  الراجعة  التغذية  املجموعة  اأعللط 

كيف  ا�ساألهم  بذلك،  ي�سمح  الوقت  كان  اإذا  قدموها.  

تو�سلوا اإلى نتائجهم.

اأ�سئلة للمناق�سة

املحتملة  الفعل  �رد�د  النف�سي  ال�سغط  اأ�سباب  ما هي 

النا�ص  لدى مختلف جمموعات  النف�سي  ال�سغط  جتاه 

املعوقني(  ال�سن،  كبار  الرجال،  الن�ساء،  )االأطللفللال، 

�سمن اإطار احلالة املو�سوفة

�سيناريو من اإندوني�سيا

يف اأعقاب ت�سونامي املحيط الهادىء

كانت »اإيو« يف الرابعة ع�سرة من عمرها عندما �سرب 

فقدت    .2004 عام  باإند�ني�سيا  ميلوبا،  الت�سونامي 

لكن  اأ�سدقائها  من  �العديد  ممتلكاتها  منزلها،  »اإيو« 

االأ�سواأ من ذلك كله، فقدت اأختها »يويل« التي تكربها 

ب�سنتني.  ملدة 4 �سهور مل جتر�ؤ » ايو« على النز�ل اإلى 

لديها  كان  الت�سونامي.   قبل  تعي�ص  كانت  حيث  البحر 

كوابي�ص �مل يكن لديها اإميان بامل�ستقبل )يف ال�سريحة، 

قبل  يقوم منزلها  كان  بعد احلدث حيث  �سنة  اإيو  تقف 

الكارثة(.

كان  »ايللو«  فعل  رد  اأن  يعتقد�ن  ملللاذا  امل�ساركني  ا�ساأل 

على هذا ال�سكل، ثم اطلب منهم اأن يذكر�ا رد�د الفعل 

بتغطية  قللم  ال�سديد:  النف�سي  ال�سغط  على  املعتادة 

النف�سية  البدنية،  اأي  الثاث  الفعل  رد�د  جمموعات 

�االجتماعية. 

ن�شاط اإ�شايف

اعملوا ب�سكل ز�جي على اأن يتبع ذلك جل�سة عامة

الهدف

الفعل  لرد�د  عمقًا  اأكرث  �سخ�سية  معرفة  اإلى  التو�سل 

على ال�سغط النف�سي ال�سديد.

املواد املطلوبة

�رق �اأقام

�شري الن�شاط

امل�ساركني  دع  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

يفكر�ن مليا باالأ�سئلة ملدة دقيقة اأ� دقيقتني �اأن يد�نوا 

كل  ين�سم  اأن  امل�ساركني  مللن  اأطلللللب  ثللم  اإجللابللاتللهللم.  

رد�د  �يف  راأ�ا  فيما  �يت�ساركوا  اآخر  �سخ�ص  اإلى  منهم 

الفعل التي د�نوها.  خال اجلل�سة العامة، ا�ساأل بع�ص 

كانت  املد�نة  الفعل  رد�د  من  كم  الثنائية  املجموعات 

متماثلة اأ� مت�سابهة.

اأ�سئلة للمناق�سة

�كل  منزله  خ�سارة  اإلللى  اأ�سدقائك  اأف�سل  تعر�ص  لو 

عائلته،  اأفللراد  من  مقربًا  ع�سوا  اأي�سًا  �فقد  ممتلكاته 

ذلك؟   على  املرتتبة  العاطفية  التداعيات  تكون  مللاذا 

رد�د  من  خم�سة  د�ن  �سديقك؟  فعل  رد  �سيكون  كيف 

الفعل لديه.

ا�ساأل امل�ساركني ملاذا يعتقد�ن باأن رد فعل »اإيو« كان رد 

فعلها على هذا ال�سكل، ثم اطلب منهم اأن يذكر�ا رد�د 

الفعل املعتادة على ال�سغط النف�سي ال�سديد: قم بتغطية 

النف�سية  البدنية،  اأي  الثاث  الفعل  رد�د  جمموعات 

�االجتماعية.
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لل�سغط  االأمد  البعيدة  االآثار  اإلى  تلميحا مقت�سبا  اأ�سف 

النف�سي:

االكتئاب،  القلق،  هي  ماألوفة  ا�سطرابات  ثاثة  اأهم   •
تت�سارك هذه اال�سطرابات  �كرب ما بعد ال�سدمة.  

يختلف  العاج  يف  الرتكيز  لكن  اأعرا�سها  بع�ص  يف 

من �احد الآخر.

هذه  يغطي  ال  التمرين  هذا  اأن  للم�ساركني  اأ��سح   •
امل�ستوى  احتياجات على  ت�ستوجب  التي  اال�سطرابات 

الدائمة  باللجنة  اخلا�ص  الهرمي  الر�سم  من  الرابع 

امل�سرتكة بني الوكاالت.  هناك حاجة لتدريب اإ�سايف 

اخلدمات  توفري  اأجل  من  لاإ�سراف  �خا�سع  مطول 

املتخ�س�سة التي تتطلبها هذه اال�سطرابات.

�س 33 – 36  يف الدليل

التكيف وامل�شاعدة يف البيئات تت�شم

بال�شغط النف�شي

�سنتنا�ل هنا مختلف اآليات التكيف املت�سلة بال�سغط   •
النف�سي ال�سديد 

اأ� جمتمع  �سوف نتحدث عن كيفية م�ساعدة �سخ�ص   •
محلي يعاين من ال�سغط النف�سي ال�سديد

الن�شاط 3-2

عمل من خال جمموعات

 10 امل�ساركني  واأع���ط  الن�ساط  ع��ن  بالتعريف  ق��م 

دقائق ثم تابع االأمر باملناق�سة يف جمموعة كبرية

املادة املطلوبة

لوحة قابة لكل جمموعة.

الهدف

���للسللع  الللتللكلليللف  بللاآللليللات  امللل�للسللاركللني  فللهللم  تعميق 

ا�سرتاتيجيات التكيف املعان قيد التطبيق.

�شري الن�شاط

من  اأطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

قّابة  لوحة  على  ا�ستنتاجاتها  تد�ن  اأن  املجموعات 

�اأعّد عر�سًا موجزًا للجل�سة العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة

ميكن  �كيف  املحتملة  التكيف  ا�سرتاتيجيات  ناق�ص 

كاالأطفال،  املختلفة  املجموعات  بني  ميز�ا  اإ�سنادها. 

الن�ساء، الرجال، كبار ال�سن... الخ.

اأطلللللللع املللجللمللوعللات علللللى الللتللغللذيللة الللراجللعللة حللول 

الطلب  طريق  عن  ذلك  يتم  اأن  ميكن  مقرتحاتهم.  

طريق  عن  اأ�  املقرتحات  تقييم  العامة  اجلل�سة  من 

التعقيب عليها بنف�سك.
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من  »اأيلللو«  )مللثللال  �االنللعللزال  الرف�ص   – التجنب   •
اإند�ني�سيا(

طلب  للحدث،  معنى  اإيللجللاد  محا�لة   – املواجهة   •
امل�ساندة، القيام بعمل ما

دليل  يف   56 ال�سفحة  على  اإند�ني�سيا  من  مثال   •
اأثرًا  �القهوة  املال  من  القليل  اأحدث  كيف  امل�سارك: 

نف�سيًا – اجتماعيًا ملمو�سًا.

مخيم  يف  عا�سا  اإند�ني�سيان  ز�جان  �حليمة،  جوهرميانا 

مت   2004 عللام  الهندي  املحيط  ت�سونامي  عقب  موؤقت 

يف  متطوع  جانب  من  املللال  من  قليًا  مبلغًا  اإعطا�ؤهما 

ال�سليب االأحمر املحلي.  قررا اأن ي�ستعما جزءًا من املال 

فرتة  �خللال  املوؤقت  منزلهما  اأمللام  �سغري  مقهى  الإقامة 

ق�سرية، اأخذا يكت�سبان رزقًا متوا�سعًا.  اإن احت�ساء القهوة 

اأمر مهم بالن�سبة لاإند�ني�سيني ��سرعان ما حتّول املقهى 

حيث  املحلي  للمجتمع  مركز  اإلى  عفوية  ب�سورة  ال�سغري 

اأخذ يرتاده اأنا�ص عديد�ن لتنا�ل القهوة �تبادل احلديث،  

��ساهمت  النا�ص  بني  ما  جمعت  التي  البيئة  املقهى  كون 

عاطفيًا،  اأنف�سهم  بناء  اإعللادة  على  م�ساعدتهم  يف  بذلك 

االأحمر  ال�سليب  اإعجاب  بلغ من  نف�سيًا �اجتماعيًا.  �قد 

تكرار  اإلى  عمد  اأن  �جناحه  املقهى  بب�ساطة  االإند�ني�سي 

التجربة يف ثاثة مخيمات اأخرى.

اال�ستعانة  اإلى  اللجوء  اآثار  بو�سوح  يظهر  املثال  هذا   •
بالثقافة �القيم �العادات املحلية.  النا�ص املنخرطون 

االأغلب  ي�ست�سعر�ن على  القبيل،  يف م�ساريع من هذا 

قدرًا اأعلى من امللكية للم�سر�ع �يحوز�ن على اإح�سا�ص 

اأقوى بالقيمة الذاتية �االأهمية �النفوذ.

اأمثلة على التكّيف

اأعط بع�ص االأمثلة اأ� اأطلب من امل�ساركني اأن يورد�ا اأمثلة 

بال�سرائح  اخلا�سة  القوائم  يف  الظاهرة  االأن�سطة  على 

اخلا�سة باالأمثلة على التكيف.
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ما هو التكيف املعان؟

البدنية �احلماية  الرعاية  على  اأ�سا�سي  تركيز   •
مقربة على  البقاء   •

�التطمني املوا�ساة  تقدمي   •
املعلومات توفري   •

باأن�سطة القيام  على  النا�ص  م�ساعدة   •
مختلفة ز�ايا  من  النظر  على  النا�ص  م�ساعدة   •

لتلقي  االأ�سخا�ص  حتويل  عن  للحديث  االآن  �سننتقل 

م�ساعدة املخت�سني.

�س 37 – 39  يف الدليل

الن�شاط 4-2

مناق�سة يف اجلل�سة العامة

الهدف

حمل امل�ساركني على التفكري بعمليات احلزن العادية 

�غري العادية

�شري الن�شاط

من  اأطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

امل�ساركني اأن يناق�سوا حتت اأي ظر�ف يحتاج النا�ص 

اإلللى  ال�سريحة  على  الللظللاهللرة  الللثللاثللة  املللواقللف  يف 

م�ساعدة  اأهل االخت�سا�ص.

خطري. مبر�ص  ت�ساب  امراأة   •
�سيارة. حادث  يف  ز�جته  يفقد  رجل   •

االإيدز. مبر�ص  ت�ساب  فتاة   •

اأ�سئلة للمناق�سة

�سر�ريًا؟ اأمرًا  التحويل  يجعل  الذي  ما   •
امل�ساعدة؟ تقدمي  ي�ستطيع  الذي  من   •
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متى تتم االإحالة لتلقي م�ساعدة املخت�سني:

النوم يف  جدية  م�ساكل   •
ال�سيطرة على  ع�سية  قوية  عاطفية  انفعاالت   •

االنتحار عن  احلديث   •
ج�سدية اأعرا�ص  ظهور  ا�ستمرار   •

املخدرات اأ�  الكحول  على  االعتماد   •
الذات اأ�  للغري  خطورة  على  ينطوي  الذي  ال�سلوك   •

العقلي اال�سطراب  اأ�  االكتئاب  من  املعاناة   •
االت�سال يف  ت�سارب   •

اإجرامي ن�ساط  اأو  معاملة  اإ�ساءة  على  يدل  ما  وجود   •

على املدرب اأن يتحقق من فهم امل�ساركني لهذه النقاط واأن 

يتو�سع يف �سرحها اإذا اقت�سى االأمر.

كيف تتم االإحالة؟

باالأمر ال�سخ�ص  اأعلم   •
القيام بذلك باالإمكان  اإذا كان  اأعر�ص عدة خيارات   •

للمو�سوع العملية  اجلوانب  ناق�ص   •

هي  م��ا  ممكنة،  غ��ري  االإح��ال��ة  ت��ك��ون  عندما 

اخليارات املتوفرة؟

احلكومية  غري  املنظمات  مع  اخليارات  عن  ابحث   •
االأخرى.  قد يكون باالإمكان اإيجاد طرق للو�سول اإلى 

م�ساندة من املخت�سني.

املحلي.  باملجتمع  اخلا�سة  الدعم  جهات  مع  تعا�ن   •
غري  د�للليللة  منظمة  عملت  ت�ساد،  �سرقي  يف  مللثللال: 

�سمن  النف�سية  ال�سحية  الللرعللايللة  تللقللدم  حكومية 

تقليديني  معاجلني  مع  االأ�سا�سية  ال�سحية  خدماتها 

مللن �للسللكللان دارفلللللور يف مللخلليللمللات الللاجللئللني )مللن 

الللوكللاالت  بللني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر�للسللادات 

ال�سليب االأحمر �سفحة 141(.

القلق،  مللن  يللعللانللون  الللذيللن  االأ�للسللخللا�للص  اأن  تللذكللر   •
من  ي�ستفيد�ن  ال�سدمة  بعد  مللا  �كلللرب  االكللتللئللاب 

ال  قد  ذلك  اأن  رغم  االجتماعي،   – النف�سي  الدعم 

اأنهم  اإال  الكامل،  بالتعايف  ياأتيهم  لهم  عاجًا  يكون 

�سي�سعر�ن باأنهم مو�سع رعاية �م�ساندة �سدتهم.
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تلخي�ض

التدريبية  ال��وح��دة  يف  ال���واردة  الرئي�سة  النقاط  ناق�ض 

�حتقق من اأن تدرج فيها الغايات من الوحدة.

–ال�سغط  النف�سي  ال�سغط  اأنلللواع  مختلف  ا�سرح   •
النف�سي اليومي، ال�سغط النف�سي ال�سديد. 

النف�سي؟  ال�سغط  مع  عادة  النا�ص  يتجا�ب  كيف   •
التكيف.  اآليات  اأنواع   –اذكر مختلف  التكيف  هو  ما   •
ن�ساعد  اأن  متطوعني  اأ�  كموظفني  ن�ستطيع  كيف   •

النا�ص على التكيف؟ 



الوحدة التدريبية  3
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دل������������ي������������ل امل������������������درب

LOSS AND GRIEF  احلزن واخل�شارة

االأهداف التعلمية 

على امل�ساركني اأن يكون يف مقد�رهم:

اخل�سارة. فيها  حتدث  التي  الظر�ف  ملجموعة  تعريف  على  • االتفاق 
�املعقدة. العادية  احلزن  عمليات  • ��سف 

املحز�نني.  االأ�سخا�ص  م�ساعدة  كيفية  • ممار�سة 
     

57

مقدمة 

النا�ص  جتللا�ب  كيفية  على  التدريبية  الوحدة  هذه  تركز 

�سخ�ص  مبوت  املرتبطني  �احلزن  اخل�سارة  مع  �تعاملهم 

العادي  احلزن  عمليات  ��سف  �سيتم  حيث  منهم،  قريب 

كما  االجتماعي.  الللدعللم  اأهمية  على  �الرتكيز  �املعقد 

م�ساعدة  كيفية  حللول  مقرتحات  اأي�سًا  الللوحللدة  هللذه  اأن 

االأ�سخا�ص املحز�نني.   

ما هي اخل�شارة؟

خال هذه اجلل�سة، �سوف نتنا�ل مختلف اأنواع اخل�سارة.

عندما  لكن  بغي�سة،  اأملللورًا  اخل�سارة  اأنللواع  جميع  تعترب 

تطال اخل�سارة يف االأر�اح، فاإنها تكون اأكرث اخل�سائر اإثارة 

للخواطر.  عندما نتحدث عن اخل�سارة يف االأر�اح يف هذه 

الوحدة التدريبية، اإمنا نتحدث مثًا عن ظر�ف تكون قد 

حدثت فيها فعًا �فاة �سخ�ص اآخر له قيمة بالن�سبة لنا، 

اأ� عن محا�لة  بالفعل �فاته،  اأن عن �سخ�ص �سوهدت  اأ� 

فا�سلة جرت الإنقاذ �سخ�ص من املوت.

�س 41 – 42  يف الدليل
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االأنواع املختلفة للخ�شارة 

ال�سخ�ص  فللقللدان  مللنللهللا:  مختلفة،  اأ�للسللكللال  للخ�سارة 

قدرةال�سيطرة على حياته؛ فقدان املبادرة اأ� القدرة على 

�الثقة  الكرامة  فقدان  امل�ساعدة؛  طلب  اأ�  قللرار  اتخاذ 

�االآمان؛ فقدان التقدير الذاتي �الثقة بامل�ستقبل؛ فقدان 

التما�سك االجتماعي �البنية التحتية االجتماعية.

الن�شاط 1-3

اأ� اقراأ ق�سيدة  امل�ساركني ق�سة،  ا�سرد على م�سامع 

�سعر اأ� مقتطفات من كتاب، اأ� اعر�ص عليهم مقطعًا 

من قر�ص مدمج )DVD(  حول مو�سوع اخل�سارة. 

قد يكون ذلك ق�سة عن �سئ حدث ل�سخ�ص تعرفه.

اإذا رغبت، ميكنك ا�ستخدام املثال التايل:

جنا رجل )كان ال�سائق( من حادث مر�ر توفيت فيه 

االأ�سرة  �سيارة  ا�سطدمت  االثللنللان.  �طفاه  ز�جته 

�سائقها  ي�ساهد  مل  ب�ساحنة،  مبا�سرًا  ا�سطدامًا 

ال�سيارة.

خال  فعله  �رد�د  ال�سيارة  �سائق  م�ساعر  تخيل   •
ال�ساعات اأ� االأيام التي اأعقبت احلادث. 

اأن اخل�سارة �احلزن ميكن  بنّي للم�ساركني كيف   •
املعني،  ال�سخ�ص  على  عميقًا  تاأثريا  يحدثا  اأن 

�اأن يغرّيا محور حياته.

اأن  املللتللدربللني  مللن  اطلللللب  الللوقللت،  اتلل�للسللع  اإذا   •
يت�ساركوا يف االأفكار �امل�ساعر املتعلقة باملو�سوع.

الن�شاط 2-3

العمل يف جمموعات تليها جل�سة عامة.

 

الهدف

اإتاحة الفر�سة للم�ساركني للتفكري يف اخل�سارة، التي 

يتوجب عليهم التعامل معها يف �سياق عملهم. كما اأن 

نوع  عن  فكرة  للمي�سر  �سيعطي  جمموعات  يف  العمل 

ب�ساأنها خ�سائر التي يرغب امل�ساركون يف تعلم املزيد 

�لها �عن املجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها يف هذه 

الد�رة التدريبية. 

�شري الن�شاط 

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط، ودعهم يق�سمون 

اأفراد.  اأربعة  اإلى  ثاثة  من  جمموعات  اإلى  اأنف�سهم 

اطلب من املجموعات تد�ين اأنواع اخل�سارة املختلفة. 

اأعط املجموعات 10 دقائق قبل االنتقال اإلى اجلل�سة 

العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة

فيها  عملكم،  �سياق  مللن  مللواقللف  يف  ابللحللثللوا   •
تعاملتم مع خ�سائر اأ�سيب بها اأ�سخا�ص اآخر�ن.

التي  اخل�سائر  من  االأقل  على  اأنواع  ثاثة  دّ�نوا   •
تعرفتم عليها. 

العامة  اجلل�سة  خال  املو�سوع  تابع  )للمدرب(   •
اأنللواع  ثاثة  تذكر  اأن  جمموعة  كل  اإلللى  بالطلب 

من اخل�سائر على االأقل.
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خ�شارة املمتلكات

�شوؤال يطرحه املدرب على املجموعة:  

يف اعتقادك، كيف تاأثرت هذه املراأة بفعل اخل�سارة؟

فقدان م�شدر الرزق

�شوؤال املدرب للمجموعة:

ي�سبح  عندما  ال�سغرية،  الفتاة  هذه  �الد  �سعور  تخيلوا 

عاجزًا عن توفري ما حتتاجه عائلته.

تخيلوا كيف يتاأثر املجتمع املحلي بفعل خ�سائر عديدة تلي 

��سعًا متاأزمًا.
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فقدان اأ�شخا�ض مهمني:  

املعني  لل�سخ�ص  بالن�سبة  قيمة  لهم  اآخرين  فقدان  يعترب 

اأكرث اأنواع اخل�سائر تكديرًا للخاطر:  

�سابق  بد�ن  حتدث  الفجائية:  اخل�سارة  خ�سائ�ص   •
اأ�لفجيعة  لها  لا�ستعداد  جمللااًل  تف�سح  �ال  اإنلللذار 

بللاالأعللمللال غري  �قللتللًا لاهتمام  تللرتك  �ال  الللفللقللدان، 

امل�ستكملة اأ� للوداع. 

�احد  اآن  يف  مرتبطة  تكون  قد  الفجائية  اخل�سارة   •
االجتللار  مللثللال:  مللا.  �سخ�ص  �بفقدان  �فللاة  بحادثة 

بالب�سر اأ� فقدان �سخ�ص اأثناء النزاعات امل�سلحة.

ت�سمل رد�د الفعل ال�سائعة جتاه اخل�سارة الفجائية كذلك 

عن  �البحث  اخلللدران،  االأمل،  فقدان  االكتئاب،  االإنكار، 

تتعر�ص  قد  �الر�حية  الدينية  املعتقدات  اأن  كما  مغزى. 

للتنكر لها، فيما يعاد تقييم االأهداف �اخلطط.

ال ي�ستطيع املرء عقد مقارنات فيما بني االأنواع املختلفة من 

اخل�سارة، فكل خ�سارة، �سواء اأكانت فجائية اأم ال، تت�سبب 

يف حتديات خا�سة بها. لذا فاإن من املهم ال�سماح للناجني 

باأن يعرب�ا عن حزنهم باأ�سلوبهم ال�سخ�سي اخلا�ص.

اأمر  اخل�سارة الفجائية، �ساأنها �ساأن كل خ�سارة، هي   •
الناجني  على  توؤثر  اأن  االأرجلللح  �مللن  للغاية،  خا�ص 

بطرق عدة مختلفة.

يت�ساءل  احلللالللة،  هللذه  يف  بالذنب:  الناجي  �سعور   •
هلك  بينما  الناجني،  عللداد  يف  هو  كان  ملللاذا  الناجي 

الإنقاذ  ب�سيء  يقم  مل  باأنه  يعتقد  اأنلله  كما  االآخلللر�ن. 

حياة ال�سخ�ص االآخر.

�الغ�سب  �اخلجل  بالذنب  م�ساعر  يثري  قد  االنتحار:   •
لدى االأقرباء �االأ�سدقاء املقربني.

قد  املفقود،  ال�سخ�ص  جثة  على  العثور  عدم  حال  يف   •
ال ت�ستطيع العائلة اأن ت�سدق باأنه مات فعًا.

يتمثل رد فعل النا�ص عادة على اخل�سارة باحلزن، �يكون 

الدعم النف�سي- االجتماعي يف هذه املرحلة اأمرًا مهمًا. 
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الن�شاط 3-3

مترين فردي تليه جل�سة عامة. 

الهدف

حمل امل�ساركني على تعميق فهمهم ملو�سوع اخل�سارة 

�لرد�د الفعل عليها.

 

�شري الن�شاط

بالطلب  ابداأ  التمرين.  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

بعد  فردية.  ب�سورة  املناق�سة  باأ�سئلة  التفكري  منهم 

ذلك، اطلب من بع�ص املتدربني اأن يعر�سوا اأفكارهم 

املناق�سة  اأثناء  العامة.  اجلل�سة  خال  زمائهم  على 

العامة، رّكز على رد�د الفعل التي الحظها امل�ساركون 

يف  اخلا�سة  فعلهم  رد�د  مللن  بللداًل  االآخللريللن،  لللدى 

املواقف مو�سوع البحث.

اأ�سئلة للمناق�سة

فكر�ا برد�د الفعل املحتملة ملختلف اأ�سكال اخل�سارة، 

التي تعاملتم معها يف �سياق االأمثلة ال�سابقة. 

ما هي رد�د الفعل التي مررت بها؟

من هم االأ�سخا�ص املعنيون باالأمر؟

كيف تعاملوا مع املوقف؟

تابع املناق�سة با�ستخدام ال�سريحة التالية. 

�س 42 – 47  يف الدليل

توؤدي  اأن  ميكن  التي  والعوامل  احلزن  عملية 

اإلى تعقيد العملية

تلي  التي  الزمنية  الفرتة  يف هذا اجلزء �سرنكز على   •
خ�سارة �سخ�ص اآخر له قيمة – اأي فرتة احلزن.

مع  الللنللا�للص  تكيف  عملية  عللن  عللبللارة  هللو  احللللزن   •
اخل�سارة - �هي عملية طبيعية، لكنها موؤملة �يحدث 

اأحيانا اأن تتعقد العملية بفعل عوامل مختلفة.

ا�ساأل   حالة:  درا�سة  باإجراء  ذلك  على  مثااًل  اأ�رد   •
�سخ�ص  ذكللر  ي�ستطيعون  كانوا  اإذا  عما  امل�ساركني 

اأ�  كبرية،  خ�سارة  به  حلقت  اأن  بعد  اأبللدًا  يتعافى  مل 

اأن ي�ستاأنف  اأبدًا  اإعطاء مثال عن �سخ�ص مل ي�ستطع 

اأ�سلوب حياته �ظل يعي�ص يف املا�سي.
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الن�شاط 4-3

مترين فردي تليه مناق�سة عامة.

الهدف

تعريف امل�ساركني بعمليات احلزن.

�شري الن�شاط

 5 اأعطهم  التمرين.  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

ذلك  تابع  املهمة.  على  فردية  ب�سورة  للعمل  دقائق 

اآراء  امل�ساركني على اللوحة  يف اجلل�سة العامة �دّ�ن 

القابة.

اأ�سئلة للمناق�سة 

ما هي خ�سائ�ص عملية احلزن؟

دّ�ن اأ�ل ثاث خ�سائ�ص ترد اإلى الذهن.

