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 يرجى النظر اأي�سًا يف: 

تقدمي الدليل

ال يعترب الدعم النف�سي-االجتماعي، الذي نقدمه عند ن�سوب االأزمات، اإ�سافة اختيارية، بل هو �اجب اإلزامي علينا اأدا�ؤه. لهذا، ما فتئ املركز 

املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي يعمل منذ عام 1993 على حت�سني الرفاه النف�سي-االجتماعي للم�ستفيدين، �املوظفني �املتطوعني. �مع 

مر�ر الزمن، تعلمنا اأنه من االأهمية مبكان اأن نعمل على تعزيز القدرات النف�سية-االجتماعية على ال�سعيد العاملي من اأجل اال�ستجابة للكوارث 

اال�سرتاتيجية  التوجهات  على  بالرتكيز  نقوم  فاإننا  ذلك،  حتقيق  اأجل  من  بال�سحة.  العالقة  ذات  �الق�سايا  امل�سلحة  �النزاعات  الطبيعية 

التالية: امل�ساعدات الت�سغيلية، بناء قدرات اجلمعيات الوطنية، بناء كفاءات املوظفني �املتطوعني، توليد املنا�سرة �املعرفة، �تطوير ال�سيا�سات 

�اال�سرتاتيجيات.

اإن اإعداد رزمة الدعم النف�سي– االجتماعي القائم على املجتمع املحلي ي�سكل جزءًا من اجلهود التي نبذلها يف �سعينا لتي�سري عملية بناء 

ال�سليب  اأداة مفيدة حلركة  الرزمة  تكون هذه  اأن  �ناأمل يف  �املتطوعني.  املوظفني  كفاءات  بناء  اإلى  باالإ�سافة  الوطنية،  قدرات اجلمعيات 

االأحمر �الهالل االأحمر، �الأ�سحاب امل�سلحة االآخرين يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي.  

نانا فيدمان

رئي�سة التحرير، رئي�سة املركز املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي

ميكن للقراء اأن يجد�ا م�سادر تدريبية ا�سافية �كذلك ميكنهم اال�سرتاك يف 

االأزمات، �ذلك من خالل موقع املركز املرجعي  التكيف مع  االإخبارية  الن�سرة 

http://psp.drk.dk :للدعم النف�سي-االجتماعي على �سبكة االإنرتنت
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�شكر وتقدير

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

االجتماعيون يف �ستى اأرجاء العامل �التي �ردت يف مراحل تطوير هذا العمل املكثف.  

رئي�س التحرير

Nana Wiedeman

املحرر�ن �امل�ساهمون:

Wendy Ager، Ea Suzanne Akasha، Peter Berliner،

Lene Christensen، Judi Fairholm، Elin Jonasdottir، Barbara Juen، 

Louise Juul-Hansen، Pernille Hansen، Ilse Laerke Kristensen، 

Louise Kryger، Maureen Mooney، Vivianna Lambrecht Nyroos، 

Stephen Regel، Angela Gorden Stair، Sigridur Bjork Thormar، 

Asta Ytre

ي�سر املركز  املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي اأن يعرب عن عظيم امتنانه 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 

الفرن�سي،  االأحمر  ال�سليب  الكندي،  االأحمر  ال�سليب  النم�سا�ي،  االأحمر  ال�سليب  العمل: 

ال�سليب االأحمر اجلامايكي، جامعة كوبنهاغن �جامعة نتنهام
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مقدمة الن�شخة )الطبعة( العربية لدليل امل�شارك

 حول الدعم النف�شي االجتماعي القائم على املجتمع املحلي

مع النموذج الت�سغيلي اجلديد لالحتاد 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�س 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 �الهالل 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 خالل خربائها يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي يف مراجعة �تدقيق هذا الدليل، �يخ�س 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:   جنالء  د. 

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

د. فتحي فليفل/ الهالل االحمر الفل�سطيني

د. محمد البنا/ الهالل االحمر القطري

د.محمد بندالى/ الهالل االحمر املغربي

د. فرج املهدا�ي/ الهالل االحمر الليبي

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

ال�سيد. ه�سام �سالح/ الهالل االحمر العراقي

االجتماعي  - النف�سي  الدعم  لربنامج  لدعمه  تقديرًا  الدامناركي  االأح��م��ر  ال�سليب  ال��ى  اخلا�س  �سكرنا 

. للكتاب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��رتج��م��ة  ن��ف��ق��ات  �تغطيته  اأف��ري��ق��ي��ا،  ����س��م��ال  االأ�����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 

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

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

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



11

ال��م��ح��ت��وى

مقدمة

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية

م�شرد بامل�شطلحات, ومقرتحات لقراءات اإ�شافية وامللحق

  االأزمات والدعم النف�شي-االجتماعي

ال�شغط النف�شي والتكيف

اخل�شارة واحلزن

الدعم النف�شي-االجتماعي القائم على املجتمع املحلي

االإ�شعاف االأويل النف�شي واالت�شال الداعم

االأطفال

دعم املتطوعني واملوظفني

10

19

29

43

53

65

77

95

105



12

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

االحتاد الدويل جلمعيات ال�شليب 

االحمر والهالل االحمر

�تتف�سى  ال��ن��زاع��ات،  �تتاأجج  ال��ك��وارث،  تقع  عندما 
اأ�سدقاءهم  اأ�  اأقاربهم  النا�س  الطوارئ ال�سحية، �يفقد 

اأ� منازلهم ��سبل معي�ستهم، فالنتيجة هي حد�ث املعاناة 

االأمل،  عنا�سر  من  ال�سورة  تت�سكل  عندئذ،  االإن�سانية. 

املبادئ  وتنعك�س  والإحباط،  والغ�ضب،  واجلزع،  واحلزن، 

�القيم االأ�سا�سية حلركة ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر 

يف الدعم النف�سي-االجتماعي الذي نقدمه للمت�سررين.

 

�ر�سالتها  الد�لية  احلركة  تاريخ  املقدمة  هذه  ت�ستعر�س 

املرجعي  املركز  بعمل  الكرمي  القارئ  �تعّرف  �مبادئها 

للدعم النف�سي-االجتماعي. 

االأحمر  �الهالل  االأحمر  لل�سليب  الد�لية  احلركة  �لدت 

1859، عندما �سهد ال�ساب ال�سوي�سري هرني  يف العام 

االإم��رباط��وري��ة  جيو�س  ب��ني  دارت  دم��وي��ة  معركة  د�ن���ان 

النم�سا�ية �جيو�س التحالف الفرن�سي-ال�سرديني بالقرب 

من بلدة �سولفرينو االإيطالية، حيث �سقط على اأر�س الوغى 

�محت�سر،  قتيل  بني  ما  �سخ�س،  األف   40 من  يقرب  ما 

طبية.  رعاية  من  يحتاجونه  ما  اجلرحى  افتقد  �حيث 

حملة  يف  املحليني  ال�سكان  بتنظيم  ف��ورًا  د�ن��ان  قام  �قد 

�موا�ساتهم.  �اإطعامهم  اجلنود  جراح  ت�سميد  ا�ستهدفت 

لالإغاثة  �طنية  جمعيات  اإيجاد  اإل��ى  دع��ا  عودته،  �عند 

اأ�سبح  ملا  بذلك  �مهد  احل���ر�ب،  يف  اجلرحى  مل�ساعدة 

يعرف فيما بعد باتفاقيات جنيف.

اأما اللجنة الد�لية لل�سليب االأحمر، فقد ت�سكلت يف عام 

1863، عندما اأعلن خم�سة اأ�سخا�س، من بينهم هرني 

اجلرحى«،  الإغاثة  الد�لية  »اللجنة  تاأ�سي�س  عن  د�ن��ان، 

�التي اأ�سبحت ت�سمى فيما بعد ب�«اللجنة الد�لية لل�سليب 

على  اأحمر  �سليب  عن  عبارة  �سارتها  �كانت  االأح��م��ر«. 

خلفية بي�ساء — اأي بعك�س األوان العلم ال�سوي�سري.

الر�شالة والدور

االحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر 

هو اأكرب منظمة اإن�سانية يف العامل تقدم امل�ساعدة من د�ن 

اأي متييز على اأ�سا�س اجلن�سية، العرق، املعتقدات الدينية، 

الطبقة االجتماعية، اأ� االآراء ال�سيا�سية.
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اإلى  جاهدًا  االحت��اد  ي�سعى  التطوعي،  العمل  خالل  فمن 

متكني املجتمعات املحلية كي ت�سبح قادرة على الت�سدي 

باالأمل  م�سلحة  �ه��ي  االإن�سانية  للمعاناة  اأق��وى  ب�سورة 

�اح���رتام ك��رام��ة االإن�����س��ان �م��راع��اة امل�����س��ا�اة. فر�سالة 

الحتاد الدويل تتلخ�س يف »حت�ضني اأو�ضاع الفئات ال�ضد 

�سعفا من خالل ح�سد القدرة االإن�سانية.«

يف  االآن  ي�سم  �هو   1919 عام  ال��د�يل  االحت��اد  تاأ�س�س 

اأ� الهالل  186 جمعية �طنية لل�سليب االأحمر  ع�سويته 

من  تتخذ  التي  العامة،  االأم��ان��ة  اإل��ى  باالإ�سافة  االأح��م��ر، 

»بعثة« منت�سرة يف مواقع   60 �اأكرث من  لها  جنيف مقرًا 

العامل  ط��ول  ت��ّع��م  ال��ت��ي  الن�ساطات  ل��دع��م  ا�سرتاتيجية 

�عر�سه.

�سحايا  مل�ساعدة  اإغ��اث��ة  عمليات  ال���د�يل  االحت���اد  ينفذ 

الكوارث، باال�سافة الى العمل التنموي الذي يهدف لتعزيز 

قدرات اجلمعيات الوطنية االأع�ساء، �يركز عمله يف اأربعة 

جماالت اأ�سا�سية: 

• تر�يج القيم االإن�سانية	

• اال�ستجابة للكوارث	

• التاأهب للكوارث	

• الرعاية ال�سحية �املجتمعية	

من  �اأنه  كما  حيويًا،  النف�سي-االجتماعي  الدعم  �يعترب 

يف  تنفيذها  يتم  التي  الن�ساطات  يف  دجم��ه  ال�����س��ر�ري 

املجاالت االأربعة امل�سار اإليها اأعاله.

�الهالل  االأحمر  ال�سليب  جلمعيات  ال��د�يل  االحت��اد  اإن 

االأحمر هو اأحد املكونات الثالثة للحركة الد�لية لل�سليب 

االآخ���ران فهما  املكونان  اأم��ا  االأح��م��ر،  �ال��ه��الل  االأح��م��ر 

اجلمعيات الوطنية �اللجنة الد�لية لل�سليب االأحمر.

تقدم اجلمعيات الوطنية يف بلدانها �سل�سلة من اخلدمات 

االإن�سانية، مبا يف ذلك خدمات االإغاثة يف حاالت الطوارئ 

من  العديد  يقدم  كما  �االجتماعية.  ال�سحية  �الربامج 

النف�سي-االجتماعي  ال��دع��م  الوطنية  اجلمعيات  ه��ذه 

للم�ستفيدين. يف اأ�قات احلر�ب.  تعمل اجلمعيات الوطنية 

كذلك على م�ساعدة املدنيني املت�سررين �تدعم اخلدمات 

الطبية الع�سكرية، كلما كان ذلك منا�سبًا.

تتخذ  منظمة  فهي  االأحمر،  لل�سليب  الد�لية  اللجنة  اأما 

�كرامه  حياة  حماية  يف  تتلخ�س  اإن�سانية  ر�سالة  لنف�سها 

امل�ساعدة  �ت��وف��ري  ال��داخ��ل��ي  �ال��ع��ن��ف  احل���ر�ب  �سحايا 

ن�ساطات  �تن�سق  توجه  الد�لية  اللجنة  اإن  لهم.  الالزمة 

النزاعات  اأثناء  احلركة  بها  تقوم  التي  الد�لية،  االإغاثة 

امل�سلحة.
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املبادئ االأ�شا�شية

ينبغي اأن ي�سرت�سد كل ما تقوم به احلركة الد�لية لل�سليب 

االأحمر �الهالل االأحمر باملبادئ االأ�سا�سية التالية:

	 االإن�شانية اإن احلركة الد�لية لل�سليب االأحمر �الهالل 
يف  اجلرحى  اإغاثة  يف  الرغبة  من  ُ�لدت  التي  االأحمر، 

على  �سواء  ت�سعى  بينهم،  متييز  د�ن  القتال  ميادين 

الب�سرية  املعاناة  منع  اإلى  الوطني  اأ�  ال��د�يل  ال�سعيد 

اأن  هو  �اأن هدفها  كما  منها.  �التخفيف  حيثما �جدت 

حتمي احلياة �ال�سحة �تكفل االحرتام لالإن�سان، �هي 

ت�سعى اإلى تعزيز التفاهم �ال�سداقة �التعا�ن �ال�سالم 

الدائم بني جميع ال�سعوب.

اأ�سا�س  على  باأي متييز  احلركة  تقوم  ال  التحيز  	 عدم 
الو�سع  اأ�  الدينية  املعتقدات  اأ�  ال��ع��رق  اأ�  اجلن�سية 

االجتماعي اأ� االآراء ال�سيا�سية. فهي ت�سعى اإلى التخفيف 

مدى  هو  �اح��د  مبعيار  م�سرت�سدة  االأف��راد  معاناة  من 

حاجتهم للعون �معطية االأ�لوية الأكرثهم احتياجًا. 

	 احلياد يف نطاق �سعيها لالحتفاظ بثقة اجلميع، متتنع 
اأثناء  احلركة عن اتخاذ موقف موؤيد لطرف �سد اآخر 

ذات  املجادالت  يف  الدخول  عن  حتجم  كما  احل��ر�ب، 

الطابع ال�سيا�سي اأ� العن�سري اأ� الديني اأ� االأيديولوجي.

اأن  �رغ��م  باال�ستقالل.  احل��رك��ة  تتمتع  	 اال�شتقالل 
حلكومات  معا�نة  اأج��ه��زة  تعترب  الوطنية  اجلمعيات 

بلدانها يف جمال اخلدمات االإن�سانية �تخ�سع للقوانني 

دائمًا  حتافظ  اأن  عليها  فاإن  البلدان،  تلك  يف  ال�سارية 

�فقًا  العمل  على  ق���ادرة  يجعلها  مب��ا  ا�ستقاللها  على 

ملبادئ احلركة يف جميع االأ�قات. 

اخلدمة  على  احل��رك��ة  ت��ق��وم  التطوعية  	 اخلدمة 
التطوعية �ال ت�سعى للربح باأية �سورة.

	 الوحدة ال ميكن اأن يوجد يف اأي بلد من البلدان �سوى 
جمعية �احدة لل�سليب االأحمر اأ� الهالل االأحمر، �يجب 

اأن تكون تلك اجلمعية مفتوحة اأمام اجلميع �اأن متار�س 

اأن�سطتها يف كامل اإقليم هذا البلد. 

�الهالل  االأح��م��ر  لل�سليب  الد�لية  احلركة  	 العاملية 
بكافة  اجلمعيات  فيها  تتمتع  عاملية  ح��رك��ة  االأح��م��ر 

م��وؤازرة  بواجب  منها  كل  تلتزم  كما  املت�سا�ية  احلقوق 

اجلمعيات االأخرى.

ال�شارات

ف  ي�ستخدم االحتاد الد�يل كرمز له �سارتني ي�سهل التعرُّ

 - االأح��م��ر  �ال��ه��الل  االأح��م��ر  ال�سليب   - عامليًا  عليهما 

�كالهما مطبوعان باللون االأحمر على اأر�سية بي�ساء. 

�سارة  اعتماد  مت  فقد  ط��وي��ل.  ت��اري��خ  ال�سارتني  �لهاتني 

�سارة  اأم���ا   .1864 ع��ام  يف  ر�سميًا  االأح��م��ر  ال�سليب 

يف  العثمانية  االإمرباطورية  تبنتها  فقد  االأحمر،  الهالل 

لعام  جنيف  اتفاقية  يف  بها  االع��رتاف  �مت   1876 عام 

1929. �ت�ستخدم �سارة الهالل االأحمر اليوم بدل �سارة 
ال�سليب االأحمر يف العديد من البلدان االإ�سالمية.

 ،2005 عام  يف  الثالث  االإ�سايف  الرب�توكول  اإقرار  �مع 

معتمدة  ���س��ارة  ث��ال��ث  احل��م��راء«  »الكر�ستالة  اأ�سبحت 

لالحتاد مبوجب القانون الد�يل �هي تتمتع باملكانة ذاتها 

االأحمر.  �الهالل  االأحمر  ال�سليب  بها كل من  يتمتع  التي 

الوطنية  اجلمعيات  اأم���ام  ج��دي��دة  اح��ت��م��االت  �بطرحه 

�الد�ل الراغبة با�ستخدام الكر�ستالة احلمراء، فقد اأقام 

الد�لية  احلركة  التزام  على  الدليل  الثالث  الرب�توكول 

بالعمل االإن�ساين القائم على اال�ستقالل �احلياد.
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العقود  خالل  امل�سلحة  �النزاعات  الكوارث  ح�سدت  لقد 

�من  املدنيني.  ال�سحايا  من  املتزايدة  ح�سيلتها  االأخرية 

اأجل ا�ستكمال الربامج التقليدية يف التعامل مع احلاجات 

�امل��اء  كالغذاء  املت�سررين،  لل�سكان  �امل��ادي��ة  االأ�سا�سية 

ال�سليب  جلمعيات  ال��د�يل  االحت��اد  عمل  فقد  �امل���اأ�ى، 

االإن�سانية  املنظمات  من  �غريه  االأحمر  �الهالل  االأحمر 

النف�سية  للمعاناة  للت�سدي  جديدة   برامج  تطوير  على 

�االجتماعية لدى ال�سكان املت�سررين.

باالآثار  امل�ستمر  ال��د�يل  املجتمع  اهتمام  تنامي  يتجلى 

الكم  ه��ذا  يف  �احل��ر�ب  للكوارث  �االجتماعية  النف�سية 

ت��ت��ن��ا�ل ال��رف��اه النف�سي- امل��ت��زاي��د م��ن االأدب���ي���ات ال��ت��ي 

االجتماعي، �يف الزيادة امللحوظة يف عدد امل�ساريع �املوارد 

النف�سية-االجتماعية  امل�ساعدة  تقدمي  اإل��ى  ت�سعى  التي 

�اأن  كما  ن�سبيًا  جديد  جم��ال  ه��ذا  �يعترب  للمت�سررين. 

الدليل على فعاليته يف تزايد. 

املركز املرجعي للدعم النف�شي -االجتماعي

طرح االحتاد الد�يل »برنامج الدعم النف�سي-االجتماعي« 

يف عام 1991، �هو برنامج م�سرتك بني جميع القطاعات 

يف  �ال��رع��اي��ة  ال�سحة  ق�سم  اخت�سا�سات  �سمن  �ي��ق��ع 

اأق��ام  ال��ربن��ام��ج،  تنفيذ  يف  االحت���اد  �مل�ساعدة  االحت���اد. 

ال�سليب االأحمر الدمنركي يف عام 1993 »املركز الد�يل 

يف  للتميز  كمركز  النف�سي-االجتماعي«  للدعم  املرجعي 

ا�سم املركز لي�سبح  2004، تغري  هذا املجال. �يف عام 

»املركز املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي«.    