خ�سائ�ص عملية احلزن 

يف  قدمًا  للم�سي  مطلوبة  عاطفية  جمللاالت  اأربعة  هناك 

احلياة.

لن  ال�سخ�ص  ذلك  بللاأن  االقتناع  باالأمر–  الت�سليم   •
يعود. 

�احلللزن  الغ�سب  م�ساعر  على  التغلب  امل�ساعر–   •
واالإحباط. 

ترتيب  مثل  جللديللدة،  مللهللارات  اكت�ساب  املللهللارات-   •
اجلانب  الدفن،  اإجلللراءات  قبيل  من  العملية  االأمللور 

االقت�سادي، طلب امل�ساعدة من االأ�سدقاء اأ� العائلة.

باحلياة.  اال�ستمرار  كيفية  امل�ستقبل– تعّلم   •

بهذه  امللللر�ر  عند  الللعللزلللة  االأ�للسللخللا�للص  بع�ص  ين�سد  قللد 

التعديات. 

قم بالتعقيب على كيفية توافق العنا�سر املذكورة �سابقًا مع 

القابة  اللوحة  على  امل�ساركون  اأ�ردها  التي  اخل�سائ�ص 

خال التمرين ال�سابق.

النف�سي،  ال�سغط  من  عالية  درجللة  ت�سبب  ظللر�ف   •
التمثيل باجلثة،  نهائيًا،  العثور على اجلثة  مثًا عدم 

اخللل�للسللارة الللفللجللائلليللة، املللعللانللاة اأثلللنلللاء االحللتلل�للسللار، 

م�ساهدة �سخ�ص ميوت �هو يتاأمل.

 

 

العوامل التي قد تعّقد

 عملية احلزن 
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يف  يت�سبب  ممللا   – �احللد  �سخ�ص  مللن  اأكللرث  �فللاة   •
امل�ساعر  مع  التعامل  يف  ��سعوبة  اخل�سارة،  تعاظم 

املختلفة جتاه املتوفني.

م�ساعر  �جللود  احتمال  مبعنى  امل�ساعر-  التبا�ص   •
�سخ�ص  �فاة  عند  باالرتياح  ال�سعور  مثل  متناق�سة، 

اإذا كانت العاقة مع املتوفى  اأعقاب مر�ص طويل  يف 

تت�سم بالتعقيد. 

حزن  باأنه  ��سفه  ميكن  احلزن،  اأمد  يطول  عندما   •
متجمدة  احللللزن  عملية  اأن  يعني  �هلللذا  �للسللعللب.  

الوظائف  تتاأثر  عندها  املللكلللللوم.    �سلل  يف  �تت�سبب 

املكلوم  ال�سخ�ص  �ي�سبح  �االجتماعية  النف�سية 

بحاجة اإلى م�ساعدة من جانب ذ�ي االخت�سا�ص.

ق�سوة  بفعل  احلزن  �م�ساعر  اخل�سارة  تتعاظم  قد   •
اخل�سائر،  تعدد  للناجني،  بالن�سبة  احلياة  ظللر�ف 

انعدام الطعام �املاأ�ى، انعدام االهتمام باالحتياجات 

الرئي�سية �الر�حية، اأ� ال�سعور بعدم االأمان.

الن�شاط 5-3

العمل جمموعات تليه جل�سة عامة. 

الهدف

تطبيق ما تعلمه امل�ساركون فيما يخ�ص التعرف على 

العاطفي  التجا�ب  �مناق�سة  اخل�سارة  اأنواع  مختلف 

املحتمل يف هذه املواقف.

 

املواد املطلوبة

فقدان  حالة:  درا�للسللات  جمموعة،  لكل  قابة  لوحة 

يف  احلالة  درا�سات  )انظر  ا�ستوائي  اإع�سار  اأبوين، 

نهاية الوحدة التدريبية(.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط ثم ق�ّسمهم اإلى 

جمموعات من 3-4 اأ�سخا�ص.  اطلب من امل�ساركني 

على  ا�ستنتاجاتهم  �تد�ين  احلالة  درا�سات  تفح�ص 

اللوحة القابة. اعر�ص النتائج يف اجلل�سة العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة

التي قد  العوامل  الفعل– �سف  دّ�ن اخل�سائر �رد�د 

توؤدي اإلى تعقيد عملية احلزن.
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�س 47 – 49  يف الدليل

الدعم القائم على املجتمع املحلي للمحزونني 

املحز�نني.   االأ�سخا�ص  الحتياجات  االآن  نلتفت  �سوف 

يف  ي�ساهم  قوي  عامل  هو  االجتماعي  الدعم  اأن  ناحظ 

ا�ستعادة القدرة على املواجهة �يف ال�سفاء. �سنتنا�ل الد�ر 

جمال  يف  متطوعًا  اأ�  عامًا  ب�سفتك  به  �ست�سطلع  الذي 

تقدمي امل�ساعدة. 

فيها  قللامللوا  مللواقللف  يعر�سوا  اأن  امل�ساركني  مللن  اطلللللب 

اأ�اأنهم �ساهد�ا  اآخرين �اجهوا حالة اخل�سارة،  مب�ساعدة 

على  بع�سًا  بع�سها  ي�ساعد  محلية  جمتمعات  اأ�  عائات 

جتا�ز احلزن.

القيام  مثل  معا،  �عملية  عاطفية  امل�ساعدة  تكون  قد   •
املجال  اأف�سح  املرا�سم.   من  ذلللك  الدفن  برتتيبات 

عن  بالتعبري  املكلومة  للعائلة  اأ�  املكلوم  لل�سخ�ص 

النف�ص.  كثريًا ما يحتاج النا�ص اإلى �سرد ق�ستهم مرة 

�مرات كطريقة ال�ستيعاب التجربة.

الرعاية. �قدم  ا�ستمع  مقربة،  على  ابق   •
بد�ر  �االأ�سدقاء  العائلة  جانب  من  الدعم  ي�سطلع   •
من  للللذا  احللللللزن.   تعظيم  د�ن  احللليلللللولللة  يف  هلللام 

يف  اال�ستمرار  على  النا�ص  م�ساعدة  مبكان  االأهمية 

احلياة عقب التعر�ص خل�سارات ي�سعب حتملها.

ال�شليب  اأمثلة على مواقف قام فيها متطوعو 

اأ�شخا�ض  ب��دع��م  االأح��م��ر  وال��ه��الل  االأح��م��ر 

محزونني:

ب�سالن:  يف اأعقاب محا�سرة املدر�سة عام 2004، قام 

العاملني  من  جمموعة  بح�سد  الر��سي  االأحمر  ال�سليب 

احلللادث.  جللراء  املتاأثرين  ال�سكان  مل�ساعدة  �املتطوعني 

كللان بللنللاء الللقللدرات مللن خللال تللدريللب جللهللاز العاملني 

ي�سكل اأحد العنا�سر الرئي�سية للربنامج. �قد عقدت 12 

�ا�ستكملت  االجتماعي  النف�سي-  بالدعم  خا�سة  نللد�ة 

التنظيمية  بالتنمية  خا�سة  عمل  بور�سات  الند�ات  هذه 

امل�ساريع، جمع  اإعللداد  اجلماعي،   التخطيط  يف جماالت 

جمال  يف  املدربني  �تدريب  املتطوعني  اإدارة  التربعات، 

الدعم النف�سي– االجتماعي.  لقد اأك�سبت هذه التدريبات 

جديدة  ��سخ�سية  مهنية  مللهللارات  العاملني  املتوا�سلة 

اأعطتهم ثقة يف العمل �غرّيت من رفاههم النف�سي.  كانت 

اأن�سطة الدعم النف�سي- االجتماعي ت�سمل ما يلي:  الرعاية 

كان  حيث  نف�سي،  عن�سر  جانب  اإلى  املنزل  على  القائمة 

امل�ساعد�ن يلتفتون اإلى االحتياجات الطبية �االحتياجات 

م�ساعدة  جرت  �قد  �احللد.  اآن  يف  االجتماعية  النف�سية- 

اأن�سطة  االأطفال يف �قت ع�سيب للغاية عن طريق ابتكار 

خدمة  على  الن�ساء  �قامت  املدر�سية.   الللربامللج  �سمن 

جمموعات امل�ساندة.
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القاهرة  ب�سمال  قطارين  ت�سادم  حادثة  عقب  م�سر:  

من  مللتللدربللون  محلييون  متطوعون  قللام   ،2006 عللام 

الهال االأحمر امل�سري ب�سق طريقهم اإلى موقع احلادثة 

كي يقدموا االإ�سعاف االأ�يل �الدعم النف�سي- االجتماعي 

 140 58 �سخ�سًا �اأ�سيب  لل�سحايا.  توفى يف احلادث 

بالدم  للتربع  امل�ست�سفى  اإلللى  املتطوعون  ذهللب  بللجللراح.  

اإلى جانب  للناجني.   النف�سي-االجتماعي  الدعم  �تقدمي 

ذلك، قاموا بدعم العائات املكلومة �اأ�سغوا للذين رغبوا 

يف �سرد حكايتهم اأ� احلديث عن احلادث. 

اأدت   ،2004 )مللار�للص(  اآذار   11 يللوم  اإ���س��ب��ان��ي��ا:  يف 

الذر�ة  �ساعات  يف  املدمرة  القنابل  تفجريات  من  �سل�سلة 

قام  �قللد    .1400 �جللرح  �سخ�ص   200 م�سرع  اإلللى 

باأداء  االإ�سباين  االأحمر  ال�سليب  �العاملون يف  املتطوعون 

جمموعة من املهمات مبا يف ذلك تقدمي الرعاية الطبية، 

االت�ساالت  على  �االإجابة  االجتماعي  النف�سي_  الدعم 

�ساعد  املللفللقللوديللن.   اأثلللر  القللتللفللاء  مخ�س�ص  مللركللز  يف 

مبرافقة  �قاموا  االأقللل  على  �سخ�ص   1200 املتطوعون 

للم�ست�سفيات  زيارتهم  اأثناء  االأطفال  �سيما  ال  االأقللارب 

�ثاجات املوتى، كما تولوا اإي�سال املعلومات عند توفرها.

الوطنية  اجلمعيات  من  العديد  غللرار  على  جامايكا:  

االأحمر  ال�سليب  يعمل  االأحمر،  �الهال  االأحمر  لل�سليب 

اجلمايكي على التخفيف من الو�سم بالعار �التمييز �سد 

ا�ستخدام جمموعة  باالإيدز.  يجري  امل�سابني  االأ�سخا�ص 

متنوعة من اأن�سطة املنا�سرة لهذا الغر�ص يف العامل.  يف 

جمايكا، يقوم متطوعون م�سلحون مبواد توعوية �بواقيات 

ذكرية بن�سر التوعية يف احلافات العامة يف عيد القدي�ص 

فالنتاين )14 �سباط/فرباير( حول مر�ض االإيدز وكيفية 

املعرفة  بلللاأن  �الإقللنللاعللهللم  اآملللن  ب�سكل  اجلن�ص  ممار�سة 

الذكري  الواقي  ا�ستخدام  كيفية  يو�سحون  اخلوف،  تبدد 

�يوزعون منه مناذج جمانية كما ي�سرحون كيف ينتقل داء 

االإيدز. 

الرنويج:  مي�سي اأكرث من 2000 طفل �قتًا يف مراكز 

�التخفيف  االأطفال  دعم  �راء  �سعيًا  �سنة،  كل  بالرن�يج 

�سيء  اإلللى  اهتمامهم  �حتللويللل  عليهم  التجربة  �قللع  مللن 

اآخر.  اأن�ساأ ال�سليب االأحمر الرن�يجي جمموعات م�ساندة 

متطوعون  يتوالها  التي  املجموعات  هذه  تقوم  لاأطفال.  

الرحات  ذلك  يف  مبا  لاأطفال  مختلفة  اأن�سطة  بتنظيم 

�االألعاب �الريا�سة.

اإ�سكاندينافيا:  يف اأعقاب ت�سونامي املحيط الهندي عام 

�لغريهم  للناجني  دعم  اإن�ساء جمموعات  2004، جرى 
لعدة  املجموعات  ن�سطت هذه  بالكارثة حيث  تاأثر�ا  ممن 

املجموعات  هللذه  يف  امل�ساركون  كللان  ذلللك.   بعد  �سنوات 

يت�ساطر�ن جتاربهم �يناق�سون كيف اختلفت حياتهم.  لقد 

�ساعدهم ذلك يف معا�دة اأن�سطتهم اليومية �ال�سري قدمًا 

اأن�سئت مواقع  اإلى ذلك،  اإ�سافة  بالرغم من اخل�سائر  .  

تاأثر�ا  ممن  �لغريهم  للناجني  ال�سبكة  على  اإلكرت�نية 

�التوا�سل  املعلومات  الت�سارك يف  بق�سد  �ذلك  بالكارثة، 

�تبادل املقرتحات حول كيفية التكيف على اأف�سل �جه مع 

على  املوقع  �ساهم  ذلك  اإلى  اإ�سافة  امل�ستجدة.   الظر�ف 

ال�سبكة يف حتقيق التوا�سل بني اأنا�ص كانوا على ات�سال يف 

اإحدى املراحل التي اأعقبت الكارثة. 
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الن�شاط 6-3

جل�سة  تليه  اأد�ار  متثيل  جمموعات:   خال  من  عمل 

عامة. 

الهدف

بعد  �االحتياجات  الفعل  رد�د  ملختلف  الفهم  تعميق 

الو�سع املتاأزم مبا�سرة. 

تطبيق التجا�ب املائم عقب ن�سوء ازمة.  

كل  من  اطلب  التايل،  االأد�ار«  »لعب  مترين  �سياق  يف 

جمموعة اأن تعمل على نف�ص ال�سيناريو اأ� دع املجموعات 

اختيارها على  يعتمد  �سيناريوهات مختلفة  على  تعمل 

البيئة الثقافية ال�سائدة.

املواد املطلوبة

�سيناريو �احد لكل جمموعة. 

�شري الن�شاط 

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط.  وّزع امل�ساركني 

اإلى جمموعات من 4 اأ�سخا�ص.  دع امل�ساركني يقر�ؤ�ن 

ال�سنياريو �يحدد�ن االأد�ار التمثيلية. 

اجلل�سة  تليها  املجموعة  لعمل  دقيقة   25 خ�س�ص 

�سيناريوهات  تعمل على  اإذا كانت املجموعات  العامة. 

مختلفة، يتعني على املجموعات اأن ت�ستهل عر��سها يف 

اجلل�سة العامة مبقدمة موجزة عن ال�سنياريو اخلا�ص 

االأ�سئلة  يتنا�ل  اأن  العر�ص  يف  يفرت�ص  منها.   بكل 

الواردة يف الن�سرة التي جرى توزيعها.

اأ�سئلة للمناق�سة 

التي  االأ�لللى  ال�ساعات  يف  ال�سخ�ص  ذلللك  اأنللك  تخيل 

اأعقبت الكارثة. 

تخيل ما ميكن اأن تكون رد�د الفعل �احتياجات مختلف 

االأ�سخا�ص املتاأثرين باحلادثة. 

املتاأثرين  من  كنت  اأنللك  لو  �ست�سعر  اأنللك  تتخيل  كيف 

مبا�سرة باحلادثة؟ كيف كنت �ستتجا�ب؟   

ماذا �ستكون احتياجاتك ؟   

االأحمر  ال�سليب  مللن  متطوع  مبللقللد�ر  �سيكون  كيف 

اأف�سل �جه كل �احد  اأن ي�ساعد على  �الهال االأحمر 

من هوؤالء االأ�سخا�ص؟   

ال�سيناريو االأول 

حريق يف �سوق مركزي )�سوبر ماركت (

يف  بالزبائن  مكتظ  مركزي  �سوق  يف  كبري  حريق  ن�سب 

بداأ  احلريق  اأن  يعتقد  العا�سمة.   �سواحي  من  �ساحية 

املركز  يف  املطاعم  جممع  قرب  النهار،  منت�سف  حللوايل 

الذي كان يغ�ص بالعائات التي تقوم بالت�سوق.

 

عندما حا�ل النا�ص الهر�ب، �جد�ا اأن املخارج قد اأغلقت 

)�اأن اأحدها مغلق باللحام ملنع املت�سوقني، فيما يبد�، من 
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املغادرة د�ن اأن يدفعوا مقابل م�سرت�اتهم(.    ��جد رجال 

االإطفاء االأبواب الرئي�سية مغلقة عند ��سولهم. 

كان من بني املوتى اأ�سر بكاملها.  تويف يف احلريق 364 

�سخ�سًا بينما اأدخل 256 �سخ�سًا اإلى امل�ست�سفيات.

البلد  طاقة  درجة جتللا�زت  اإلى  فادحًا  احلللادث  �قع  كان 

�قد  طوارئ  بحاالت  كثريًا  ميّر  ال  فالبلد  التجا�ب.   على 

التعامل مع تدفق اجلرحى عليها  امل�ست�سفيات يف  اأرهقت 

بينما عجزت منظمات االإغاثة عن التن�سيق بفعالية فيما 

بينها. 

�ّزعوا اأد�ار التمثيل فيما بينكم:

اإطفاء. رجال   •
املتجر. داخل  كان  �سخ�ص   •

احلريق. يف  ز�جته  فقد  رجل   •
م�ست�سفى. يف  عامل   •

ال�سيناريو الثاين 

تفجري قرب �سفارة 

�قع انفجار قرب اإحدى ال�سفارات االأجنبية يف عا�سمتكم.  

�قد ح�سد االنفجار 9 اأر�اح �اأمطر �سظايا زجاج �ركام 

على  �سخ�سًا   180 جرح  يف  مت�سببًا  امل�ساة،  على  اأبنية 

االأقل.     

بلدك ملثل  يتعر�ص فيها  التي  االأ�لى  املرة  لي�ست هذه هي 

اإلى  قنبلة  اأّدت  ب�سنتني،  ذلللك  فقبل  التفجريات.   هللذه 

املا�سية  ال�سنة  انفجار  قتل  بينما  �سخ�ص   200 م�سرع 

12 �سخ�سًا.  هناك االآن متطوعون مت تدريبهم ا�ستعدادًا  
ملثل تلك احلوادث. 

يجري،  ما  مل�ساهدة  املنطقة  حول  عديد�ن  اأنا�ص  جتمهر 

���سول  املنطقة  اإلللى  املتطوعني  دخللول  د�ن  حللال  ممللا 

�سيارات االإ�سعاف �املبا�سرة بنقل النا�ص اإلى امل�ست�سفيات. 

نتيجة  مربحة  اآالملللًا  يعانون  اأطللفللال  قتلى،  جثث  هناك 

اآخر�ن  �اأ�سخا�ص  اأفرادها  اأحد  فقدت  عائات  اجلر�ح، 

قوية  ب�سدمة  النا�ص  اأ�سيب  لقد  به�سترييا.   يت�سرفون 

كان  رئي�سي  �سارع  يف  تقع  ال�سفارة  الأن  التفجريات  بفعل 

اجلميع يعتقد�ن باأنه �سارع اآمن.

�زعوا اأد�ار التمثيل التالية فيما بينكم:  

االإغاثة.  فريق  من  متطوع   •
االنفجار. من  ناج   •

الناجني.  الأحد  قريب   •
باجلوار.  الواقفني  اأحد   •

ال�سيناريو الثالث 

حادثة يف منجم

يف  امليثان  غللاز  بفعل  انفجار  �قللع  الزمن،  من  �سهر  قبل 

منجم فحم محلي.  قتل 101 من عمال املنجم �اأ�سيب 

اجلحيم«  »حفرة  اإلى  اإنقاذ  فريق  هبط  بجراح.    40
للم�ساعدة يف اإنقاذ الناجني لكنه ا�ستطاع فقط اأن يعود ب 

االأر�ص. �سطح  اإلى  جثة   18

 كان معظم ال�سحايا محرتقني بفعل االنفجار.

يعود  اأن  االإنللقللاذ  فريق  على  كللان  باأ�سبوعني،  ذلللك  عقب 

اأفللراد  اأحللد  تعّر�ص  خطر.   حريق  انت�سار  د�ن  للحيلولة 

فريق االإنقاذ اإلى انفجار عنيف اأدى اإلى غيبوبة �مت نقله 

مع غريه من جرحى االنفجار اإلى املركز الطبي النف�سي- 

االجتماعي.  االآن �بعد م�سي �سهرين على احلادث، مازال 

عديدة  جللر�ح  �مللن  ال�سدمة  من  ال�سخ�ص  هللذا  يعاين 

فيما  النوم،  من  متنعه  كوابي�ص  الللراأ�للص  يف  اآالم  اأي�سًا.  

تدهور ب�سره �فقدت  اأ�سابعه االإح�سا�ص يف كلتا يديه.
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اأحد الناجني املحظوظني من عمال املنجم يذكر اأي�سًا اأن 

لديه كوابي�ص ال ت�سبب له االزعاج بل تزعج عائلته اأي�سًا.  

اأعقاب  يف  �اقت�ساديًا.   عاطفيًا  مللتللاأذ�ن  جميعًا  اأنهم 

حا�ل  عمله،  اإلللى  الللعللودة  با�ستطاعته  يكن  مل  املللاأ�للسللاة، 

�سطح  من  اقللرتب  عندما  لكن  املنجم  يف  للعمل  الرجوع 

املنجم مل ت�سعفه قدماه.

 

املجموع.   اثنتان فقط من  اآنفا هما  املو�سوفتان  احلالتان 

الفحم  تعدين  ب�سناعة  �سلة  لهم  املنطقة  �سكان  غالبية 

كل  �يف  با�ستمرار،  تقع  احللللوادث  فلللاإن  احللللظ،  �ل�سوء 

اإلى  جريانهم  اأ�  �عائاتهم  املناجم  عمال  يتعر�ص  مرة 

املخفية  امل�ساكل  اأخللذت  �قللد  مرعبة.   نف�سية  �سدمات 

االأخلللرى تتبدى خللال زمللن هللذه االأزملللات �بللات يتحتم 

على االأرامل �االأمهات اأن يواجهن حتديات كان اأز�اجهن 

يتعاملون معها يف املا�سي.

�زعوا االأد�ار التمثيلية التالية فيما بينكم:  

االإنقاذ.  فريق  من  �سخ�ص   •
املنجم.  من  الناجني  اأحد   •

املنجم.  من  الناجني  الأحد  قريب   •
النف�سي.  املركز  من  عامل   •

درا�سة حالة

فقدان اأحد الوالدين 

ب�سبب  �الللدتلله  مللارتللن  فقد  ع�سرة،  ال�ساد�سة  عمر  يف 

على  منفتحًا  الن�ساط  كثري  ذل��ك  قبل  وك��ان  ال�سرطان.  

�اأن�سطتها.   للمدر�سة  احلما�ص  �كثري  العديدين  اأ�سدقائه 

بعد �فاة اأمه، اختلف االأمر.

ال�سعب  من  يجد  �يفتقدها.   بوالدته  كثريًا  مارتن  يفكر 

اأ�سئلة  تللرا�ده  ثانية.   ر�ؤيتها  من  يتمكن  لن  باأنه  الت�سليم 

مثل »ملاذا هي لي�ست هنا؟«، »ملاذا هي د�ن غريها؟« �«ما 

الذنب الذي ارتكبته لكي اأعاقب على هذا ال�سكل؟«.  يعتقد 

اأنه لن يتجا�ز على م�ساعره باحلزن �الظلم. 

يف بع�ص االأحيان، ال يكون الأن�سطته اليومية اأي معنى- مل 

اأ� كيف يعمل.  يق�سي  اأم ال  اإن عمل  يعد يعنيه ما يعمل، 

اأ�قاته جال�سًا فح�سب.  �ال ي�سعر بالرغبة يف اخلر�ج مع 

من  كبرية  غالة  �كللاأن  يبد�  �اآخللر  �قت  بني  اأ�سدقائه.  

اخلواء تطبق عليه �ال يعرف ماذا يفعل.

يف  زالللت  ما  �كاأنها  اأملله  مع  يتحدث  االأحلليللان،  بع�ص  يف 

اجلوار لكن هذا ال ي�سعفه اإال لفرتة ق�سرية.  يجد مارتن 

اأفكاره  عن  �اأ�سدقائه  عائلته  اإلللى  التحدث  يف  �سعوبة 

�م�ساعره.  فهو يخ�سى اأن ال يفهموه اأ� اأنهم �سيفكر�ن اأنه 

اأ�سبح �سخ�سًا مختلفًا. 
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درا�سة حالة

االأعا�سري اال�ستوائية

يف عام 2006، �سربت �سل�سلة من االأعا�سري اال�ستوائية 

الفليبني �فيتنام.  يف فيتنام حلق الدمار بنحو 200 األف 

منزل �يف الفليبني اأ�ساب الدمار 310 اآالف منزل. 

اإن االأعا�سري اال�ستوائية �االأمطار الغزيرة، �حتى مخاطر 

التفجريات الربكانية، اأحداث ماألوفة يف ذلك اجلزء من 

الفليبني.  اإال اأن عام 2006 كان عامًا غري م�سبوق.  كافح 

مارلون، �هو اأحد ال�سكان املحليني، ب�سرا�ة حفاظًا على 

ب�سقف  فت�سبث  اال�ستوائي  االإع�سار  �سرب  عندما  حياته 

اأحد املباين ملدة 3 اأيام فيما كانت مياه الفي�سان تزجمر 

من حوله.  كان منزل العائلة، �اأر�سها، �خنزيرها الثمني 

�عربتها ذات الثاث عجات قد هلكت كلها بفعل الطني 

كانت  العربة  مايون.   جبل  جهة  من  املنزلقة  �احلجارة 

�نظرًا  اأ�سخا�ص.    9 يعيل  الللذي  الوحيد  الللرزق  م�سدر 

للعدم �جود اأية مدخرات للبدء من جديد يف بلد يكافح فيه 

الفقري ب�سدة للعثور على م�سكن، حتى يف اأف�سل االأ�قات، 

اأ�سبحت هذه العائلة تواجه مرحلة ع�سيبة للغاية. 

يعي�ص اأفراد العائلة االآن يف زا�ية يف ماأ�ى موؤقت، ينعمون 

باأنهم  ي�سعر�ن  لكنهم  اأخرى،  اأعا�سري  باحلماية من  فيه 

قد �قعوا يف �سرك �ال يوجد مكان ليذهبوا اإليه. 

تلخي�ض 

هذه  يف  الرئي�سية  النقاط  تلخي�ض  امل�ساركني  من  اطلب 

الوحدة التدريبية.

 

ق�سم امل�ساركني اإلى جمموعات من 5-4 اأ�سخا�ص �اطلب 

عليها  تنطوي  التي  الر�سائل  اأهللم  حللول  االتللفللاق  منهم 

يف  ر�سائلهم  �اعر�ص  قابة  لوحة  على  دّ�نها  الللوحللدة.  

اجلل�سة العامة.
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الدعم النف�شي - االجتماعي القائم 

على املجتمع املحلي

االأهداف التعلمية

على امل�ساركني اأن يكون يف مقد�رهم:

 اإدراك ما للمجتمعات املحلية من تاأثري على االأفراد �على راحتهم النف�سية- االجتماعية. 

االجتماعي.  النف�سي-  للن�ساط  والثقايف  االجتماعي  املحيط  اأهمية  يف  • التفكري 
املحلي.  املجتمع  على  القائم  االجتماعي  النف�سي-  الدعم  اأن�سطة  • حتديد 

مقدمة 

املجتمعات  تاأثري  كيفية  يف  التدريبية  الوحدة  هذه  تبحث 

املحلية على االأفراد �على راحتهم النف�سية- االجتماعية.  

�هي حتدد طرق العمل الإدماج البعد النف�سي- االجتماعي 

اإما يف برامج محددة اأ� �سمن برامج اأ��سع اإطارًا.

�سيء  اأي  اأ�  ق�سة  �سرد  طريق  عللن  امل�سرح  بللاإعللداد  مت 

االجتماعي  النف�سي-  الدعم  مبو�سوع  �التعريف  للو�سف 

من  حكاية  ذلللك  يكون  قد  املحلي.   املجتمع  على  القائم 

اأن  �سبق  جمتمع  من  اأ�  اإليه  تنتمي  الذي  املحلي  املجتمع 

قدمت فيه دعمًا نف�سيًا- اجتماعيًا. 

قّدم محتويات الوحدة التدريبية

االجتماعية  بللاالأعللراف  النا�ص  حياة  اأ�جللله  تتاأثر   •
اآثار  �تتفا�ت  املحلي.   جمتمعهم  �بعادات  �الثقافية 

�احلللزن  اخل�سارة  مع  التعامل  �اأ�ساليب  االزملللات، 

�طرق التكيف اخلا�سة بها تبعًا للثقافة ال�سائدة.

العوامل  اأهمية  ل�سرح  التدريبية  الوحدة  هذه  ت�سعى   •
االجتماعية �الثقافية. 

القيام باالأن�سطة  يورد العر�ص مقرتحات حول كيفية   •
املحلي-  املجتمع  على  القائمة  االجتماعية  النف�سية- 

�هللللذا ال يللعللنللي فللقللط اأنلللهلللا جملللرد اأنلل�للسللطللة تللقللام 

بها  يتم  التي  الطريقة  هي  بل  محلي  جمتمع  داخللل 

النف�سي-   بالدعم  اخلا�سة  االأن�سطة  �تنفيذ  تطوير 

ارتباطًا  ترتبط  اأنها  ارتباطها  �كيفية  االجتماعي 

بحياة املجتمع املحلي. 
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�س 51 – 53  يف الدليل

  

�سوف ننظر اأ�اًل فيما يعنيه املجتمع املحلي بالن�سبة للنا�ص 

الذين ي�سكلون جزءًا منه.  املجتمع املحلي هو عبارة عن 

تت�سل  �احللدة  هوية  لهم  الذين  االأ�سخا�ص  من  جمموعة 

املواقف،  القيم،  اللغة،  اجلغرافيا،  مثل  محددة  بعوامل 

اأمناط ال�سلوك اأو امل�سالح. 

ي�سكل املجتمع املحلي االأ�سا�ص للفرد، العائلة �املجموعات:  

البنية  االأعللللراف،  الهوية،  القيم،  امل�ساركة،  االنللتللمللاء، 

املطّورة لل�سحة، التعليم الخ... 

املجتمعات املحلية والرفاه النف�شي– 

االجتماعي

نف�سية–  »تللغللطلليللة«  عللوامللل احلللمللايللة يف احللليللاة  تللوفللر   

بالتايل تقل�ص من احتمال حد�ث  للنا�ص �هي  اجتماعية 

االآثار النف�سية– االجتماعية ال�سلبية عند مواجهة ال�سدة 

اأ� االأمل.  �ت�سمل عوامل ما يلي:

لعائلة اأو ملجتمع محلي يوفر الرعاية. االنتماء   •
�الثقافة.  التقاليد  على  احلفاظ   •

�سيا�سية قوية  اأو عقيدة  اإمي��ان ديني قوي  �جود   •
متنح ال�سعور باالنتماء اإلى �سيء اأكرب من الذات. 

احلماية العالقات  بالن�سبة لاأطفال، ت�سمل عوامل   •
العاطفية امل�ستقرة مع البالغني والدعم االجتماعي 

من داخل االأ�سرة ومن خارجها.

املحلي  املجتمع  ت�سكيل  ��سائل  عللن  االأمثلة  بع�ص  اأ�رد 

خال  من  ذلللك  يكون  قد  بداخله.   هم  الذين  لللاأفللراد 

اخلا�سة  املرا�سم  القيم،  يف  الت�سارك  الدينية،  القناعات 

املدر�سية،  التخرج  احتفاالت  الدفن،  طقو�ص  بللالللز�اج، 

كيفية التعبري عن امل�ساعر، د�ر الذكور �االإناث يف املجتمع 

االجتماعي  التحكم  مثل  �سلبية  االأكللرث  العوامل  حتى  اأ� 

�التمييز الخ...
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�س 53 – 55  يف الدليل

الن�شاط 1-4

اجلل�سة  يف  نقا�ص  يعقبه  جمموعات  اطللار  يف  عمل 

العامة. 

الهدف

�اأفراده  اإعطاء امل�ساركني مقدمة عن املجتمع املحلي 

�عن مفهوم املجموعات الفرعية داخل املجتمع املحلي.

املواد املطلوبة  

لوحة قابة لكل جمموعة.

�شري الن�شاط  

منهم  اطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

قبل  حلظات  لب�سع  املناق�سة  باأ�سئلة  مليًا  يفكر�ا  اأن 

ت�سكيل فريق ثنائي مع ال�سخ�ص اجلال�ص يف اجلوار.  

10 دقائق للمجموعات كي يت�سارك االأفراد يف  حّدد 

ا�ستنتاجاتهم �من ثم تد�ينها على لوحة قابة.  تابع 

يف اجلل�سة العامة.

اأ�سئلة املناق�سة  

من هو الذي ميثل جزءًا من جمتمعك املحلي اخلا�ص؟   

ماذا يعني بالن�سبة لاأفراد اأن يكونوا جزءًا من املجتمع 

املحلي؟   كيف تكون م�ساركة النا�ص �ما هي اأد�ارهم؟   

جمموعات  عللدة  اإلللى  ينتمون  النا�ص  اأغلبية  اأن  مبا 

فرعية، انظر�ا يف خ�سائ�ص املجموعة الفرعية التي 

تنتمون األيها، مثل القرية، النادي الريا�سي، الزماء.

املجتمعات املحلية التي تعاين من

ال�شغط النف�شي

نبحث هنا كيف يكون لازمات اأثر على املجتمع املحلي.

يف العديد من احلر�ب، مثلما حدث يف جمهورية الكونغو 

لتقوي�ص  ك�ساح  االغت�ساب  ي�ستخدم  الدميقراطية، 

كامل البنية االجتماعية مثلما توؤكد »فيلهلمينا نتاكيبوكا« 

“فايكو« ل�سحايا العنف اجلن�سي يف باكوفو  رئي�سة مركز 

اجلن�سي  العنف  اإلللى  اللجوء  يتم  مللا  كللثللريًا  ��الللونللغللو.  

الإ�سعاف اأية معار�سة لدى ال�سكان. 

اأن حتدثها االزمللات على جمتمع محلي  االآثللار املمكن  اإن 

االآمان، ا�سطراب احلياة الطبيعية، تدمري  ت�سمل:  عدم 

البنى االجتماعية.
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الن�شاط 2-4

لعبة جماعية.

الهدف

�سرح اأهمية االنتماء ملجموعة اأ� ملجتمع محلي �لفت 

اخلا�سة  تقاليدها  لها  جمموعة  كل  اأن  اإلى  النظر 

�عاداتها التي قد تبد� غريبة من اخلارج.

لهم  ممن  للتاأذي  القابلة  للمجموعات  فهم  تطوير 

احتياجات نف�سية- اجتماعية خا�سة. 

�شري الن�شاط 

ال��ن�����س��اط.  اط��ل��ب م��ن �سخ�ض  الغاية م��ن  ا���س��رح 

من  للخر�ج  التطّوع  املجموعة  مللن  �سخ�سني  اأ� 

القاعة.  ثم اطلب من �سائر امل�ساركني اأن يبتكر�ا 

االإم�ساك  مثل  اخلا�سة  ال�سلوكية  القواعد  بع�ص 

لفظة  ا�ستخدام  اإليه،  تتحدث  الذي  ال�سخ�ص  بيد 

»ال  »�سكرا«،  اأ�  »من ف�سلك«  لفظة  بدال من  »بيب« 

تتكلم ل�سخ�ص اإال �ظهرك اإليه«.  اطلب منهم اأي�سا 

الذين  لاأ�سخا�ص  الغرامة  من  نوعًا  يللحللّدد�ا  اأن 

يخالفون القواعد مع امل�ساركني  االآخرين.  بعد 10 

دقائق، اأ�قف اللعبة �ا�ساأل املتطوع/ املتطوعني عن 

�سعورهم عند التفاعل مع املجموعة.  قد تعا�د هذا 

الن�ساط مبتطوعني جدد وقواعد جديدة.  

اأ�سئلة للمناق�سة 

باأنهم مو�سع  �سعر�ا  �للسللارًا؟   هل  االأمللر  كللان  هل 

ترحيب؟   هل كان من ال�سعب عليهم فك الرموز 

اخلا�سة بقواعد املجموعة؟   كيف عملوا على فك 

رموز القواعد؟.

م�ستوى  على  احلفاظ  يف  املحلية  املجتمعات  بع�ص  تنجح 

ذكر  ال�سعبة.   االأ�قلللات  يف  حتى  �التوا�سل  ال�سوية  من 

امل�سرتكني بفكرة القدرة على املواجهة.

�هناك جمتمعات محلية اأخرى قد تتحلل اإلى حد ما:  

تنهار.  االجتماعية  االأنظمة   •
الثقة،  بعدم  يوحي  جتا�بًا  املحلي  املجتمع  يتجا�ب   •

الفزع �عدم االأمان.

�معنوي.  ديني  ا�سطراب   •
الزعامة.  احرتام  عدم   •

تدمريي. ��سلوك  اجتماعي  اجتثاث   •
�االأمل.  للثقة  �فقدان  اجتماعي  عداء   •

االإن�سان  �سنع  من  هي  التي  الكوارث  ت�ستهدف  ما  كثريًا 

ب�سورة متعمدة تدمري املجتمع املحلي �النظام االجتماعي 

مثلما حدث يف دارفور،  جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

�جمهورية اإفريقيا الو�سطى.

من  اأكرث  من  ياأتيها  خطر  يف  املجموعات  بع�ص  تكون  قد 

م�سدر.  على �سبيل املثال، قد تكون امراأة عاطلة عن العمل 

�كلما  غريها  من  اأكرث  للتاأذي  عر�سة   باالإيدز  �م�سابة 

التداعيات  تعاظمت  للتاأذي،  قابلية  اأكللرث  ال�سخ�ص  كان 

النف�سية– االجتماعية التي ت�سيبه بفعل االأزمة. 

اإلى االفرتا�سات.  فقد يح�سن بع�ص  نقفز  اأال  لكن علينا 

ب�سكل  الت�سرف  باخلطر،  مهددة  جمموعة  من  االأفللراد 

جيد خال االأزمات.  اأما غريهم فقد ي�سبحون مهم�سني 

بال�سن،  الكبريات  الن�ساء  مثل  اإليهم  الو�سول  �ي�سعب 

االأرامل �امل�سابني باعتال ال�سحة النف�سية.
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الن�شاط 3-4

عمل من خال جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

اإطار  يف  عمليًا  املعرفة  تطبيق  على  امل�ساركني  حمل 

درا�سة الإحدى احلاالت. 

 

املواد املطلوبة 

اخلا�سة  ال�سفر«  نقطة  اإلللى  »الللعللودة  حالة  درا�للسللة 

يعكف  حيث  اللل�للسللودان،  جللنللوب  يف  غللاجنللي  مبدينة 

النا�ص على اإعادة بناء جمتمعهم املحلي بعد ع�سرين 

درا�سة  )انظر  �الت�سرد.   االأهلية  احلللرب  من  �سنة 

احلالة يف نهاية هذه الوحدة التدريبية(.

 

�شري الن�شاط

اإلللى  امل�ساركني  ق�سم  التمرين.   مللن  الغاية  ا�للسللرح 

على  االطللاع  بعد  اأ�سخا�ص.    4-3 من  جمموعات 

15 دقيقة للمناق�سة.  تابع  �ص  درا�سة احلالة، خ�سّ

املجموعات  جعل  خال  من  العامة  اجلل�سة  يف  االأمر 

املحتملة  االختافات  �مناق�سة  ا�ستنتاجاتها  تعر�ص 

بني املجموعات. 

اأ�سئلة للمناق�سة

املحلي  املجتمع  به  مّر  النف�سي  ال�سغط  من  نوع  اأي 

بفعل النزاع الداخلي؟

ما هي التداعيات النف�سية– االجتماعية على املجتمع 

املحلي؟

من ال�سر�ري للغاية عمل تقييم ي�سع يف االعتبار عوامل 

�الدينية  االقت�سادية  االجتماعية،  �امللللوارد  املخاطرة 

املتوفرة �التي ميكن الو�سول اإليها من قبل النا�ص مثل:

�مللهللارة  امل�ساكل  حللل  كللمللهللارة  الللفللرديللة  املللهللارات   •
التفا��ص. 

محليني  حكومة  موظفي  املحلي،  للمجتمع  قادة  توفر   •
�معاجلني تقليديني.

املا�سية  املحا�سيل،  املللدخللرات،  االأرا�لللسلللي،  تللوفللر   •
�م�سادر الرزق.

�كوادر  ال�سحية  العيادات  �املعلمني،  املدار�ص  توفر   •
العاملني فيها. 

�مرا�سم  �التعبد  لل�ساة  �قواعد  دينيني  قادة  توفر   •
للدفن.
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الن�شاط 3-4

مناق�سة يف جل�سة عامة.

الهدف

اخلا�سة  لللاحللتلليللاجللات  امللل�للسللاركللني  فللهللم  تعميق 

باملجموعات الفرعية املعر�سة للتاأذي داخل املجتمع 

املحلي. 

�شري الن�شاط

ملناق�سة  وقتًا  �ض  خ�سّ الن�ساط.   من  الغاية  ا�سرح 

عامة حول اأ�سئلة املناق�سة.

  

اأ�سئلة للمناق�سة

من الذي يتعر�ص للعزل، للوحدة �للتمييز يف داخل 

املجتمع املحلي؟

النف�سية–  الللتللداعلليللات  تللكللون  اأن  تعتقد  مللللاذا 

االجتماعية لل�سعور بعدم االنتماء؟

هل ت�ستطيع حتديد اأية جمموعات فرعية من النا�ص 

ال يتمتعون بالقبول كجزء من املجتمع املحلي؟

�س 57 – 61  يف الدليل

اأن�شطة الدعم القائمة على املجتمع املحلي

 � موظفو  بلله  ي�سطلع  الللذي  اللللد�ر  يف  االآن  ننظر  �سوف 

ميكن  �كيف  االأحمر  �الهال  االأحمر  ال�سليب  متطوعو 

تطوير �دعم االأن�سطة القائمة على املجتمع املحلي.

من االأمثلة على ن�ساط دعم نف�سي– اجتماعي قائم على 

املجتمع املحلي، م�سر�ع مل�سرح يف زميبابوي.  ففي �ساحية 

ا�سمها »�سيتونغ �يزا«،  من �سواحي العا�سمة »هاراري«، 

ملناق�سة  اأ�سبوع  كللل  اليتامى  االأطللفللال  مللن  مئات  يلتقي 

م�ساكلهم اليومية �للتعبري عن م�ساعرهم من خال لعب 

مع  يتعاملون  كيف  يتعلمون  نف�سه،  الوقت  يف  االأد�ار.  

العديد من امل�ساكل التي تن�ساأ عندما يفقد الطفل �الدته 

اأ� �الده نتيجة ملر�ص االإيدز.

يف بلد ال ميلك فيه �سوى قلة من النا�ص اأجهزة تلفزيون، 

هذا  اأطلق  لقد  جلليللدًا.   ترفيهًا  امل�سرح  م�ساهدة  تعترب 

امل�سر�ع متطوعون من ال�سليب االأحمر يف زميبابوي.

من  �القهوة«  املال  »حكاية  م�سر�ع  االأخللرى،  االأمثلة  �من 

ال�سفحة )56( يف دليل امل�ساركني.
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اأجزاء  تعر�ست  التايل:   املثال  اأي�سًا  االأخرى  االأمثلة  من 

كبرية جدًا من »المنو« يف اإند�ني�سيا للم�سح بفعل ت�سونامي 

املحيط الهندي.  مات ثلث �سكان املجتمع املحلي �انقلبت 

ال�سباح  ذاك  يف  عقب  على  راأ�سا  النا�ص  من  اآالف  حياة 

2004.  كان من �سمنهم عبد اهلل  االأحد عام  يوم  من 

�كل  �منزله  اأقللاربلله،  من  �ستة  اهلل   فقد عبد  ��للسللربي.  

ممتلكاته.  كانت املاب�ص التي يرتديها هي كل ما تبقى له.  

مع  خيمة  يف  عا�ص  الت�سونامي  اأعقبت  التي  الفرتة  خال 

ز�جته.  فقد �سربي كل ممتلكاته اأي�سًا لكن االأ�سواأ بكثري 

اأنه  فقد اأي�سًا ز�جته �طفله البالغ من العمر 4 �سنوات.  

من على قمة اأحد التال راقب حياته �هي تتا�سى.  لقد 

فرغ االآن تقريبًا من بناء منزله اجلديد.

البناء  مللواد  من  �سناديق  بتوزيع  االأحللمللر  ال�سليب  قللام 

على العائات يف املجتمع املحلي �قد عكفوا معًا على بناء 

حياتهم يف ال�سهور التي اأعقبت ت�سونامي املحيط الهندي.  

احتفال  يف  الناجون  اجتمع  الكارثة،  من  يوم   100 بعد 

ال�ستعادة ذكرى ال�سحايا العديدين.  منذ ذلك اليوم اتفق 

املجتمع املحلي على التطلع اإلى االأمام.

حتدث عن بع�ص االعتبارات العامة، عن طبيعة االأن�سطة 

اخلا�سة بالدعم النف�سي- االجتماعي، عن اأحداث توازن 

بني جوانب ال�سعف لدى املجتمع املحلي من جهة �موارده 

من جهة ثانية.  ناق�ص عوامل اخلطورة �عوامل احلماية.

عوامل اخلطر

يف  املوجودة  االجتماعية  �النف�سية-  املادية  العوامل  هي 

�تقل�ص  للتاأذي  قابلية  اأكرث  �التي جتعله  املحلي،  املجتمع 

قدرته على التكيف.

عوامل الوقاية

العوامل املادية �النف�سية- االجتماعية املوجودة يف املجتمع 

املحلي، جتعله اأكرث قدرة على املواجهة كما ت�ساعده على 

التجا�ب ب�سكل اأف�سل يف مواقف ال�سدة.
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الن�شاط 4-4

خريطة  ر�سم  جمموعات–  ن�ساط  خال  من  عمل 

تليه جل�سة عامة.

الهدف

يف  ا�ستعمالها  امللل�للسللاركللون  ي�ستطيع  اأداة  اإدخللللال 

ال�سعيد  على  معرفتهم  �تطبيق  املحلي  جمتمعهم 

العملي.

املواد املطلوبة

لوحة قابة لكل جمموعة، اأقام تلوين، �رق، كرتون، 

مق�ض، �سمغ وخيوط الخ...

�شري الن�شاط

اطلب من امل�ساركني اأن يعود�ا لنف�ص املجموعات كما 

يف الن�ساط )3-4(.  ا�سرح لهم الغاية من الن�ساط.  

خ�س�ص 30 دقيقة على االأقل لهذا الن�ساط.

التعليمات

اخلا�ص.   املحلي  ملجتمعك  خريطة  اعمل  اأ�  ار�سم 

باملجتمع  ال�سلة  ذات  اخلدمات  مختلف  فيها  اأدرج 

مللثللل امللللدار�لللص، الللعلليللادات، املللكللاتللب احلللكللوملليللة، 

الت�سهيات الريا�سية �اأماكن العبادة.  ناق�ص عوامل 

املجتمع  داخل  املوجودة  احلماية  �عوامل  اخلطورة 

املحلي. 

للمجتمع  بالن�سبة   )4( امللحق  من  اجلللد�ل  امللاأ   

املجموعات  مللن  �احللللدة  اخلللرت  اأ�  بكامله  املللحلللللي 

الفرعية يف املجتمع.

اقراأ البيانات الظاهرة على ال�سريحة املعنونة »التخطيط 

مرتفع  ب�سوت  املحلي«  املجتمع  على  القائمة  لاأن�سطة 

يتفقون  �هل  البيانات  تلك  تعني  ماذا  امل�ساركني  �ا�ساأل 

معها. 

االإر�للسللادات  بع�ص  ا�ستعرا�ص  خللال  من  املو�سوع  تابع   

العامة واملتعلقة بالتخطيط للن�ساط القائم على املجتمع:

حديثك  �باأ�سلوب  باأعمالك  �القيم–  فكر  االأعراف   •
مع الناجني.

املحليني–  ال�سكان  وملكية  امل�ساركة  االن��خ��راط،   •
االأ�سرة  �د�ر  االجتماعية،  البنى  عن  اإليهم  حتللدث 

�الزعماء الدينيني الخ ...

تعزيز الدعم العائلي �املجتمعي – زيادة التعا�ن بني   •
النا�ص، ال�سعور بالعمل حتقيقًا لهدف م�سرتك.
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الوحدة التدريبية  4 املحلي املجتمع  على  ال��ق��ائ��م  االج��ت��م��اع��ي   - النف�سي  ال��دع��م 

النف�سي-  للدعم  التخطيط  ا�سرح كل خطوة من خطوات 

باملنافع  نللّوه  املحلي.   املجتمع  على  القائم  االجتماعي 

عر�ص  لدى  �امل�ستفيدين  املحلي  املجتمع  على  تعود  التي 

ال�سرائح.

اأ�رد اإذا اأمكن ذلك، اأمثلة على جناحات الدعم النف�سي- 

االجتماعي القائم على املجتمع املحلي �التي جاءت نتيجة 

لعمليات التخطيط اجليد �كذلك على بع�ص اأمثلة الف�سل 

النا�سئ عن اإغفال االهتمام بعملية التخطيط. 

ناق�ض مع امل�ساركني النقاط التالية خالل عر�ض ال�سرائح 

اخلا�سة بعملية التخطيط:   

خطوات يف التخطيط للن�ساط

ملاذا تعترب الر�ؤى �االأهداف من ال�سر�ريات؟  -

ما املطلوب لتطوير خطة �سليمة ��اقعية؟  -
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املحليالوحدة التدريبية  4 املجتمع  على  ال��ق��ائ��م  االج��ت��م��اع��ي   - النف�سي  ال��دع��م 

م�ساركة املجتمع املحلي �: 

امل�ساركة. على  القائمة  املقاربة  منافع   •
لا�ستدامة. قابًا  الربنامج  جلعل  املطلوبة  العوامل   •

قم بتمكني اأفراد املجتمع املحلي

املحلي. املجتمع  قادة  حتديد  ميكن  كيف   •
كيف ميكن الدخول يف حوار مع قادة املجتمع املحلي   •

�التفاعل معهم.

املجتمع  من  اآخرين  اأفللراد  ا�ستقطاب  ميكن  كيف   •
املحلي.

الن�شاط 5-4

عمل من خال جمموعات تليه جل�سة عامة.

الهدف

تطوير فهم اأعمق باالأن�سطة النف�سية- االجتماعية.

�شري الن�شاط

منهم  اطلب  الن�ساط.  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

ال�سابق.  الن�ساط  يف  كما  املجموعات  نف�ض  ت�سكيل 

دّ�ن اال�ستنتاجات �اعر�سها على اجلل�سة العامة.

يتعلق  فيما  املقرتحة  االأن�سطة  من  الفائدة  ناق�ص 

�املجتمع  االأ�للسللرة  دعللم  �تعزيز  امللكية  بامل�ساركة، 

املحلي.

اأ�سئلة للمناق�سة

ما هي االأن�سطة النف�سية – االجتماعية التي تقرتحها 

من اأجل املجتمع املحلي اأ� املجموعة املجتمعية التي 

عملت معك يف التمرين ال�سابق.
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الوحدة التدريبية  4 املحلي املجتمع  على  ال��ق��ائ��م  االج��ت��م��اع��ي   - النف�سي  ال��دع��م 

تلخي�ض

التدريب  وح��دة  يف  الرئي�سية  النقاط  مناق�سة  يف  ا�سرع 

اأي�سًا االأهداف التي تتوخاها  اأنك تتنا�ل  �حتقق من 

هذه الوحدة:

املحلي؟ للمجتمع  تعريف  اإعطاء  ت�ستطيع  هل   •
من  يعاين  محلي  ملجتمع  بالن�سبة  يحدث  الللذي  ما   •

ال�سغط النف�سي ال�سديد؟

اخلا�سة  الرئي�سية  العنا�سر  بع�ص  ذكر  ت�ستطيع  هل   •
باأن�سطة الدعم النف�سي- االجتماعي؟

العنا�سر؟ هذه  اأهمية  يف  ال�سبب  ما   •
على  قائمة  مبقاربة  القيام  على  قادر  اأنك  تعتقد  هل   •

املجتمع املحلي يف �سياق عملك؟

درا�سة حالة

العودة اإلى نقطة ال�سفر

عامًا.    20 من  الأكرث  ال�سودان  يف  م�ستعلة  احلرب  دامت 

قتل مليونا �سخ�ص �هناك �سعف هذا العدد من الفارين.  