للدعم  املرجعي  »امل��رك��ز  ف��اإن  للتميز،  م��رك��زًا  �ب�سفته 

العمل  هذا  يف  اإليه  �سن�سري  )الذي  النف�سي-االجتماعي« 

ي�ساعد  النف�سي-االجتماعي«(  ال��دع��م  »م��رك��ز  بعبارة 

يف  االأحمر  �الهالل  االأحمر  لل�سليب  الوطنية  اجلمعيات 

املجتمع  على  قائمة  نف�سية-اجتماعية  خدمات  تطوير 

املحلي يف املناطق املت�سررة باأحداث االأزمات. 

النف�شي-االجتماعي  الدعم  مركز  ي�شتهدف 

حتقيق ما يلي:

التي  النف�سية-االجتماعية  االأفعال  برد�د  الوعي  	 زيادة 
تتولد اأثناء الكوارث �/اأ� اال�سطرابات االجتماعية.

	 تي�سري الدعم النف�سي-االجتماعي.
اإلى  التكيف  �اآليات  املجتمعية  ال�سبكات  اإع��ادة  	 تر�يج 

اأ��ساعها ال�سابقة.  

ف��ه��م االح��ت��ي��اج��ات  ال��وط��ن��ي��ة م��ن  	 متكني اجل��م��ع��ي��ات 
النف�سية-االجتماعية للفئات امل�ست�سعفة �تلبيتها بطرق 

اأف�سل.

الرعاية  على  القائمني  اإل��ى  املقدمة  الرعاية  	 تر�يج 
اأنف�سهم �امل�ساعدة العاطفية اإلى املوظفني �املتطوعني. 

اإال اأن مركز الدعم النف�سي-االجتماعي ال يتدخل ب�سكل 

الوطنية  اجلمعيات  ي�ساعد  بل  املت�سررين،  مع  مبا�سر 

ذلك من خالل  على  االأحمر  �الهالل  االأحمر  لل�سليب 

موظفيها �متطوعيها املحليني �كما �اأنه ي�ساعد يف بناء 

�سبكات اإقليمية �محلية للدعم النف�سي-االجتماعي.
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املرجعي  املركز  باإعداده  قام  الذي  الدليل،  هذا  يبني 
املتنامي  ال��ف��ع��ال  ال���د�ر  النف�سي-االجتماعي،  للدعم 

ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  االأح��م��ر  �ال��ه��الل  االأح��م��ر  لل�سليب 

يعاين  التي  الطريقة،  اأن  �املعر�ف  النف�سي-االجتماعي. 

احلاالت  من  املحلية  �املجتمعات  �العائالت  االأفراد  فيها 

ج��دًا،  ك��ب��ريًا  تباينًا  تتباين  لها  �ي�ستجيبون  ال��ط��ارئ��ة 

الظر�ف  مواجهة  على  القدرة  ميتلكون  النا�س  فمعظم 

منهم  اأ�سغر  عددًا  اأن  اإال  عليها،  �التغلب  ال�سعوبة  بالغة 

االأعرا�س  مع  للتعامل  م�ساعدة  تلقي  اإل��ى  يحتاجون  قد 

امل�ستمرة لالأ�سى �االأمل. 

عملهما  يف  االأحمر  �الهالل  االأحمر  ال�سليب  ي�سرت�سد 

واملعايري  الإن�ضاين  )امليثاق  »ا�ضفري«  م�ضروع  باإر�ضادات 

باإر�سادات  االأخرية  االآ�نة  �يف  الكوارث(،  ملواجهة  الدنيا 

يخ�س  فيما  ال��وك��االت،  ب��ني  امل�سرتكة  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

�هي  النف�سي-االجتماعي،  �ال��دع��م  النف�سية  ال�سحة 

اإر�سادات مركزية بالن�سبة لهذا الدليل. �يجد القارئ يف 

امللحق عددًا من الر�ابط اإلى مواقع على �سبكة االإنرتنت، 

يتعلق  فما  الرئي�سية  االإر���س��ادات  لتلك  ملخ�سًا  يجد  كما 

بالدعم النف�سي-االجتماعي.

مت تطوير هذه االإر�سادات بالتعا�ن فيما بني فريق العمل 

اخلا�س بال�سحة النف�سية �الدعم النف�سي-االجتماعي يف 

حاالت الطوارئ، املنبثق عن اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني 

ال�سليب  جلمعيات  الد�يل  �االحتاد  جهة،  من  الوكاالت، 

االأحمر �الهالل االأحمر �غريه من املنظمات الد�لية، مثل 

للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

اأخ��رى.  جهة  م��ن  الطفل،  اإن��ق��اذ  �موؤ�س�سة  )يوني�سف( 

�تقدم هذا االإر�سادات، املن�سورة يف عام 2007، ��سفًا 

القيام  التي مت  االأعمال،  �ا�سعة من  خل�سائ�س جمموعة 

بها يف هذا املجال �فقًا الأربعة م�ستويات:

	 م�ستوى تلبية احتياجات النا�س من اخلدمات االأ�سا�سية 
�االأمن؛

املحلي  املجتمع  يقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  تعزيز  	 م�ستوى 
�العائلة؛

من  متخ�س�سة  �غ��ري  مركزة  اأ�سكال  تقدمي  	 م�ستوى 
الدعم؛

	 م�ستوى تقدمي خدمات متخ�س�سة.

العمل  من  خربة  اكت�سبت  قد  القارئ،  عزيزنا  تكون،  قد 

موقع  كان  �اأينما  امل�ستويات.  هذه  من  اأكرث  اأ�  �احد  عرب 

ملواكبة  كتب  ال��ذي  ه��ذا،  امل�����س��ارك«  »دل��ي��ل  ف��اإن  عملك، 

النف�سي-االجتماعي،  الدعم  ملركز  التدريبي  الربنامج 

ي�سعى اإلى حتقيق ما يلي:

النف�سية- ال��ف��ع��ل  رد�د  بخ�سو�س  ال��وع��ي  	 تعميق 
االجتماعية جتاه االأزمات �الظر�ف احلياتية؛

	 حت�سني اإجراءات التاأهب للكوارث �اال�ستجابة لها؛
	 تي�سري الدعم النف�سي-االجتماعي قبل الكارثة �اأثناءها 

�بعدها؛

	 تر�يج قدرة االأفراد �املجتمعات املحلية على املواجهة؛ 
	 حت�سني امل�ساعدات الوجدانية للموظفني �املتطوعني.

دليل  ي�سمها  التي  ال�سبع،  التدريبية  ال��وح��دات  ت�سكل 

امل�����س��ارك ه���ذا، ج����زءًا م��ن ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ملركز 

تكميلية  مواد  الدليل  �ي�سم  النف�سي-االجتماعي.  الدعم 

املطبوعات  يف  املتاحة  االأخ��رى  امل�سادر  حول  �اإر�سادات 

منفردًا  ا�ستخدامه  ميكن  كما  االإن��رتن��ت.  �سبكة  �على 

كدليل تعليمي، اأ� دليل مقرر لد�رة تدريبية تن�سيطية، اأ� 

كمرجع لعملك يف امليدان. �كما هو احلال بالن�سبة جلميع 

االأف��ك��ار  تكييف  اإل��ى  بحاجة  ف��اإن��ك  العامة،  االإر���س��ادات 

مع  تتالءم  بحيث  التدريبية  الوحدات  هذه  يف  امل�سمولة 

ال�سياق الثقايف املعني الذي تعمل فيه.

ت�سمل هذه ال�سل�سلة كذلك: »دليل املدرب«، »عر��س با�ر 

بوينت للمدرب«، � »دليل التدخالت النف�سية-االجتماعية«. 

احل�سول  لطلب  ات�سال  ب��اأي  نرحب  باأننا  العلم  يرجى 

على مزيد من املعلومات. كما ميكنكم اإر�سال اقرتاحاتكم 

�مالحظاتكم اإلى العنوان التايل: 
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دل��������ي��������ل امل���������������ش�������ارك

املركز املرجعي للدعم النف�شي- االجتماعي

با�شت�شافة ال�شليب االأحمر الدمنركي

Copenhagen، Denmar Blegddamsvej 27، DK-2100 
+  45  35  25  92 هاتف:  00 

+  45  35  25  93 فاك�س:  50 

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

املركز املرجعي للدعم النف�سي-االجتماعي هو اأحد االأجهزة املنبثقة 

االأحمر  �ال��ه��الل  االأح��م��ر  ال�سليب  جلمعيات  ال��د�يل  االحت��اد  عن 

�يعمل بال�سراكة مع ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر من اأجل خدمة 

املحلية.  �املجتمعات  ل��الأف��راد  النف�سية-االجتماعية  االحتياجات 

الدعم  تتنا�ل  التي  للمن�سورات  بيانات كبرية  املركز قاعدة  �ميتلك 

النف�سي-االجتماعي، �ميكن الدخول اإليها من خالل العنوان التايل 

 www.ifrc.org/psychosocial :على �سبكة االإنرتنت
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االأزمات والدعم النف�شي

االجتماعي

النقاط املطلوب تعلمها

	 االأزمات.
	 الدعم النف�سي-االجتماعي.

	 احتياجات الدعم النف�سي-االجتماعي.
	 اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت.

	 املهارات �القدرات يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي.

من  االأحمر  �الهالل  االأحمر  ال�سليب  جمعيات  تعمل 
اأ�سد  خالل متطوعيها �موظفيها من اأجل حت�سني معي�سة 

�املاء  الطعام  توفري  فقط  يعني هذا  �ال  �سعفًا.   الفئات  

االهتمام  اأي�سًا  يعني  بل  للمحتاجني،  الطبية  �امل�ساعدات 

باالحتياجات النف�سية-االجتماعية التي تن�ساأ لديهم خالل 

وبعد وقوع  الأزمات

من  ع��ام  ك��ل  يف  �سخ�س  مليون   268 ح��وايل  ت��اأث��ر  لقد 

تاأثر كثري�ن غريهم  بالكوارث، كما  املا�سي  العقد  اأعوام 

االأزمات. �يف ظل  اأخرى من  �اأ�سكال  �االأ�بئة  بالنزاعات 

قد  بنا  املحيطني  النا�س  وحياة  حياتنا  فيها  تكون  اأو�ضاع 

انقلبت راأ�سًا على عقب، جند لدينا الدافع الأن نعيد االأمور 

اإلى ن�سابها.  

للمت�سررين  النف�سي-االجتماعي  الدعم  تقدمي  	 ميكن 
با�ستخدام عدة ��سائل مختلفة:

ما  اأ���ض��رة  تاأثر  لوقائع  وال�ضتماع  التواجد  خ��ال  	 من 
بحادثة مفجعة.

	 من خالل االت�سال باالأقارب
	 من خالل تنظيم االأمور العملية

	 من خالل ت�سجيع �دعم املبادرات املجتمعية، مثل الدعم 
املهني  التدريب  برامج  املدر�سية،  التدخالت  االأ�سري، 

�التدريب على املهارات، �تاأ�سي�س املراكز املجتمعية.

	 من خالل ت�سكيل جمموعات الدعم.

بع�ض االأمثلة على ن�شاطات 

الدعم النف�شي-االجتماعي:

	 بعد �اقعة ح�سار مدر�سة ب�سالن عام 2004، اأقام 
الر��سي مركزًا  االأحمر  �ال�سليب  الد�يل  االحتاد 

املمر�سات  فيه  تقوم  برناجمًا  ���سعا  جمتمعيَا 

�سيفية  مع�سكرات  اأق��ام  كما  ميدانية،  ب��زي��ارات 

لالأطفال املت�سررين.

	 �يف �سرياليون، حيث كثري ما تعر�ست له الفتيات، 
اللواتي مت اختطافهن �ا�ستغاللهن جن�سيًا من قبل 

اجلماعات امل�سلحة، اإلى ��سمهن بالعار �التحر�س 

اجلن�سي بعد عودتهن. �قد �ساعد احلوار املجتمعي 

فر�ست  كما  الفتيات.  فهم  على  املحليني  ال�سكان 

جل���ان رف���اه ال��ف��ت��ي��ات غ��رام��ات ع��ل��ى م��ن ي�سيء 

معاملتهن. �قد اأ�سهمت هاتان املبادرتان يف اإعادة 

دمج هوؤالء الفتيات يف املجتمع املحلي.

يف  جماعي  قرب  حافة  عند  ع��زاء  بيت  اإق��ام��ة  	 مت 
املحيط  بت�سونامي  ت��اأث��رت  التي  املناطق  اإح���دى 

والوقوف  الدخول  النا�س  ا�ضتطاع  حيث  الهندي، 

حلظة �سمت. �قد تطور بيت العزاء هذا فيما بعد 

لي�سبح مركزًا جمتمعيًا.
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ن�ستعر�س يف هذه الوحدة التدريبية االحتياجات النف�سية-

الق�ضايا  ونناق�س  ما،  اأزمة  وقوع  بعد  لل�ضكان  الجتماعية 

التالية على �جه التحديد:

1- ما هي االأزمة؟
2-  ما هو الدعم النف�سي-االجتماعي؟

3- كيف نتجا�ب مع امل�ستويات املختلفة لالحتياجات؟
4- كيف نعزز مهاراتنا �قدراتنا العامة ب�سفتنا موظفني 

�متطوعني؟

ما املق�شود مب�شطلح »االأزمة«؟

االأزمة يف اإطار هذا امل�سمون هي حدث رئي�سي �قع خارج 

نطاق التجربة االعتيادية اليومية، �التي تهدد ب�سكل كبري 

�الرعب  العجز  تكون م�سحوبة مب�ساعر  �التي  امل�ساركني 

اأ�اخلوف.

الفردية  احل��وادث  بني  �قعها  االأزم��ات من حيث  ت��رتا�ح 

انت�سار  اأ�  رهائن  اأخذ  تت�سمن  �قد  اجلماعية،  �الكوارث 

اأوبئة اأو وقوع دمار يلحق باملجتمع كله نتيجة الأعا�ضري.

تعريف االأزمة

يحتم  الأح������داث  مل��ج��رى  م��ف��اج��ئ  ان��ق��ط��اع  اأي 

حياة  يف  �التفكري  العمل  اأ�ساليب  تقييم  اإع���ادة 

االأ�س�س  بفقدان  عام  �سعور  اأ�  املجتمع،  اأ�  الفرد 

يواجه  قد  مثاًل،  اليومية.  للن�ساطات  االعتيادية 

غري  مفاجئة  تغريات  حتدث  عندما  اأزم��ة  ما  فرد 

طبيعية يف حياته، مثل �فاة اأحد االأحبة اأ� فقدان 

 �سخ�س ملوظفيه اأ� اعتالل �سحته. 

الر�شم التو�شيحي )1(: عنا�شر عملية التاأهب واال�شتجابة يف اأية جمعية وطنية لل�شليب االأحمر

  اأو الهالل االأحمر 

اجلمعية  توا�شل  امل��ت��اأزم��ة,  احل��ال��ة  4-بعد 
الوطنية عملها بقدرات ا�شافية

اجلمعية  ل��دى  تتوفر  مل  3-اذا 
�شتربز  م�شبقة,  ق��درات  الوطنية 

خارجية,  م�شاعدة  اإل���ى  احل��اج��ة 

�شتتناق�س  احل���اج���ة  ه����ذه  ل��ك��ن 

مب�����رور ال���وق���ت وب���ن���اء ال���ق���درات 

الذاتية 

اعتيادي اعتيادي

1- يف االأوقات » االعتيادية » تكون جمعية ال�شليب االأحمر اأو الهالل االأحمر 
التي تواجه  امل�شتمرة  اأو  للتحديات اجلديدة  اال�شتجابة  قد بنت قدراتها على 

الرفاهة النف�شية االجتماعية

 « م��ت��اأزم��ة  ح��ل��ة   « ت��ق��ع  2-عندما   

متهيدا  التاأهب  ن�شاطات  ت�شتخدم 

لال�شتجابة

         تعايف

ة
ث
غا

              ا

ر
و

ط
ت
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اأمثلة

 على االأزمات:

من  الكوارث  االنتحار،  العنف،  اأعمال  احل��وادث، 

�سنع االإن�سان، مثل احلر�ب �االنفجارات �ت�سرب 

الغاز �االأ�بئة.

توؤثر عوامل مختلفة على نوع الوقع الذي �ضيخلفه احلدث 

�لقدرة  نف�سه  للحدث  ��سيكون  املجتمع.  اأ�  الفرد  على 

النف�سي- ال��وق��ع  على  ت��اأث��ري  املت�سررين  ل��دى  امل��واج��ه��ة 

االجتماعي الأي حادث خطري.

خ�شائ�ض االأزمة

النف�سي- ال��وق��ع  على  اخل�سائ�س  م��ن  ع��دد  ي��وؤث��ر  ق��د 

الجتماعي لاأزمة، وهذا يتوقف على نوع احلالة ونطاقها 

�مدتها الزمنية.

كوارث  الناجمة عن  االأزم��ات  فيه  ت��وؤدي  ال��ذي  الوقت  يف 

الطبيعية،  النكبات  اأ� حد�ث  االأمرا�س  كانت�سار  طبيعية، 

فقد  ما،  معبود  اإزاء  غ�سب  نوبات  اإل��ى  كثرية  ح��االت  يف 

ال�سخ�س/ نحو  الغ�سب  االإن�سان  �سنع  من  اأحداث  توجه 

غالبًا  يفاقم  ما  �هو  احل��ادث،  عن  امل�سئولني  االأ�سخا�س 

القدرة  �م��دى  التعمد  درج��ة  توؤثر  �قد  العاطفي.   الوقع 

اإلى تعميق وقع احلدث،  على احليلولة دون وقوع احلادث 

ت�سبب  التي  الفاجعة  تقبل  االأ�سعب  ي�سبح من  قد  اأنه  اإذ 

اأ�  التعذيب  حاالت  مثل  االأذى،  اإحل��اق  تعمد  �سخ�س  بها 

االعتداء. اإن املعرفة باأن الفاجعة كان باالإمكان منعها قد 

توؤدي اأي�سًا اإلى زيادة ال�سعور بالذنب.

يجد الكثري�ن م�سدرًا للعزاء اإذا كانت  املعاناة امل�ساحبة  

العلم  اأن  املحتمل  فمن  �لهذا  محد�دة.  املفاجئة  للوفاة 

على  العاطفي  الوقع  �سيعمق  الوفاة  قبل  معاناة  بحد�ث 

�اإن  حتى  متوقعة،  اخل�سارة  كانت  اإذا  اأما  املتوفى.  ذ�ي 

الوقع  من  يخفف  قد  ذلك  ف��اإن  رجعي،  باأثر  فقط  كانت 

العاطفي لها. اأما اخل�سائر الناجمة عن حوادث اأ� اأحداث 

ع�سوائية، فالتعامل معها ي�سبح اأ�سعب.

زلزال بام

عندما �سرب الزلزال مدينة بام القدمية �القرى 

املحيطة بها يف اإيران عام 2003، قتل ما ال يقل 

عن 32000 �سخ�س �دمر اأكرث من %90 من 

 100000 ت�سريد  اإل��ى  اأدى  مما  املدينة،  تلك 

املدينة  املوجودين يف  امل�ست�سفيني  �تدمري  �سخ�س 

�ماأ�ى االأيتام فيها. �قد قتل جراء الزلزال ن�سف 

العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية، مما اأدى اإلى 

اإعاقة عمليات االإنقاذ. �قد نام بع�س الناجني يف 

اخليام التي ن�سبت بالقرب من اأنقا�س منازلهم، 

فيما توا�سلت الهزات االرتدادية. �قد اأ�سبح اآالف 

معدالت  ف���ورًا  ت�ساعدت  فيما  يتامى،  االأط��ف��ال 

البطالة نتيجة دمار امل�سانع �اأماكن العمل. �كان 

الزلزال جمرد بداية الآالم النا�س يف )بام(.
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 )Resilience(القدرة على املواجهة اأو املرونة

هي قدرة الفرد على التكيف مع التحديات �امل�ساعب 

عندما  عليه  �املحافظة  جديد  من  التوازن  �ا�ستعادة 

التدمري.  اأ�  التحدي  اإل��ى  ال��ق��دمي  ال��ت��وازن  يتعر�س 

اإل��ى  ب��ال��ق��درة على »ال��ع��ودة  �ك��ث��ريًا م��ا يو�سف ه��ذا 

الأو�ضاع ال�ضوية «.