�لكونها  اجلبهتني  بني  تقع  كبرية  قرية  »غاجني«  كانت 

نتيجة  الربيئة  االأر�اح  من  الكثري  فقدت  النار،  على خط 

بحيث  يفر�ن  يللوم    بعد  يومًا  القر�يون  اأخللذ  املللعللارك.  

حتولت القرية ببطء اإلى قرية اأ�سباح.  االآن حل ال�سام يف 

ال�سودان لكن االأزمة ما زالت بد�ن حل.

عا�ص جاكوب كواجي جو�سوا �اأ�سرته يف حاله ت�سرد معظم 

مدة احلرب.  قبل �سهر من الزمن، عاد اإلى منزله �رغم 

اأن احلرب كانت قد دمرت كل �سيء، كان ي�سعر بال�سعادة 

البالغة لعودته.  اأخذت البلدة تنمو ببطء من جديد فقد 

قام القر�يون حتى االآن ببناء 75 كوخًا من الق�ص �الطني.  

للخدمات  �جللود  فا  طللويللًا.   �قتًا  ي�ستغرق  االأمللر  لكن 

االأ�سا�سية اأ� االإمدادات، ال ماًء نظيفًا �ال طعامًا �ال رعاية 

طبية.

لعدة مرات يف ال�سهر، يعود اأنا�ص جدد اإلى القرية �يف كل 

متطلبات  لهم  اجلدد  ال�سكان  لكن  بذلك.   يحتفون  مرة 

تتمناه  ما  راأ�للص  على  االحتياجات.   من  �مزيد  جديدة 

االأهم  ال�سيء  اأن  اإال  �مدر�سة،  �سحي  م�ستو�سف  البلدة، 

الغر�ص  لهذا  احلياة.   قيد  على  اأ�سا�سًا  البقاء  هو  االآن 

االأر�سية  االألللغللام  اأن  اإال  االأر�لللص،  زراعللة  ال�سكان  يحا�ل 

املزر�عة يف املنطقة جتعل هذا االأمر �سعبًا بالن�سبة لهم، 

مما يرتك ال�سكان يت�سور�ن جوعًا.  

كل �سيء ينبغي بنا�ؤه من ال�سفر، ال بد من تعليم املعلمني 

خال  من  النظيفة  ال�سرب  مياه  تن�ساب  اأن  من  بد  �ال 

االأر�للص مرة  بد من فاحة  �ال  املياه من جديد  م�سخات 

اأخرى.



الوحدة التدريبية  5 
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ال����داع����م واالت�����������س�����ال  ال���ن���ف�������س���ي  االأويل  االإ������س�����ع�����اف 

االإ�شعاف االأويل النف�شي

واالت�شال الداعم

االأهداف التعّلمية

ينبغي اأن يكون يف مقد�ر امل�ساركني:

اأزمة. يف  يواجهون  الذين  لاأ�سخا�ص  الاحق  �الدعم  النف�سي  االأ�يل  االإ�سعاف  • تقدمي 
الداعم. االت�سال  ماهية  • فهم 

الهاتف. طريق  عن  الدعم  • تقدمي 
الدعم. مبجموعات  اخلا�سة  �املنافع  املفاهيم  • اإدراك 

مقدمة

تعر�ص الوحدة التدريبية هذه املبادئ االأ�سا�سية اخلا�سة 

�سيكون  الداعم.   �باالت�سال  النف�سي  االأ�يل  باالإ�سعاف 

التفاعلي  االإ�سغاء  امل�ساركني ممار�سة مهارات  يف مقد�ر 

�تي�سري  الهاتف  طريق  عن  الدعم  مناق�سة  �ستجري  كما 

املجموعات الداعمة.

التمارين  من  العديد  على  التدريبية  الوحدة  هذه  ت�ستمل 

االأ�يل  االإ�سعاف  التفاعلي، يف  االإ�سغاء  العملية يف جمال 

العنا�سر  هذه  اأن  باعتبار  الداعم  االت�سال  �يف  النف�سي 

متثل حجر الزا�ية يف تقدمي الدعم النف�سي- االجتماعي 

العملي.

مواقف  يف  اأنف�سهم  �املتطوعون  العاملون  يجد  ما  كثريًا 

النا�ص  مع  االت�سال  اأ�سلوب  جللودة  يف  الثقة  تكون  حيث 

االآخرين اأمرًا يف غاية االأهمية.  على �سبيل املثال:  يحتاج 

اإباغ  عند  بالثقة  ي�سعر�ا  اأن  االأ�يل  االإ�سعاف  متطوعو 

فاإن  كذلك  اأقربا�ؤهم.   بها  اأ�سيب  التي  باجلر�ح  النا�ص 

باالإيدز  م�سابني  اأ�سخا�ص  مع  يعملون  الذين  املتطوعني 

مثًا، يحتاجون للتوا�سل بطريقة داعمة مع النا�ص الذين 

علموا لتوهم باأنهم م�سابون باملر�ص.

يف  هو  الذي  التفاعلي،  االإ�سغاء  طريق  عن  ذلك  يتحقق 

�سلب االإ�سعاف النف�سي �االت�سال الداعم.
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ال����داع����مالوحدة التدريبية  5 واالت�����������س�����ال  ال���ن���ف�������س���ي  االأويل  االإ������س�����ع�����اف 

�س 64 – 66  يف الدليل

االإ�شغاء التفاعلي واالإ�شعاف االأويل النف�شي

االإر�سادات  بع�ص  يف  ننظر  �سوف  االأمللر،  بداية  يف   •
االأ�سا�سية لاإ�ستماع التفاعلي.

النف�سي-  االأ�يل  االإ�سعاف  عن  �سنتحدث  بعدها،   •
اأ��ساع  يف  هم  الذين  لاأ�سخا�ص  الللفللوري  �الللدعللم 

االأزمات.

باالت�سال  اخلللا�للسللة  العنا�سر  �سنناق�ص  اأخللللريًا،   •
الداعم.

من  التفاعلي  لاإ�ستماع  االأ�سا�سي  العن�سر  بتعريف  قم 

خال طرح اأمثلة للتو�سيح �التلخي�ص.  

 

اأمثلة على ا�ستي�ساح البيانات:

»ما الذي تعنيه بقولك ...؟«

»ل�ست �اثقًا من اأنني اأفهم ما تعنيه عندما تقول ...«

اأمثلة على تلخي�ص البيانات:

»هل تقول باأنك ...«

»هل اأفهمك جيدًا ...«

الن�شاط 1-5

عمل من خال جمموعات تليه جل�سة عامة.

 

الهدف

التفاعلي.   لاإ�سغاء  الرئي�سية  بالعنا�سر  التعريف 

عٌزز �عي امل�ساركني بقدراتهم اخلا�سة على االإ�سغاء 

التفاعلي.

�شري الن�شاط

اإلى اأز�اج �اأن  اأنف�سهم  اطلب من امل�ساركني تق�سيم 

التفاعلي.   امل�ستمع  د�ر  �سيتولى  الللذي  من  يقرر�ا 

يختار  اأن  �للله  املتكلم  هو  الثاين  ال�سخ�ص  �سيكون 

مت�سلة  غللري  اليومية  احللليللاة  مللن  �سخ�سية  ق�سة 

بو�سع متاأزم.  اأعط امل�ساركني خم�ص دقائق للتمرين 

على االإ�سغاء التفاعلي.

اأ�سئلة للمناق�سة

ا�ستي�ساح  تفاعلي عن طريق  ب�سكل  امل�ستمع  ي�سغي 

البيانات �تلخي�ص االأ�سئلة.

�سوؤال  طريق  عن  العامة  اجلل�سة  يف  املو�سوع  تابع 

املتحدثني عما كان عليه �سعورهم لدى ا�ستجوابهم.  

هل كان اال�ستجواب للتوكيد، للت�سجيع اأم لاإزعاج؟  

ا�ساأل امل�ستمعني عن �سعورهم �هم يطرحون االأ�سئلة 

خال احلوار.  هل كان االأمر �سعبًا، اأم محرجًا اأم 

طبيعيًا؟
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الوحدة التدريبية  5 ال����داع����م واالت�����������س�����ال  ال���ن���ف�������س���ي  االأويل  االإ������س�����ع�����اف 

الن�شاط 2-5

عمل من خال املجموعات تليه جل�سة عامة.

 

الهدف

�سياق  يف  املختلفة  بللاالإجللابللات  امل�ساركني  تعريف 

االإ�سغاء التفاعلي.

 

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط.  وزع امل�ساركني 

خ�س�ص  اأ�سخا�ص.    3 من  موؤلفة  جمموعات  اإلللى 

�قتًا لقراءة احلوار الوارد يف باب »االت�سال الداعم 

من   )68( ال�سفحة  على  التفاعلي«  �االإ�للسللغللاء 

حول  عامة  مبناق�سة  املو�سوع  اتبع  امل�سارك.   دليل 

االإجابات الواردة يف احلوار.

اأ�سئلة للمناق�سة 

حدد اأي نوع من االإجابات يرد بها املتطوع يف كل من 

العبارات املتبادلة باحلوار اخلا�ص »االت�سال الداعم 

 )68( ال�سفحة  يف  اللللوارد  التفاعلي«  �االإ�للسللغللاء 

اأخرى  اإجابات  على  اأمثلة  قدم  امل�سارك.   دليل  من 

محتملة �سمن اإطار العبارات املتبادلة باحلوار.

قدم تعريفًا مبختلف االإجابات املحتملة يف �سياق االإ�سغاء 

دليل  يف  الللللوارد  احللللوار  ذلللك  يف  م�ستخدمًا  التفاعلي 

امل�سارك �سفحة )68(.

ا�ساأل امل�ساركني متى تكون هناك حاجة لاإ�سعاف االأ�يل 

النف�سي:

الكوارث.  •
االأ�يل. االإ�سعاف   •

املنزلية.  الزيارات   •
االإنرتنت. طريق  عن  اأ�  بالهاتف  الدعم   •
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ال����داع����مالوحدة التدريبية  5 واالت�����������س�����ال  ال���ن���ف�������س���ي  االأويل  االإ������س�����ع�����اف 

الهامة  االأربللعللة  العنا�سر  امل�ساركني  مع  �ناق�ص  اعر�ص 

التالية:

الرئي�سي.  – العن�سر  �سديد  باإن�سات  ا�ستمع   •
االهتمام.  على  موؤ�سر  االقرتاب  مقربة-  على  ابق   •

تاأ�يله  املفجوع  ال�سخ�ص  من  تقبل  امل�ساعر–  تقبل   •
للحدث. 

العملية–  �امل�ساعدة  عام  ب�سكل  الرعاية  بتقدمي  قم   •
هذا اأي�سًا من اأ�ساليب اإظهار االهتمام.

الن�شاط 3-5

�سرح االإ�سعاف االأ�يل النف�سي تليه جل�سة عامة.

 

الهدف

النف�سي  االأ�لللى  االإ�سعاف  ما  يدركون  امل�ساركني  جعل 

�هو قيد التطبيق.

 

�شري الن�شاط

املدرب  يقوم  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  اأو�سح 

ب�سرح االإ�سعاف االأ�يل النف�سي عن طريق اقرتاح د�ر 

متطوع  د�ر  املدرب  يتولى  امل�ساركني.   اأحد  مع  متثيلي 

من ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر بينما يتولى اأحد 

على  اتفق  متاأزم.   بو�سع  مير  �سخ�ص  د�ر  امل�ساركني 

�سيناريو مع امل�سارك قبل املبا�سرة يف متثيل الد�ر.  دع 

يف  املو�سوع  تابع  ثم  دقائق   10 لنحو  ي�ستمر  التمثيل 

كانوا  اإذا  عما  خالها  امل�ساركني  �ا�ساأل  عامة  جل�سة 

قد ا�ستطاعوا متييز العنا�سر الرئي�سة االأربعة اخلا�سة 

باالإ�سعاف االأ�يل النف�سي.

ن�شاط اإ�شايف 

مترين ز�جي تليه جل�سة عامة.

 

الهدف

تدريب امل�ساركني على تقدمي االإ�سعاف االأ�يل النف�سي.

�شري الن�شاط

امل�ساركني  على  الن�ساط.   من  الهدف  للم�ساركني  بنّي 

من  �احد  على  الللراأي  �ي�ستقر�ا يف  اأز�اجللًا  ي�سكلوا  اأن 

التالية.  �سيكون هناك د�ران متثيليان.   اأمثلة احلاالت 

متطوع  د�ر  �سيتولى  الللذي  من  يقرر�ن  امل�ساركني  دع 

ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر �من الذي �سيتولى د�ر 

املنتفع يف اأ�ل د�ر متثيلي.  دع التمرين ي�ستمر ملدة 10 

دقائق تتبعها مناق�سة ق�سرية بني ال�سريكني حول تطبيق 

العنا�سر االأربعة اخلا�سة باالإ�سعاف االأ�يل النف�سي من 

جانب متطوع ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر.

اطلب من امل�ساركني تبادل االأد�ار با�ستخدام مثال حالة 

تتبعها  دقائق   10 ملللدة  ي�ستمر  التمرين  دع  جللديللدة.  

تطبيق  حللول  جمللددًا  ال�سريكني  بني  ق�سرية  مناق�سة 

النف�سي  االأ�يل  باالإ�سعاف  اخلا�سة  االأربعة  العنا�سر 

مت  االأحمر.   �الهال  االأحمر  ال�سليب  متطوع  قبل  من 

املتابعة يف جل�سة عامة.

اأمثلة على حاالت محتملة 

غري  هجوم  يف  بجراح  �لده  اأ�سيب  رعاية  مقدم   •
مربر من جانب ثاثة فتيان يف �سارع جما�ر. 

�سيارة.  حادث  يف  ز�جها  فقدت  امراأة   •
منزله.  دمرت  اأر�سية  هزة  اخترب  �ساب   •

عمله  موقع  اأبواب  اإغاق  ب�سبب  عمله  فقد  موظف   •
�ال يعرف كيف يتدبر اأمور عائلته.
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�س 66 – 71  يف الدليل الن�شاط 4-5

متثيل اأد�ار تليها جل�سة عامة.

الهدف

تللدريللب امللل�للسللاركللني علللللى تللقللدمي االإ�للسللعللاف االأ�يل 

النف�سي.

املواد املطلوبة

منزل  يف  »احلللريللق  املعنون  ال�سيناريو  ن�سرة  توزيع 

�سي�سيليا« )انظر يف اآخر هذه الوحدة التدريبية(.

�شري الن�شاط 

ا�سرح للم�ساركني الغاية من التمرين.  دع امل�ساركني 

�اأن  اأ�سخا�ص  ثاثة  من  موؤلفة  جمموعات  ي�سكلون 

ال�سيناريو،  قللراءة  بعد  التمثيل.   يف  االأد�ار  يختار�ا 

�ص 10 دقائق لتمثيل االأد�ار. خ�سّ

اأ�سئلة للمناق�سة 

هناك ثاثة اأد�ار متثيلية:

متاأزم. لو�سع  تعر�ست  التي  �سي�سيليا   •
مقدم رعاية يف جمال االإ�سعاف االأ�يل النف�سي.  •
العنا�سر  با�ستك�ساف  مكلف  املراقب  مراقب–   •

االأربعة اخلا�سة باالإ�سعاف االأ�يل النف�سي. 

�سوؤال  خللال  مللن  عامة  جل�سة  يف  املللو�للسللوع  متابعة 

املراقبني عما اإذا كانوا قد ا�ستطاعوا حتديد العنا�سر 

االأربعة لاإ�سعاف االأ�يل النف�سي.

هل �سعر ال�سخ�ص الذي يقوم بد�ر �سي�سيليا باأنه قد 

متت م�ساعدته؟   

هل �سعر امل�ساعد الذي قدم االإ�سعاف االأ�يل النف�سي 

اأن االأمر كان �سهًا اأم اأن فيه �سعوبة؟

االت�شال الداعم 

ذلك  يف  مبا  الللداعللم  االت�سال  مو�سوع  يف  االآن  �سننظر 

الدعم عن طريق الهاتف �نرى ما اإذا كان باإمكانه اإفادة 

املوظفني �املتطوعني. 

الن�شاط 5-5

جل�سة عامة.

يف  الرئي�سة  »القيم  املعنونة  ال�سريحة  اإللللى  انللظللر 

االت�سال الداعم«.

ا�ساأل امل�ساركني 

البيانات؟ على  موافقون  اأنتم  هل   •
البيانات؟ هذه  تنطوي  ماذا  على   •

ماذا تعني البيانات بالن�سبة لك يف �سياق عملك   •
مع ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر؟

حياتهم  من  اأمثلة  اإعطاء  امل�ساركني  من  اطلب   •
ذات  تكون  اأن  اللل�للسللر�ري  مللن  لي�ص  اخلا�سة– 

ات�سال بعمل ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر.



88

ال����داع����مالوحدة التدريبية  5 واالت�����������س�����ال  ال���ن���ف�������س���ي  االأويل  االإ������س�����ع�����اف 

بع�ص القيم االإ�سافية: 

ال�سدق.  •
االإيجابي.  التقدير   •

اخل�سو�سية.   •
املنا�سبة  باالأعمال  اأقوالك  �اأتبع  بالثقة  جديرًا  كن   •

املطلوبة. 

املتلقي  بال�سخ�ص  عاقتك  ت�ستغل  اأال  على  احر�ص   •
باأي حال من االأحوال. 

بنف�سه. قراره  يتخذ  اأن  يف  �سخ�ص  كل  حق  احرتم   •
كفاءتك.  اأ�  مبهاراتك  اأبدا  تبالغ  ال   •

كن �اعيًا باأن لديك ميواًل للمحاباة �االأفكار امل�سبقة.   •

التجاوب مع �شخ�ض مير باأزمة 

طريق  عن  اأزمللة  يف  مير  ما  �سخ�ص  مع  التجا�ب   •
ما  �سعوبة  اإحداث  يف  يت�سبب  قد  �االإجابات  االأ�سئلة 

له. 

�املجيء  اأ�سئلة  طللرح  من  بللداًل  عللبللارات  ا�ستخدم   •
باإجابات عليها. 

للتغيري. قابلة  اأمور  على  �ركز  بّناء  كن   •
اطرح  �م�ساعره.   ال�سخ�ص  اأفكار  على  بالرتكيز  قم   •
»هل  مللن  بللداًل  ت�سعر؟«  »كيف  مثل  مفتوحة  اأ�سئلة 

ت�سعر باحلزن؟«. 

اأن  بد  »ال  مثل  دعم  على  تنطوي  راجعة  تغذية  اأعط   •
هذا  من  �سعور  انتابك  عندما  موؤملًا  �سعبًا  كان  االأمر 

القبيل«، بد�ن اإدانة مثل »ما كان ينبغي لك اأن ت�سعر 

هكذا«.

تنزلق  �ال  ال�سخ�ص  يقوله  مللا  على  بالرتكيز  قللم   •
من  اأ�  حياتك  من  م�ستمدة  كثرية  اأمثلة  اإيللراد  اإلللى 

متاح  جمللال  هللذا  اأن  تللذكللر  ال�سخ�سية.   جتللاربللك 

لل�سخ�ص االآخر كي ي�سرك غريه مب�ساعره.

الن�شاط 5-5

متارين ا�سافية ز�جية تليها بجل�سة عامة.

 

الهدف

االجتماعية  النف�سية-  لاآثار  امل�ساركني  فهم  تعميق 

اخلا�سة باالت�سال الداعم.

 

املواد املطلوبة 

قلم ��رق.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط. 

اطلب من امل�ساركني اأن يعود�ا بالذاكرة اإلى �قت قام 

موقف  يف  لهم  م�ساعدة  بتقدمي  االأ�سخا�ص  اأحد  فيه 

اأربعة  تد�ين  امل�ساركني  من  اطلب  �اجههم.   �سعب 

عنا�سر كان لها اأثر كبري يف امل�ساعدة �الدعم يف هذه 

املحادثة.  ق�سم امل�ساركني اإلى اأز�اج �دعهم يت�ساركون 

فيما دّ�نوه.    تابع املو�سع يف اجلل�سة العامة.

 

اأ�سئلة للمناق�سة 

الذي  ما  املحادثة؟   يف  �مفيدًا  جيدًا  كللان  الللذي  ما 

يف  اثللر  �للله  لديك  تقدير  مو�سع  �كللان  امل�ستمع  فعله 

م�ساعدتك؟
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يف  م�سا�يًا  اللفظي  غري  اأ�  ال�سفهي  غري  االت�سال  يعترب 

اأهميته لات�سال اللفظي.  من االإر�سادات املفيدة يف هذا 

ال�ساأن ما يلي:  

املتكلم. �اجه   •
للذراعني. بالن�سبة  �سيما  ��سعك  عفوية  على  حافظ   •

حافظ على م�سافة مائمة تف�سل بينكما:  االقرتاب   •
اأ�  باحلميمية،  اأي�سًا  يوحي  قد  لكنه  االهتمام  يعك�ص 

رفع الكلفة اأ� فر�ص النف�ص على االآخر.

التطفلية.   غري  الب�سري  االت�سال  عملية  بتكرار  قم   •
مللع ملللراعلللاة اخللتللاف اللللعلللادات الللثللقللافلليللة يف هللذا 

الت�سرف.

�امل�سرتخي. الهادئ  مبظهر  اظهر  ت�ستلهم االعتبارات االأخاقية يف تفاعلك مع •  اأن  يفرت�ص 

االآخر:

�قوع�سرر. يف  تت�سبب  ال   •
بالثقة. جديرًا  كن   •

كان. �سكل  باأي  عاقتك  ت�ستغل  اأن  اإياك   •

قراراته. اتخاذ  يف  ال�سخ�ص  حق  احرتم   •
كفاءتك. اأ�  مهاراتك  يف  املبالغة  اإلى  اأبدًا  تعمد  ال   •
م�سبقة.  �اأفكارًا  للمحاباة  ميواًل  لك  باأن  �اعيًا  كن   •
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الن�شاط 6-5

عمل من خال املجموعات تليه جل�سة عامة.

 

الهدف

ال�سفهي  االت�سال  بعنا�سر  امل�ساركني  �عللي  زيلللادة 

الداعم.

�شري الن�شاط

من  اطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

امل�ساركني تق�سيم انف�سهم اإلى اأز�اج �االتفاق على من 

الذي �سيتحدث �من �سوف ي�سغي يف �سياق التمرين.  

اإجللابللات  يجيب  اأن  ي�ستطيع  امل�ستمع  اأن  على  �سدد 

اطلب  التمرين،  عقب  التمرين.   خللال  لفظية  غري 

اللفظية  غري  باالإ�سارات  قائمة  اإعداد  امل�ساركني  من 

الداعمة �االإ�سارات غري الداعمة.  ا�سمح بع�سر دقائق 

للقيام بالتمرين كله قبل اجلل�سة العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة 

عن  امل�ستمع  باباغ  التمرين  خللال  املتحدث  يقوم 

الدقائق  لاإجازة.  خال  اأ�  التايل  لاأ�سبوع  خططه 

اأن  د�ن  امل�ستمع  ي�سغي  التمرين،  من  االأ�لى  الثاث 

اال�ستمرار  على  املتحدث  ي�سجع  داعمًا  اإ�سغاًء  يتكلم 

يف احلديث.  �خال الدقائق الثاث التالية، ي�سغي 

امل�ستمع بد�ن اأن يتكلم اإ�سغاًء غري داعم ينطوي على 

التثبيط.

املتحدث  دعمت  التي  اللفظية  غري  االإ�للسللارات  هي  ما 

��سجعته على اال�ستمرار؟

 

الدعم  من  خلت  التي  اللفظية  غري  االإ�للسللارات  هي  ما 

�اأحبطت املتحدث؟

ن�شاط اإ�شايف

متثيل اأد�ار.

الهدف 

تدريب امل�ساركني على مهارات االت�سال الداعمة.

 

�شري الن�شاط 

اطلب من امل�ساركني اأن يق�سموا اأنف�سهم اإلى جمموعات 

اأد�ار امل�ساعد،  اأ�سخا�ص.  �زع عليهم  موؤلفة من ثاثة 

املتلقي �املراقب. 

يتحدث املتكلم عن ��سع متاأزم له �سلة بعمل ال�سليب 

ملدة  ي�ستمر  االأد�ار  دع متثيل  االأحمر،  �الهال  االأحمر 

الراجعة  للتغذية  دقائق  خم�ص  خ�س�ص  دقائق،   10
�املناق�سة �قم بتبديل االأد�ار اإذا �سمح الوقت بذلك.

اأ�سئلة للمناق�سة 

ماذا فعل امل�ساعد بطريقة لفظية �بطريقة غري لفظية 

يف �سياق االت�سال الداعم؟
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الدعم عرب الهاتف 

انظر االإطار – دليل الدعم الهاتفي خطوة بخطوة.

دليل الدعم الهاتفي خطوة خطوة

تبادر  د�رك– عندما  �عن  ��سعك  عن  اأف�سح   .1
الهاتفي على �جه اخل�سو�ص  االت�سال  اإلى  اأنت 

كن �ا�سحًا للغاية يف االإف�ساح عن د�رك كمقدم 

م�ساعدة �عن الغاية من االت�سال الهاتفي.

من  نوع  اعتماد  على  املت�سل  ال�سخ�ص  �ساعد   .2
اأنواع �سبط النف�ص.  قم بحثه على اأن ال يقت�سر 

يف الرتكيز على اجلوانب ال�سلبية.

ت�ستطيع  ال  م�ساعدة  اأيللة  تعر�ص  ال  اأن  تذكر   .3
توفريها.

نطاق  الو�سع خارج  كان  اإذا  املت�سل  بتحويل  قم   .4
اأ� عندما يكون لديك قلق على  قدرتك كم�ساعد 

��سعية املت�سل.

�سع حد�دًا ملدة االت�سال.  عليك اأي�سًا اأن تنهي   .5
اأ�  �سيء  اإلى  توؤدي  ال  اأنها  ت�سعر  املحادثة عندما 

اأن املت�سل يكرر نقاطًا �سبق له ذكرها.

يف هذه احلالة، من املفيد:

تلخي�ص املعلومات التي جرى ت�ساركها.  .

الت�سليم بو�سعية ال�سخ�ص االآخر.  .

.  محا�لة الو�سول اإلى اتفاق عما �سيحدث بعد 

على  املت�سل  ��سجع  خلليللارات  اقللرتح  ذلللك.  

اتخاذ القرار.

�س 73  يف الدليل

جمموعات الدعم

يف بع�ص االأحيان، هناك  جمموعات من االأ�سخا�ص ممن 

كامل�سابني  مت�سابهة  حياتية  اأ��للسللاع  اأ�  م�ساكل  لديهم 

مبر�ص االإيدز اأ� الذين فقد�ا عائاتهم يف هزة اأر�سية، 

ي�ستفيد�ن من االلتقاء معًا.  يف مثل هذه احلاالت، قد يكون 

اإن�ساء جمموعة للدعم هو طريقة جيدة لتمكني امل�ساركني، 

باأنهم  �االإدراك  بع�سًا  بع�سهم  اإ�سناد  على  م�ساعدتهم 

ي�ستطيعون اأن يحدثوا تغيريًا يف حياة اأفراد املجموعة، اإال 

بديًا  الداعمة  املجموعات  ا�ستخدام  عدم  املهم  من  اأنه 

عن م�ساعدة اأهل االخت�سا�ص عندما يكون ذلك �سر�ريًا.

الن�شاط 7-5

مناق�سة عامة

مل  باأ��ساع  مللّر�ا  قد  كانوا  اإذا  مما  امل�ساركني  ا�ساأل 

تكن فيها مهاراتهم يف االت�سال الداعم تفي بالغر�ص.  

ناق�ص مع املجموعة ما الذي كان ميكن اأن يفيد يف مثل 

هذه احلاالت.

اأ�للسللاأل امللل�للسللاركللني مللا هللي مللهللارات االتلل�للسللال التي  

يحتاجون لتطويرها يف �سياق تقدمي امل�ساعدة.
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اأكمل القائمة باأمثلة م�ستمدة من جمتمعك املحلي.

جمال  يف  اأ�سا�سيًا  تدريبًا  تلقى  متمر�ص  متطوع  ي�ستطيع 

جمموعات  بتي�سري  يقوم  اأن  االجتماعي  النف�سي-  الدعم 

مع  التكّيف  تعلموا  اأ�سخا�ص  ي�ستطيع  ما  كثريًا  الدعم.  

م�سكلة معينة اأن ي�سبحوا مناذج متثيلية جيدة �مي�ّسرين 

ناجحني عند ت�سكيل املجموعات.  الفكرة يف ذلك هي اأن 

اال�ستمرار مع  ذاتيًا على  قادرة  اأن ت�سبح  املجموعة  على 

مر�ر الزمن.

اأفراد املجموعة يواجهون م�ساكل  اأن بع�ص  اأحيانًا  يحدث 

على  قادرين  غري  يجعلهم  اأملًا  �يتاأملون  ال�سعوبة  غاية  يف 

تويل تي�سري املجموعة باأنف�سهم.  يف مثل هذه احلالة، يجب 

اأ�  م�ساعدين مخت�سني  قبل  املجموعة من  تي�سري  يتم  اأن 

من قبل متطوعني ح�سلوا على تدريب اإ�سايف.

تلخي�ض

الوحدة  يف  ال���واردة  النقاط  اأه��م  ح��ول  نقا�ض  يف  ا���س��رع 

التدريبية هذه �احر�ص على اأن تدرج فيه اأهداف الوحدة 

اأي�سًا:  

االإ�سعاف  يف  اأ�سا�سية  عنا�سر  اأربعة  اأهللم  هي  ما   •
االأ�يل النف�سي �ملاذا هي مهمة؟

الداعم؟ االت�سال  يعني  ماذا   •
تعمل؟ �كيف  الداعمة  املجموعات  هي  ما   •
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ميكن ا�ستكمال هذه الوحدة التدريبية بالعديد من االأن�سطة 

الداعم.   �االت�سال  التفاعلي  االإ�سغاء  �ممار�سة  االأخرى 

على  اإعمل  الغر�ص  لهذا  الوقت  مت�سع من  لديك  كان  اإذا 

م�ساعدة امل�ساركني على تطوير مهارات االت�سال لديهم.

الن�شاط 8-5

جل�سة عامة

دع امللل�للسللاركللني يللطلللللعللون علللللى اللل�للسللرائللح اخلللا�للسللة 

الدعم«  جمموعات  �«تي�سري  الداعمة«  »باملجموعات 

�اأطلب منهم اأن يعلقوا عليها.

جمموعات  يف  �ساركوا  قد  كانوا  اإذا  امل�ساركني  ا�ساأل 

اكت�سبوها  التي  اخلللربة  ما  فيها.   عملوا  اأ�  داعمة 

اأفراد  من العمل مع جمموعات الدعم؟   كيف انتفع 

املجموعة من ذلك؟

الدعم  مبجموعات  قائمة  ��سع  امل�ساركني  من  اطلب 

املحلي.   جمتمعهم  يف  ان�سا�ؤها  ميكن  التي  املحتملة 

اعقد مناق�سة حول كيف ي�ستطيع اأفراد املجموعة اأن 

من اال�ستفادة من ذلك.

درا�سة حالة 

حريق يف منزل �سي�سيليا

بعد ظهر اأحد االأيام العادية.  اأ�سعل انفجار حدث يف قرية 

اأحدث  الللذي  ما  اأحللد  يعرف  مل  هائًا.   حريقًا  �سي�سيليا 

ب�سكل  احرتقت  اجلللوار  يف  منازل  عللدة  اأن  اإال  االنفجار 

ذهبوا  قد  القرية  �سكان  من  البالغني  غالبية  كان  كامل.  

للعمل يف ال�سباح �مل يكونوا يف منازلهم عندما ا�ستعلت 

يف  �سحيًا  متوعكًا  كللان  �سي�سيليا  اأطفال  اأحللد  الللنللريان.  

ال�سباح �كانت قد قررت اأن تذهب به اإلى الطبيب.  كانت 

كربى بنات �سي�سيليا قد تخلفت عن املدر�سة �لزمت البيت 

للعناية بالطفلني االآخرين.

عندما عادت �سي�سيليا اإلى قريتها فوجئت مبنظر رهيب.  

املنزل  من  يبق  مل  م�ستحيًا.   كللان  املنزل  على  التعرف 

جتد  اأن  يف  اأمللًا  امل�ستعل  الركام  باجتاه  رك�ست  �سيء.  

اأطفالها على قيد احلياة.  كان العديد من املنازل حولها ما 

زال يحرتق �رجال االإطفاء يجاهد�ن لل�سيطرة على األ�سنة 

النار.  عمد اأحد رجال ال�سرطة اإلى اإيقاف �سي�سيليا قبل 

اأن تتمكن من االقرتاب من املنزل �اقتادها مع طفلها اإلى 

ماأ�ى قريب.  كل ما كانت �سي�سيليا تفكر به هو االأطفال 

ي�ستطع  مل  ال�سرطة  رجل  اأن  اإال  �راءهللا،  تركتهم  الذين 

اليوم،  ذات  من  الحللق  موعد  يف  لكن  ب�سيء.   اإخبارها 

حتفهم  لقوا  قد  اأطفالها  من  ثاثة  اأن  �سي�سيليا  اكت�سفت 

يف احلريق.
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االأطفال

النقاط التعّلمية 

ينبغي اأن يكون يف مقد�ر امل�ساركني:

ل�ساحلهم. اأف�سل  حماية  تقدمي  ميكن  كيف  �التعلم  خا�ص  ب�سكل  للتاأذي  االأطفال  قابلية  • اإدراك 
ما. اإ�ساءة  بوجود  االرتياب  حالة  يف  عمله  يجب  ما  �معرفة  االأطفال  اإلى  االإ�ساءة  اأنواع  مختلف  • حتديد 

�للحزن. املعاملة  الإ�ساءة  ال�سديد،  النف�سي  لل�سغط  االأطفال  فعل  رد�د  • اإدراك 

مقدمة

يف  االأطللفللال  حماية  يف  التدريبية  الللوحللدة  هللذه  تبحث 

اأ�جه التاأذي اخلا�سة باالأطفال يف  االأزمات، �هي تو�سح 

ظل تلك االأ��ساع �حتدد اأنواعًا مختلفة من اإ�ساءة معاملة 

ال�سغط  االأطفال مع  فيها  يتجا�ب  التي  �الطرق  االأطفال 

النف�سي يف مختلف مراحل النمو لديهم.  كما اأن الوحدة 

بللاإجللراءات  يخت�ص  فيما  �املتطوعني  العاملني  د�ر  تبني 

حماية االأطفال.

�س 75  يف الدليل

االأ��للسللاع  ظللل  يف  للللللتللاأذي  تعر�سًا  اأكلللرث  االأطللفللال   •
�سوف  التدريبية،  الوحدة  هللذه  �سياق  يف  املللتللاأزمللة.  

التكّيف  اآليات  �يف  املختلفة  احتياجاتهم  يف  نبحث 

لديهم.  تويل الوحدة اهتمامًا خا�سًا مبو�سوع اإ�ساءة 

ما  غالبًا  االإ�للسللاءة  م�ستويات  اأن  اإذ  االأطفال  معاملة 

الكارثة  اأ��ساع  ظل  يف  ارتفاعًا  احلظ  ل�سوء  ت�سجل 

االأطفال  قابلية  من  ي�ساعف  مما  الكارثة  بعد  ما  اأ� 

للتاأذي.
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درا�سة حالة 

ال اأم�����ل يف ح���ي���اة اف�������س���ل- ال��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية 

كانت فتاة مراهقة يطلق عليها ا�سم »�سو�سو« �سحية مرتني 

لهجمات اغت�ساب من قبل جمموعات م�سلحة يف املناطق 

اخلطرة من �سرق جمهورية الكونغو الدميقراطية.  تقول 

»�سو�سو« يف للمرة االأ�لى، كان عمري 14 �سنة.  جاء�ا يف 

الليل �اقتحموا منزلنا، �سربوا �الدي �اخذ�ا كل �سيء له 

قيمة يف املنزل �كان علينا اأن نحمل االأ�سياء التي ينهبونها 

�فتاة  �سو�سو  اقتيدت  عندها  الغابة«.   اإلى  لهم  �ناأخذها 

اأخرى اإلى الغابة حيث جرى اغت�سابهما. 

زعيم  باحتجاز  قاموا  عاد�ا من جديد   2006 عام  »يف 

الللقللريللة يف اأحلللد املللنللازل �اأ�للسللعلللللوا بلله الللنللار.  ثللم قاموا 

دائمًا  يكت�سفون  اإنهم  االأخلللرى.   بعد  فتاة  باغت�سابنا  

عقب  اأنف�سنا.   حلماية  ��سيلة  لدينا  �لي�ست  نختبئ  اأيللن 

االغت�ساب االأخري، اأ�سبحت حامًا.  �الدي توفى �عائلتي 

ال متلك ��سائل لرعايتي.  حل�سن حظي، �سمعت باأمر »ماما 

فيكو« �هي تبذل اأق�سى جهدها للعناية بي �بطفلي.  لقد 

اأ�سبحت حياتي �ساقة �ال اأمل اأ� اإميان لدي يف اأن تتح�سن 

حياتي م�ستقبًا.  اإين ال اأ�ستطيع الز�اج االآن بعد اأن اأ�سبح 

لدّي طفل.  ال اأ�ستطيع العناية به اإذا اأ�سيب مبر�ص اأ� حتى 

اأن اأطعمه اأ� اأك�سوه ب�سكل جيد«.

الن�شاط  1-6 

عمل من خال جمموعات جل�سة عامة.

 

الهدف

التعرف على جوانب التاأذي لدى االأطفال.

 

املواد املطلوبة 

اأقام  ��رق.

�شري الن�شاط

منهم  واطلب  الن�ساط  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

جمللمللوعللات ز�جلليللة.  اطلللللب مللن امللل�للسللاركللني تد�ين 

اإجاباتهم �اأعر�سها يف اجلل�سة العامة.

 

�سوؤال للمناق�سة 

للتاأذي  البالغني  اأكرث عر�سة من  االأطفال  يكون  ملاذا 

اأثناء االأزمة؟ 

  

تكن  مل  اإذا  التالية  النقاط  اأ�سف  العامة  اجلل�سة  يف 

قد ذكرت:  

• العمر.
الن�سج.  • عدم 

�املعرفة.  اخلربة  • محد�دية 
االآخرين.  على  • االعتماد 
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77  يف الدليل  - �س 76 

االحتياجات اخلا�شة لالأطفال 

يجب  التالية،  اجلل�سة  عقد  قبل  للمدرب!  مالحظة 

على  �سادق  قد  فيه  تعمل  الذي  البلد  كان  اإن  ت�ستعلم  اأن 

االتفاقية اخلا�سة بحقوق الطفل.

اجلمعية  كانت  اإذا  ت�ستعلم  اأن  اأي�سًا  مبكان  االأهمية  من 

�ما  بالطفل  خا�سة  �سيا�سة  لها  معها  تعمل  التي  الوطنية 

هو املوقف بالن�سبة حلماية االأطفال �كيف يوؤثر ذلك على 

تطرح  اأن  املرجح  من  اأ�سئلة  هذه  االأطفال.   مع  االأن�سطة 

عليك �ينبغي يف كافة الظر�ف معاجلتها خال التدريب.

�سيما  لللاإيللذاء  خللا�للص  ب�سكل  معر�سون  االأطللفللال   •
هنا يف مختلف  �سننظر  بعدها.   �ما  االزمللات  خال 

احتياجاتهم �يف اآليات التكيف لديهم.

 

خال  البالغني  من  لاإيذاء  تعر�سًا  اأكرث  االأطفال  يكون 

مرحلة االإغاثة التي تعقب الكارثة �ذلك ب�سبب:

املحيطة  البيئة  يف  النف�سي  ال�سغط  م�ستوى  ارتفاع   •
مما يوؤثر على �سلوك العائلة. 

مخاطر  من  يزيد  الذي  االأمر  الغرباء  تواجد  زيادة   •
اإ�ساءة معاملة االأطفال �ا�ستغالهم. 

اخلا�سة  االجتماعية  �البنى  احلماية  بنى  غياب   •
باالأطفال.

البالغني  من  لاإيذاء  تعر�سًا  اأكرث  اأي�سًا  االأطفال  يكون 

خال مرحلة التعايف التي تعقب الكارثة ب�سبب: 

الياأ�ص  اإلى  يقود  مما  �العمل  الرزق  م�سادر  انعدام   •
وال�سعور باالإحباط لدى العائالت. 

االأطللفللال  �للسللد  اجلللنلل�للسللي  الللعللنللف  مللخللاطللر  زيللللادة   •
اإلللى  االأطللفللال  دفللع  مثًا  جللرى  اإذا   – �ا�ستغالهم 

العثور على موارد للرزق. 

ازدياد نبذ االأطفال �اإذاللهم �اإرهابهم يف ظر�ف ما   •
بعد الكارثة. 
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80  يف الدليل  - �س 79 

ردود الفعل ال�شائعة جتاه ال�شغط

النف�شي واحلزن

جتاه  البالغني  فعل  رد�د  عن  االأطفال  فعل  رد�د  تختلف 

ال�سغط النف�سي �احلزن.

لاأطفال رد�د فعل تتفا�ت تبعا الأعمارهم: 

البكاء،  كثري  االأنفعال،  �سريع  �سنتني–    2-0 من   •
مت�سبث اأ� هامد.

�عدم  بالعجز  ي�سعر  ما  كثريًا  �سنوات–   6-2 من   •
قد  اللعب  اأن�سطة  االنف�سال،  من  �اخلللوف  القدرة، 

اإنكار  لللاأزمللة،  امل�سبب  احلللدث  مللن  جللوانللب  ت�سمل 

اللعب  رفلللاق  �جتللنللب  ال�سمت  �اللللتلللزام  �انللكللفللاء، 

�البالغني. 

الأعمارهم: تبعًا  االأطفال  لدى  الفعل  رد�د  تختلف   •

بالف�سل،  اأ�  بالذنب  �سعور  �سنوات-    10-6 من   •
االن�سغال  املنقذ،  بد�ر  القيام  يتخيات حول  غ�سب، 

ان�سغااًل قويًا بتفا�سيل احلدث.

فعل  رد�د  متاثل  ا�ستجاباته  �سنة–   18-11 من   •
القواعد  على  متللرد  الغ�سب،  يف  �سرعة  البالغني، 

�سلوك  اكتئاب،  فللزع،  الللعللد�اين،  ال�سلوك  �انتهاج 

ينطوي على التهور، قد يحا�ل االنتحار. 

الن�شاط  2-6 

عمل من خال املجموعات.

 

الهدف

�باآليات  االأطفال  بانفعاالت  امل�ساركني  اإدراك  تعميق 

التكيف لديهم.

�شري الن�شاط

منهم  اطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

�ص  اأفراد.  خ�سّ  4-3 ت�سكيل جمموعات موؤلفة من 

�لتد�ين  �فاطمة  اأمينة  حالة  ملناق�سة  دقائق   10
اإجاباتهم �من ثم عر�سها يف اجلل�سة العامة.

 

اأ�سئلة للمناق�سة 

اأجلها كان جتا�ب كل  التي من  باالأ�سباب  �سع قائمة 

من اأمينة �فاطمة مختلفًا بهذا القدر.



99

الوحدة التدريبية  6 االطفال

هناك نوعان من اأنواع التكّيف:

القناعات،  تغيري  العاطفة–  اإللللى  يرتكز  تكيف   •
املدارك، �سبط العواطف �ال�سغط النف�سي.

اأ�  البيئة  تغيري  امل�سكلة– محا�لة  على  يرتكز  تكيف   •
الو�سع امل�سبب للم�سكلة.

طّبق هاتني االآليتني يف التكيف على درا�سة احلالة اخلا�سة 

باأمينة �فاطمة.

توؤثر على  اأن  املمكن  التي من  الفردية  العوامل  • ت�سمل 
املدر�سة،  االأ�للسللريللة،  البيئة  الطفل:   تكيف  اأ�سلوب 

االأ�سدقاء، �قت الفراغ.

يختلف جتا�ب االأطفال عن جتا�ب البالغني حيال فقدان 

اأ�سخا�ص اآخرين ذ�ي قيمة بالن�سبة لهم.

  

يف بع�ص االأحيان، تبد� رد�د اأفعالهم غريبة املنحى �غري 

�سلوك  عن  تنم  موؤ�سرات  يظهر�ن  ما  كثريًا  متوا�سلة.  

الذات  على  انكفاء  االنف�سال،  من  قلق  عللد�اين،  �سلوك 

�اإنكار.

هذه تعترب رد�د فعل طبيعية حيال فقدان اأ�سخا�ص اآخرين 

اإلى  العودة  – بعد �ستة �سهور، من املفر��ص  اأهمية  ذ�ي 

الر�تني املعتاد.

خ�سائ�ص فقدان اأحد االأبوين لدى االأطفال:

املوت. هية  ملا  محد�د  اإدراك   •
العاطفي. االأمل  احتمال  على  القدرة  محد�دية   •
امل�ساعر. عن  احلديث  على  القدرة  محد�دية   •

اأقرانهم. عن  باالختاف  �سعورهم  جتاه  ح�سا�سية   •
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راقب الطفل، قارنه باالأطفال االآخرين، راقب �سلوكه   •
اإحباطًا  غ�سبًا،  الطفل  يبدي  هل  اللعب،  يف  �اأ�سلوبه 

اأ� خوفًا؟

اأ�سئلة  عليه  اطللرح  داعم–  باأ�سلوب  معه  ات�سل   •
مفتوحة، غري حا�سمة �ال تنطوي على اإدانة اأ� حكم.

بقدر  له  ا�سمح  للطفل–  اإ�سافية  رعاية  بتقدمي  قم   •
الزمن،  من  لفرتة  الغري  على  االعتمادية  من  اأكللرب 

مللثللًا عللدم الللنللوم مبللفللرده، االإبللقللاء على االإ�للسللاءة، 

زيادة االت�سال البدين عن القدر املعتاد.

املعتاد. الر�تني  على  حافظ   •
لذلك. احلاجة  دعت  اإذا  باالإحالة  قم   •

الن�شاط  3-6 

العمل من خال املجموعات.

 

الهدف 

التكيف  امل�ساركني على دعم  مهارات  تطوير قدرات 

لدى االأطفال.

املواد املطلوبة 

�رق �اأقام.

 

�شري الن�شاط

منهم  اطلب  الن�ساط.  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

ال�سابق.  التمرين  يف  كما  املجموعات  نف�ص  ت�سكيل 

�دّ�ن  املجموعة  للمناق�سة داخل  15 دقيقة  خ�س�ص 

االإجابات على اأ�سئلة املناق�سة ثم اعر�ص النتائج على 

اجلل�سة العامة.

�سوؤال للمناق�سة

التكّيف  على  اأمينة  م�ساعدة  بللاالإمللكللان  كللان  كيف 

ب�سورة اف�سل؟

العون  تقدمي  اأهمية  على  العامة  اجلل�سة  خال  �سّدد 

�على التكّيف يف املجاالت التالية:

املعلومات. • توفري 
املتوفى. عن  • احلديث 

املرا�سم. اعتماد  خال  من  • الدعم 

 



101

الوحدة التدريبية  6 االطفال

الن�شاط  4-6 

عمل اإ�سايف من خال املجموعات.

 

الهدف 

على  االأطفال  م�ساعدة  يف  امل�ساركني  قللدرات  تطوير 

التكيف عقب حد�ث ��سع متاأزم.

املواد املطلوبة

اقراأ درا�سة احلالة اأمام امل�ساركني.

�شري الن�شاط

منهم  اطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

�ص  خ�سّ اأفللللراد.    3 مللن  موؤلفة  جمموعات  ت�سكيل 

يدّ�نون  امل�ساركني  دع  باملجموعة.   للعمل  دقائق   10
اجلل�سة  يف  ذلك  �يعر�سون  ال�سوؤال  على  اإجاباتهم 

العامة.

اأمري له من العمر 9 �سنوات.  اأخذ يبلل فرا�سه عقب 

راأ�سه  على  قبعة  يعتمر  العادة  يف  االأر�سية.   الهزة 

عانى  لقد  ذلللك.   يفعل  ملاذا  تدرك  يخلعها،  �عندما 

حدثت،  عندما  الللهللزة.   �قللوع  منذ  القلق  مللن  اأمللري 

�سرع يف �سد �سعر راأ�سه، �دائمًا يف نف�ص املوقع.  االآن 

ن�ستطيع اأن نرى اأن له بقعة �سلعاء المعة يف راأ�سه.

�سوؤال املناق�سة

كيف ميكن م�ساعدة طفل مثل اأمري على التكيف؟

امل�ساركني  باإعطاء  العامة  اجلل�سة  يف  احلالة  تابع 

تغذية راجعة ذات �ساأن بالن�سبة ال�ستنتاجاتهم.

79  يف الدليل  - �س 77 

العنف و�شوء املعاملة

��سوء  العنف  من  املختلفة  االأنلللواع  االآن  �سنتنا�ل   •
االأطفال- خا�سة  لها  يتعر�ص  اأن  التي ميكن  املعاملة 

يف ظر�ف الكوارث. 
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الن�شاط  5-6 

ع�سف فكري جماعي.

الهدف 

اأ�جه  مبختلف  ملّيًا  التفكري  على  امل�ساركني  حمل 

اإ�ساءة معاملة الطفل �بوقعها على االأطفال.

املواد املطلوبة

لوح اأ� لوحة قابة.

�شري الن�شاط

دّ�ن عبارة »اإ�ساءة معاملة الطفل« على لوح اأبي�ص اأ� 

لوحة قابة.  قم بعملية ع�سف ذهني حول فهمهم 

ملا هي اإ�ساءة معاملة الطفل.  بعد ذلك، اطلب منهم 

حتديد مختلف اأنواع االإ�ساءة اجل�سدية �النف�سية.

اللوحة  دع  للمناق�سة.   دقللائللق   10-5 خ�س�ص 

القابة ظاهرة للعيان على مدى الفرتة املتبقية من 

�حدة التدريب �ا�ستخدمها ا�ستخدامًا مرجعيًا عند 

عر�ص االأمور.

االأنللواع  حتديد  خللال  من  الذهني  الع�سف  عملية  تابع 

املعتادة من العنف �االإ�ساءة التي يتعر�ص لها االأطفال:  

اأ�  ج�سديًا،  �سررًا  يلحق  عمل  اأي  هو  االأ�سري  العنف   •
يف  مبا  العائلة  يف  اآخللر  ل�سخ�ص  عاطفيًا  اأ�  جن�سيًا 

ذلك �سرب ال�سخ�ص اأ� حتقريه اأ� عزله.

التهجم  ا�ستمرار  يف  العاطفية  املعاملة  اإ�ساءة  تتمثل   •
اإنلله عللبللارة عللن �سلوك مدمر  الللطللفللل.   كللرامللة  على 

نف�سيًا يقوم به �سخ�ص يف موقع قوة �سلطة اأ� ثقة.

�سخ�ص  يتعمد  عندما  اجل�سدية  املعاملة  اإ�ساءة  تقع   •
التهديد  اأ�  اإلى جرح طفل  ثقة  اأ� موقع  قوة  يف موقع 

بللجللرحلله بللفللعللل اللل�للسللرب، الللهللز الللعللنلليللف، احللللرق، 

ال�سرب على الوجه اأ� الركل باالأرجل.