قد ال تخلف االأزمات �ا�سعة النطاق، التي يتاأثر بها العديد 

ي�سبح  بحيث  الناجني  من  قليل  ع��دد  �سوى  النا�س،  من 

اأن هذه  اإال  االآخ��ر.  منهم  الواحد  ي�ساعد  اأن  ال�سعب  من 

ا�ستجابة جمتمعية جماعية  عن  ت�سفر  ما  غالبًا  االأزم��ات 

�تظهر ا�ستعدادًا د�ليًا لتقدمي الدعم، مما ي�سمح للنا�س 

ت�ستمر  التي  االأزم��ة،  كما متيل  معًا.  بالتعبري عن حزنهم 

اأخف من  �قع عاطفي  اإحداث  اإلى  لفرتة زمنية ق�سرية، 

الوقع الذي حتدثه اأزمة ت�ستمر لفرتة زمنية اأطول. اإال اأن 

ذات  االأح��داث  مثل  مثلها  �ال�سديدة،  املتكررة  االأح��داث 

الفرتة الزمنية االأطول، لها �قع اأكرب.

عوامل القدرة على املواجهة

القدرة  اأي  املواجهة،  النا�س قدرة على  الكثري من  »يبدي 

اأن  اإذ  املحن،  ظل  يف  ن�سبيًا  جيدة  بطريقة  التكيف  على 

�البيولوجية  �النف�سية  االجتماعية  العوامل  من  العديد 

من  �سيعانون  النا�س  ك��ان  اإذا  م��ا  على  ت��وؤث��ر  املتفاعلة 

اأ� �سيظهر�ن قدرة على مواجهة املحنة«.  م�ساكل نف�سية، 

ال��وك��االت،  ب��ني  امل�سرتكة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  )اإر����س���ادات 

.)3 �سفحة   ،2007

التي  �البيولوجية،  �النف�سية  االجتماعية  العوامل  ت�سمى 

تبقي النا�س قادرين على املواجهة، »عوامل �قائية«، �هي 

اآثار نف�سية عنيفة لدى  عوامل حتد من احتماالت حد�ث 

مواجهة ال�ضدائد اأو لدى وقوع املعاناة. فالنتماء اإلى اأ�ضرة 

التقاليد  على  �احلفاظ  رء�ف،  محلي  جمتمع  اأ�  حنونة 

�الثقافات، �التحلي باإميان ديني قوي اأ� اأيدلوجية �سيا�سية 

�بالن�سبة  الوقائية.  للعوامل  اأمثلة  كلها  ه��ي  را���س��خ��ة، 

لالأطفال، فاإن �جود عالقات عاطفية م�ستقرة بينهم �بني 

البالغني ��جود دعم اجتماعي داخل �خارج نطاق االأ�سرة، 

بعد الهجوم

اإلى  للعودة  ��سديقه جون يف طريقهما  �سايتو  كان 

بعد ح�سورهما حفلة عندما مرا مبجموعة  املنزل 

على  بال�سراخ  ه��وؤالء  اأحد  بداأ  حيث  ال�سبان،  من 

ج���ون ال���ذي ب��ادل��ه ال�����س��راخ.  �ع��ن��دم��ا اق��رتب��ت 

املجموعة من �سايتو �جون، قام اأحدهم بركل جون 

�سايتو  اأراد  �قد  االأر���س.   على  �اأ�سقطه  بطنه  يف 

م�ساعدة جون، اإال اأن ال�سبان بداأ�ا بركله اأي�سًا اإلى 

اأن فقد �عيه. �عقب ذلك، �سعر جون باملرارة الأنه 

مل ي�ساعد �سديقه.  كما �سعر اأي�سًا بالكراهية جتاه 

الرجال الذين هاجموهما.

  

4 هذا  هي عوامل �قائية قوية )تغطي الوحدة التدريبية 

املو�ضوع بتف�ضيل اأو�ضع(.

النا�س ملخاطر محتملة  تتعر�س جمموعات معينة من  قد 

�/اأ�  اجتماعية  م�ساعب  ج��راء  امل��ع��ان��اة  م��ن  م��ت��زاي��دة 

نف�سية. �قد تبني اأن االأطفال �كبار ال�سن �ذ�ي االإعاقات 

من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  �كذلك  �احلركية،  العقلية 

مثلهم  للخطر،  معر�سون  �سابقة،  �عقلية  �سحية  م�ساكل 

على  �بناء  الفقر.  ظل  يف  يعي�سون  الذين  االأ�سخا�س  مثل 

�سيحدد  لالحتياجات  تقييم  اإج��راء  ف��اإن  االأزم��ة،  طبيعة 

داخل  النف�سي-االجتماعي  الرفاه  تهدد  معينة  مخاطر 

املجموعات �عربها �املوارد الالزمة للت�سدي لها.

ما هو الدعم النف�شي-االجتماعي؟

الديناميكية  العالقة  اإلى  »نف�سي-اجتماعي«  تعبري  ي�سري 

يوؤثر  حيث  للفرد،  االجتماعي  �البعد  النف�سي  البعد  بني 

العمليات  النف�سي  البعد  �ي�سمل  االآخ���ر.  على  اأحدهما 

�رد�د  امل�ساعر  �كذلك  �الفكرية،  �النف�سية  الداخلية 

الفعل.  اأما البعد االجتماعي، في�سمل العالقات، ال�سبكات 

�املمار�سات  االجتماعية،  القيم  �االجتماعية،  االأ�سرية 

الثقافية.  �ي�سري الدعم النف�سي-االجتماعي اإلى اإجراءات 

تت�سدى على حد �سواء لالحتياجات النف�سية-االجتماعية 

لالأفراد �االأ�سر �املجتمعات املحلية. 
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اأما من الناحية العملية، فقد كانت هنالك �سل�سلة �ا�سعة 

م�سمى  حتت  اإتباعها  يتم  التي  �الن�ساطات  الو�سائل  من 

التباين،  ه��ذا  �ملواكبة  النف�سي-االجتماعي«.  »ال��دع��م 

يكون  �ق��د  امل�سطلحات.   من  متنوعة  جمموعة  ظهرت 

اال�ستعمال  يختلف  عندما  خا�سة  �محبطًا،  مربكًا  هذا 

�التعريفات بني �داخل املنظمات �عرب االأنظمة، اأ� حيثما 

عنها.   التخلي  يتم  ثم  ت�سجيع  مو�سع  امل�سطلحات  تكون 

اإن كلمتي »�سدمة« �«م�سد�م« هي تعابري ح�سا�سة ب�سكل 

املحللني،  لبع�س  فبالن�سبة  كمثال.  اأخذناهما  اإذا  خا�س 

التعابري بقوة االختالل الذي يحدث يف حياة  ت�سف هذه 

اآخرين،  ملحللني  بالن�سبة  اأما  االأزم��ات.  اأعقاب  النا�س يف 

للغاية  نطاق محد�د  تركز يف  التعابري  اأن هذه  يبد�  فاإنه 

املتعلقة  الق�سايا  ح�ساب  على  النف�سية  االختالالت  على 

بال�سحة العقلية �الق�سايا النف�سية-االجتماعية االأ��سع.

بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر���س��ادات  �ساعدت  لقد 

بني  م�سرتك  فهم  بناء  �على  الهوة  الوكاالت على جت�سري 

ال�سحة العقلية �املقاربات النف�سية-االجتماعية. �تختلف 

ب�سكل  العاملني  اأن  اإذ  بينهما،  فيما  الدقيقة  التعريفات 

»ال�سحة  م�سطلح  ي�ستعملون  ال�سحة  جمال  يف  رئي�سي 

اأخ��رى  جم��االت  يف  العاملون  ي�ستخدم  بينما  العقلية«، 

ا�سطالح 

الدعم النف�شي-االجتماعي

 )Psychosocial Support(

اإيل  االج����ت����م����اع����ي  ال���ن���ف�������س���ي  ال�����دع�����م  ي�������س���ري 

االأن���������س����ط����ة ال�����ت�����ي ت���ت�������س���دى ل���الح���ت���ي���اج���ات 

 النف�سية �االجتماعية لالأفراد  

اإر���س��ادات  ��سعت  �ق��د  النف�سي-االجتماعي«.  »ال��رف��اه 

يحدد  اإط����ارًا  ال��وك��االت  ب��ني  امل�سرتكة  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

اخلطوات التي يتعني اإتباعها قبل حد�ث حاالت الطوارئ، 

تعلم كيفية التكيف مع الذكريات

االإيرانية،  بام  مدينة  من  �سابة  �هي  فاريبا،  تتذكر 

فقد  عاملها.  بتدمري  الزلزال  فيه  ت�سبب  الذي  اليوم 

اأ�سفرت الكارثة عن تدمري اجلزء االأكرب من مدينتها 

�قتل ع�سرات االآالف من ال�سكان، مبن فيهم �سقيقها 

يف  ت�سبب  كما  اأخيها.  �ابن  اأختها  �ابنة  ��سقيقتها 

منزلها  خ�سرت  اأن  بعد  املحلي.  جمتمعها  تدمري 

ال�ساعات  زالت  �ال  حتبهم.   �من  معي�ستها  ���سائل 

التي دفنت فيها اأختها تطارد فاريبا، اإذ تقول: »اأتذكر 

ماتت  كيف  اأتذكر  كما  االأنقا�س،  حتت  كنت  اأنني 

الإنقاذها«.  موجودًا  اأحد  يكن  مل  جانبي.  اإلى  اأختي 

تلقوا  الذين  العديدين،  �احدة من بني  فاريبا  كانت 

االإيراين،  االأحمر  الهالل  ن�ساطات  خالل  من  دعمًا 

الغناء،  معًا  ليمار�سوا  �الكبار  االأطفال  جتمع  حيث 

الريا�سية،  �االألعاب  الطبخ،  االإبرة،  اأ�سغال  الر�سم، 

�بهذه  اأح��زان��ه��م.  ليتقا�سموا  امل��ط��اف،  اآخ���ر  �يف 

الطريقة، متت اإعادة بناء ال�سبكات االجتماعية، كما 

امل�ساركون  ا�ستعاد  بحيث  ال�سمت،  حاجز  ك�سر  مت 

»لقد  فاريبا:  �تقول  ال�سائع.  �جودهم  من  بع�سًا 

�ساعدين هذا ال�سف الدرا�سي على التكيف مع تلك 

الذكريات.«
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�ي�سف احلد االأدنى من اال�ستجابة خالل املرحلة احلرجة، 

ثم يقرتح اال�ستجابات ال�ساملة التي �سيتم اتخاذها خالل 

املراحل املبكرة من اإعادة البناء الإحدى حاالت الطوارئ. 

االأحمر،  �الهالل  االأحمر  لل�سليب  بالن�سبة  هذا،  �يعني 

ال��وك��االت  ب��ني  امل�سرتكة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  اإر���س��ادات  اأن 

مع  فيها  نعمل  التي  الكبرية،  االأزم��ات  على  متامًا  تنطبق 

القائمة  الأو�ضاع  تنطبق على  اأخرى، كما  منظمات دولية 

الوطنية.  يوميًا من قبل جمعياتنا  التعامل معها  يتم  التي 

يرجى  االإر�سادات،  اأكرث عن هذه  تفا�سيل  للح�سول على 

النف�ضي-الجتماعي« يف  الدعم  الطاع على »احتياجات 

النف�سي- الدعم  »اإر�سادات  �على  التدريبية  الوحدة  هذه 

االجتماعي« الواردة يف امللحق.

اإطار  يف  النف�سي-االجتماعي  الدعم  تقدمي  اأحيانًا  يتم 

ب��رام��ج  م��ن خ���الل  االأح��م��ر  �ال��ه��الل  االأح��م��ر  ال�سليب 

النف�سية- الق�سايا  ملعاجلة  خ�سي�سًا  ت�سميمها  مت 

االج��ت��م��اع��ي��ة. اإال اأن���ه م��ن ال�����س��ائ��ع اأك���رث دم���ج ال��دع��م 

مثل  اأخ���رى،  �ب��رام��ج  ن�ساطات  يف  النف�سي-االجتماعي 

يف  االإغ��اث��ة  عمليات  اأثناء  تقدم  التي  ال�سحية  الربامج 

حاالت الطوارئ، اأ� برامج م�ساعدة االأ�سخا�س امل�سابني 

بفري��س نق�س املناعة املكت�سبة �مر�س االإيدز، اأ� برامج 

الدعم املدر�سي. �يف احلقيقة، �بالن�سبة ملعظم احلاالت، 

عندما  رئي�سية  تدخالت  اإلى  حاجة  هناك  تكون  لن  فانه 

ت�ستمر بد�ن توقف العمليات الطبيعية لدعم اأفراد االأ�سرة 

اأ� االأ�سدقاء اأ� اجلريان، اأ� عندما تتم تلبية االحتياجات 

االأ�سا�سية بطريقة اإن�سانية.

اأمثلة على الدعم النف�شي-

االجتماعي

يف املثال الذي �رد ذكره اأعاله، تلقت فاريبا �غريها ممن 

خالل  من  اجتماعيًا  نف�سيًا-  دعمًا  الزلزال  من  ت�سرر�ا 

الدعم  من  النوع  هذا  مثل  توفري  ويتم  منظمة.  ن�ضاطات 

اإلى  االأم��ور  بعودة  ال�سعور  ا�ستعادة  على  النا�س  مل�ساعدة 

طبيعتها �ا�ستعادة االأمل �الكرامة. �كثريًا ما ي�سبح العمل 

اأكرث  اأف��راد،  العمل مع  بداًل من  مع جمموعات جمتمعية، 

الو�سائل فعالية لدعم اأكرب عدد من النا�س.

على  النف�سي-االجتماعي  الدعم  يعمل  الطريقة،  بهذه 

اأن  على  النا�س  �ي�ساعد  االجتماعية،  ال�سبكات  تقوية 

اأعباء  اأنف�سهم �حماية االآخرين من  يتعلموا كيفية حماية 

عملية  يف  النخراط  على  يعينهم  كما  النف�ضي،  ال�ضغط 

التعايف، �يعزز الثقة بالنف�س من خالل م�ساعدة االآخرين 

�عندما  حياتهم.  بناء  �يعيد�ا  خ�سارتهم  مع  ليت�ساحلوا 

اأ�سغال االإبرة �الريا�سة  ي�سارك النا�س يف ن�ساطات، مثل 

اأن  يف )بام(، فاإنهم بهذا يخطون اخلطوة االأ�لى باجتاه 

ي�سبحوا فاعلني يف حتقيق تعافيهم من محنتهم.

ومن  النف�ضي.  الدعم  توفر  التي  الن�ضاطات  وتتنوع  تتعدد 

االأمثلة على ذلك: االإ�سعافات االأ�لية النف�سية عقب االأزمة 

اخلطوط  ل��ه(،  وال�ضتماع  املت�ضرر  ال�ضخ�س  )تطمني 

ال�ساخنة للدعم عرب الهاتف، جمموعات النقا�س، خدمات 

ال�ضتجابة  ب��اأمن��اط  عملية  بطريقة  الإح��اط��ة  ال��زي��ارة،  

متكن  التي  املدر�سية  الن�ساطات  للمت�سررين،  النف�سية 

�حتقيق  باأنف�سهم  الثقة  �ا�ستعادة  اللعب  من  االأط��ف��ال 

االطمئنان، �التدريب املهني.

على الدعم النف�سي، �سواء اأكان ن�ساطًا م�سممًا خ�سي�سًا 

اأ� مدجمًا يف برنامج اأ��سع، اأن يحث النا�س على امل�ساركة 

اأحيانًا  ذلك  يعني  �قد  االجتماعية.  ال�سبكات  يف  الفاعلة 

اأ� تعزيزه  اإعادة ت�سكيل الدعم االجتماعي داخل املجتمع 

لالأزمات.   بفعالية  اال�ستجابة  من  النا�س  متكني  بهدف 

من  من  اأن��ه  اإال  الن�ساطات،  تنظيم  طريقة  كانت  �مهما 

ت�سميم  يف  فعال  ب��د�ر  املت�سرر�ن  يقوم  اأن  ال�سر�ري 

امل�ستوى  هذا  �ساأن  �من  �تقييمها.   �تنفيذها  الن�ساطات 

من  �اهتمامات  م�سالح  على  يحافظ  اأن  امل�ساركة  من 

ت�سرر�ا ب�سكل مبا�سر، �اأن يعود بفوائد نف�سية-اجتماعية 

على توكيد قيمة كل �سخ�س م�سارك.
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النف�سي-االجتماعي  الدعم  ن�ساطات  تت�سمن  اأن  ميكن 

من  �غريهم  �االأط��ف��ال  الن�ساء  حلماية  مبذ�لة  ج��ه��ودًا 

مثل  �يف  �اال���س��ت��غ��الل.  للعنف  خ��ا���س  ب�سكل  املعر�سني 

االأمان  حتقيق  على  خا�سة  اأهمية  نعلق  الن�ساطات،  هذه 

املوؤ�س�سات  اإل��ى  الو�سول  اإمكانيات  �ت��وف��ري  �ال�سالمة، 

املنا�سبة،  الدينية  الطقو�س  ممار�سة  �فر�س  التعليمية 

مثل عمليات الدفن. لكن االحتياجات �ستختلف بني حالة 

املحلية  �العادات  االأزم��ات  لظر�ف  تبعًا  �ذل��ك  �اأخ��رى، 

�املوارد املتاحة.

احتياجات الدعم النف�شي-

االجتماعي

يظهر النموذج، الذي جاء على �سكل هرم، نظامًا مق�سمًا 

اإلى طبقات من اأ�سكال الدعم التكميلية. �متثل الطبقات 

مختلف اأنواع الدعم التي قد يحتاجها النا�س، �ضواء خال 

اأ�قات االأزمات، اأ� يف املراحل املبكرة من اإعادة البناء، اأ� 

يف اأو�ضاع ال�ضدة التي يواجهها النا�س على امتداد �ضنوات 

عديدة.

�تتلخ�س اأ�سكال الدعم املقدمة يف هذه امل�ستويات االأربعة 

كما يلي:

وال�شالمة واالأمن  االأ�شا�شية  1-اخلدمات 
ح��ي��ث ي��ك��ون رف���اه ال��ن��ا���س م��ح��م��ي��ًا م��ن خ���الل تلبية 

على  احل�����س��ول  يف  حقوقهم  ����س��م��ان  احتياجاتهم 

االأمن �احلاكمية �اخلدمات االأ�سا�سية كالطعام �املاء 

النظيف �الرعاية ال�سحية �املاأ�ى.

هنا  النف�سية-االجتماعية  اال�ستجابة  ت�سمل  	 قد 
اخلدمات  ه��ذه  اأن  حلقيقة  املنا�سرة  ا�ستقطاب 

االأ�سا�سية ���سائل الوقاية قد مت ��سعها يف مكانها 

�منا�سبة  محرتمة  بطريقة  تتم  �اأن��ه��ا  ال�سحيح 

اجتماعيًا.