احتياجات  تلبية  يف  املتعمد  االإخللفللاق  هو  االإهللمللال   •
املللغللذي،  الللطللعللام  امل�سكن،  مثل  االأ�للسللا�للسلليللة  الطفل 

الراحة  الطبية،  الرعاية  التعليم،  الكافية،  االألب�سة 

البيئة االآمنة، التمرين، االإ�سراف، املودة اأ� الرعاية.

مراهق  طفل  يقوم  عندما  تقع  اجلن�سية  االإ�للسللاءة   •
با�ستخدام  قللوة  اأكللرث  اأ�  عمرًا  اأكللرب  بالغ  �سخ�ص  اأ� 

الأغرا�ص  قللوة  اأ�سعف  اأ�  عمرًا  منه  اأ�سغر  �سخ�ص 

ي�ستطيعون  ال  ال�سن  ��سغار  االأطللفللال  اإن  جن�سية.  

املوافقة على عمل جن�سي مع �سخ�ص بالغ الأنه لي�ست 

لدى  املللوجللودة  املللعللرفللة  �نف�ص  الللقللوة  نف�ص  لديهم 

ال�سخ�ص االآخر.
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عمله  يتوجب  الللذي  ما  يناق�سوا  اأن  امل�ساركني  من  اطلب 

حلماية االأطفال.

الف�سلى«  الطفل  م�سالح  »حماية  مللبللداأ  تطبيق  ينبغي 

�هذا  باالأطفال،  اخلا�سة  �اخلدمات  الربامج  جميع  يف 

الأثر  يكون  اأن  يجب  ن�ساط  اأي  االأول يف  االعتبار  اأن  يعني 

ذلك الن�ساط على راحة الطفل املعني.  يعترب هذا االأمر 

العاملني  �املتطوعني  املوظفني  الرئي�سية جلميع  امل�سوؤ�لية 

مع االأطفال �مع العائات. 

هناك �جهان اثنان حلماية االأطفال:

االأطفال. حلماية  عامة  اإجراءات  اتخاذ   .1
الطفل. معاملة  باإ�ساءة  اال�ستباه  حالة  يف  الت�سرف   .2

1. االإجراءات العامة اخلا�سة بحماية االأطفال:
العمر. من  �سنة   18 لغاية  االأطفال  جميع  ت�سجيل   •

باالأطفال. اخلا�سة  االأ�سا�سية  املعلومات  توثيق   •
مع  يتعاملون  الذين  البالغني  جميع  على  التعرف   •
يرافقهم  ال  الذين  االأطللفللال  اأ�لئك  �سيما  االأطللفللال، 

بالغون.

العاملني  الر�سمية على جميع  املوافقة  توفر  تاأكد من   •
مع االأطفال

القلق  يثري  ما  هناك  كان  اإن  امل�سوؤ�ل  ال�سخ�ص  نّبه   •
ب�ساأن راحة االأطفال.

باالأمان  ي�سعر�ن  ال  انهم  قالوا  اإذا  االأطفال  ت�سديق   •
�اأن لديهم م�سادر قلق ب�ساأن اأ�سخا�ص معينني تذكر 

دائما اأن �سامة االأطفال لها االأ�لوية.

من  اأ�  خ�سارة  مللن  يعاين  طفل  لكل  الللدعللم  قللّدم   •
فجيعة باأحد الوالدين. 

عن  املف�سولني  لاأطفال  االآمنة  الراحة  اأ�سباب  �فر   •
عائاتهم.

لاأطفال  االأ�سرية  الللر�ابللط  الإعللادة  االأ�لللويللة  اأعللط   •
املف�سولني عن اأ�سرهم

باإ�ساءة  االرتياب  ت�سّرف يف حالة   .2
معاملة الطفل:

عندما يكون هناك ا�ستباه بوقوع االأ�ساءة اأ� جرى الك�سف 

عن اإ�ساءة، علينا اأن نت�سرف �فقًا ملا يلي:

الدعم  اطلب  �مب�ساعره،  الطفل  بو�سع  علمًا  ناأخذ  -اأن 

�امل�ساعدة �قدم تقريرًا عن الو�سع. 

الطفل  اإلى ما يقوله الطفل. قم بطماأنة  -اأ�سغ باهتمام 

��سمان �سامته.

- دّ�ن املاحظات– قم بتوثيق ما يقوله الطفل �ما ت�سل 

اإليه من خال املراقبة.
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انتهاكًا  البلدان  معظم  يف  الطفل  معاملة  اإ�للسللاءة  تعترب 

للقانون. 

تن�ص اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 19 منها اأن الطفل 

يجب حمايته من »كافة اأ�سكال العنف اأ� ال�سرر اأ� االإ�ساءة 

على  املنطوية  املعاملة  اأ�  �االإهللمللال  العقلية  اأ�  البدنية 

اإهمال �اإ�ساءة املعاملة اأ� اال�ستغال مبا يف ذلك االإ�ساءة 

القانوين  �الللو�للسللي  الللوالللديللن  رعللايللة  يف  �هللو  اجلن�سية 

يتعهد  اآخللر  �سخ�ص  اأي  اأ�  عليه  القانونيني(  )االأ��سياء 

الطفل برعايته«.

ا�ستباها  بها  م�ستبه  اأ�  معلومة  اإ�للسللاءة  هناك  كانت  اإذا 

اإلى  ال�ساأن  بهذا  القلق  اأ�سباب  عن  االإبللاغ  يجب  منطقيًا 

اجلمعية  يف  العليا  القيادة  اأ�  الب�سرية  املللوارد  امل�سرفني، 

من  لغريها  اأ�  االأحمر  �الهال  االأحمر  لل�سليب  الوطنية 

املنظمات.  كذلك ميكن االت�سال باخلدمات االجتماعية 

اأ� باأجهزة ال�سرطة.

الن�شاط  6-6 

عمل من خال املجموعات تليه جل�سة عامة.

 

الهدف 

متكني امل�ساركني من الت�سرف العملي عند اال�ستباه 

بوجود اإ�ساءة للطفل.

 

املادة املطلوبة

توزيع الن�سرة اخلا�سة بدرا�سة احلالة.

 

�شري الن�شاط

من  اطلب  للم�ساركني.  الن�ساط  من  الغاية  ا�سرح 

اأ�سخا�ص.    5-4 من  جمموعات  ت�سكيل  امل�ساركني 

دقيقة   15 �ص  خ�سّ احلللالللة  درا�للسللة  قلللراءة  بعد 

للمناق�سة �من ثم اعر�ص اال�ستنتاجات يف اجلل�سة 

العامة.

�سوؤال للمناق�سة 

االأحمر  ال�سليب  متطوع  �سيتخذه  الللذي  العمل  ما 

�الهال االأحمر يف هذا املوقف؟

درا�سة احلالة 

القرى.  اإحللدى  يف  تعي�ص  �سنوات   10 عمرها  فتاة  مي�سا 

على مدى ب�سعة �سهور، كانت جتيء بانتظام اإلى جمموعة 

االأحمر  ال�سليب  متطوعي  من  جماعة  اأن�ساأتها  لاأطفال 

تتغيب  بداأت  اأنها  موؤخرًا  لوحظ  اأنه  اإال  االأحمر.  �الهال 

انكفاًء.  اأكرث  اأ�سبحت  �اأنها  الغالب  يف  االجتماعات  عن 

قبل  ذراعيها  على  كدمات  �جللود  املتطوعني  اأحللد  الحللظ 

اإلى  اأ�سابيع.  عندما كان البع�ص يذهبون لدعوتها  ب�سعة 

املجموعة، كانت اأمها ترتدد يف ال�سماح لهم بالدخول، كان 

يعاين من مزاج  كان  اأنه  �يبد�  االأخرى  الغرفة  الوالد يف 

�سيئ. 
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مالحظة خا�سة للمدرب

عر�ض  امل�ساركني  من  وتطلب  الن�ساط  بهذا  تقوم  عندما 

ا�ستنتاجاتهم يف اجلل�سة العامة ينبغي اأن تكون االإجابات 

جاهزة لديك اإلى جانب االإر�سادات حول كيفية الت�سرف 

كيف  الوطنية  اجلمعية  مع  ناق�ص  املللوقللف.   هللذا  مثل  يف 

يجب التعامل مع حاالت من هذا النوع �من هو ال�سخ�ص 

املحوري فيما يخ�ص مو�سوع حماية الطفل.  اأبلغ امل�ساركني 

دائمًا  عليهم  فاإن  االأمر،  �سك يف  لديهم  يكون  اأنه عندما 

االت�سال مبديرهم اأ� مبراقبهم.

تلخي�ض

النقاط  تلخي�ض  ح��دة،  على  ك��ل  امل�ساركني،  م��ن  اطلب 

ثم  الللورق.   على  �تد�ينها  تغطيتها  متت  التي  الرئي�سية 

قم بتق�سيمهم اإلى جمموعات من 4-5 اأ�سخا�ص �اطلب 

منهم مناق�سة هذه النقاط واالتفاق على اأهم ثالثة ر�سائل 

تقوم  ذلللك  بعد  التدريبية.   الللوحللدة  هللذه  عليها  تنطوي 

املجموعات بعر�ص ر�سائلها يف اجلل�سة العامة.   



الوحدة التدريبية   7 
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دعم املتطوعني واملوظفني

االأهداف التعّلمية

ينبغي اأن يكون يف مقد�ر امل�ساركني:

االأحمر. �الهال  االأحمر  ال�سليب  يف  �املوظفني  املتطوعني  لدى  النف�سي  ال�سغط  اأ�سباب  • فهم 
الوظيفي. االحرتاق  موؤ�سرات  على  • التعرف 
الذات. �رعاية  الزماء  رعاية  على  • القدرة 

مقدمة

اأ�سباب ال�سغط النف�سي  تبحث هذه الوحدة التدريبية يف 

التعرف  االأزمات �يف كيفية  املتطوعني �املوظفني يف  لدى 

�تقرتح  النف�سي.   ال�سغط  على  الللدالللة  املللوؤ�للسللرات  اإلللى 

الللوحللدة الللطللريللقللة الللتللي ميللكللن بللهللا للللللزمللاء �لللللاإدارة 

امل�ساهمة يف توفري الراحة النف�سية– االجتماعية للعاملني 

بنف�سه  يعتني  اأن  �سخ�ص  كل  ي�ستطيع  �كيف  �للمتطوعني 

�يحول د�ن �قوع االحرتاق الوظيفي.

ال�سوؤال  هذا  اطرح  باالأهمية؟   املو�سوع  هذا  يت�سم  ملاذا 

على  االإجللابللات  �دّ�ن  كبرية  جمموعة  يف  امل�ساركني  على 

لوحة قابة.

االأحمر  ال�سليب  يف  �العاملون  املتطوعون  يعمل  ما  كثريًا 

النف�سي.  �يف  �الهال االأحمر يف بيئات مفعمة بال�سغط 

بفعل  بع�سًا  �بع�سهم  اأنف�سهم  ين�سون  كللثللرية،  اأحلليللان 

اندفاعهم مل�ساعدة امل�ستفيدين.

قم بر�اية ق�سة تربز النقطة املطر�حة يف املقدمة.
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�س 93-95  يف الدليل

ال�شغط النف�شي لدى املتطوعني واملوظفني

الن�شاط  1-7 

عمل فردي �جل�سة عامة.

 

الهدف 

تطوير فهم امل�ساركني الأ�سباب ال�سغط النف�سي �رد�د 

الفعل عليه.

 

املادة املطلوبة 

�رق �اأقام.

�شري الن�شاط

�ض ع�سر  ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط.  خ�سّ

اأ�سئلة  على  اإجاباتهم  امل�ساركون  يللدّ�ن  كي  دقائق 

املناق�سة �اعر�ص اال�ستنتاجات يف اجلل�سة العامة.

اأ�سئلة للمناق�سة 

ما الذي اأثار ال�سغط النف�سي لديك اأ� لدى االآخرين 

يف فرتة مفعمة بالتوتر؟

كيف كان التعبري عن ال�سغط النف�سي؟

تابع املو�سوع يف جل�سة عامة عن طريق تدوين النقاط 

االأ�سا�سية على لوحة قابة �ناق�سها مع امل�ساركني.

االأحمر  ال�سليب  يف  �العاملون  املوظفون  يعاين  ما  كثريًا 

من  مللتللاأزمللة  بيئات  يف  يعملون  الللذيللن  االأحللمللر  �الللهللال 

ال�سغط النف�سي �ال�سغط.

اأ�  العنيفة  التجارب  لي�ست  الكثري�ن،  يعتقده  ملا  خافًا 

ال�سغط  بحد�ث  تت�سبب  التي  هي  ذاتها  بحد  القا�سية 

النف�سي لدى املوظفني �املتطوعني.  يف كثري من االأزمات، 

للمهام  اأن هناك معنى  العاملون ب�سفة م�ساعدين  يلم�ص 

مع  التكيف  ي�ستطيعون  بها �من خال ذلك  يقومون  التي 

املواقف التي يتعر�سون لها.  باملقابل فاإن رد�د الفعل جتاه 

ال�سغط النف�سي لدى املوظفني �املتطوعني كثريًا ما تن�ساأ 

عن ظر�ف العمل �عن اجلوانب التنظيمية مثل:

الوظيفي. التو�سيف  غياب   •
التاأهب. �سعف   •

�الدعم. للعمل  حد�د  غياب   •
االإ�سراف.  كفاية  عدم   •

املادية. ال�سعوبات   •
االأخاقية.  اأ�  املعنوية  املع�سات   •

التعر�ص.  مدة  طول   •
املنزل/العائلة.  عن  االبتعاد   •

الكفاية.  بعدم  ال�سعور   •

اتبع ذلك بعر�ص تعريف لاحرتاق الوظيفي:

 

عن  نا�سئ  انفعايل  ��سع  عن  عبارة  الوظيفي  االحللرتاق 

عاطفي  بتوتر  تتميز  هي  النف�سي،  ال�سغط  فرتة  امتداد 

للعمل  احلما�ص  يف  تراجع  مع  للطاقة  �ا�ستنفاد  مزمن 

�احلفز عليه، تقل�ص يف فعالية العمل، تراجع يف ال�سعور 

باالإجناز ال�سخ�سي مقر�نًا بالت�سا�ؤم �اال�ستخفاف.
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�س 96-97  يف الدليل

الن�شاط  2-7 

�سّدد على اال�ستبيان. عمل فردي.

الهدف 

ال�سغط  م�ستويات  معرفة  على  امل�ساركني  حمل 

الدالة  املوؤ�سرات  ت�سخي�ص  �كيفية  لديهم  النف�سي 

على االحرتاق الوظيفي.

املواد املطلوبة 

قائمة مرجعية خا�سة بال�سغط النف�سي )انظر يف 

نهاية �حدة التدريب(.

�شري الن�شاط

من  اطلب  الن�ساط.   من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

دقائق  �ص ع�سر  اال�ستبيان.  خ�سّ تعبئة  امل�ساركني 

لهذا اجلانب ثم جتمعوا يف اجلل�سة العامة، ناق�ص 

كان  اأي  على  ال�سغط  د�ن  امل�ساركني  ا�ستنتاجات 

للحديث عن م�ستوى ال�سغط النف�سي لديه.  يجب 

اأن تكون هذه امل�ساركة اختيارية.

رعاية املتطوعني واملوظفني 
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م�ستوى  خف�ص  كيفية  يف  ننظر  �سوف  اجللللزء،  هللذا  يف 

املوظفني  لللدى  الوظيفي  �االحللللرتاق  النف�سي  ال�سغط 

�املتطوعني.

من املرجح اأن املوظفني �املتطوعني �سيعانون بقدر اقل من 

االحرتاق الوظيفي اإذا توفر لهم التايل:

االإر�ساد، الدعم، االجتماعات املتكررة، اخل�سو�سية   •
�العمل بر�ح الفريق.

�االإحالة.  الداعم  االإ�سراف   •

االإ�سراف الداعم 

بللاأن  اللل�للسللمللان  يف  للم�سرفني  الللتللقللللليللدي  الللللد�ر  يتمثل 

املتطوعني �املوظفني يقومون باأداء الواجب �بذل جمهود 

متوا�سل �بالقدر املطلوب كما يتمثل باحلفاظ على جودة 

امل�سرفني  على  لكن  االإدارة.   معايري  اإطللار  �سمن  العمل 

�للعاملني �سمن  للمتطوعني  العاطفي  الدعم  توفري  اأي�سًا 

رعاية  امل�سرفني  من  يتوقع  فاإنه  اأخللرى  بعبارة  فريقهم.  

ب�سري  كللمللورد  عليهم  �احلللفللاظ  �املللوظللفللني،  املتطوعني 

���سع حد اإلى اأي مدى ميكن ا�ستغال هذه املوارد.

 

العمل بروح الفريق

اإن امل�ساركة التجارب امل�ستفادة من العمل لها اأثر يف بناء 

الفريق �ت�سهم يف احليلولة د�ن حد�ث امل�ساكل النف�سية.  

اإلى  �معاجلة  تنا�ل  د�ن  تبقى  التي  الفعل  رد�د  توؤدي  قد 

اإن  اأزملللة.   اإلللى  يتطور  قد  الللذي  النف�سي  ال�سغط  زيللادة 

م�ساطرة ال�سعاب مع اأ�سخا�ص اآخرين من �ساأنه تقلي�ص 

اأ�سباب �سوء الفهم �التاأ�يات اخلاطئة.  كما اأن بيئة يتم 

العاطفية  �املوؤثرات  الفعل  رد�د  التعبري عن  ت�سجيع  فيها 

�فعاليتها  االأن�سطة  جللودة  ت�سمن  �سوف  ن�سطًا  ت�سجيعًا 

�كذلك رفاهية املوظفني �املتطوعني.



111

الوحدة التدريبية  7 دع�������������م امل�������ت�������ط�������وع�������ني وامل�������وظ�������ف�������ني

االإحالة

يف بع�ص االأحيان قد يبدي العاملون �املتطوعون موؤ�سرات 

اأ� غري ذلك  على رد�د فعل تنم عن �سغط نف�سي خطري 

العقلية.  لذا يفرت�ص يف كل برنامج  من م�ساكل ال�سحة 

لتحويل  خا�سة  اآلية  الوطنية  اجلمعية  داخل  له  تكون  اأن 

االأفراد املحتاجني كي يلتقوا م�ساعدة متخ�س�سة. 

ت�سمل االأ�ساليب ال�سحية للعناية بنف�سك ما يلي:

له  �سف  اإليه،  ترتاح  اأنك  ت�سعر  �سخ�ص  مع  حتدث   •
اأفكارك �م�ساعرك. 

اأ�سغ اإلى االآخرين �تبادل �جهات النظر معهم، ماذا   •
يقولون عن احلدث �ماذا يفكر�ن ب�ساأنه.

اعنت بنف�سك عناية جيدة، كل جيدًا، قّيد تنا�لك من   •
الكحول �التبغ �حافظ على لياقتك البدنية. 

اإلى  توؤدي  ما  كثريًا  فهي  بالكمال،  التوقعات  جتنب   •
خيبة االأمل �النزاع. 

النوم.  قلة  اأ�  القلق  اإخفاء  حتا�ل  ال   •
على  للح�سول  ا�للسللع  بنف�سك–  نف�سك  تطبب  ال   •

ا�ست�سارة الطبيب. 

�قللادة  اأقللرانللك  اأبلغ  الر�تينية.  املهام  اأداء  �ا�سل   •
فريقك مب�ساعرك �احتياجاتك كي يتفهموا الو�سع. 

ابحث لنف�سك عن مخرج �سحي، اكتب، قم بتمارين   •
ريا�سية �مار�ص املو�سيقى. 

�سديد  حللدث  مللع  التكيف   – بب�ساطة  االأملللور  خللذ   •
االإيام يتطلب �قتًا.

ما  كنت  اإذا  االخت�سا�ص  ذ�ي  من  الن�سح  اطلب   •
تزال ت�سعر باالنزعاج بعد مر�ر عدة اأ�سابيع. 
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الن�شاط  3-7 

عمل يف اطار املجموعات

الهدف 

ال�سغط  اأ�سباب  يف  التفكري  على  امل�ساركني  حمل 

العمل  بيئة  اإطلللار  يف  املحتملة  �احللللللول  النف�سي 

اخلا�سة بهم �من ثم ��سع املعرفة �االأ�ساليب التقنية 

التي اكت�سبوها مو�سع التطبيق العملي.

املادة املطلوبة 

�رق �اأقام.

 

�شري الن�شاط 

منهم  اطلب  الن�ساط،  من  الغاية  للم�ساركني  ا�سرح 

دقيقة   15 �ص  خ�سّ ز�جية.   جمموعات  يف  العمل 

للن�ساط.

 

اأ�سئلة للمناق�سة 

كيف ميكن التعامل مع اأ�سباب ال�سغط النف�سي   •
التي حددتها؟

بها  االأخذ  التي ميكنك  الرعاية  اأ�ساليب  ما هي   •
للتخفيف من �قع ال�سغط النف�سي؟

�س 97-99  يف الدليل

دعم االأقران

التي  امل�ساعدة  تف�سيًا يف  اأكرث  ب�سكل  االآن  نبحث  �سوف 

م�ستوى  – على  االأقلللران  دعللم  بللاب  من  تقدميها  يجري 

االأفراد �املجموعات �سواء ب�سواء.

باملوقف. معرفة  له  �سخ�ص  يقدمه  الدعم   •
من  ق�سرية  فللرتة  خللال  امل�ساعدة  تللقللدمي  ميكن   •

الزمن.

م�ساكل  ن�سوء  د�ن  يحول  قد  ال�سريع  االأقللران  دعم   •
اأخرى.

قد  النف�سي  ال�سغط  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص   •
لديهم  تكون  ال  �قد  املدة  ق�سرية  مل�ساعدة  يحتاجون 

م�ساكل نف�سية كبرية.

ي�ساعد دعم االأقران االأ�سخا�ص على تطوير مهاراتهم   •
ال�سخ�سية يف التكيف.
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الن�شاط  4-7 

يف جل�سة عامة

الهدف

جعل امل�ساركني يدركون ما هو دعم االأقران.

اكتب عبارة »دعم االأقران« على لوحة قابة �ا�ساأل 

دّ�ن  الللعللبللارة.   هللذه  مللن  يفهمون  مللاذا  امل�ساركني 

تعليقاتهم �قم بتلخي�ص الع�سف الذهني عن طريق 

على  الللظللاهللرة  للعبارة  امل�سرتك  تعريفكم  كتابة 

اللوحة القابة.

��سوح  باهتمام،  االإ�سغاء  هي  االأ�سا�سية  العنا�سر 

االأد�ار، عمل الفريق، حل امل�ساكل.

مزايا  ا�ستعرا�ص  خال  من  الفكري  الع�سف  تابع 

اال�سطفاف يف فريق مع االأقران.

البيان  يوافقون على  املجموعة هل  اأفراد  ا�ساأل   •
اأم ال؟

محتملة؟ اأ�سرار  اأية  لذلك  هل   •

اإر�شادات خا�شة بدعم االأقران

اإذا كان �سخ�ص  كن متواجدًا بطريقة غري تطفلية.    •
ما ال يريد التحدث فاإن جمرد البقاء بالقرب منه قد 

تكون له اأهميته.

– ابحث عن مكان  املوارد  الو�سع �قم بتحديد  تدبر   •
يد  مد  ي�ستطيعون  مائمني  اأ�سخا�سًا  �حللدد  هللادئ 

العون مثل العائلة، االأ�سدقاء، م�سادر العون الطبي.

الرئي�سية  العنا�سر  بني  – من  املعلومات  بتوفري  قم   •
للتحكم بالو�سع توفري معلومات حول املوقف.

– عامل ال�سخ�ص  التاأ�سي�ص ل�سبط الذات  �ساعد يف   •
معاملة الزميل اأ� ال�سديق �لي�ص معاملة ال�سحية.

تاأ�يات  على  الت�سجيع  املهم  من   – الت�سجيع  قدم   •
اإيجابية على اأن ال تكون منافية للواقع. 

– هذا هو حجر الزا�ية يف  حافظ على اخل�سو�سية   •
الدعم  اأنللواع  كل  يف  هو  )مثلما  االأقللران  دعم  جمال 

االأخرى(.

قم بتوفري املتابعة – على اأن يكون ذلك ب�سورة غري   •
تطفلية.

دقائق  خم�ص  للم�ساركني  �ص  �خ�سّ االإر�سادات  ا�ستعر�ص 

لربطها ببيئة العمل اخلا�سة بهم.  �اأ�ساأل:  هل �سيكون من 

املمكن تطبيقها؟ ملاذا هي قابلة للتطبيق؟

درا�سة حالة

الدعم الذي قدمه  االأقران لبيرت

اأنتم فريق من خم�سة متطوعني جاء�ا من مدينة كبرية.  

النف�سية  االأن�����س��ط��ة  م��ن  جمموعة  يف  منخرط  ال��ف��ري��ق 

اللعب  اأن�سطة  املنزلية،  الللزيللارات  مثل  االجتماعية   –
�التمرين على امتداد ال�سهور ال�ستة املن�سرمة يف اأعقاب 

اأزمة جرى خالها ح�سد عدد كبري من املتطوعني.  بيرت 

هو اأحد اأع�ساء الفريق االأحدث عهدًا �قد طراأ تغيري على 

اأ�سبح  لكنه  بجد  يعمل  اإنه  املا�سي.  ال�سهر  خال  �سلوكه 

�سريع الغ�سب �ي�سكو من االأرق.  بات �سائر اأع�ساء الفريق 

يجد�ن من ال�سعب التعامل معه.  حا�ل اأحدكم احلديث 

يعاين  اأنه  ي�سعر�ن  الفريق  اأع�ساء  كل  اأن  اإياه  مبّلغًا  اإليه 

من ال�سغط النف�سي، لكنه ا�ست�ساط غ�سبًا وطلب منه اأن 

ال يتدخل فيما ال يعنيه.
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الن�شاط  5-7 

العمل يف جمموعات ز�جية تليه جل�سة عامة

الهدف

جللعللل امللل�للسللاركللني يللخللتللرب�ن مللنللافللع دعلللم االأقللللران 

�ممار�سة مهارات دعم االأقران عمليًا.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الغاية من الن�ساط.