واملجتمع االأ�شرة  جانب  من  2-الدعم 
يف  امل�ساعدة  اإل���ى  النا�س  م��ن  اأق���ل  ع��دد  يحتاج  ق��د   

�املجتمعي  االأ���س��ري  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  اإل��ى  ي�سلوا  اأن 

اأثناء  عادة  يحدث  الذي  لالختالل  �نظرًا  الرئي�سية. 

حاالت الطوارئ، فاإن ال�سبكات االأ�سرية �املجتمعية قد 

تتعر�س لالنهيار.

هنا  النف�سية-االجتماعية  اال�ستجابة  ت�سمل  	 قد 
البحث عن اأفراد االأ�سرة املفقودين �مل �سملهم، اأ� 

قد ت�سمل ت�سجيع قيام �سبكات للدعم االجتماعي.

خدمات

 متخ�ش�شة

الدعم املركز

 و غري املتخ�ش�س

الدعم من جانب

 االأ�شرة و املجتمع

اخلدمات االأ�شا�شية 

و االأمن و ال�شالمة
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املركز  3-الدعم 
من  اأق��ل  عدد  �سيحتاج  اآن��ف��ًا،   ذكر  ما  اإل��ى  باالإ�سافة 

اأكرث على  اأ�سكال دعم تركز ب�سكل مبا�سر  اإلى  النا�س 

خالل  من  ذلك  يتم  �قد  النف�سي-االجتماعي.  الرفاه 

تنفيذها يف  يتم  اأ� جماعية  اأ�سرية  اأ�  تدخالت فردية 

احلاالت النموذجية من قبل عاملني مدربني �خا�سعني 

لالأ�سراف.

هنا  النف�سية-االجتماعية  اال�ستجابة  ت�سمل  	 قد 
العنف  تاأثريات  مع  التعامل  على  ت�ساعد  ن�ساطات 

املبني على النوع الجتماعي، اأي ت�ضكيل جمموعات 

بفري��س  امل�سابني  اأ�  االغت�ساب،  �سحايا  لدعم 

نق�س املناعة املكت�سبة �مر�س االإيدز.

املتخ�ش�شة  4-اخلدمات 
القليلة  للن�سبة  اإ�سايف  دعم  يوجد  الهرم،  راأ���س  على 

التحمل  تكون حالتهم د�ن م�ستوى  الذين  ال�سكان  من 

يعانون من  �الذين  اآنفًا،  املذكورة  الدعم  اأ�سكال  رغم 

م�ساعب جمة يف اأداء اأعمالهم اليومية االأ�سا�سية.

الدعم  اأ�  النف�سي  الدعم  هنا  امل�ساعدة  ت�سمل  	 قد 
يف جمال الطب النف�سي بالن�سبة لالأ�سخا�س الذي 

ال�سيطرة  ميكن  ال  عقلية  ا�سطرابات  من  يعانون 

ال�سحية  اخل��دم��ات  اإط���ار  يف  ك��اف  ب�سكل  عليها 

االأ�لية.

تدريب املوظفني واملتطوعني

رعاية  على  ق���ادر�ن  النا�س  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال�سعبة،  االأ�ق���ات  خ��الل  لهم  الدعم  �تقدمي  االآخ��ري��ن 

ي�ساعد  النف�سي-االجتماعي  الدعم  على  التدريب  اأن  اإال 

ببع�س  �ع��ي��ًا  اأك���رث  ي�سبحوا  ك��ي  �امل��وظ��ف��ني  املتطوعني 

املبادئ االأ�سا�سية �التقنيات املفيدة لهم يف جمال عملهم. 

حت�سينها  كيفية  �تعلم  املطلوبة  املهارات  على  التعرف  اإن 

�تطبيقها ب�سكل اأكرث فعالية، هو اأحد اأهداف هذا الربنامج 

التدريبي.  �قد يكون الدعم النف�سي-االجتماعي هاما يف 

وقوع حريق منزيل  بدءًا من  الأزمات مهما كان حجمها، 

املريعة،  بالكوارث  �انتهاء  طفل،  على  اع��ت��داء  حالة  اأ� 

كالزلزل والفي�ضانات واحلروب والأوبئة. و�ضتربز اأو�ضاع 

عديدة ي�ستطيع فيها املوظفون �املتطوعون اال�ستفادة من 

معرفتهم، كما �سيربز العديد من التحديات من حيث ��سع 

املهارات النف�سية-االجتماعية يف اإطار االإجراءات العملية 

يف ظل الظر�ف املتغايرة.

يوفرون  الذين  واملوظفني  املتطوعني  �شفات 

الدعم النف�شي-االجتماعي

الدعم  لتوفري  موظفني  اأ�  متطوعني  تعيني  يتم  عندما 

اأهمية  �سفاتهم  بع�س  تكت�سب  النف�سي-االجتماعي، 

خا�سة، مبا يف ذلك اأهليتهم للثقة، �سهولة الو�سول اإليهم، 

يتمتع  اأن  �يتعني  بعملهم.  �التزامهم  لطفهم،  �سربهم، 

تت�ضم  واأن  اجليد  ال�ضتماع  مب��ه��ارات  امل�ضاعدة  مقدمو 

يف  نهجهم  يبتعد  �اأن  االآخرين،  مع  بالتعاطف  مواقفهم 

التعامل عن اإ�سدار االأحكام امل�سبقة. �من املهم اأي�سًا اأن 

تتوفر لديهم معرفة جيدة بالق�سايا النف�سية-االجتماعية 

لدى قيامهم باإي�سال اخلدمات.

اإن التدريب يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي ي�ساعد 

تقدميهم  اأثناء  بالثقة  ال�سعور  على  �املوظفني  املتطوعني 

ال�سليب  جمعيات  ميّكن  �اأن���ه  كما  املطلوبة  للخدمات 

االأحمر �الهالل االأحمر �غريها من املنظمات من التاأكد 

من اأن امل�ساعدة تتم بكفاءة. �حتتاج الن�ساطات املختلفة 

التعقيد  ازداد  التدريب، فكلما  اإلى م�ستويات مختلفة من 

اأن  االأم��ر  اقت�سى  كلما  الدعم،  عملية  عليه  تنطوي  الذي 

ت�سبح خلفية املعلومات �التدريب اأكرث حتديدًا.
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الدعم  مركز  اأع��ده  ال��ذي  التدريبي،  الربنامج  ه��ذا  اإن 

النف�سي-االجتماعي، يهدف اإلى اإعداد موظفني �متطوعني 

للقيام بن�ساطات على امل�ستويني )1( �)2( من م�ستويات 

لديهم  الذين  �املوظفني  للمتطوعني  بالن�سبة  اأما  الهرم. 

خربة �سابقة ذات �سلة، اأ� الذين لديهم خلفية مهنية ذات 

�سلة، فاإن تدريبهم �سيتم على امل�ستوى )3(.

ا�سطرابات  من  املت�سرر�ن  فيها  يعاين  التي  االأح��وال  يف 

االأمر  يقت�سي  فقد  معها،  التعامل  �سديدة ال ميكن  عقلية 

اإحالتهم اإلى م�ساعدين مهنيني. �تعر�س الوحدة التدريبية 

)2( اأمثلة تتنا�ل متى ينبغي اأن تتم مثل هذه االإحاالت.

الر�شم التو�شيحي )2(: مع تزايد احتياجات املت�شررين, تتزايد احلاجة اإلى تدريب القائمني

 على اال�شتجابة

ب
ي
ر
د

لت
ن ا

م
د 

ي
ز

مل
– ا

ت 
جا

يا
ت
ح

ال
د ا

ي
زا

ت

العقلية  ال�����ش��ح��ة  ت��دخ��الت 

ت��ت��ط��ل��ب خ��ل��ف��ي��ة يف جم���ال 

ال�شحة العقلية

حت���ت���اج اال����ش���ت�������ش���ارات و ج���م���اع���ات ال���دع���م 

امل�شتهدفة الى تدريب مو�شع على مو�شوعات 

م��ع��ي��ن��ة ت��ت��ط��ل��ب ب����دوره����ا خ��ل��ف��ي��ة يف جم��ال 

ال�شحة العقلية

االإ�شعافات االأولية النف�شية, دعم ال�شكان املت�شررين و تنفيذ 

اإل��ى  و  االأول��ي��ة  االإ���ش��ع��اف��ات  على  التدريب  تتطلب  الن�شاطات 

تدريب على اأ�شا�شيات الدعم النف�شي االجتماعي

ال��وع��ي  ال��وق��ائ��ع��ي��ة تتطلبان  م�����ش��اع��دة اجل��م��اع��ات و م��ع��اجل��ة االح��ت��ي��اج��ات 

بالق�شايا النف�شية االجتماعية

الدعم االأ�شا�شي لالأفراد املت�شررين ال يتطلب اأي تدريب
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النقاط املطلوب تعلمها

	 ما هو ال�سغط النف�سي؟
	 رد�د الفعل ال�سائعة لل�سغط النف�سي، ال�سغط النف�سي ال�سديد �االأزمات

	 التكيف مع تاأثريات رد�د الفعل لل�سغط النف�سي ال�سديد 
	 النتائج طويلة املدى: امل�ساكل العاطفية، القلق، االكتئاب �ا�سطراب كرب ما بعد ال�سدمة

ال�شغط النف�شي والتكيف

STRESS AND COPING 

ال�سيطرة  فقدان  �املعاناة،  االأمل  �سرخات  ال�شمت، 
الظروف  والإحباط،  يف ظل مثل هذه  الغ�ضب  للحظات، 

ي�ستجيب النا�س لالأزمات بطرق عديدة �مختلفة. �ت�سف 

ال�سائعة �االأ�سكال االأكرث  االأ�سكال  التدريبية  الوحدة  هذه 

للموظفني  اإر���س��ادات  تقدم  كما  النف�سي،  لل�سغط  �سدًة 

اتخاذها  ميكنهم  التي  اخلطوات  بخ�سو�س  �املتطوعني 

باأنف�سهم �متى يتعني عليهم طلب امل�ساعدة املهنية.

ت�ستعر�س الوحدة التدريبية ما يلي:

1- ما هو ال�سغط النف�سي؟
2- ما هي املالمح ال�سائعة لل�سغط النف�سي؟

3- ال�سغط النف�سي ال�سديد؟
4- القلق، االكتئاب �ا�سطراب كرب ما بعد ال�سدمة.

5- التكيف مع ال�سغط النف�سي.
6- التكيف املعان.

امل�ساعدة  تقدم  التي  اجلهات  اإلى  املت�سررين  7- اإحالة 
املهنية املتخ�س�سة.

ما املق�شود مب�شطلح »ال�شغط النف�شي«؟

اأ�  ال�سغط النف�سي هو رد الفعل الطبيعي لتحد ج�سماين 

غري  التكيف  متطلبات  تكون  عندما  يحدث  �هو  عاطفي، 

متوازنة مع املوارد الازمة.  توجد عدة اأنواع من ال�ضغط 

النف�سي هي:

�هو  االأ�شا�ض(  )خط  اليومي  النف�شي  	 ال�شغط 
�التي  احلياة  يف  نواجهها  التي  التحديات  ميثل  ال��ذي 

احلياة  ت�سبح  بد�نها  �التي  �متنبهني  يقظني  تبقينا 

بالن�سبة للكثري من النا�س خاملة �ال ت�ستحق اأن نعي�سها.

	 ال�شغط النف�شي  الرتاكمي �هو الذي يحدث عندما 
ت�ستمر م�سادر ال�سغط النف�سي مب�سي الوقت �تتدخل 

يف اأمناط املعي�ضة العتيادية.

الذي  �ه��و  )ال�شدمة(  احل��رج  النف�شي  	 ال�شغط 
على  قادرين  غري  االأف��راد  فيها  ي�سبح  اأ��ساعًا  ميثل 

تلبية املطالب التي تقع على كاهلهم �يعانون من انهيار 

ج�سماين �نف�سي.

 )Shock(ال�شدمة

اأحداث خارجية،  بها  تت�سبب  بيولوجية  هي رد�د فعل 

بينما تكون القدرة على اال�ستجابة م�سلولة اأ� جممدة.  

�ق��د ي��ع��اين االأ���س��خ��ا���س يف ه��ذه احل��ال��ة م��ن فو�سى 

عاطفية اأ� ال مباالة اأ� ياأ�س.  �يف بع�س االأحيان، قد ال 

يتذكر ال�سخ�س حتى  االأزمة نف�سها.

مرحلة ال�شدمة

هي املرحلة االأ�لى من ردة الفعل جتاه االأزمة، �تتميز 

بالالمباالة �الت�سرفات االآلية، كما قد يعاين املت�سرر 

من �سعوبات يف تفهم املعلومات.
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التعامل مع ال�شغط النف�شي

من  دائمًا  تعاين  �ه��ي  االإي���دز،  مبر�س  م�سابة  اأّن��ا 

�ستح�سل على  �تت�ساءل كيف  امل�ستقبل،  القلق جتاه 

نقود لكي تذهب للم�ست�سفى �تتلقى العالج �ت�سرتي 

الطعام؟ ما الذي �سيحدث الأطفالها اإذا ماتت؟ �يف 

ب�سبب حالتها، كما  بالعار  ت�سعر  نف�سه، فهي  الوقت 

لالأ�قات  �ت�ستاق  العامل  هذا  �حيدة يف  باأنها  ت�سعر 

جتد  لكنها  احلياة.  قيد  على  ز�جها  فيها  كان  التي 

فريق  مع  الوقت  بع�س  عزاءها فقط عندما مت�سي 

فاإنهم  كاأ�سدقاء،  معًا  يجل�سون  �عندما  ال��دع��م. 

ترتك  �عندما  �سيء.  كل  عن  �يتحدثون  ي�سحكون 

قد  احلجارة  من  اأثقااًل  �ك��اأن  ت�سعر  فاإنها  الفريق 

رفعت عن كتفيها.

يواجه كل �سخ�س �سغطًا نف�سيًا عند نقطة ما يف حياته، 

من  اأك���رث  النف�سي  ال�سغط  م��ن  ي��ع��اين  بع�سهم  اأن  اإال 

من  اأزم��ات  يواجهون  الذين  النا�س  يعاين  �قد  االآخرين. 

االأ�سخا�س،  يواجه  كما  ال�سديد.  ب�سكله  النف�سي  ال�سغط 

الذين ي�ساركون يف تقدمي امل�ساعدات الطارئة اأ� اخلدمات 

االجتماعية اأ� النف�سية مل�ساعدة املحتاجني، اأ��ساعًا تت�سم 

بدرجة عالية من ال�سغط النف�سي.

عالمات ال�شغط النف�شي

قد تختلف رد�د الفعل جتاه ال�سغط النف�سي، �هي تعتمد 

على �سدة الو�سع �على �سفات الفرد �جتاربه ال�سابقة، اإال 

اأنه �كيفما يحدث فاإن ال�سغط النف�سي يتفاعل مع �ظائف 

اجل�سم البدنية، النف�سية �االجتماعية.

القتال اأو الفرار

اأفعالهم  رد�د  تكون  كبري،  بتهديد  النا�س  يواجه  عندما 

غريزية. �ي�سمى رد الفعل هذا برد فعل »القتال اأ� الفرار«. 

اإنه رد فعل ج�سماين من اأجل البقاء، �هو يحدث للكائنات 

الب�سرية �احليوانات على حد �سواء. �يهيئ رد فعل »البقاء 

اأو الفرار« اجل�ضم للن�ضاط البدين، حيث يفرز الأدرينالني 

تغريات  ح��د�ث  اإل��ى  ت���وؤدي  التي  الهرمونات  م��ن  �غ��ريه 

الدم  �ضغط  وارتفاع  القلب  �ضربات  كت�ضارع  ج�ضمانية، 

��سرعة التنف�س �التعرق.

العالمات ال�شائعة لل�شغط النف�شي

	 تظهر عالمات ال�سغط النف�سي بطرق عديدة �مختلفة:
	 عالمات ج�سدية، مثل اآالم املعدة �التعب

ال�سعور  �فقدان  الرتكيز  �سعوبة  مثل  ذهنية،  	 عالمات 
بالوقت

	 عالمات عاطفية، مثل القلق �ال�سعور باحلزن
	 عالمات ر�حية، كاأن تبد� احلياة بال معنى

الر�حية  امل�سر�بات  تعاطي  مثل  �سلوكية،  	 عالمات 
)التهور( ��سعور الفرد باأنه عدمي اجلد�ى.

	 عالمات لها عالقة باالآخرين، مثل االنطواء �الدخول يف 
�ضراع مع الآخرين.

تز�ل  ما  �سرعان  �سائعة،  العالمات هي عالمات  اإن هذه 

عادة خالل ب�سعة اأ�سابيع، اإال اأنها اإذا ا�ستمرت �تفاقمت 

نحو االأ�سواأ لفرتة طويلة من الزمن، فاإن م�ستوى ال�سغط 

ما  التايل  اجل��زء  �يبحث  تزايد.   يف  ي�سبح  قد  النف�سي 

الذي �سيحدث يف حاالت ال�سغط النف�سي ال�سديد.
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العالمات ال�شائعةلل�شغط النف�شي

ال�ضداع

النوم املتقطع

التعب

ال�سعور ب�سرعة الغ�سب

اآلم ج�ضدية واأوجاع

تناق�س القدرة على حل امل�سكالت

م�ستويات طاقة منخف�سة

الر�حية  امل�����س��ر�ب��ات  مثل  ل��ل��م��واد  امل��ت��زاي��د  التعاطي 

�ال�سجائر.

 )Extreme Stress( ال�شغط النف�شي ال�شديد

�اجل�سدية  النف�سية  ال��ف��ع��ل  رد�د  اجل���زء  ه���ذا  ي�سف 

�االجتماعية ال�سائعة �امل�ساحبة لل�سغط النف�سي ال�سديد.

تعر�سوا  اإذا  النف�سي  ال�سغط  من  النا�س  معظم  يعاين 

الأزم��ة. �قد يجد هوؤالء �سعوبة يف ت�سديق ما حدث لهم 

النا�س  بع�س  ي�سعر  قد  الالحقة،  االأيام  �ملن حولهم. �يف 

باالإ�سطراب اأ� احلزن اأ� اخلوف اأ� احلذر. �على الرغم 

من اأن رد�د الفعل هذه قد تبد� غريبة، اإال اأنه من املهم 

اأنها اعتيادية متامًا �اأنها رد�د فعل عادية جتاه  اأن نفهم 

�سيء غري عادي.

تعترب  التي  امل��دة  عن  تزيد  ف��رتة  الفعل  رد�د  ت�ستمر  قد 

االإطار الزمني ال�سحي للتعايف النف�سي. ففي يوم ما، قد 

اأنه قد يعاين يف  اإال  اأح�سن،  ي�سعر ال�سخ�س باأنه يف حال 

اإلى  يحتاج  ال�سفاء  اإن  كبرية.  انتكا�سة  من  التايل  اليوم 

�قت.  فعلى �سبيل املثال، �عقب ت�سونامي املحيط الهندي 

الوفيات  من  كبري  ع��دد  هناك  ك��ان  حيث   ،2004 ع��ام 

�دمار يف املمتلكات �م�سادر املعي�سة �البنى التحتية، قد 

نف�سي  �سغط  اأفعال  رد�د  ح��د�ث  توقع  املمكن  من  يكون 

�سديد �قد يتعني اأن ياأتي التح�سن مبر�ر الوقت، اإال اأنه اإذا 

مل يحدث ذلك، فاإنه يتوجب عندئذ اللجوء اإلى امل�ساعدة 

املتخ�س�سة.