�اأن  ز�جية  جمموعات  ت�سكيل  امل�ساركني  من  اطلب 

�من  االأقللران  دعم  بتقدمي  �سيقوم  الللذي  من  يقرر�ا 

الذي �سيتلقى هذا الدعم.

اأهمية  باختيار ق�سية ذات  االأقران  يقوم متلقي دعم 

الأن�سطته يف ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر.

�اأن  تفاعلي  ب�سكل  ي�سغي  اأن  امل�ستمع  من  اطلب    

يطبق مهارات االت�سال الداعم.  خ�س�ص 15 دقيقة 

ما  ال�سريكان  يناق�ص  لكي  دقللائللق  �خم�ص  للتمرين 

العنا�سر التي اأدت اإلى م�ساعدة املتحدث.

تابع املو�سوع يف اجلل�سة العلنية بالطلب من امل�ساركني 

�جد�ه  ما  �على  االأقللران  دعم  منافع  على  يعلقوا  اأن 

ينطوي على م�ساعدة �عما ا�ستفاد�ا من التمرين.

ن�شاط اإ�شايف

عمل من خال جمموعات تليه جل�سة عامة

الهدف

حمل امل�ساركني على التخطيط لكيفية التعامل مع اأحد 

اأع�ساء الفريق �تقدمي دعم االأقران له.

�شري الن�شاط

ا�سرح للم�ساركني الهدف من الن�ساط.  ق�ّسم امل�ساركني 

اإلى جمموعات تتكون من اأربعة اأفراد.  حّدد �قتًا لقراءة 

االأ�سفل(  يف  )انظر  امل�ساركني  قبل  من  احلالة  درا�سة 

�15 دقيقة للمناق�سة.  دع الفريق يعر�ص اأفكاره حول 

كيفية تقدمي دعم االأقران يف اجلل�سة العامة.

�سوؤال للمناق�سة

ظل  يف  متطوع  زميل  مع  للتعامل  ��سيلة  اأف�سل  هي  ما 

هذه الظر�ف؟ اأي نوع من دعم االأقران ي�ستطيع الفريق 

تقدميه اإلى بيرت؟

خال املناق�سة العامة، ميكنك اأن ت�ساأل امل�ساركني عما 

عملوه  الذي  �ما  م�سابهًا  موقفًا  اخترب�ا  قد  كانوا  اإذا 

�كان له نفع يف تقدمي دعم االأقران.

�سدد على اأنه بالرغم من �سعوبة الو�سول اإلى حل، فاإنه 

نف�سه  �املتطوع  املنتفعني  حلماية  اإجللراء  اتخاذ  يجب 

�سواء ب�سواء.  �قد يكون من ال�سر�ري اإ�سراك مديرين 

من ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر يف مرحلة ما.

تلخي�ض

عمل فردي �جل�سة عامة.

اطلب من امل�ساركني تلخي�ض النقاط الرئي�سية التي جرت 

يف  �زعهم  ذلللك،  بعد  فللردي.   ب�سكل  �تد�ينها  تغطيتها 

مناق�سة  منهم  �اطلب  اأ�سخا�ص   5 –  4 من  جمموعات 

ال��وح��دة  ر�سائل  اأه���م  م��ن  ث��الث��ة  على  واالت��ف��اق  النقاط 

يف  الراجعة  الفريق  تغذية  اعللر�للص  ثللم  مللن  التدريبية.  
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الوحدة التدريبية  7 دع�������������م امل�������ت�������ط�������وع�������ني وامل�������وظ�������ف�������ني

�س 93-95  يف الدليل

ا�ستبيان ق�سري حول ال�سغط النف�سي

املقيا�ص.   لهذا  محددة  قواعد  هناك  لي�ست  التف�سري:  

اعتمادًا على م�سمون املواد فاإن عامة تقع ما بني 0 �15 

مع  تكيفًا جيدًا  االأرجللح  على  يتكيف  ال�سخ�ص  باأن  توحي 

ال�سغط النف�سي الذي ينطوي عليه عمله/عملها، يف حني 

ت�سري عامة تقع ما بني 16 �25 اإلى اأن ال�سخ�ص يعاين 

من اإجهاد يف العمل �اأن من احلكمة بالن�سبة له اأن يتخذ 

اإجراءًا �قائيًا.  �فيما توحي عامات تقع ما بني 26 �35 

على  تزيد  عامة  فللاإن  محتمل،  �ظيفي  احللرتاق  بحد�ث 

مرجح. �ظيفي  باحرتاق  توحي   35

من  كللٍل  لتقييم  التايل  املقيا�ص  ا�ستخدم  التعليمات:  

مللدى �سحة هذه  مللن حيث  اأدنللللاه  املللذكللورة  االأعلللرا�لللص 

االأعرا�ص بالن�سبة لك على مدى ال�سهر املن�سرم.

اإطاقًا  =  0
اأحيانًا  =  1

كثرية اأحيان  يف   =  2
متكررة ب�سورة   =  3

تقريبًا دائمًا   =  4

بال�سغط  ت�سعر  هللل  بالتعب؟  �سريعًا  ت�ساب  هللل   .1
قد  تللكللون  اأن  بعد  حتى  الللوقللت  معظم  يف  النف�سي 

اأخذت ق�سطًا �افيًا من النوم؟

عن  �حكاياتهم  بطلباتهم  الللنللا�للص  يزعجك  هللل   .2
االإزعلللاج  اأ�للسللبللاب  جتعلك  هللل  اليومية؟  اأن�سطتهم 

ال�سغرية �سريع الغ�سب اأ� نافد ال�سرب؟

هل يتزايد �سعورك باأنك ميال اإلى النقد �اال�ستخفاف   .3
اأ� اأنك محبط؟

تف�سري  اإيجاد  ت�ستطيع  ال  باحلزن  �سعور  ينتابك  هل   .4
له؟ هل جتنح اإلى البكاء اأكرث من املعهود؟

العمل،  الإنهاء  املحددة  االأ�قات  املواعيد،  تن�سى  هل   .5
املمتلكات ال�سخ�سية؟ هل اأ�سبحت �سارد الذهن؟

�اأفلللراد  املقربني  الأ�سدقائك  مقاباتك  قلت  هللل   .6
لوحدك  بالبقاء  راغلللب  اأنلللك  ت�سعر  هللل  عائلتك؟ 

�تتجنب حتى اأ�سدقائك املقربني؟

الر�تينية  باالأعمال  حتى  القيام  باأن  لك  يبد�  هل   .7
ميثل جمهودًا بالن�سبة لك من املجهودات؟

هل تعاين من �سكوى بدنية مثل اأمل يف املعدة، اأمل يف   .8
الراأ�ص، ر�سوحات مزمنة، اآالم �اأ�جاع عامة؟

توقف  عند  �م�سطرب  مرتبك  بللاأنللك  ت�سعر  هللل   .9
الن�ساط اليومي؟

ال�سابق  يف  كنت  اأن�سطة  يف  االهتمام  فقدت  هل   .10
تهتم بها اأ� حتى ت�ستمتع بها؟ 

باأنك  ت�سعر  هل  لعملك؟  قليل  حما�ص  لديك  هل   .11
�سلبي اأ�، تافه اأ� محبط يف عملك؟

عليك  يتعني  اأنه  تعتقد  مما  كفاءة  اأقل  اأنت  هل   .12
اأن تكون؟

من  اأقللل(  )اأ�  اأكللرث  كمية  تتنا�ل  اأ�سبحت  هل   .13
من  اأكرب  قدرًا  تتنا�ل  اأكرث،  �سجائر  تدخن  الطعام، 

الكحول اأ� املخدرات للتكيف مع عملك؟

العالمة الكلية

 )اجمع العامات للبنود من 13-1( 

)ماأخوذ عن »اال�ستبيان اخلا�ص باالحرتاق الوظيفي اخلا�ص بعامل االإغاثة« يف التكيف مع الكوارث. �هو دليل من اإعداد جون اإيريرنايخ يف 

عام 1999 حل�ساب منظمة »العاملون يف ال�سحة العقلية با حد�د« –  1999(
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املالحق

املحلق -1 افتتاح �ر�سة العمل �اختتامها.

امللحق -2 العمل مع املرتجمني.

امللحق -3 مخطط �ر�سة العمل.

امللحق -4 جدول الن�ساط )4-4(.

امللحق -5 منوذج التقييم.

امللحق -6 املوارد.

ال��ع��م��ل واخ��ت��ت��ام��ه��ا – اف��ت��ت��اح ور����ش���ة   1 امل��ل��ح��ق 

قبل العر�ص:

كان  اإذا  البيئة،  مع  التدريبية  الوحدة  مبوائمة  قم   •
ذلك �سر�ريًا.

الربنامج. اطبع   •
للتوزيع. املعدة  الن�سرات  اطبع   •

التدريبية. للوحدة  املطلوبة  احلاالت  درا�سة  اطبع   •
زمني. جد�ل  باإعداد  قم   •

املو�سيقى  ت�سغيل  االأفام،  عر�ص  ت�ستطيع  اأنك  تاأكد   •
�ا�ستخدام برنامج عر�ص با�ر بوينت.

يطرح التدريب يف جمال الق�سايا النف�سية– االجتماعية 

بع�سًا من التحديات االإ�سافية اإذ اأن املو�سوعات املطر�حة 

تت�سم عادًة باحل�سا�سية �كما اأن امل�ساركني قد ي�ستعيد�ن 

�سدمات.   على  تنطوي  موؤملة  �سخ�سية  اختبارات  ذكللرى 

على املّي�سر اأن يكون مثااًل جيدًا يف اأداء د�ره.  هذا يعني 

اأنه من ال�سر�ري بالن�سبة له اإظهار مهارات اإ�سغاء جيدة، 

العاطفي  الدعم  �تي�سري  امل�ساركني  لدى  االطمئنان  بث 

تي�سريًا اإيجابيًا داخل املجموعة.

من االأمور املهمة للغاية اأن يكون هناك افتتاح جيد لور�سة 

العمل �اختتام مائم لها كذلك.
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املقدمة

عن  حتللدث   – �سخ�سية  مبقدمة  االجتماع  افتتح   •
تعتقد  مللللاذا  خلفيتك،  ال�سخ�سية،  خ�سائ�سك 

اأن هلللذا املللو�للسللوع للله اأهللملليللتلله.  دع كللل �احلللد من 

االأكرث عفوية  االأ�ساليب  نف�سه.  من  امل�ساركني يقدم 

يف اإطاق �ر�سة العمل اال�ستعانة باأحد اأن�سطة ك�سر 

اجلمود بحيث يتاح لاأ�سخا�ص التعرف على بع�سهم 

�هناك  معًا.   اللتقائهم  باالرتياح  �ال�سعور  بع�سًا 

يف  مدرجة  اجلمود  ك�سر  باأن�سطة  خا�سة  اقرتاحات 

الق�سم االأ�يل من الدليل. 

بنّي للم�ساركني اأن التعلم يف مو�سوع الدعم النف�سي   •
– االجتماعي ينطوي على اإدراك للعمليات النف�سية 
�التجارب  بامل�ساعر  ارتباطًا  له  �اأن  – االجتماعية 
اأفللراد  اأحللد  تاأثر  اإلللى  ذلللك  يقود  �قللد  ال�سخ�سية.  

املجموعة تاأثرًا عاطفيًا �هو اأمر مفهوم �قبول.

اعتماد القواعد بامل�شاركة

يعلمون  امل�ساركني  جعل  خال  من  اآمنة  بيئة  اأ�جد   •
القاعة  يقال يف  ما  م�سانة.   �ستظل  اأن اخل�سو�سية 

يبقى داخل القاعة.

ال  لكن  الكام  يف  احلق  �سخ�ص  لكل  اأن  على  �سدد   •
اأحد ملزم باأن يتكلم.

اهتماماتهم  عللن  الللتللعللبللري  علللللى  امللل�للسللاركللني  حللث   •
جميع  تقبل  يجب  النقاط.   مختلف  مناق�سة  وعلى 

امل�ساهمات بطريقة تنطوي على التقدير.

امل�ساعر  عن  احلديث  عند  اأنلله  للم�ساركني  اأ��سح   •
�سحيح  هو  ما  هناك  لي�ص  ال�سخ�سية،  الفعل  �رد�د 

اأ� خطاأ. 

بالتعا�ن  الدرا�سة  قاعة  داخل  للتعامل  قواعد  اعتمد   •
مع امل�ساركني.

للمجموعة  االأ�سا�سية  القواعد  يعون  امل�ساركني  اجعل   •
يدّ�نوها  مل  كللانللوا  )اإذا  توقعاتك  هللي  مللا  �يعرفون 

باأنف�سهم(.

اإذا  املحمولة.   هواتفهم  اإغاق  امل�ساركني  من  اطلب   -

ال�سمت  ��سع  يف  فلي�سعوها  ممكن،  غري  ذلك  كان 

احرتامًا لبع�سهم البع�ص.

�سدد على الالتزام باملواعيد.  -

باملر�نة(  )يت�سف  زمنيًا  جد�اًل  امل�ساركني  على  �زع   -

يبنّي  اأن  بللاجلللد�ل  �يللفللرت�للص  بللكللامللللله.   للللللربنللامللج 

اال�سرتاحة  �فللرتات  اجلل�سات  �ست�سري  كيف  بو�سوح 

�مواعيدها.  �سدد على اأن مغادرة القاعة خال قيام 

اأحد امل�ساركني باإ�سراك االآخرين يف اختبار �سخ�سي 

يدخل يف باب عدم االحرتام.

اأ��سح للم�ساركني اأن املنتظر منهم طرح االأ�سئلة كلما   -

ارتابوا يف �سيء اأ� مل يفهموه.

كان  هل  امل�ساركني.   مع  �ناق�سه  الربنامج  اعر�ص   •
مت�سية  يف�سلون  �سيء  هناك  هل  يتوقعون؟  ما  هذا 

الإدخلللال  ا�للسللتللعللداد  على  كللن  بحثه؟  اأطلللول يف  �قللت 

تغيريات يف مثل هذه احلالة.
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اختتام اليوم

لذا،  اختتم.   قد  اليوم  اأن  امل�ساركون  ي�سعر  اأن  يجب   •
فاإن من املهم القيام بالتلخي�ص �املراجعة. 

ا�ساأل  اليوم،  محتويات  باإيجاز  قم  اليوم،  نهاية  يف   •
اأ�سئلة ثم قم با�ستعرا�ص برنامج  اأية  اإن كانت هناك 

اليوم التايل.

اليوم عن  نهاية  بالتلخي�ص يف  يقومون  امل�ساركني  دع   •
الوقع  اأ�سد  له  كللان  الللذي  ما  مثًا،  �سوؤالهم،  طريق 

ي�سعوه  اأن  ميكنهم  الللذي  ما  اأ�  اليوم  خللال  عليهم 

مو�سع تطبيق عملي بعد �ر�سة العمل مبا�سرة. 

اختتام ور�شة العمل

من االأهمية مبكان تخ�سي�ص �قت الختتام �ر�سة العمل 

للرحيل  ا�للسللتللعللداد  على  امللل�للسللاركللني  يجعل  اخللتللتللامللًا 

�تطبيق جميع االأفكار اجليدة التي تلقوها يف الور�سة.  

له  اأمر  �سفويًا  اأ�  التقييم خطيًا  اإجراء  فاإن  هنا،  من 

اأهميته.  �فيما يلي اأفكار حول كيفية القيام بالتقييم:

للتقييم  ا�ستبيانًا  يعبئ  امل�ساركني  من  �احد  كل  دع   •
على غرار اال�ستبيان املوجود يف امللحق 5 مثًا.

توجيه  طريق  عن  العامة  اجلل�سة  يف  التقييم  اعمل   •
اأ�سئلة كالتالية:

هل تعتقد اأن معرفتك بالدعم النف�سي – االجتماعي قد 

حت�سنت؟

هل حققت �ر�سة العمل توقعاتك؟

هل تعتقد اأن اأهداف �ر�سة العمل قد حتققت؟

فيها  كانت  اأم  مّي�سرة  الللعللر��للص  متابعة  كانت  هللل 

�سعوبة؟

ما الذي ا�ستمتعت به خال الد�رة؟

هل لديك اأية مقرتحات لارتقاء مب�ستوى الد�رة؟

اأهم  ذكر  منهم  �اطلب  دائرة  ي�سكلون  امل�ساركني  دع   •
خال  به  مللر�ا  جتربة  اأهللم  اأ�  تعلموها  اأمللور  ثاثة 

التدريب.

اإذا جرى ا�ستخدام اال�ستبيان �التعليقات عليه خال   •
اأ�اًل  اال�ستبيان  يعبئون  امل�ساركني  دع  العامة،  اجلل�سة 

اإجابات  على  يوؤثر  قد  العامة  املناق�سة  �سري  فاإن  �اإال 

امل�ساركني.



120

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

الوداع

على  اأقام  مع  احلجم  كبرية  �رق  قطعة  بتوزيع  قم   •
امل�ساركني.  اطلب من امل�ساركني اأن »يز�ر�ا« بع�سهم 

ال�سخ�ص  من  تعلموها  التي  االأمور  يدّ�نوا  �اأن  بع�سًا 

ال�سخ�ص  ذاك  يف  يقدر�نه  �ما  بزيارته  قاموا  الذي 

�يتمنونه له.

فيها  ت�سكر  موجزة  ��داع  �سكر  كلمة  بللاإعللداد  قم   •
على  �حتثهم  �تعا�نهم  م�ساركتهم  على  امل�ساركني 

ح�سلوا  قد  اأنهم  من  حتقق  اجليد.   العمل  موا�سلة 

على كامل العنا�ين الازمة لات�سال بك اأ� ببع�سهم 

التوا�سل  على  �حثهم  ذلك(  يف  رغبوا  )اإذا  البع�ص 

تبادل  يف  اال�ستمرار  �على  االإمكان  بقدر  بينهم  فيما 

بتوزيع  قللم  �الللتللحللديللات.   النظر  ��جللهللات  االأخللبللار 

ال�سهادات عليهم �احر�ص على �سكر كل �سخ�ص قدم 

امل�ساعدة اأثناء العملية.

من االأفكار االأخرى للقيام بالوداع:

املجتمع  معر�فة جيدًا يف  اأغنية  ترديد  اال�سرتاك يف   •
املحلي.

�داعًا  منهم  �احد  كل  لوداع  امل�ساركني  على  الد�ران   •
�سخ�سيًا.

– عن طريق  الوداع  الوقوف يف حلقة دائرية �تبادل   •
حيث  مللن  مائمًا  ذلللك  كللان  اإذا  بللاالأيللدي  الت�سابك 

االأعراف.

من  االختيار  ت�ستطيع  للوداع  اأخللرى  عديدة  طرق  هناك 

للم�ساركني  يتيح  �سيء  اختيار  على  احر�ص  لكن  بينها.  

قد  التدريب  بللاأن  ي�سعر�ن  �هللم  التدريب  د�رة  مللغللادرة 

املجموعة  اأفللراد  ت�سجع  �دافئة  اإيجابية  نغمة  على  انتهى 

على املحافظة على الر�ح الطيبة �اأن ي�ستخدموا ما تعلموه 

��سالح  املحلي  املجتمع  �سالح  فيه  ملا  التدريب  خال  من 

اأقرانهم.  
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م��رج��م��ني م�����ع  ال���ع���م���ل   –  2 امل���ل���ح���ق 

 يعترب التدريب يف جمال الدعم النف�سي- االجتماعي عن 

طريق اال�ستعانة مبرتجمني عملية لها �سعوبة �حتتاج اإلى 

اإعداد جيد.

قد يكون من ال�سعب ترجمة م�سطلحات �األفاظ نف�سية– 

لو�سف  الدقيقة  املرادفات  الأن  امل�ساعر  ت�سف  اجتماعية 

تتم  التي  اللغة  يف  �جللود  لها  يكون  ال  قد  محددة  عاطفة 

الرتجمة اإليها.  كذلك فاإن االختافات الثقافية يف التعبري 

عن رد�د فعل عاطفية اأ� نف�سية- اجتماعية لها اأثرها هنا 

اأي�سًا. من املهم مبكان اأن يكون املرتجم �اعيًا لذلك �اأن 

يرتجم املفاهيم �امل�ساعر باأكرب قدر ممكن من الدقة.

اأكرب  اإلى  باأن تكون عملية الرتجمة مب�سطة  �لكي ت�سمن 

حد ممكن، فاإن من املفيد اأن يجرى توفري املواد املكتوبة 

�عر��ص »با�ر بوينت« �د�رات التدريب للمرتجم مقدمًا.  

املعدة  �الن�سرات  بوينت  بللا�ر  عر��ص  كل  ترجمة  يجب 

للتوزيع، قدر االإمكان، اإلى اللغة امل�سرتكة الأفراد جمموعة 

التدريب.

االإر�سادات  فاإن  �احللد،  مرتجم  من  اأكرث  هناك  كان  اإذا 

ذات  تكون  قللد  تاليًا  املبينة  االختيار  مبعايري  اخلا�سة 

ب�سع  عن  مدتها  يف  تزيد  العمل  �ر�سة  كانت  اإذا  فائدة. 

)�هو  هناك مرتجمون محرتفون  يكن  اإذا مل  اأ�  �ساعات 

من  اأكللرث  مع  العمل  االأف�سل  من  فللاإن  غالبًا(،  يحدث  ما 

�تكرث  الرتجمة عملية جمهدة  اأن  ذلك    - �احد  مرتجم 

فيها االأخطاء نتيجة اإ�سابة املرتجمني بالتعب.  

خالل التدريب

مع  الب�سري  االتلل�للسللال  على  دائللمللًا  حللافللظ   •
الذي  ال�سخ�ص  مع  اأ�  يتحدث  الذي  ال�سخ�ص 

تتحدث اإليه �لي�ص مع املرتجم.

مب�سطة. لغة  ا�ستعمل   •
يف  ترغب  كنت  اإذا  ق�سرية  جمل  يف  حتللدث   •

ترجمة مبا�سرة.

الكام. خال  تتوقف  اأن  تذكر   •
قد  الر�سالة  كانت  اإن  امل�ساركني  من  ا�ستو�سح   •

ا�ستوعبت.

�اجعلهم  للمرتجمني  ا�سرتاحة  فللرتة  اتللرك   •
يتنا�بون اإذا كان ذلك ممكنًا.

مقدمًا.   املرتجم/املرتجمني  مع  اجلل�سة  مو�سوع  ناق�ص 

�سعهم يف �سورة التدريب �الغاية منه.  ناق�ص املو�سوعات 

مبا يتيح للمرتجم اأن يطرح االأ�سئلة –  تذكر اأنه كلما كان 

م�ستوى  ارتقى  كلما  له،  �فاهمًا  باملو�سوع  ملّمًا  املرتجم 

الرتجمة.  �سدد على اأهمية الرتجمة املبا�سرة د�ن اإغفال 

اأية معلومة اأ� اإ�سافة اأفكار اأ� اآراء خا�سة من عندك حيث 

فيه املرتجمون غري املحرتفني.   يقع  ماألوف  اأن هذا خطاأ 

كذلك، من املهم اأن ال يعمد املرتجم اإلى زخرفة تعبريات 

اختباراتهم  عللن  �الللر�ايللات  م�ساعرهم  عللن  امل�ساركني 

ال�سخ�سية.  �سّدد على اأنه اإذا كان املرتجم/املرتجمة قد 

فاته اأي �سيء اأ� اأنه مل يفهم �سيئًا ما فهمًا �سحيحًا، فا 

حرج عليه اأن ي�ستو�سح االأمر. 
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احلاجة  اإلللى  االنتباه  مرتجمني  مع  العمل  لدى  املهم  من 

لوقت ا�سايف الإجراء الرتجمة.  اإذا كان الوقت املخ�س�ص 

�ستكون  الللرتجللمللة  فلللاإن  املللطلللللوب،  مللن  اأقلل�للسللر  للرتجمة 

اأن  املقدر  من  ال�سياق.   يف  الو�سوح  ي�سيع  �قد  مت�سرعة 

املواد عند  %60 فقط من  ن�سبته  االإمكان تغطية ما  يف 

التوا�سل  خال  من  يتم  مبا  مقارنة  بالرتجمة  اال�ستعانة 

املبا�سر بد�ن املرتجمني.

يتاأثر  اأن  املرتجم  ي�ستطيع  متامًا،  امل�ساركني  غرار  �على 

عاطفيًا بالق�س�ص التي يجري �سردها.  دع رد فعلك جتاه 

اجلزء  )انظر  م�سارك  اأي  على  لللردك  مماثًا  املرتجم 

الفعل  رد�د  مع  التعامل  يتم  »كيف  عنوان  حتت  ال�سابق 

العاطفية القوية«، �ص- 18(.

اأن تلتقي باملرتجم يف ختام كل  بقدر ما اأمكن، من املهم 

يوم لكي تتحقق مما يلي:

على  قللادرًا  كللان  باأنه  املرتجم/املرتجمة  �سعر  هل   •
ترجمة كل �سيء؟

التو�سيح؟ اإلى  حتتاج  مو�سوعات  هناك  هل   •
لت�سهيل  مختلفة  ب�سورة  اجلل�سات  ت�سيري  ينبغي  هل   •

عملية الرتجمة؟

االأمثلة  اإلللى  اال�ستماع  يف  �سعوبة  �جد/�جدت  هل   •
�احلكايات؟

�شفات املرجم اجليد لهذا الغر�ض هي:

االأجنبية. باللغة  متعمقة  معرفة   •
االجتماعي. النف�سي-  الدعم  هو  ما  اإدراك   •

ال�سلة. ذات  بالثقافات  االإملام   •
للتفا�سيل. االنتباه   •

االجتماعية  النف�سية-  بامل�سطلحات  االإمللللام   •
اقت�ست  اإذا  الللبللحللث  مللن  ملللزيللد  �اال�للسللتللعللداد 

احلاجة.