اأما اجلزء االأخري من هذه الوحدة التدريبية فيوفر اأمثلة 

حول متى يجب اإحالة اأنا�س لتلقي امل�ساعدة املتخ�س�سة.

ردود االأفعال النف�شية ال�شائعة لل�شغط 

النف�شي ال�شديد

من  ال�سديد  النف�سي  بال�سغط  امل�سابون  يعاين  ما  كثريًا 

القلق؛ �من اخلوف �التوتر الع�سبي اأ� الرعب، �بخا�سة 

مخا�ف  �م��ن  ب��احل��دث؛  يذكرهم  مب��ا  يواجهون  عندما 

فقدان ال�سيطرة اأ� عدم القدرة على التكيف، �من القلق 

ه��وؤالء  يكون  �ق��د  اأخ��رى.  م��رة  الو�سع  تكرر  احتمال  من 

يقظني على الد�ام �يقومون بتفقد البيئة بحثًا عن خطر 

اأ� اأنهم قد ير�ن اخلطر يف اأ�سياء كانت تبد� غري �سارة يف 

املا�سي. �قد ي�سمل ال�سغط النف�سي ال�سديد اأي�سًا املبالغة 

يف حماية االأطفال اأ� االأ�سخا�س االآخرين املهمني، �ال�سعور 

اأ� اإذا مل يت�سلوا بالهاتف يف  بالقلق اإذا ما تاأخر�ا قلياًل 

الوقت ذاته الذي حدد�ه لالت�سال. �من ال�سائع اأي�سًا اأن 

ي�سبح هوؤالء هلوعني، يفزعهم ال�سجيج العايل �احلركات 

املفاجئة اإلخ...

اخلوف من املاء

كانت اآيو يف �سن الرابعة ع�سرة عندما فقدت اأختها 

يف ت�سونامي املحيط الهندي، كما حلق دمار مبنزل 

االأ�سرة الذي كان محاذيًا مبا�سرة لل�ساطئ. �بقيت 

اإلى  النز�ل  اأ�سهر �هي ال جتر�ؤ على  اأربعة  اآيو مدة 

ال�ساطئ. �مل يقت�سر هذا االأمر عليها اإذ اأن العديد 

من االأطفال يف املنطقة كانوا اأي�سًا خائفني من املاء.
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العالمات ال�شائعة لل�شغط 

النف�شي ال�شديد

القلق

الرتقب الدائم

رد�د الفعل الفزعة

�سعف الرتكيز

جتربة الواقعة مرة اأخرى

ال�سعور بالذنب 

احلزن

اخلدر العاطفي

االنعزال

خيبة االأمل

التحا�سي العقلي

التحا�سي ال�سلوكي

اأحالمًا  �ي��ر�ن  النوم  يف  ا�سطرابات  من  كثري�ن  يعاين 

البداية  يف  االأح��الم  تلك  تكون  �قد  كوابي�س.  اأ�  مزعجة 

من�سبة على احلدث اأ� التجربة نف�سها، اإال اأنها قد تتغري، 

�لكنها تكون دائمًا مزعجة. �ميكن اأن تظهر الذكريات اأ� 

االأفكار �ال�سور املتعلقة بالواقعة »فجاأة �د�ن �سابق انذار« 

د�ن اأن تكون هنالك عوامل الإثارتها اأ� التذكري بها. �قد 

تتداعى االأفكار �ال�سور �امل�ساعر نتيجة ر�ائح اأ� اأ�سوات 

تلفزيوين  برنامج  م�ضاهدة  اأو  معينة  مو�ضيقى  �ضماع  اأو 

�كاأنها  بالتجربة  اأخ��رى  م��رة  ال�سخ�س  مير  �ق��د  معني. 

حتدث له من جديد بحيث ي�سعر بالتجربة ال�سادمة مرة 

اخرى �كاأنه يح�س �ي�سم �يلم�س كل ما مر به من قبل. 

اأي�سًا  التذكر هما  اأ� �جود �سعوبة يف  الرتكيز  اإن �سعف 

من التاأثريات ال�سائعة.

ي�سعر  �قد  بالذنب.   اأ�  باحلزن  �سعور  اأي�سًا  يحدث  قد 

بع�س النا�س بالندم اأ� االإحراج ب�سبب عدم قيامهم بعمل 

عندما ميوت طفل

حادث  يف  �سنوات  �ست  �عمره  �دي��ع  ت��ويف  عندما 

رد�د  كانت  فقد  تتمزق.  اأن  االأ�سرة  كادت  ط��ارئ، 

ففي  طاغية.  احل��زن،  �بخا�سة  النف�سية،  الفعل 

الوقت الذي ف�سل فيه �الد �ديع عدم االإف�ساح عن 

حزنها  اإظهار  اإل��ى  �دي��ع  �ال��دة  احتاجت  عواطفه، 

خ�سارتها  عن  با�ستمرار  تتحدث  كانت  �بوؤ�سها. 

�كانت ت�سعر اأكرث فاأكرث بالياأ�س ب�سبب عدم قدرتها 

�بالتدريج  ز�جها.  مع  اأحا�سي�سها  م�ساطرة  على 

بالإحباط.   مفعمة  الزوجني  بني  العاقة  اأ�ضبحت 

كان  حزينة.  االأم  كانت  بينما  غا�سبًا،  االأب  ك��ان 

كالهما ي�سعر بخيبة االأمل �اخلذالن.

ب�سبب  اأ�  به  يرغبون  كانوا  ملا  �فقًا  التكيف  ع��دم  اأ�  ما 

اأ�  ب�سكل  م�سوؤ�لني  كونهم  ب�سبب  اأ�  لالآخرين  خذالنهم 

باآخر عما حدث. �كثريًا ما يت�ساءل املت�سرر�ن: »ملاذا اأنا 

يعتقد�ن  الذين  االأ�سخا�س  اإنهم غا�سبون من  املت�سرر؟« 

�سواء  حدثت،  التي  االأ�سياء  بع�س  عن  م�سوؤ�لون  باأنهم 

خالل احلدث اأ� بعده.
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اأ�  اأ� ي�سعر�ن بالعزلة  قد يعاين اآخر�ن من خدر عاطفي 

�من     . الغ�سب  اأ�  باحلب  االإح�سا�س  على  القدرة   عدم 

�جتنب  االأم���ل  �خيبة  االن�سحاب  ال�سائعة  الفعل  رد�د 

ال�سحبة �الظن باأنه ال يوجد اأحد ميكنه التفهم بالفعل.  

العقلي  التجنب  رد�د فعل جتنبية، مثل  اأي�سًا  �قد حتدث 

لالأفكار �الذكريات املت�سلة باحلدث.

العقلي  التجنب  اأي  جتنبية،  فعل  رد�د  كذلك  حتدث  قد 

ال�سائع  �م��ن  ب��احل��دث.  املرتبطة  �ال��ذك��ري��ات  ل��الأف��ك��ار 

والأو���ض��اع،  للن�ضاطات  ال�ضلوكي  التجنب  ح��دوث  اأي�ضًا 

�قت  راآها  اأ�سياء  م�ساهدة  اأ�  املاء  من  بالقرب  كالتواجد 

وقوع احلدث. اإن التجنب العقلي وال�ضلوكي هما من الأمور 

التعر�س  تلي  التي  املبكرة  املراحل  خ��الل  ج��دًا  ال�سائعة 

من  معينة  درج��ة  �ت�ساعد  ال�سديد.   النف�سي  لل�سغط 

التجنب مثل عدم الرغبة يف احلديث عن التجربة خالل 

اإال  التكيف  على  النا�س  ت�ساعد  املبكرة،  ال�سفاء  مراحل 

اأنه اإذا ما ا�ستمر التجنب لفرتات اأطول فاإنه �سيوؤدي اإلى 

احل��دث.   مع  الت�سالح  من  النا�س  �مينع  اأخ��رى  م�ساكل 

االأ�لى  ال�ستة  االأ�سهر  الو�سع خالل   فاإذا مل يتح�سن هذا 

فاإنه ميكن عندئذ اعتبار احلالة مزمنة �اللجوء اإلى طلب 

امل�ساعدة املتخ�س�سة.

ردود الفعل اجل�شدية ال�شائعة لل�شغط 

النف�شى ال�شديد

لل�سغط  اجل�سدية  الفعل  رد�د  م��ن  ح��االت  ع��دة  ت�سبه 

النف�سي.  لل�سغط  ال�سائعة  الفعل  رد�د  ال�سديد  النف�سي 

التعر�س  عقب  اأن��ه  ه��و  بينهما  الرئي�سي  االخ��ت��الف  اإن 

تاأتي  اأن  املحتمل  م��ن  ف���اإن  ال�سديد،  النف�سي  لل�سغط 

خالل  مثاًل  لنقل  اأكرث،  مفاجئة  ب�سورة  هذه  الفعل  رد�د 

االأ�ل��ى،  �االأرب��ع��ني  �الثماين  �الع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات 

�التي قد ت�ستمر لفرتة من الوقت.  �يتعني اأن تقل حدتها 

�مدة بقائها بالن�سبة ملعظم احلاالت خالل فرتة متتد ما 

خ�سائر  هناك  تكون  �عندما  اأ�سابيع.   �ثمانية  �ستة  بني 

متعددة، فقد ي�سبح االإطار الزمني اأطول من ذلك بكثري.  

��ستكون هنالك فوارق يف كيفية معاجلة مختلف الثقافات 

اإلى  االأم��ر  يحتاج  ��سوف  النف�سي.   لل�سغط  �املجتمعات 

من  الثقافية  احل�سا�سية  �املتطوعون  املوظفون  يتوخى  اأن 

خالل اأخذهم يف االعتبار تلك املنظورات املختلفة.

ردود الفعل االجتماعية ال�شائعة لل�شغط 

النف�شي ال�شديد

يف كثري من احلاالت، قد يوؤدي �سعور امل�ساركة يف ال�سراء 

ي�ساعد  �اأنه  كما  النا�س  بني  تقارب  اإلى حد�ث  النكبة  اأ� 

بينهم  العالقات  تقوية  اإلى  اأ�  جديدة  ر�ابط  اإيجاد  على 

اإال اأنه قد يحدث اأحيانًا اأن توؤدي جتربة ال�سغط النف�سي 

من  املقدم  الدعم  اإن  العالقات.   يف  توتر  اإل��ى  ال�سديد 

النا�س  ي�سعر  �قد  بالفعل  يختفي  اأ�  يت�ساءل  قد  االخرين 

غري  يف  اأ�  ج��دًا  �سئيلة  م�ساعدة  اأ�  دع��م  تقدمي  مت  باأنه 

محلها لهم كما �اأنهم قد يظنون باأن االآخرين ال يقدر�ن 

ما مر�ا به �يتوقعون منهم الكثري.

تختلف رد�د فعل االأ�سر يف ظل ال�سغط النف�سي اختالفًا 

كبريًاً ما بني اأ�سرة �اأخرى.  �قد تتجا�ب بع�س االأ�سر باأن 

ي�سبح  �قد  البع�س.   لبع�سها  �دعمًا  تقاربًا  اأكرث  ت�سبح 

اآخر�ن �سلبيني اأ� قد يلجاأ�ن اإلى العنف.  �حتدث اأحيانًا 

تغريات يف ال�سلوك �االت�سال ب�سبب رد�د الفعل املتباينة 

اأحد  اأ� ب�سبب االأد�ار املتغرية مثل فقدان  الأع�ساء االأ�سر 

اأع�ساء االأ�سرة.

ردود الفعل اجل�شدية ال�شائعة لل�شغط 

النف�شي ال�شديد

ا�سطرابات يف النوم

ارتعا�س

توتر يف الع�ضات واآلم واأوجاع

توتر ج�سماين

ت�ضارع يف دقات القلب

غثيان �تقيوؤ �ا�سهال

يف  الرغبة  �فقدان  ال�سهرية  ال��د�رة  يف  ا�سطراب 

ممار�سة اجلن�س
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بالطريقة  بال�سر�رة،  االأ���س��رة  اأف���راد  جميع  يتجا�ب  ال 

الدعم.   من  مختلفة  اأن��واع  اإل��ى  ه��وؤلء  يحتاج  وقد  نف�ضها 

فاإذا كان هذا غري مقبول، �مل يتم اأخذه يف االعتبار داخل 

اإلى عالقات متوترة �اإلى هدر يف  االأ�سرة، فاإنه قد يوؤدي 

الطاقة �اإلى لوم الفرد لالآخر.  اإن من االأمور ال�سائعة اأن 

يحا�ل االأبوان اإخفاء قلقهما �م�ساكلهما عن اأطفالهما اإال 

تلك  معرفة  االأطفال من  �سغار  يتمكن حتى  ما  غالبًا  اأنه 

االأ�سرار.  فبعد االأزمة، قد يكون االأطفال قد فقد�ا الثقة  

يف قدرة الكبار على معاجلة الو�سع �تكون لديهم م�ساعب 

يف ا�ستعادة الثقة يف االأبوين �الكبار.

القلق، االكتئاب، 

وكرب ما بعد ال�شدمة

يعاين كثري من النا�س من بع�س القلق اأ� ال�سعور باالكتئاب 

عقب وق���وع اأزم���ة اأو ل��دى اإ���ض��ت��ع��ادة جت��رب��ة احل���دث يف 

اإلى  بالتدريج  الفعل  هذه عادة  عقولهم.  �تتال�سى رد�د 

يكت�سفون  قد  النا�س  بع�س  اأن  اإال  النهاية  يف  تختفي  اأن 

باأن رد�د الفعل هذه ت�ستمر لفرتات زمنية اأطول �ت�سبح 

اأ�سواأ من ذي قبل.  �قد يوؤدي هذا اإلى ن�سوء م�سكلة نف�سية 

خطرية ت�ستدعي اال�ستعانة مب�ساعدة متخ�س�سة.

القلق  ه��ي  ���س��ي��وع��ًا  االأك����رث  ال��ث��الث��ة  اال���س��ط��راب��ات  اإن 

�ت�سرتك  ال�سدمة.   بعد  ما  كرب  �ا�سطراب  �االكتئاب 

هذه اال�سطرابات  ببع�س االأعرا�س اإال اأن العالج يختلف 

تلك  يغطي  التدريب ال  ه��ذا  اإن  �اأخ���رى.   �اح��دة  ما بني 

اال�سطرابات )التي تعك�س االحتياجات للم�ستوى الهرمي 

على  �ع��ال�ة    .)1( التدريبية  الوحدة  اأنظر   – الرابع 

اإلى جانب   اأطول  للتدريب على مدى  ذلك، فهناك حاجة 

االأ�سراف لتوفري اخلدمات املتخ�س�سة  املطلوبة.  �يعمل 

اخلدمات  دع��م  على  االأح��م��ر  �ال��ه��الل  االأح��م��ر  ال�سليب 

املجتمع  على  يقوم  عملنا  اإن  م��ا.   لبلد  املحلية  ال�سحية 

املحلي �على املتطوعني.  �نتيجة لهذا فاإن الدعم النف�سي-

�م��وارد  �املتطوعون  املوظفون  يقدمه  ال��ذي  االجتماعي 

املجتمع ت�سري يدًا بيد مع امل�ساعدة املتخ�س�سة مما يوؤدي 

بها  ي�سعر�ن  التي  العار  النا�س ���سمة  اإلى تخفيف عزلة 

اأحيانًا نتيجة ال�سحة العقلية املرتدية.

ردود الفعل ال�شديدة وطويلة االأمد 

جتاه االأحداث املفجعة

 )Anxiety( القلق

تتميز  �سارة  �غري  غام�سة  عاطفية  حالة  عمومًا  هو 

بال�سدة �عدم االرتياح �الع�سبية.  �يتم متييز القلق 

عن اخلوف يف اأحوال كثرية باأن القلق لي�ست له بوؤرة 

تركيز يف حني اأن اخلوف يفرت�س �جود �سيء مخيف 

محدد.

 )Depression( االكتئاب

هو عمومًا حالة تتميز بال�سعور بعدم االكتفاء �فقدان 

املزمن  �احل��زن  �الت�سا�ؤم  �ال�سلبية  �العجز  االأم��ل 

�ت��رت��ب��ط احل��ال��ة غالبًا  ال�����س��ل��ة.   �االأع���را����س ذات 

اأق�سر  زمنية  ملدة  �سائع  فعل  رد  �هي  كبرية  بخ�سارة 

تتطور  مل  اإذا  تدريجيًا  ترتاجع  اأن  لها  يتعني  اأن��ه  اإال 

ال�سطراب.

كرب ما بعد ال�شدمة

)Post traumatic stress disorder(

قد ين�ضاأ ا�ضطراب كرب ما بعد ال�ضدمة عقب وقوع 

اأحداث مفجعة نف�سيًا كالكوارث الطبيعية �النزاعات 

اأ�  اجل�سدية  �االن��ت��ه��اك��ات  �االع���ت���داءات  امل�سلحة 

للحياة.  املهددة  املبا�سرة  غري  اأ�  املبا�سرة  احل��وادث 

�تتميز احلالة بثالث جمموعات من االأعرا�س: )1( 

باحلدث  يذكر  ما  احل��دث )2( جتنب  ذك��رى  ع��ودة 

املتعلقة  �امل�ساكل  الع�سبي  التوتر  مثل  اأعرا�س   )3(

الرتكيز.   يف  �ال�سعوبة  امل��ع��دة  يف  �م�ساكل  بالنوم 

ت�سرتجعها  ال��ت��ي  �ال�����س��ور  االأف��ك��ار  احل��ال��ة  �ت�سمل 

الذاكرة بالن�سبة للحدث �اخلدر النف�سي �االبتعاد عن 

البيئة املحيطة.
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لل�سكان يف  النف�سية-االجتماعية  االحتياجات  تقييم  لدى 

ن�سب  ي�سع  اأن  ال�سخ�س  على  يتعني  فاإنه  االأزم��ة  اأعقاب 

قبل  للمخاطر  عر�سة  كانوا  الذين  االأ�سخا�س  باأن  عينيه 

الأط��ف��ال  امل��ث��ال  �ضبيل  على  غالبًا  )وه��م  احل��دث  وق��وع 

من  يعانون  الذين  �االأ�سخا�س  ال�سن  �كبار  �املراهقون 

اأكرب  ملخاطر  عر�سة  اأ�سبحوا  �عقلية(  ج�سدية  اإعاقات 

ملا قد يعانوه من رد�د اأفعال قوية.  �قد تطغى على بع�س 

النا�س اأي�سًا م�ساعر حزن �سديدة اإذا بقي الو�سع املرتدي 

اأط��ول.  �قد ينطبق هذا  على ما هو عليه لفرتات زمنية 

اأ�  اأ� م�سادر رزقهم  اأ�سخا�س فقد�ا منازلهم  مثاًل على 

الذين يعي�ضون يف مناطق النزاع.  ويف مثل هذه احلالت 

ت�سبح عملية التعايف بعد الكارثة اأكرث تعقيدًا.

التكيف مع ال�شغط النف�شي

مثلما توجد طرق عديدة الإبداء رد�د الفعل جتاه  االأزمات، 

االأح��داث،  تلك  اآث��ار  مع  للتكيف  كثرية  اأي�سًا طرق  توجد 

�اأن تعمل ج�سديًا  النجاة.   التكيف هو  اإن الهدف من  اإذ 

التي  �الفرتة  االأزمة  �نف�سيًا من خالل جمرى  �اجتماعيًا 

اإن التكيف هو عملية ديناميكية �هي تتغري مبر�ر  تليها.  

الوقت نتيجة حد�ث تغريات يف م�سمون االأزمة.

ا�شرتاتيجيات التكيف

باأنهم  النف�سية  التعابري  با�ستخدام  النا�س  اإل��ى  ينظر 

يتكيفون بطريقتني: فهم قد يتبنون ا�سرتاتيجيات التجنب 

اأ� ا�سرتاتيجيات املواجهة.   �مييل النا�س اإلى العمل ب�سكل 

�كثريًا  املواجهة.   ا�سرتاتيجيات  يتبنون  عندما  اأف�سل 

م�ستويات  اإلى  حلها  محا�لة  اأ�  امل�ساكل  مواجهة  توؤدي  ما 

متدنية من ال�سغط النف�سي مما ي�سهل التقدم نحو االأمام.  

�عواطف  اأفكار  اإلى  ي��وؤدي  قد  الو�سع  مواجهة  جتنب  اإن 

�ضلبية واكتئاب و�ضغوط نف�ضية وج�ضدية.

ت�سمل ا�سرتاتيجيات التجنب االإنكار �االنف�سال.  اإن هذا 

قد يعني اأن املواجهة يتم جتنبها اأ� اأن ال�سخ�س قد ��سل 

اإلى قرار باأنه ال يوجد �سيء ميكنه عمله.

)Coping( التكيف

�اإدارة  جديد  ��سع   مع  ال��ت��وا�ؤم  عملية  هو  التكيف 

�ال�سعي  امل�ساكل  حلل  جمهود  �ب��ذل  �سعبة  ظ��ر�ف 

اأو  العمل على  اأو النزاع،  للحد من ال�ضغط النف�ضي 

حتمله.  �ي�سمل �سلوك التكيف ال�سحي الو�سول الى 

بجد  العمل  اأ�  امل�ساعدة  تقدمي  اأج��ل  من  االخ��ري��ن 

الإيجاد حل اأ� اإزالة م�سدر ال�سغط النف�سي.  �ي�سمل 

�سلوك التكيف غري ال�سحي جتاهل التهديد اأ� اإنكار 

اأثره وجتنب م�ضدر ال�ضغط النف�ضي والوقوع يف عزلة 

وال�ضتطباب  الآخرين  على  ب�ضبه  الإحباط  وتفريغ 

للعمل  �ال�سحية  االأمنية  املخاطر  �خو�س  الذاتي 

ب�سكل طبيعي.

  

 )Denial(االإنكار

امل�ساعر،  اإن��ك��ار  خاللها  م��ن  يتم  دف��اع��ي��ة  اآل��ي��ة  ه��ي 

الرغبات، االحتياجات اأ� االأفكار من اأجل جتنب القلق.

 )Dissociation( االنف�شال

هو عملية ت�سبح فيها االأفكار �رد�د االأفعال �العواطف 

اأن  �ي��ب��د�  ال�سخ�سية:  اأج����زاء  بقية  ع��ن  منف�سلة 

�ما  لهم  يحدث  ما  يدركون  ال  املت�سررين  االأ�سخا�س 

يجري حولهم.
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التكيف مع اخل�شارة واالكتئاب

التايالندية  فوكيت  مبقاطعة  خا�الك  يف  بوتا  تعي�س 

يف  مبا  �سيء،  كل  فقدت  لقد  البحر.   من  القريبة 

ذلك اأملها بامل�ستقبل اأثناء ت�سونامي املحيط الهندي 

من  مكونة  ثكنة  يف  االآن  تعي�س  اإنها    .2004 عام 

غرفتني �لي�ست فيها خ�سو�سية.  لقد ح�سل ز�جها 

اإنها  بد�ن عمل.   بقيت  اأنها  اإال  على �ظيفة جديدة 

ت�سعر باالكتئاب، فهم ميلكون القليل من النقود، اإال 

اأي  باأن حلياتها  ت�سعر  اأنها ال  االأ�سواأ هو  اأن اجلانب 

معنى، فلي�س لديها �سيء كي تفعله، كما �اأنها لي�ست 

اإليه.   تتحدث  كي  اأح��د  اأ�  للم�ستقبل  اأح��الم  لديها 

فعندما تقوم مب�ساعدة االأطفال، فاإنها تن�سى نف�سها 

�حياتها لفرتة ما �هذا ي�ساعدها اأي�سًا على التحدث 

مع متطوعني اآخرين يعانون من الو�سع نف�سه.

ال �سك باأن ا�سرتاتيجيات املواجهة  تت�سمن محا�لة اإيجاد 

�اتخاذ  الدعم  �ا�ستقطاب  الو�سع  ه��ذا  اإط��ار  يف  معنى 

االجراءات حلل امل�ساكل.  اإن ا�ستعرا�س مثال بوتا يظهر 

لنا اأنها حتل بع�سًا من م�ساكلها بنف�سها من خالل العمل 

التطوعي.  فعندما تتطوع للعمل مع الأطفال، فاإنها متار�س 

بذلك ا�ضرتاتيجيات املواجهة لأنها توؤدي �ضيئًا ما بن�ضاط 

خالل  من  دع��م  على  احل�سول  اإل��ى  اأي�سًا  ت�سعى  �الأن��ه��ا 

املتطوعني االآخرين.  اإنها ت�سعر باأنها معز�لة ب�سورة اأقل 

كما �اأنها ت�ستعيد �سكاًل من اأ�سكال تلك املعاين.

اإن ا�سرتاتيجيات التكيف ال�سحية املذكورة يف املربع تقوم 

�زيادة  التاأثر  قابلية  من  احلد  خالل  من  الو�سع  بتعديل 

اليومي  الر�تني  على  فاملحافظة  املواجهة.   على  القدرة 

بالعجز  ال�سعور  �اإبطال  اال�ستقالل  تعزيز  اإلى  توؤدي  مثاًل 

يف االأحوال غري امل�ستقرة.
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ا�شرتاتيجيات التكيف 

ال�شحية

املحافظة على الر�تني اليومي.

طلب امل�ساعدة.

تقدمي امل�ساعدة لالآخرين.

التحدث عن جتارب ال�سخ�س �محا�لة اإيجاد معنى 

ملا حدث.

طلب معلومات عن حالة االحبة.

بدء اإ�سالح املنازل �من�ساآت املجتمع املحلي.

امل�ساركة يف االحتفاالت الدينية.

��سع اأهداف �خطط الجنازها �حلل امل�ساكل.

�الرق�س  �اجلمباز  الريا�سة  يف  اجل�سم  ا�ستخدام 

�طرق اأخرى للم�ساركة يف ن�ساطات اإبداعية �ثقافية.

التكيف املعان

التي  الفرتة  اأثناء  امل�ساعدة  اإل��ى  يحتاجون  اأنا�س  هناك 

��سع  يف  ال�سخ�س  بقي  �كلما  مبا�سرة.   االزم��ة  تعقب  

اإجراءات  اأية  اتخاذ  اأطول �غري قادر على  مرتبك لفرتة 

ملعاجلة الو�سع، كلما اأ�سبح من االأ�سعب عليه اأن يتعافى.  

لهذا فاإن من املهم توفري الدعم يف اأ�ضرع وقت ممكن.  اإن 

هذا اجلزء ي�سف الطرق التي ميكن اأن يتلقى فيها النا�س 

امل�ساعدة خالل مراحل التكيف املبكرة:

اجعل االولوية بالرتكيز

على الرعاية واحلماية اجل�شدية:

خالل الفرتة التي تعقب االأزمة مبا�سرة، قد يكون النا�س 

لل�سدمة  تعر�سهم  نتيجة  ال�سالمة  الأخطار  مدركني  غري 

املبا�سرة.  اإن من املفيد اإيجاد ات�سال مع االأفراد �عر�س 

امل�ساعدة عليهم.  ابعدهم، اذا امكن، عن   مكان ال�سغط 

�االأ���س��وات  للمناظر  تعر�سهم  فر�س  من  �قلل  النف�سي 

املارة.   من  بال�سدمة  امل�سابني  االأف��راد  اإحم  �الر�ائح.  

�فر لهم الدفء �الطعام �املالب�س �العالج من االإ�سابات 

حد�ث  متنع  االإج���راءات  هذه  اإن  ممكنًا.   ذلك  كان  اإذا 

املزيد من االأذى لهم �تدعم امل�ساعدات االأخرى.

البقاء قريباً:

باالأمان  االأ�سا�سي  �سعورهم  موؤقت  ب�سكل  النا�س  يفقد  قد 

مقربة  على  البقاء  املفيد  من  فاإنه  لذا  بالعامل،  �ثقتهم 

دع  مطمئن.   موقف  وتبني  بالهدوء  والح��ت��ف��اظ  منهم 

تخف  ال  ب��ك.   يثقوا  اأن  بامكانهم  ب��اأن  ي��درك��ون  االأف���راد 

�سديدة.   اأفعال  رد�د  اأ�  قلق  من  املت�سرر�ن  يظهره  مما 

عالمات  من  عالمة  ي�سكل  منهم  مقربة  على  �جودك  اإن 

الرعاية التي تاأتي من جانب مقدم امل�ساعدة.

توفري الراحة واالطمئنان:

اإ�ساأل النا�س عما حدث �كيف حالهم �ا�سمح لهم باحلديث 

جترب  ال  �لكن  �م�ساعرهم  �اهتماماتهم  جتاربهم  عن 

اأفعالهم طبيعية  رد�د  باأن  التحدث.  طمئنهم  على  اأحدًا 

ميكن  اإل���خ...  الفعلية  �امل�ساكل  االت�سال  م�ساعب  �اأن 

توقعها خالل الفرتة التي تعقب  االأزمة مبا�سرة.  ال تقدم 

النوع  هذا  اإن  وواقعيًا.   �ضادقًا  اإب��ق  بل  كاذبة  تطمينات 

احل�سنة  النوايا  املت�سررين  لالأ�سخا�س  يوؤكد  الدعم  من 

لي�سوا �حدهم كما  باأنهم  لدى مقدم امل�ساعدة �يذكرهم 

�اأنه ي�ساعد االأفراد على تفهم ��سعهم كما ميثل اخلطوة 

االأ�لى باجتاه التكيف.

البقاء قريبًا

ترتع�سان.   ي��داه  كانت  ب��ال��رع��ب.   جونا�س  اأ�سيب 

جونا�س  بيدي  الأحمر  ال�ضليب  متطوع  اأم�ضك  لقد 

عينيه.   يف  ينظر  كان  بينما  يديه  بني  بهما  �احتفظ 

لن ين�سى جونا�س اأبدًا تلك النظرة حيث  قال: »كان 

ينب�س  اأن  دون  فهمني  قد  املتطوع  وك��اأن  يبدو  الأم��ر 

ببنت �سفة.  كانت نظرته عاجزة اإال اأنها كانت دافئة.  

لقد جعلتني اأدرك باأنه فهم م�ساعري.
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توفري املعلومات:

االأزم��ة.   اأثناء  للمعلومات  ملحة  حاجة  يف  النا�س  ي�سبح 

�هناك اأ�سئلة يتم توجيهها ب�سكل متكرر مثل: »ماذا حدث 

املفيد  من  اإن  اأج��ده��م؟«.   اأن  ميكنني  �»اأي��ن  الأحبائي؟« 

جدًا اأن نعرف بدقة ما الذي حدث �ملاذا �ما الذي ميكن 

�سخ�س  بني  بذلك  القيام  �ميكن  بعد.   فيما  يحدث  اأن 

تنظيم  اأي�سًا  �املتطوعني  املوظفني  باإمكان  اأن  اإال  �اآخ��ر 

ن�سر املعلومات بطريقة اأكرث منهجية، فمثاًل ميكن تنظيم 

�االأهم  املكتوبة،  املعلومات  �توزيع  املجتمعية  االجتماعات 

�يحتاج  ب�سهولة.   امل�ستجدة  املعلومات  توفر  اأن  ذلك  من 

النا�س اإلى املعلومات الوا�سحة كي يتمكنوا من الت�سرف  

�طلب الدعم �التكيف مع الو�سع.

اإظهار اهتمامك

لودميال،  مري�ستها  اليولينا  نورية  املمر�سة  تتذكر 

تعمل  ك��ان��ت  �ال��ت��ي  ع��ام��ًا   48 العمر  م��ن  البالغة 

اأخ�سائية نف�سية يف ر��سة اأطفال قبل �فاة ز�جها 

كزبا�س  مناجم  منطقة  يف  لغم  انفجار  ح��ادث  يف 

رف�ست  االأ�ل،  اجتماعنا  »خ��الل  �تقول:  بر��سيا. 

بيننا  ق�سري  �بعد حديث  مني.   امل�ساعدة  لودميال 

�ا�سلت  �ق��د  �ح��ده��ا.   تتكيف  �سوف  باأنها  قالت 

حالها.   عن  اأ�ضاألها  كي  اأ�ضبوع  كل  م��رة  مهاتفتها 

حيث  اأز�ره���ا  اأن  لودميال  مني  طلبت  �سهر،  �بعد 

حدثتني عن ز�جها �اأبنائها �الكوابي�س التي تعاين 

اأخربتني  اجتماعنا  نهاية  �يف  نومها.   اأثناء  منها 

»اإن  �قالت  التوا�سل.   اإلى هذا  اأنها حتتاج  االأرملة 

اأن  �علي  اأبكي  ير�نني  عندما  يت�سايقون  اأطفايل 

اأز�رها  اإنني  معهم«.   اأكون  عندما  م�ساعري  اأكبت 

�سوف  اأنها  من  متاأكدة  �اأن��ن��ي  كما  ا�سبوعيًا  االن 

ت�ستطيع التعايف.  �باأن كالنا يتفهم الد�ر الذي اأقوم 

به يف هذه املرحلة.

الطقو�ض

كل  يف  تقع  هامة  الأح���داث  ك��دالل��ة  ت�ستخدم  �ه��ي 

جمتمع �هي ترمز اإلى ال�سخ�س اأ� املجموعة  �تعرب 

عن م�ساعرهم، �هي تولد جتارب م�سرتكة قد تتم 

االإ�سارة لها فيما بعد.

قادرين على  ي�سبحوا  اأن  لهم  بالن�سبة  ال�سر�ري  اإن من 

اتخاذ قرارات �افية حول ��سعهم.  اإن االأ�سخا�س  الذين 

القليل من املعلومات، مما  اإال  باأزمة ال ي�ستوعبون  مير�ن 

يتطلب تكرارها �اإي�ساحها لهم.

م�شاعدة النا�س على

القيام بن�شاطات:

مرغوبًا  يبدو  عملي  ن�ضاط  باأي  يقوموا  كي  النا�س  �ضاعد 

زراعة  اأ�  مو�سيقيًا  عزفًا  ذلك  اأك��ان  �سواء  قبلهم  من  به 

ت�ساعد  فالن�ساطات  فيلم.   م�ساهدة  اأ�  اإ�سالح حائط  اأ� 

النا�س على ن�سيان االأفكار ال�سعبة �متنحهم بع�س الراحة 

من امل�ساعب التي قد تكون يف طريقها اإليهم.

م�شاعدة النا�س على روؤية 

االمور بطريقة مختلفة:

امكانية  هناك  للم�ساكل،  ف��وري��ة  حلول  توجد  ال  حيثما 

مل�ساعدة النا�س يف الرتكيز على »التكيف العاطفي«.  �يقوم 

على  الرتكيز  خ��الل  من  املثال  �سبيل  على  بذلك  النا�س 

تعر�سهم  نتيجة  منها  ا�ستفاد�ا  التي  االيجابية  الدر��س 

م�ساعدة  تتم  اأن  يف  ال��ف��ك��رة  �تتلخ�س  م����وؤمل.   لو�سع 

ال�سخ�س على قبول بع�س اخل�سائر بحيث يتمكن/تتمكن 

من التحرك اإلى االأمام.
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االإحالة اإلى موؤ�ش�شات

 امل�شاعدة املتخ�ش�شة

يتعني  باأنه  التو�سية  تعني  امل�سمون  هذا  اإطار  يف  االإحالة 

على ال�سخ�س الذي يعاين من كرب �سديد اأن يتحدث اإلى 

يكون  ال  قد  هذا  اأن  احلظ  �سوء  �من  متخ�س�س  م�ساعد 

تتوفر خدمات �سحية عقلية يف  ال  قد  دائمًا حيث  ممكنًا 

املنطقة.

متى تتم االإحالة؟

املتخ�س�سة  امل�ساعدة  على  للح�سول  االإح��ال��ة  ت�سبح 

املعني  ال�سخ�س  اأن  الوا�سح  من  ي�سبح  عندما  �سر�رية 

يعاين من كرب �سديد.  �قد تطغى رد�د فعل معينة على 

جميع من يهمهم االأم��ر.  �يف ظل مثل هذه احل��االت، قد 

يت�سرف االأفراد بطرق قد تعر�سهم اأ� تعر�س اأفرادًا من 

اأ�سرهم ملخاطر ج�سمانية اأ� نف�سية.

بع�ض قواعد طلب امل�شاعدة 

غري  اأ�سابيع  اأربعة  اأ�  ثالثة  م�سي  بعد  ال�سخ�س  كان  اإذا 

اإما  �اأن��ه  مري�س  باأنه  ي�سعر  ي��زال  �ال  ينام  اأن  على  ق��ادر 

عندئذ  بحاجة  يكون  فاإنه  من�سحب،  اأ�  النزعة  ع��د�اين 

للح�سول على املزيد من امل�ساعدة.

فاإذا طلب اأع�ساء االأ�سرة �غريهم امل�ساعدة بعد اإبالغك 

باأن خطاأ كبريًا قد حدث �اأنهم قلقون من اأن ال�سخ�س بداأ 

اأنه قد ي�سعى لالنتحار، فاإن من ال�سر�ري  اأ�  يفقد عقله 

ال�سعي للح�سول على امل�ساعدة املتخ�س�سة.  

فاإذا مل يبد ال�سخ�س بعد م�سي فرتة ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر 

تبد� عليهم مظاهر  اأنه قد ال  الرغم من  اأي حت�سن على 

حزن ظاهرة، فاإنه ي�سبح من ال�سر�ري القيام بالتحويل.

فاإذا كان لديك اأي �سك، قم بالت�سا�ر دائمًا مع م�سرفك 

اأ� مديرك.

التكيف العاطفي

ت�سونامي  اأ�سرته يف  اأفراد  فقد رجل ز�جته �جميع 

يعيد  ك��ي  م�ساعدة  تلقى  �ق��د  ال��ه��ن��دي.   املحيط 

ق���ادراً   يكن  مل  ال��رج��ل  اأن  اإال  �تاأثيثه  بيته  ب��ن��اء 

بعد  ق�سيته  عن  الك�سف  مت  �قد  اال�ستمرار.   على 

ال�سرير املزد�ج املوجود  اأن  محادثات طويلة: حيث 

مت  �عندما  �ح��ي��دًا.   اأ�سبح  باأنه  يذكره  منزله  يف 

مزاج  تغري  مفرد،  باآخر  امل��زد�ج  ال�سرير  ا�ستبدال 

الرجل �بداأ بالنظر نحو امل�ستقبل بطريقة مختلفة.
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التعاون مع اجلهات الداعمة 

يف املجتمع

يف �سرقي ت�ساد، عملت منظمة د�لية غري حكومية 

اخلدمات  اإطار  يف  العقلية  ال�سحية  الرعاية  توفر 

ال�سكان  من  االأع�ساب  خرباء  مع  االأ�لية  ال�سحية 

الدافوريني داخل مع�سكرات الالجئني.