اخلربة اأ�  التدريب   •
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ال��ع��م��ل ور�����ش����ة  – م��خ��ط��ط   3 امل��ل��ح��ق 

مخطط ور�شة العمل- اليوم 1

اجلمعية الوطنية:

ترتيب القاعة:

التاريخ :

املدرب/ املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب

التعلم. عملية  يف  امل�ساركني  انخراط   •
االجتماعي. النف�سي-  الدعم  اأنواع  مختلف  على  امل�ساركون  يتعرف  اأن   •

عليه. املعتادة  الفعل  �رد�د  النف�سي  ال�سغط  حتديد  امل�ساركني  مقد�ر  يف  يكون  اأن   •
مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 

لوحة قابة تفتتح اجلمعية الوطنية/املكتب الفرعي �ر�سة العمل  كلمة الرتحيب �افتتاح   11.00 –  9.00
�سارات االأ�سماء اأ� كرة املقدمة  �ر�سة العمل   

لعبة خا�سة بك�سر اجلمود:  اأ�سيا�ؤكم املف�سلة    

قدم اقرتاحات للقواعد االأ�سا�سية، ناق�سها مع امل�ساركني    

عر�ص اأهداف �ر�سة العمل-  مناق�ستها مع امل�ساركني      

ا�سرتاحة    11.15 –  11.00
�سرائح )با�ر بوينت(/الوحدة عر�ص: االأزمات  الوحدة التدريبية )1(:    12.00 –  11.15

التدريبية )1( الن�ساط 1-2:  ما الذي يجعل هذه االأحداث خطرية؟    االأزمات-والدعم النف�سي 

�سرائح من 4-1 االجتماعي    

حافظة الن�سرات الن�ساط 1-3:  ما الذي ميكن اأن يزيد من اأثرها    

لوحة قابة- �سرائح من 9-5 العاطفي + متابعة    

الغذاء     ا�سرتاحة   13.00 –  12.00
14-10 ال�سرائح   6-1  ،5-1  ،4-1 االأن�سطة  الوحدة  موا�سلة   14.45 –  13.00
ال�سرائح 16-15 الن�ساط 1-7:  عر�ص- د�ر املوظفني �املتطوعني يف الدعم  التدريبية )1(   

النف�سي- االجتماعي   

ال�سريحة 17 تلخي�ص    

ا�سرتاحة    15.00 –  14.45
5-1 ال�سرائح  الفعل   �رد�د  النف�سي  ال�سغط  هو  ما  عر�ص:    1-2 الن�ساط    :)2( التدريبية  الوحدة   17.00 –  15.00

   ال�سائعة على ال�سغط النف�سي ال�سغط النف�سي �التكيف 

ال�سرائح 8-6 الن�ساط 2-2:  ال�سغط النف�سي ال�سديد �رد�د الفعل ال�سائعة    

الحظ اأن مخطط �ر�سة العمل هذا يجب اأن يكون مبثابة منوذج لا�سرت�ساد به فقط.  ا�ستخدم الر�سم البياين يف ال�سفحة 

االأخرية لهيكلة التدريب �فقًا الحتياجات �بيئة �ر�سة العمل اخلا�سة بك.



124

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

مخطط ور�شة العمل- اليوم 2

اجلمعية الوطنية:

ترتيب القاعة:

التاريخ:

املدرب/املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب  

دعم  جمال  يف  القدرات  من  املزيد  لهم  �يتوافر  ال�سديد  النف�سي  بال�سغط  املت�سلة  االآليات  امل�ساركون  يفهم  اأن   •
االآخرين.

باأزمة. مير�ن  اأ�سخا�ص  مل�ساعدة  تاأهبهم  م�ستوى  �يرتفع  �احلزن  اخل�سارة  اآليات  امل�ساركون  يفهم  اأن   •

مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 

االنطباعات  االأفكار،  عن  ا�ستو�سح  ال�سباح-  حتيات  مو�سوعات  متابعة   9.30 –  9.00
�امل�ساعر املتولدة عن اليوم االأ�ل.  اليوم االأ�ل   

�االإجابات  لاأ�سئلة  جل�سة  االأ�ل-  اليوم  م�سمون  اأ�جز  الوحدة  موا�سلة   10.30 –  9.30
ال�سرائح 12-9 الن�ساط 2-3:  ا�سرتاتيجيات التكيف    التدريبية )2( 

ال�سرائح 14-13 عر�ض:  التكيف امل�ساعدة - الن�ساط 4-2      

اللوحة القابة- ال�سرائح 19-16      

ا�سرتاحة    10.45 –  10.30
20-15 ال�سرائح  التحويات  عر�ص:     :4-2 الن�ساط  الوحدة  متابعة   11.15 –  10.45

التدريبية )2(  

ال�سريحة 21 تلخي�ص     

با�ر بوينت/الوحدة التدريبية )3(      

8-1 ال�سرائح  �احلزن  اخل�سارة  هي  ما  عر�ص:   :2-3�  1-3 الن�ساط     12.15 –  11.15
الغداء   ا�سرتاحة   13.00 –  12.15

11-  9 ال�سرائح   3-3 الن�ساط  احلزن-  عملية  خ�سائ�ض  الوحدة  متابعة   15.00 –  13.00
التدريبية )3(   

ال�سرائح 15-12 عر�ص:  اأربع توافقات عاطفية، العوامل التي ت�ستطيع     

    تعقيد عملية احلزن.  م�ساعدة ال�سخ�ص املحز�ن

ال�سرائح 16-17 درا�سة حالة/   الن�ساط 5-3     

اللوحة القابة      

ال�سرائح 18 الن�ساط 3-6:  لعب اأد�ار + متابعة      

ال�سرائح 19 تلخي�ص     

ا�سرتاحة    15.15 –  15.00
�سرائح )با�ر بوينت(/الوحدة التدريبية )4( الفرد  �تكوين  املحلي  املجتمع  عر�ص:     :)4( التدريبية  الوحدة   16.45 –  15.15

ال�سرائح 4-1 الدعم النف�سي- االجتماعي     

اللوحة القابة الن�ساط 4-1:  معنى املجتمع املحلي     

ال�سرائح 5 الن�ساط 4-2:  االنتماء اإلى جمموعة     

ال�سرائح 8-6 عر�ص:  املجموعات القابلة للتاأذي يف املجتمع املحلي     

الن�ساط 4-3:  اأثر ال�سغط النف�سي يف املجتمع املحلي-     

ال�سرائح -9 ن�سرة للتوزيع حالة ال�سودان + متابعة     

االآن؟  لغاية  را�سون  امل�ساركون  هل  عامة:   مناق�سة  الطريق   منت�سف  تقييم   17.00 –  16.45
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 مخطط ور�شة العمل- اليوم 3

اجلمعية الوطنية:

ترتيب القاعة:

التاريخ:

املدرب/املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب 

املجتمع  على  القائم  االجتماعي  النف�سي-  الدعم  اأن�سطة  يف  العنا�سر  متييز  على  قادرين  امل�ساركون  ي�سبح  اأن   •
املحلي �على االأخذ مبقاربة قائمة على املجتمع املحلي يف جمال عملهم.

جمال  يف  قدراتهم  تتح�سن  �اأن  االأ�سا�سي  النف�سي  االأ�يل  االإ�سعاف  تقدمي  على  قادرين  امل�ساركون  ي�سبح  اأن   •
مهارات االت�سال الداعم.  

مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 

االنطباعات االأفكار،  عن  ا�ستو�سح  ال�سباح-  حتية  الثاين  اليوم  حول  متابعة   9.30 –  9.00
    �امل�ساعر املتولدة عن اليوم الثاين

اأ�جز م�سمون اليوم االأ�ل- جل�سة لاأ�سئلة �االإجابات     

الوحدة موا�سلة   10.45 – ال�سرائح 9.3012-10  عر�ص:  اأن�سطة الدعم القائم على املجتمع 

ال�سرائح 13-14  التدريبية )4(       

ن�سرة للتوزيع )جد�ل(      

الن�ساط 4-4:  ر�سم خريطة باالحتياجات النف�سية-     

االجتماعية + متابعة     

ا�سرتاحة    11.00 –  10.45
الوحدة  موا�سلة   12.00 –  11.00

الن�ساط 4-5:  التخطيط لاأن�سطة.  ما هي االأن�سطة  التدريبية )4(   

املمكن القيام بها؟    

ال�سرائح 20-15 خطوات التخطيط لاأن�سطة     

ال�سرائح 21 اإيجاز     

الغداء   ا�سرتاحة   13.00 –  12.00
6-1 ال�سرائح  النف�سي-  االأ�يل  لاإ�سعاف  احلاجة  تربر  متى  عر�ص:     :)5( التدريبية  الوحدة   15.00 –  13.00

  االإ�سعاف االأ�يل النف�سي 

�االت�سال الداعم    حوار امل�ساركني �ص68  الن�ساط 5-2 � 5-3:  تقدمي االإ�سعاف االأ�يل النف�سي-  

�ال�سرائح 8-7      االجتماعي اأو الن�ساط 5-4      

ال�سريحة 9 عر�ص:  االت�سال الداعم     

ا�سرتاحة    15.15 –  15.00

9 ال�سريحة  الداعم  االت�سال    :5-5 الن�ساط  الوحدة  موا�سلة   16.45 –  15.15
ال�سريحة 10   الن�ساط 5-5: اال�ستجابة اأثناء االأزمات    التدريبية )5(  

تعديل مت  قد  كان  اإذا  امل�ساركني  ا�ساأل  عامة-  مناق�سة  الطريق  منت�سف  تقييم   17.00 –  16.45
    االإجراءات/امل�سمون طبقًا لرغباتهم خال تقييم 

منت�سف الطريق يف اليوم ال�سابق     
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مخطط ور�شة العمل- اليوم 4

اجلمعية الوطنية:

ترتيب القاعة:

التاريخ:

املدرب/املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب

�االإر�ساد. الفريق  بعمل  اخلا�سة  املبادئ  امل�ساركون  يفهم  اأن   •
التكّيف. اآليات  �جتاه  �اخل�سارة  االزمات  جتاه  االأطفال  فعل  برد�د  اطاع  على  امل�ساركون  ي�سبح  اأن   •

للطفل. �االإ�ساءة  العنف  اآليات  امل�ساركون  يفهم  اأن   •
االأطفال. دعم  على  امل�ساركني  قدرة  تتح�سن  اأن   •

مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 

�اإجابات  اأ�سئلة  جل�سة  ال�سابق-  اليوم  م�سمون  تلخي�ص  الثالث  اليوم  متابعة   9.15 –  9.00
الن�ساط اأو   6-5 الن�ساط  اللفظية.   غري  االت�ساالت  الوحدة  موا�سلة   11.00 –  9.15

ال�سرائح 14-11 التدريبية )5(  االإ�سايف 5-6 + ال�سلوك االأخاقي    

ال�سرائح 16-15 عر�ص:  الدعم بالهاتف �جمموعات الدعم      

ال�سريحة 17 تلخي�ص     

ا�سرتاحة    11.15 –  11.00
)6( التدريبية  بوينت/الوحدة  با�ر    + للتاأذي؟  عر�سة  اأكرث  االأطفال  ملاذا  عر�ص:    )6( التدريبية  الوحدة   12.15 –  11.15

الن�ساط 1-6     

ال�سرائح 2-1 عر�ص:  ملاذا االأطفال اأكرث عر�سة للتاأذي يف اأ��ساع االأزمة؟     

ال�سرائح 8-7 عر�ص:  رد�د فعل االأطفال على ال�سغط النف�سي �احلزن     

9 ال�سريحة  التكيف  اأ�ساليب  مختلف    :2-6 الن�ساط  الغداء  ا�سرتاحة   13.00 –  12.15
 12-10 ال�سرائح  االأطفال  لدى  التكيف  اآليات  عر�ص:   الوحدة  موا�سلة   15.00 –  13.00
ال�سرائح 16-13 كيفية تقدمي التكيف عن طريق امل�ساعدة    التدريبية )6(  

ا�سرتاحة    15.15 –  15.00
19-17 ال�سرائح  لاأطفال؟  االإ�ساءة  هي  ما    :5-6 الن�ساط  الوحدة   موا�سلة   17.00 –  15.15

التدريبية )6(   

ال�سرائح 22-20 عر�ص:  االإ�ساءة لاأطفال     

ال�سريحة 23 ن�ساط:  كيفية التجاوب مع االإ�ساءة لالأطفال؟     

ال�سريحة 24 الن�ساط 6-6     
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مخطط ور�شة العمل- اليوم 5

اجلمعية الوطنية:

ترتيب القاعة:

التاريخ:

املدرب/املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب

ظر�ف  ظل  يف  يعملون  الذين  �املوظفني  املتطوعني  لدى  النف�سي  لل�سغط  امل�سببة  الظر�ف  امل�ساركون  يفهم  اأن   •
�سعبة.

�االآخرين. اأنف�سهم  يدعمون  كيف  امل�ساركون  يعرف  اأن   •

مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 

�اإجابات  اأ�سئلة  جل�سة  ال�سابق-  اليوم  مو�سوعات  تلخي�ص  الرابع  اليوم  حول  متابعة   9.15 –  9.00
�املوظفني املتطوعني  لدى  النف�سي  ال�سغط  عر�ص:     :)7( التدريبية  الوحدة   10.30 –  9.15

با�ر بوينت/الوحدة التدريبية )7( الن�ساط 1-7    دعم املتطوعني واملوظفني 

ال�سرائح 1-2، لوحة قابة      

ال�سريحة -3 ن�سرة لتوزيع الن�ساط 7-2:  ا�ستبيان ال�سغط النف�سي     

ال�سرائح 5-4 عر�ص:  الظر�ف امل�سببة لاإجهاد     

ا�سرتاحة    10.45 –  10.30
10-6 ال�سرائح  �باالآخرين  بنف�سك  العناية  عر�ص:   الوحدة  موا�سلة   12.15 –  10.45

ال�سرائح 12-11 عر�ص:  دعم االأقران    التدريبية )7( 

لوحة قابة   الن�ساط 4-7     

الغداء   ا�سرتاحة   13.00 –  12.15
15-10 ال�سرائح  االإ�سايف  والن�ساط   5-7 الن�ساط     14.15 –  13.00

درا�سة حالة �ص111    

ال�سريحة 16 اإيجاز اليوم     

ا�سرتاحة    14.30 –  14.15
فيجميع الهامة  الق�سايا  ملعظم  �سريع  ا�ستعرا�ص  �تقييم  متابعة   15.30 –  14.30

الوحدات التدريبية.    

ف�سحة لتو�سيح الق�سايا الهامة.    

مناق�سة تقييم يف اجلل�سة العامة )با�ستخدام االأ�سئلة    

ن�سرات للتوزيع     الواردة على ال�سفحة 25( 

تقييم االأفراد لور�سة العمل     

الفرعي الوطنية/املكتب  اجلمعية  قبل  من  الور�سة  اختتام  العمل  �ر�سة  اختتام   16.00 –  15.30
توفري املعلومات عن اخلطوات التالية:       

الوداع- �تبادل عنا�ين االت�سال     
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مخطط ور�شة العمل- اليوم

ترتيب القاعة

اجلمعية الوطنية:

التاريخ :

املدرب/ املدربون:

عدد امل�ساركني:

اأهداف التدريب

مواد الدعم االأن�سطة  املو�سوع  الوقت 
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املوارد �املهارات غري املتاحة احتياجات املجتمع املحلي               املوارد املتاحة        املهارات املتاحة 

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

املجتمع املحلي
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امللحق 5 – منوذج التقييم

التاريخ

املكان

يرجى تد�ين اإجاباتكم على البيانات التالية با�ستخدام �سلم الدرجات التايل:

ممتاز جيد   مر�سي   غري مر�سي   �سعيف جدًا  

8  7  6  5  4  3  2  1  0

االأحمر؟  �الهال  االأحمر  ال�سليب  يف  كعامل  لك  بالن�سبة  مائمًا  التدريب  كان  هل   1
منطقيًا؟  تقدميًا  تقدميه  �جرى  له  مخططًا  التمرين  كان  هل   2

لك؟  بالن�سبة  مائمًا  النظري  اجلانب  تعليم  كان  هل  اأ-   3
ب- هل كان التعليم اخلا�ص باملهارات مائمًا لك؟   

جيد؟  ب�سكل  متوازنة  املهارات  �عنا�سر  النظري  اجلانب  عنا�سر  كانت  هل   4
املطلوبة؟  املوا�سيع  كل  التمرين  غطى  هل  اأ-    5

ب-  هل احتوى دليل امل�سارك، �ال�سرائح �غريها من املواد على معلومات جيدة؟   

ال�سلة؟  ذات  املو�سوعات  �املناق�سات  االأن�سطة  غطت  هل  اأ-    6
ب- هل �فرت االأن�سطة �املناق�سات طريقة جيدة للتعلم؟    

فائدة؟  ذات  املجموعة  �عمل  االأن�سطة  ب�ساأن  املدرب  من  الراجعة  التغذية  كانت  هل   7
فيها(  تدريبكم  جرى  التي  التدريب  �حدات  تقييم  )رجاء  التدريب  �حدات  تقييم   8

1. االأزمات �الدعم النف�سي- االجتماعي.   

2. ال�سغط النف�سي �التكيف.   

3. اخل�سارة �احلزن.   

4. الدعم النف�سي- االجتماعي القائم على املجتمع املحلي.   

5. االإ�سعاف االأ�يل النف�سي  �االت�سال الداعم.   

6. االأطفال.   

7. دعم املتطوعني �املوظفني.   

االجتماعي. النف�سي-  الدعم  تقدمي  على  قدرتك  تطور  مدى  حول  التعقيب  يرجى   9
)رجاء بيان  جماالت التعلم بالتحديد(   

االأن�سطة. لبع�ص  اأطول  �قت  تخ�سي�ص  املمكن  من  اأين  الذكر  رجاء    10

 

االأن�سطة. لبع�ص  اأقل  �قت  تخ�سي�ص  املمكن  من  كان  اأين  الذكر  رجاء   11

 

احلاجة(.  عند  الورقة  ظهر  على  الكتابة  )رجاء  اأخرى  تعليقات  اأية   12

 

اأعاه(.  الواردة  الدرجات  ا�سلم  درجات  )ا�ستخدم  للم�سمون  التقييم  اإجمايل   13
باأعاه(.   ال�سلم  درجات  )ا�ستخدم  للتقدمي  التقييم  اإجمايل   14
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لل�شليب املعيارية  االإجراءات   .1
 االأحمر والهالل االأحمر

االأحمر،  �الهال  االأحمر  ال�سليب  اأن�سطة  لكل  بالن�سبة 

هناك بع�ص االأعمال �االإجراءات التنظيمية التي ال بد من 

بالدعم  خا�ص  برنامج  لو�سع  التخطيط  �عند  اإمتامها.  

النف�سي- االجتماعي، ت�سلك هذه االإجراءات م�سار الد�رة 

املعيارية لتطبيق الربامج.

1. قم بح�سر االحتياجات على نحو يبنّي الو�سع الكامل 
االأ�لويات  �ا�سح  ب�سكل  �يظهر  الطوارئ  حالة  عقب 

النف�سية- االجتماعية  الرفاهة  �يعّرف ما هي  املحلية 

يف بيئة معينة.  يف هذه املرحلة املبكرة، يجرى اتخاذ 

خطوات لتطوير موؤ�سرات تعرب عن الهدف االإجمايل ملا 

يتوخى الربنامج حتقيقه.

2. قم باإعداد االإطار املنطقي للوثيقة اخلا�سة بالربنامج 
الذي  االأ�سا�ص  �ت�سكل  الربنامج  منطق  عن  تعرب  التي 

يقوم عليه لتخطيط التنفيذ �اعتماد اأ�ساليب املتابعة.

3. قم بت�سميم �ر�سم خط االأ�سا�ص الذي يوفر املعلومات 
احداثها  املرتقب  �التغيريات  الللربنللامللج  نطاق  عللن 

��سعية  االأ�للسللا�للسللي  خللط  �يت�سمن  الللعللمللل.   خلللال 

املوؤ�سرات املعتمدة يف املرحلة ال�سابقة للربنامج.

امللحق 5 – املوارد

املوؤ�سرات  على  متوا�سلة  متابعة  عملية  �نفذ  خطط   .4
مرحلة  خال  تن�ساأ  التي  �النوعية  الكمية  �اجلوانب 

التنفيذ )�سواء كانت مو�سع تخطيط اأم ال(.

�يقي�ص  الربنامج  تنفيذ  ي�سف  تقييم  باإجراء  قم   .5
درجة النجاح الذي حققه يف بلوغ االأهداف املحددة.  

بني  امل�شركة  الدائمة  اللجنة  توجيهات   .2
الوكاالت اخلا�شة بال�شحة النف�شية وبالدعم 

النف�شي- االجتماعي يف حاالت الطوارئ

الوكاالت  بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  توجيهات  تعترب 

اخلا�سة بال�سحة النف�سية �بالدعم النف�سي- االجتماعي 

التخطيط  جمال  يف  الرئي�سية  االأداة  الطوارئ  حاالت  يف 

لرد�د الفعل الدنيا حيال االأ��ساع املتاأزمة.

قائمة  الوكاالت  بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  �قد طورت 

اخلا�سة  اللجنة  لتوجيهات  امليداين  لا�ستخدام  مرجعية 

بال�سحة النف�سية �بالدعم النف�سي- االجتماعي يف حاالت 

الطوارئ )2008(.

امليداين  االإر�سادات �القائمة املرجعية لا�ستخدام  تتوفر 

على ال�سبكة:

 www.humanitarianinfo.org/iasc/
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االجتماعي النف�شي-  العمل  فريق   .3
قام فريق العمل النف�سي- االجتماعي 

http://www.forcedmigration.org/psychosocial
باملفاهيم  املت�سلة  االإر�سادية  الوثائق  من  عدد  بتطوير   

اخلا�سة بتطوير اأعمال التدخل النف�سي- االجتماعي.

االجتماعي النف�شي-  املركز   .4
اأعمال التدخل النف�سي- االجتماعي.  دليل خا�ص بتخطيط 

�تنفيذ الربامج النف�سية- االجتماعية.  من�سورات املركز 

النف�سي- االجتماعي )2009(.

الربنامج  د�رة  يف  خللطللوة  بكل  خا�سة  تفا�سيل  تتوفر 

االجتماعي،  النف�سي-  للمركز  االإر�سادية  املذكرة  �سمن 

عقب  االجتماعية  النف�سية-  االأن�سطة  تنفيذ  كيفية  حول 

الكوارث.  

للمركز  االإلكرت�ين  املوقع  على  متوفرتان  الوثيقتني  كلتا 

النف�سي- االجتماعي: 

www.ifrc.org/psychosocial

تتوافر اإر�سادات مرجعية محددة لكل خطوة من خطوات 

الد�رة يف املواقع التالية:

تقييم االحتياجات  

)IASC Guideline(، �سفحة 38-45

املوؤ�سرات

املوؤ�سرات  ب�ساأن  االجتماعي  النف�سي-  املللركللز  مللذكللرة 

متوفرة على املوقع االإلكرت�ين:

،www.ifrc.org/psychosocial 

  http://www.forcedmigration.org

االإطار املنطقي

دليل عملية التخطيط للم�سر�ع- االحتاد الد�يل لل�سليب 

االأحمر 2002 

http://participation.11omb.com/PCD/

 PPPhandbook.pdf

املتابعة

اإر�للللسللللادات اللللللجللنللة الللدائللمللة امللل�للسللرتكللة بللني الللوكللاالت 

http://www.globalpolicy.org/ngos/

 aid/2007/0209goodenough.pdf

التقييم

الرقابة   -)2007( االأحمر  لل�سليب  الللد�يل  االحتللاد 

�التقييم

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

 اأهدافنا

الهدف 1:  تقليل عدد الوفيات �االإ�سابات �اآثار الكوارث.

الهدف 2:  تقليل عدد الوفيات، �اال�سابات املر�سية �االآثار الناجمة عن االأمرا�ص �طوارىء ال�سحة العامة.

التعامل مع حاالت  االأحمر على  �الهال  االأحمر  �ال�سليب  املدين  �املجتمع  املحلي،  املجتمع  قدرات  زيادة    :3 الهدف 

اال�ست�سعاف االأكرث احلاحًا.

الهدف 4:  تر�يج احرتام النوع �التقليل من التع�سب �التمييز �العزل االجتماعي.

اأولوياتنا

حت�سني م�ستوى قدراتنا املحلية، �االإقليمية �الد�لية على مواجهة الكوارث �طواريء ال�سحة العامة.

م�ساعفة اأعمالنا داخل املجتمعات املحلية امل�ست�سعفة يف جمال الدعم ال�سحي، مكافحة املر�ص �تقليل خطر الكوارث.

اإحداث زيادة هامة يف براجمنا اخلا�سة باالإيدز �ا�ستقطاب الدعم.

جتديد منا�سرتنا للق�سايا االإن�سانية ذات االأ�لوية ال �سيما مكافحة التع�سب، الو�سم بالعار �التمييز �ا�ستقطاب الدعم 

للتخفيف من خطر الكوارث.

��سط  الوطنية  للجمعيات  االإن�سانية  االأن�سطة  بدعم  االأحمر  �الهال  االأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الد�يل  االحتاد  يقوم 

ال�سكان املعر�سني للتاأذي.

االآالم  مكافحة  اإلى  االحتاد  ي�سعى  التنمية،  دعم  على  �الت�سجيع  الكوارث  حاالت  يف  الد�لية  االإغاثة  تن�سيق  خال  من 

االإن�سانية �التخفيف منها.

ي�سكل االحتاد الد�يل �اجلمعيات الوطنية �اللجنة الد�لية لل�سليب االأحمر معًا احلركة الد�لية لل�سليب االأحمر �الهال 

االأحمر.
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الن�ساطات  تر�يج  االأحمر  �الهال  االأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الللد�يل  االحتللاد  يتولى 

االإن�سانية للجمعيات الوطنية لدى النا�ص امل�ست�سعفني.  �ي�سعى االحتاد من خال تن�سيق 

اأعمال االإغاثة الد�لية اأثناء الكوارث �ت�سجيع الدعم االإمنائي اإلى منع االآالم االإن�سانية 

�التخفيف من �قعها. 

جمتمعة  االأحمر  لل�سليب  الد�لية  �اللجنة  الوطنية  �اجلمعيات  الد�يل  االحتاد  ي�سكل 

حركة ال�سليب االأحمر �الهال االأحمر.

معاً من اأجل

االن�سانية
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