كيف تتم عملية االإحالة

مع  اأ�  امل�سرف  مع  بالت�سا�ر  دائمًا  االإحالة  تتم  اأن  يتعني 

مدير امل�ضروع.  ويجب كقاعدة اإباغ الأفراد املعنيني بنية 

يعلموا  اأن  �يتعني  املتخ�س�سة.   امل�ساعدة  لتلقي  حتويلهم 

�راء  الكامنة  االأ�سباب  يتفهموا  �اأن  الرعاية  قيد  باأنهم 

اإحالتهم.  
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فاإذاما توفرت خيارات عديدة لالإحالة، فاإنه يتعني �سرحها 

جميعًا كما يتعني �سرح الق�سايا العملية مثل االأجور �املكان 

��سهولة الو�سول اإليه.  �يجب تطمني االأفراد باأنه �سيجري 

ذلك  كان  اإذا  �يجوز،  العملية.   طوال  لهم  الدعم  تقدمي 

اأي برنامج له �سلة بهم(  اأن يتولى �سخ�س )من  ممكنًا، 

مرافقتهم لدى قيامهم بزيارة االإحالة االأ�لى.

عدم  ب�سبب  االإحالة  فيها  ت�ستحيل  مناطق  يف  العمل  لدى 

املفيد  من  يكون  فقد  العالية،  التكاليف  ب�سبب  اأ�  التوفر 

االأخ����رى غري  املنظمات  م��ع  امل��ت��اح��ة  درا���س��ة اخل��ي��ارات 

الطرق  على  التعرف  املمكن  من  يكون  �ق��د  احلكومية.  

مع  التعا�ن  اإن  املتخ�س�س.   ال��دع��م   اإل��ى  تو�سل  التي 

اجلهات الداعمة يف املجتمع قد يكون جمديًا اأي�سًا )اأنظر 

جد�ل  الوكاالت،  بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر�سادات 

من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  �ي�ستفيد    .)6-4 العمل 

بعد  ما  النف�سي  ال�سغط  �ا�سطرابات  �االكتئاب  القلق 

الرغم  �على  النف�سي-االجتماعي.   الدعم  من  ال�سدمة 

من اأن هذه الطريقة ال تقوم مقام العالج �ال تاأتي بال�سفاء 

اأنهم �سوف ي�سعر�ن باأنهم مو�سع اهتمام �دعم  التام اإال 

اأثناء معاناتهم.

متى تتم االإحالة

تتعلق  ���س��دي��دة  م�ساكل  م��ن  م��ا  �سخ�س  ع��ان��ى  اإذا 

اأ�  ج��دًا  قليلة  ملدة  النوم  اأ�  التام  االأرق  مثل  بالنوم 

البقاء م�ستيقظًا ل�ساعات ال ي�ستطيع خاللها النوم اأ� 

اال�ستيقاظ يف �قت مبكر للغاية يف ال�سباح.

اإذا اأبدى �سخ�س عواطف قوية ي�سعب عليه التعامل 

اأ�  ال�سديد  اخلوف  اأ�  العد�ان  اأ�  الغ�سب  مثل  معها 

القلق.

اإذا اأ�سار اأحدهم لالنتحار اأ� حتدث ب�سراحة عنه.

اإذا عانى �سخ�س من عوار�س ج�سدية متوا�سلة.

على  االدم����ان  ع��الم��ات  �سخ�س  على  ظ��ه��رت  اإذا 

الكحول �االأد�ية.

على مخاطر  تنطوي  ت�سرفات  �سخ�س  ت�سرف  اإذا 

ج�سيمة له �لالآخرين.

عقلية  ا�سطرابات  اأ�  اكتئاب  من  �سخ�س  عانى  اإذا 

)كالهلو�سة اأ� االأ�هام(

اإذا كان من ال�سعب اإقامة ات�سال مع �سخ�س ما.

اإذا طراأت اأو�ضاع ت�ضري اإلى حدوث اأعمال م�ضيئة اأو 

اأعمال اإجرامية.
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دل��������ي��������ل امل���������������ش�������ارك

LOSS AND GRIEF  احلزن واخل�شارة

النقاط املطلوب تعلمها

	 النواع املختلفة للخ�ضارة
	 رد�د الفعل ال�سائعة اإزاء فقدان �سخ�س مهم

	 الفقدان املتوقع �املفاجئ
	 حاالت احلزن العادية �املعقدة

	 كيف ت�ساعد �سخ�سًا يعاين من حالة حزن

باحلزن  �ي�سعر  خ�سارة  بتجربة  �سخ�س  كل  �شيمر 
الوحدة  ه��ذه  �ت��رك��ز  م��راح��ل حياته.   م��ن  م��ا  يف مرحلة 

اخل�سارة  م��ع  االأ�سخا�س  �تعامل  ا�ستجابة  كيفية  على 

��سن�سف  قريب منهم.   �سخ�س  املتعلقني مبوت  �احلزن 

ح���االت احل���زن ال��ع��ادي��ة �امل��ع��ق��دة �ن��رك��ز ع��ل��ى اأهمية 

كيفية م�ساعدة  الوحدة  �تقرتح هذه  االجتماعي.   الدعم 

االأ�سخا�س الذين ي�سيطر عليهم احلزن.

ماذا تعني اخل�شارة؟

اخل�ضارة اأمر �ضائع وخ�ضو�ضًا اأثناء الزمات.  وهناك اأنواع 

كثرية من اخل�سارة: موت �سخ�س مهم، دمار يف املمتلكات، 

�ضرر  وقوع  مهمة،  عاقة  انتهاء  املعي�ضة،  و�ضائل  فقدان 

ج�سماين، �فقدان ال�سبكات االأمنية �االجتماعية.

اإال  ���س��ارة،  غ��ري  تعترب  اخل�����س��ارة  ح��االت  اأن جميع  رغ��م 

�عندما  النف�س.   على  ثقاًل  االأك��رث  هو  احلياة  فقدان  اأن 

نتحدث عن فقدان احلياة يف هذه الوحدة، فاإننا ن�سري اإلى 

الظر�ف التالية:

	 موت �سخ�س مهم.
	 م�ساهدة حالة موت 

	 محا�لة غري ناجحة الإنقاذ حياة �سخ�س ما.

ال�شخ�ض املهم

اأف��راد  من  ف��ردًا  ك��ان  �سواء  منا،  قريب  �سخ�س  هو 

العائلة اأ� �سديقا اأ� زمياًل اأ� اأي �سخ�س اآخر له تاأثري 

على حياتنا.

املو�ضوع:  بهذا  �ضلة  ذات  جوانب  اأخ��رى  وح��دات  وتغطي 

نف�سية  اإ���س��ع��اف��ات  ت��وف��ري  كيفية  ت�سف   )5( ال��وح��دة 

توفري  كيفية   )7( الوحدة  تبحث  فيما  اأ�لية،  �اجتماعية 

الدعم للمتطوعني املتاأثرين باخل�سارة �احلزن

قد يكون من املوؤمل جدًا فقدان �سخ�س ما، �قد يبد� االأمل 

غري قابل للتحمل.  وينك�ضر ال�ضعور بالرتباط مع ال�ضخ�س 

اأن يجد مكانه يف احلياة  املرء  ال�سعب على  �ي�سبح من 

مرة اأخرى.  �قد ت�سبب التجربة القريبة من املوت اخل�سية 

من حد�ثه.  اأما بالن�سبة للعائلة، فاإن �فاة هذا ال�سخ�س 

الدخل  مل�سادر  كفقدان  ثانوية،  خ�سائر  اإل��ى  ت��وؤدي  قد 

�الكيان املنزيل اأ� االجتماعي.  �يف مثل هذه الظر�ف قد 

حتتاج العائلة اإلى �قت الإعادة تنظيم نف�سها.

يكون  كاأن  به،  اأم��رًا مرحبًا  املوت  يكون  االأحيان  بع�س  يف 

�سخ�س ما على �سبيل املثال مري�سًا لفرتة طويلة، بحيث 

يتوفر الوقت الكايف للتاأقلم مع فكرة موته. 
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للعائلة.  �عندما  نهاية كهذه مو�سع فرج  تبد�  ما  �غالبًا 

حتدث الوفاة املتوقعة ل�سخ�س م�سن، فاإنه ال يتم التعامل 

فاملوت يف هذه  فقدان غري ممكن حتملها.   كحالة  معها 

احلالة قد ال يعترب كارثة، بل قد يعمل على التنفي�س عن 

م�ساعر احلزن.

فقدان اأحد االأحبة

توفيت  وقد  ال�ضاد�ضة ع�ضرة من عمرها،  تبلغ مي�ضا 

مي�سا  عانت  ف��رتة.   قبل  ال�سرطان  مبر�س  �الدتها 

�تقول:  بالتوتر.   االآن  حتى  ت�سعر  زال��ت  �ما  كثريًا 

كانت اأمي �سخ�سًا مهمًا جدًا يف حياتي، �قد �اجهت 

ال�سوؤال  �يظل  ح��دث.   ما  اأقبل  كي  كبرية  �سعوبات 

يعا�دين: ملاذا مل تعد موجودة؟  �ملاذا كان ال بد لها 

من اأن تقع يف براثن؟

الفاجعة

الفجيعة هي رد الفعل العاطفي جتاه فقدان �سخ�س 

يف  طبيعية  بالفجيعة  املرتبطة  الكاآبة  �تعترب  مهم.  

ال�سهية  يف  �سعف  يرافقها  �قد  كهذا،  فقدان  حالة 

لالأكل، �االأرق �االإح�سا�س بالتفاهة.

الفقدان املفاجئ 

وردود الفعل ال�شائعة

يف  تتبعه  ف�سوف  متوقع،  غري  اأ�  مفاجئًا  امل��وت  ك��ان  اإذا 

هذه  الفعل  رد�د  تتحول  �قد  بال�سدمة.   م�ساعر  العادة 

الفعل  رد�د  توا�سلت  �اإذا  اأقوى.   انفجارات عاطفية  اإلى 

املذكورة لفرتة طويلة من الوقت، فيما يحا�ل املرء التكيف 

مع ��سع حياتي جديد، فاإنه قد يحتاج اإلى تلقي امل�ساعدة 

)اأنظر »التوتر ال�سديد« يف الوحدة 2(.

باالأ�سخا�س  ال��ق��ذف  اإل��ى  مهم  �سخ�س  �ف��اة  ت���وؤدي  ق��د 

النا�س  يفقد  فقد  متغري.   ع��امل  رح���اب  اإل���ى  امل��ت��اأث��ري��ن 

اجتاهاتهم �ي�سعر�ن باأن اأي �سيء مل يعد مهمًا.  ��سوف 

نكت�سف فجاأة جند اأن الن�ساطات �املنا�سبات، التي كانت 

مهمة يف الأ�ضبوع املا�ضي، قد اأ�ضبحت تافهة الآن.  وتتغري 

الدينية،  العقائد �القيم  املوت  االأ�لويات، كما قد يتحدى 

مما يثري اأ�سئلة �جودية حول املعاين يف العامل.

عندما يكون فقدان احلياة مفاجئًا نتيجة حلادث �سيارة اأ� 

هجوم اأ� زلزال على �سبيل املثال، ت�سبح اال�ستجابة غالبًا 

مكثفة، فلي�س هناك اأي فر�سة لال�ستعداد للخ�سارة اأ� قول 

النف�س  وجتهيز  م�ضتكمل  غري  عمل  لإمتام  اأو  وداع،  كلمة 

�ال�سعور  �الغ�سب  �االإن��ك��ار  ال�سدمة  �تعترب  للفجيعة.  

بالذنب �االكتئاب �الياأ�س �ال�سعور بفقدان االأمل من رد�د 

الفعل ال�سائعة عندما يحدث املوت فجاأة.
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جتربة عقدة الذنب

لدى ال�شخ�ض الناجي

جل�س خالد م�سرتخيًا على الكنبة.  فقد جنا لتوه من 

كارثة ت�سبب بها اإرهابيون .  �الحظ خالد اإح�سا�سا 

نف�سه  ي�ساأل  كان  داخله.   يف  يكرب  بالذنب  متناميًا 

الكثري�ن؟  م��ات  فيما  اأن��ا  اأعي�س  »مل��اذا  با�ستمرار: 

�ملاذا اكتفيت بالوقوف هناك بينما كانت العمارات 

تتها�ى من حويل؟« عانى خالد من م�سكلة يف الندم، 

اأح�س  �قد  الكارثة.   م�ساهد  توؤرقه  معز�اًل  �اأ�سبح 

بعدم الراحة �بالعار ب�سبب عدم �جود »ق�سة لديه 

ينظر  ما.   ل�سخ�س  م�ساعدته  كيفية  حول  لري�يها« 

خالد اإلى نف�سه كرجل قوي قادر لكنه ت�سرف كجبان 

يف �قت كان فيه االآخر�ن بحاجة اإليه.  لقد كان خالد 

يعاين من عقدة ذنب الناجي.

امل�ضببة  اأو  املفاجئة  امل��واج��ه��ات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يفر�س 

التحديات  ع��ددًا من  �ال��وف��اة  امل��وت  ح��االت  مع  لل�سدمة 

التعامل  ال�سعب  من  ي�سبح  املثال  �سبيل  فعلى  املعقدة.  

النجاة  اأو  النتحار،  على  اأق��دم  �ضخ�س  ق�ضة  �ضماع  مع 

التايل  الق�سم  �ي�سف  اآخ����ر�ن،   فيها  م��ات  ك��ارث��ة  م��ن 

اال�ستجابات املختلفة لتجربة الفقدان املفاجىء.

عقدة ذنب الناجي

يف حاالت الفقدان املفاجئ خ�سو�سًا، قد يكت�سف الناجون 

اأن ذكريات احلادث ت�سيطر على عقولهم.  �قد يعانون من 

عقدة ذنب الناجي �يت�ساءلون عن �سبب بقائهم على قيد 

احلياة، فيما ق�سى اآخر�ن نحبهم.  �يعتقد هوؤالء باأنه كان 

باإمكانهم اأ� كان عليهم اأن يفعلوا �سيئًا ملنع املاأ�ساة.  �قد 

يتهم االأبوان نف�سيهما بعدم قدرتهما على حماية اأطفالهما 

�اإنقاذهم.  �قد تطلق عقدة ذنب الناجي الرغبة لديه يف 

االنتحار.

رمبا يعتقد االأفراد الذين يتعاملون مع هذه امل�ساعر اأنهم 

قد ظفر�ا بفر�س طيبة على ح�ساب اآخرين،  �رمبا يظنون 

اأي�سًا اأنهم من خالل محا�لة اإنقاذ حياتهم، تعمد�ا اإحلاق 

االأذى بحياة اأ�سخا�س اآخرين.  �يف مثالنا حول خالد، فاإنه 

يتحمل م�سوؤ�لية عدم م�ساعدة مئات �رمبا اآالف االآخرين.  

�بداًل من لوم االإرهابيني، فانه يعمد اإلى اإلقاء اللوم على 

نف�سه ب�سبب اإنقاذه حلياته،

تذكر اخل�شائر 

�سرير  �سنة( �هي جال�سة على  تتذكر موكيا )28 

جمهورية  يف  كاتانغا  اإقليم  يف  لالجئني  مخيم  يف 

يف  عانتها  التي  اخل�سائر  الدميقراطية  الكونغو 

اأقاربها  العديد من  ال�سهور االأخ��رية.  فقد مت قتل 

�راحوا  قريتها  متمرد�ن  اجتاح  عندما  �جريانها 

ا�ستمرت  قتل  موجة  يف  بيت  اإلى  بيت  من  ينتقلون 

�ساعات.  �متكنت موكيا �ز�جها �اأطفالهما االأربعة 

من الهر�ب تاركني �راءهم جثث اأفراد من العائلة 

�اأ�سدقاء.
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االآخرين.   مل�ساعدة  املحرتقة  البنايات  اإلى  العودة  �عدم 

مل  »لو  اأنه  القائل  املنطقي  غري  باالعتقاد  خالد  �يتم�سك 

باإمكانه بطريقة  النحو«، فرمبا كان  يكن جبانًا على هذا 

بطولية اأ� �سوبرمانية اأن ينقذ حياة النا�س.

اإزاء خ�سارة االأحبة  اأفعالهم  فيما يتعامل النا�س مع رد�د 

النا�س  من  لكثري  بالن�سبة  املهم  من  فاإن  مختلفة،  بطرق 

اأ� العار التي  اإليهم ب�ساأن م�ساعر الذنب  اإن يتم التحدث 

اإلى  �التحول  التنامي  من  امل�ساعر  تلك  ملنع  بها  يح�سون 

م�ساعر ال ميكن حتملها.  �اأن من املهم موا�سلة احلياة بعد 

التجربة، لكن ذلك يبد� م�ستحياًل اإذا كان ال�سعور بالذنب 

اأ� العار ي�سيطران على العقل.

االنتحار

املفاجئ  الفقدان  اأن��واع  اأك��ر  من  واح��دًا  النتحار  يعترب 

االأك��رث  �اأن��ه  كما  حتمله  العائلة  ت�ستطيع  ال  حيث  اإي��الم��ًا 

�سعوبة يف جمال التعامل معه.  �هناك عدة اأ�سباب لذلك.  

االإن�سان.   يد  فيه  تت�سبب  متعمد  عمل  اأ�اًل  بطبيعته  فهو 

يف  �سرية  االنتحار  على  االإق���دام  اأ�سباب  تكون  �ث��ان��ي��ًا، 

الغالب.  �نتيجة لذلك، �ف�ساًل عن احلزن �االأ�سى، فقد 

ي�سعر االأحياء الباقون بالغ�سب جتاه ال�سخ�س الذي اأقدم 

على االنتحار.  �قد ي�سعر�ن بالذنب اأي�سًا لعدم اإدراكهم 

خطورة الو�سع، اأ� لعدم بذلهم جهدًا اأكرب ملنع االنتحار.  

والغ�ضب  بالعار  �ضعور  املوت  النوع من  ينتج عن هذا  وقد 

اإليهم  �جه  اأ�  اأنف�سهم  العائلة  اأفراد  الم  ما  اإذا  �الذنب، 

اآخر�ن اللوم جتاه عملية االنتحار.  �يف حاالت الكوارث اأ� 

يف اأعقاب احلوادث الكبرية يلجاأ اأنا�س اأكرث اإلى االنتحار 

من اأ�لئك الذين يقدمون على مثل هذا العمل يف الظر�ف 

االمنة.

طقو�ض الدفن

باأن يحزنوا،  للنا�س  ت�سمح  الدفن طقو�سًا  اإجراءات  متثل 

اإلى  املوت  اأحدثها  التي  الفو�سى  مرحلة  من  يعرب�ا  �باأن 

ممار�سة  ثم  �من  امل��وت  تقبل  خاللها  يتم  اأخ��رى  مرحلة 

الدفن  ب��اإج��راء  القيام  باالإمكان  يكن  مل  ف��اإذا  احل���زن.  

املنا�سب، قد ت�سعر العائلة بالذنب مما يطيل فرتة احلزن 

لديها.  �تعطي مثل تلك الطقو�س معنى دينيًا اأ� ر�حيًا كما 

اإقرارًا  اإقامة املنا�سبات  توفر الراحة للمفجوعني.  �توفر 

عامًا باأهمية املتوفى للمجتمع املحلي.  �اإذا �سارك رئي�س 

للذين ت�سرر�ا  تقام  املثال يف منا�سبة  البلدية على �سبيل 

الراحة  بع�س  ذل��ك  يوفر  فقد  مفجع،  قطار  ح��ادث  من 

لالأقارب �يبني اأن اأفراد عائالتهم مل يتم ن�سيانهم.  كما 

متثل اإقامة املنا�سبات جتربة م�سرتكة للعائلة �االأ�سدقاء، 

�ت�سكل نقطة بداية للتحا�ر حول املتوفى فيما بعد.

ال  ق��د  مفقود،  �سخ�س  جثمان  على  العثور  يتم  مل  اإذا 

ال�سخ�س  باأن هذا  الفهم  اأ�  الت�سديق  العائلة من  تتمكن 

اأن  يف  باالأمل  العائلة  اأف��راد  يتعلق  �قد  بالفعل.   تويف  قد 

يكون ال�سخ�س على قيد احلياة.  �يف الكوارث �النزاعات 

طويلة.   ف��رتات  مفقوديهم  عن  الناجون  يفت�س  العنيفة 

يف  �ال��دخ��ول  خ�سارتها  تقبل  ع��ن  ال��ع��ائ��الت  تعجز  �ق��د 

مرحلة احلزن اإذا مل يتم تاأكيد الوفاة، ومل يتم ا�ضرتجاع 

اجلثة، اأ� اإذا كانت اجلثة موجودة �لكن من غري امل�سموح 

االأ�سخا�س  تتبع  ن�ساطات  �تعترب  ر�ؤيتها.  العائلة  الأف��راد 

املفقودين �ا�ستعادة الر�ابط العائلية التي تنفذها اللجنة 

لل�سليب  الوطنية  �اجلمعيات  االأحمر  لل�سليب  الد�لية 

الوا�سحة  لتوفري ال�سورة  االأحمر �الهالل االأحمر، مهمة 

لالأ�سخا�س املت�سررين.
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الياأ�ض ب�شبب املجهول

على  ك���ان  حياتهما،  يف  ان��ت��ظ��ار  ف���رتة  اأط����ول  ب��ع��د 

تواجها  اأن  لينا  �ابنتها  ع��ام��ًا(   62( األك�سندرا 

�ابنة  اإلينا  اإبنة  �اإينا  الك�سندرا  حفيدات  احلقيقة: 

ح�سار  اأع��ق��ب  ال���ذي  ال��ق��ت��ال  يف  هلكن  اآال  اأخ��ي��ه��ا 

املدر�سة يف بي�سالن.  لقد ا�ستغرق العثور على جثث 

القائمون  عر�س  طوياًل.  �قتًا  امل�سرحة  يف  الفتيات 

على امل�سرحة على االأهل كومة من اجلثث املحر�قة 

على  »تعرفنا  قائلة:  لينا  �تتذكر  املالمح.   �معد�مة 

اإينا من �سب�سبها«.  �ت�سيف »علمت اأنها هي، لكنني 

�ا�سلت البحث مدفوعة باعتقاد يائ�س باأنها ما زالت 

على قيد احلياة«.  �قد مت دفن الفتيات معًا يف قرب 

�احد يف املقربة الواقعة خارج بي�سالن.  �كغريها من 

الن�ساء يف بي�سالن، تز�ر لينا املقربة يوميًا.

احلزن – ا�شتجابة لفقدان االأحبة

عن  التخفيف  هدفها  موؤملة  �لكنها  طبيعية  عملية  احلزن 

ال  �سر�رية  تعديل  عملية  احلزن  اإن  املت�سرر.   ال�سخ�س 

للمحبة  امتداد  هو  احل��زن  اإن  يقال  �قد  جتنبها.   ميكن 

التي ي�ضعر بها ال�ضخ�س املفجوع جتاه ال�ضخ�س املتوفى.

يف بداية احلزن، قد يفكر ال�ضخ�س املفجوع طوال الوقت، 

بال�سديق اأ� القريب الذي فقده، �يتذكر مواقف �حلظات 

فقد  �االأ�سى،  احل��زن  عن  �ف�ساًل  معه.   اأم�ساها  مهمة 

تتولد م�ساعر غ�سب �كراهية خالل هذه الفرتة.
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جماالت التكيف االأربعة

التكيف مع االأو�شاع اجلديدة

خ��ال ف���رتات احل���زن، ل ب��د م��ن التكيف م��ع الأو���ض��اع 

اجلديدة يف اأربعة جماالت كي ي�ستطيع املفجوعون من اأن 

ي�ستمر�ا يف حياتهم. �يت�سمن ذلك ما يلي:

	 االإقرار العاطفي بحد�ث الفجيعة
-  »ابنتي لن تعود يل اأبدًا«.

	 التغلب على م�ساعر احلزن
الياأ�س. الغ�سب،  –البكاء، 

الأو���ض��اع  م��ع  للتكيف  عملية  خ��ط��وات  على  	 الإقدام 
اجلديدة، كال�سعي للح�سول على م�ساعدة من اجلريان، 

اأ� اإيجاد مكان جديد للعي�س اإذا لزم االأمر.

	 االلتفات اإلى  امل�ستقبل �تعلم كيفية التعاي�س مع ذكرى 
ال�سخ�س املفقود.

يف  اأبوابهم  �اإق��ف��ال  العزلة  اإل��ى  النا�س  احل��زن  يدفع  قد 

�جوه االآخرين.  من املمكن فعل ذلك لفرتة، لكنها يجب 

اأال ت�ستمر.  اإذ من املهم للمفجوعني ال�سعي للتخل�س من 

ال�سخ�س الذي مت فقده، حتى ميكن اال�ستمرار يف احلياة 

�من  حياتهم.   لدخول  اآخرين  الأ�سخا�س  مكان  �اإيجاد 

املهم اأي�سًا اأن يفهم املفجوعون اأنه من الطبيعي اأن يكون 

املرء �سعيدًا �اأن يلجاأ لل�سحك.  اإن احلزن عملية عاطفية 

طويلة ��سعبة – من حيث الوقت �االإح�سا�س.

احلزن على اأكرث من �شخ�ض

عملية  ت�سبح  �سخ�س  من  اأك��رث  عائلة  اأ�  ف��رد  فقد  اإذا 

احلزن اأكرث تعقيدًا.  �الأن امل�ساعر جتاه اأ�سخا�س مختلفني 

ال تكون هي امل�ساعر نف�سها، فاإن امل�ساعر جتاه كل �سخ�س 

ي�سعر  �قد  االأخ��رى.   عن  مختلفة  �ستكون  املفقودين  من 

باحلزن  اإح�سا�سهم  لعدم  الذنب  اأ�  باالرتباك  املفجوعون 

ي�ساعد  �ما  بغريهم.   مقارنة  معينني  اأف��راد  جتاه  الكايف 

الطبيعي  من  اأنه  للمفجوع  يو�ضح  اأن  احلالة  مثل هذه  يف 

الطرق  �م��ن  مختلفة.   م�ساعر  لديه  تكون  اأن  �اجل��ائ��ز 

من  كل  مع  التعامل  امل�ساألة  ه��ذه  جت��اه  للتفكري  اجليدة 

يبد� غريبًا  املفقودين ب�سورة منف�سلة.  �قد  االأ�سخا�س 

اأن من ال�سر�ري الناأي باحلزن جانبًا فيما يتعلق ب�سخ�س 

من  يكون  ال  قد  �لكن  اآخ��ر،  جت��اه  باحلزن  �ال�سعور  م��ا، 

املمكن احلزن على �سخ�سني معًا يف �قت �احد.

اإذا كانت امل�شاعر غام�شة

اإذا كانت امل�ساعر غام�سة جتاه ال�سخ�س املتوفى، فقد يتم 

�الندم  املختلطة كالراحة  فامل�ساعر  قطع عملية احلزن.  

ال�سعب  م��ن  �جتعل  املت�سرر  ال�سخ�س  تربك  �ال��ذن��ب 

الرتكيز على احلزن.  �يحدث ال�سيء نف�سه اإذا �ساد �سعور 

باأن العاقة مل تكن وا�ضحة اأو اإذا كان هناك نزاع مل يحل.  

قبوله  خالل  من  املت�سرر  ال�سخ�س  م�ساعدة  ميكن  �هنا 

للم�ساعر املتناق�سة – للتاأكيد له باأن من اجلائز �الطبيعي 

اأن ي�سعر املرء باأمور كثرية مختلفة جتاه املتويف.

االقرار العاطفي 

بحدوث الفجيعة

االقرار على 

خطوات عملية 

للتكيف

التغلب

 على م�شاعر 

احلزن

االلتفاف 

الى امل�شتقبل
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احلزن بعد املوت املفاجئ

غالبًا ما يكون احلزن بعد الوفاة املفاجئة اأ� غري املتوقعة 

مختلفًا عن احلزن الذي يعقب الوفاة املتوقعة. �قد ين�ساأ 

�خا�سة عندما  مقبول �غري عادل،  املوت غري  باأن  �سعور 

ت�سبح الظر�ف املعي�سية �سعبة بالن�سبة لالأحياء.  �تنطبق 

هذه احلالة يف الغالب على االأرامل �االأيتام.  �اإذا ما ترتب 

على ال�سخ�س اأ� العائلة املفجوعة مواجهة خ�سائر �م�ساكل 

اأ�  لالجئني  مخيم  اإلى  لالنتقال  اال�سطرار  مثل  اإ�سافية 

ي�سود  فرتات  جمابهة  اأ�  ع�سكرية،  ن�ساطات  من  الهر�ب 

فيها نق�س يف االأغذية �املالجىء، فقد يتم تاأجيل احلزن 

�اال�ست�سعاف  اخل��وف  م��ن  طاغية  مب�ساعر  تعكريه  اأ� 

�العجز.

البوؤ�س،  �سديدة  ظر�ف  ظل  يف  ما  �سخ�س  يتوفى  عندما 

احلياة  قيد  على  الباقني  االأ�سخا�س  على  ت�ستحوذ  فقد 

اللذين عا�سهما ذلك ال�سخ�س  اأفكار حول املعاناة �االأمل 

ذلك  اأحياء  خرب  ما  اإذا  فاإنه  احلقيقة  �يف  �ف��ات��ه.   قبل 

امل�سهد، 

االنطباعات  حتمل  على  ق��ادري��ن  يكونون  ال  ق��د  فاإنهم 

العنيفة التي تقع عندئذ.  �ميكن حلادث �سادم من هذا 

اأو  النوع اأن ي�ضو�س على عملية احلزن.  كما ميكن ل�ضور 

ذكريات املوت اأن ت�سبب الكثري من االأ�سى اإلى احلد الذي 

لكن  امليت.   ال�سخ�س  تذكر  اإلى جتنب عملية  املرء  يدفع 

ال�سخ�س  باأن  االعتقاد  اإلى  االآخرين  يدفع  اأال  يجب  ذلك 

املعني قد اأ�سبح غري مهتم بال�سخ�س املتوفى.

 )Complicated Grief(احلزن املعقد

�اأ�سابت  اأن عملية احلزن قد توقفت  يعني احلزن املعقد 

العقلي  الأداء  يختل  عندئذ  بال�ضلل.   املفجوع  ال�ضخ�س 

�االجتماعي االعتيادي، �يفقد ال�سخ�س املت�سرر االأمل يف 

كل �سيء، �ي�سعر بالعجز كما اأنه قد ال يرغب يف القيام باأي 

�سيء �سوى اال�ستلقاء يف ال�سرير طوال اليوم.  �ي�سبه هذا 

الو�سع االكتئاب اإلى حد كبري.  �ف�ساًل عن ذلك قد ي�سمع 

املفجوع �ضوت املتوفى.  واإذا توا�ضلت مثل هذه الأعرا�س 

ن�ضاط، يجب  اإ�ضارة لوجود  الزمن دون  لفرتة ممتدة من 

ال�سعي اإلى احل�سول على م�ساعدة املهنيني.

الدعم االجتماعي – 

جزء مهم يف عملية التعايف

اأمرًا  يكون  اأال  يجب  �سعب  �قت  �سخ�س مير يف  دعم  اإن 

اأمور �سغرية كال�سماح  اأ� �سعبًا.  �غالبًا ما تنجح  معقدًا 

العواطف  التعبري عن  اأ�  ات�سال هاتفي  اإجراء  اأ�  بالبكاء 

االجتماعي  ال��دع��م  �يلعب  ك��ب��ري.   اخ��ت��الف  اإح���داث  يف 

املقدم من العائلة �االأ�سدقاء د�رًا مهمًا يف جتنب احلزن 

املعقد.  �من املهم م�ساعدة النا�س على موا�سلة حياتهم 

بعد عمليات الفقدان غري املحتملة تقريبًا.  �يعترب الدعم 

القدرة على  ا�ستعادة  ي�ساعد على  االجتماعي عاماًل قويًا 

املواجهة �على التعايف.

عدم ا�شتيعاب الفقدان يوؤدي

 اإلى االكتئاب

عند فقدان �سخ�س تربطك به �سلة عاطفية عميقة، 

من الطبيعي اأن حتزن. �قد يكون احلزن طاغيًا اإلى 

درجة ال يتمكن ال�سخ�س املت�سرر من التعامل معها. 

اخل�سارة  ا�ستيعاب  يتم  اأال  املمكنة  العواقب  �م��ن 

احلياة.   يف  اال�ستمرار  ال�سخ�س  ي�ستطيع  ال  بحيث 

يف  ثابتًا  �يبقى  للغاية،  حزينًا  ال�سخ�س  يظل  �قد 

مربع احلقيقة التي كان يتقا�سمها مع املتوفى.

يف  حت�سن  اأي  يحدث  �مل  كهذه  حالة  ���س��ادت  اإذا 

الو�سع خالل اأ�ل �ستة �سهور، يجب اإحالة ال�سخ�س 

مخاطر  هناك  اأن  طاملا  متخ�س�سة،  م�ساعدة  اإلى 

على  القدرة  ب�سبب عدم  االكتئاب  تطور  كبرية من 

ا�ستيعاب احلزن.
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اأحباء  فقد�ا  اأن��ا���س  بني  االكتئاب  ح��د�ث  احتمال  �يقل 

لهم �يتلقون م�ستوى عاليًا من الدعم االجتماعي، مقارنة 

باأنا�س يتلقون م�ستوى منخف�سًا من ذلك الدعم.  �تزداد 

االكتئاب،  �سد  للحماية  كاآلية  االجتماعي  الدعم  اأهمية 

طبقًا حلجم اخل�سارة.

ي�سهم التعبري عن التعاطف �الدعم من قبل اأنا�س اآخرين 

على  املت�سررة  �العائالت  االأ�سخا�س  ق��درة  حت�سني  يف 

عمليًا  دعمًا  النا�س  �يوفر  �احلزن.   الفقدان  مع  التعامل 

اأ�  اإلى العائلة على �سبيل املثال  مهمًا باإح�سارهم الطعام 

اإج��راءات �طقو�س  امل�ساركة يف اجلنازات �غري ذلك من 

ممار�سة احلزن �البقاء مع العائلة يف االأ�قات ال�سعبة.

امل�شاعدة لي�شت

دائمًا �شعبة

اأقدم طفل يف الرابعة من عمره على طريقة ب�سيطة 

م��وؤخ��رًا.  ز�ج��ت��ه  فقد  ال��ذي  امل�سن،  ج��اره  لتعزية 

اإلى �سديقه  فعندما راأى الطفل جاره يبكي، ذهب 

�عندما  هناك.   جال�سًا  �بقي  ح�سنه  اإل��ى  �ت�سلق 

»ال  الطفل:  لها  ق��ال  جل��اره،  فعله  عما  اأم��ه  �ساألته 

�سيء، لقد �ساعدته فقط على البكاء«.

اأمور ينبغي القيام بها واأخرى

ينبغي جتنبها لدى م�شاعدة املحزونني

اأمور ينبغي القيام به

باخل�سارة  ت�سلم  �اأن  املتوفى  ال�سخ�س  تذكر  	 اأن 
نتيجة �فاته

	 ا�ضتمع اإلى ال�ضخ�س املفجوع
	 تذكر باأن احلزن هو طريقة للتعبري �اأن ال�سخ�س 
�سوف يحتاج لدعم متوا�سل حتى بعد م�سي �قت 

طويل على حد�ث الفاجعة

اأمور ينبغي جتنبها

	 ال تردد عبارات مثل »الزمن يتكفل بتلك اجلر�ح«، 
اأ� »�سرعان ما �سيمر احلدث« ... اإلى اآخره.

ال�سخ�س  فيها  ي��ح��زن  ال��ت��ي  الطريقة  ت��ق��ارن  	 ال 
بطرائق االخرين

تغيريات  اإحداث  املفجوع على  ال�ضخ�س  ت�ضجع  	 ل 
رئي�سية يف حياته

ت��ق��ول الم���راأة  ك���اأن  اخل�����س��ارة  تعوي�س  ت��ق��رتح  	 ال 
مفجوعة: »بامكانك اجناب طفل اآخر«، اإلى اآخره

ال�سبكة  �اإذا كانت  االإج��راءات املالئمة،  اإذا ما مت اتخاذ 

االجتماعية تقوم بالدعم الالزم، �اإذا كان لدى االأ�سخا�س 

املفجوعني الوقت الكايف للحزن، فاإن ال�سخ�س �سيتقبل يف 

ي�ستطيع  �بالتدريج  كحقيقة.   املوت  الغالب،  �يف  النهاية 

التي  املدة  طول  اأما  العائلية.   احلياة  يف  امل�ساركة  ه��وؤالء 

تتطلبها عملية التكيف فتعتمد على ظروف الفقدان، ونوع 

العاقة مع املتوفى وحجم ونوع الدعم املقدم.
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الدعم العام

حل�سور  مالب�سي  ارت����داء  ع��ل��ى  اأخ��ت��ي  �ساعدتني 

منها  اخرجوا  ت�سل.  عربة  راأي��ت  �فجاأة  اجلنازة.  

– كان  ��سرا�سف  �ط��ا�الت  �معجنات  قهوة  ماكينة 

هناك كل �سيء.  لقد فكر اأخي يف كل �سيء، �خطر 

ببايل اأن النا�س �سياأتون لتنا�ل فنجان قهوة يف �قت 

 40 ياأتي ما بني  اأن  اأب��دًا  اأت�سور  اأنني مل  اإال  الحق، 

�50 �سخ�سًا.

  

�شبل تقدمي امل�شاعدة

تف�سري  قبول  مبكان  االأهمية  من  اأنه  اإذ  بانتباه,  ا�شتمع 

ال�ضخ�س املفجوع لاأحداث والإقرار مب�ضاعره واحرتامها.  

امنح املفجوعني الوقت الكايف للتحدث عن خ�سارتهم متى 

ال�سخ�س  يحتاج  ما  غالبًا  اأراد�ا.   اأ�  ذلك  يف  رغبوا  ما 

ال�ستيعاب  كو�سيلة  اأخ��رى  تلو  مرة  الق�سة  ي��ر�ي  اأن  اإل��ى 

التجربة.  ورمبا يح�س املفجوع باحلاجة للتحدث حول عدة 

امور عملية كاجلنازة �تغيري امل�سكن، كما قد يتحدث عن 

امل�ضاكل القت�ضادية اأثناء فرتة حزنه.  و�ضاعد املفجوع يف 

التو�سل اإلى القرارات الكبرية الالزمة يف اأعقاب الوفاة، 

اأمكن، االنتظار قلياًل قبل  اإن  اأنه من اجليد،  �لكن تذكر 

اتخاذ اأي قرارات رئي�سية.

قدم رعاية عامة وم�شاعدة عملية: قد ي�سعر ال�سخ�س 

ال  درج��ة  اإل��ى  الفقدان  حالة  بطغيان  عائلته  اأ�  احلزين 

يعرفون معها كيف يطلبون امل�ساعدة �ماذا يطلبون.  ميكن 

االأطفال  �رعاية  الطعام  �جبات  باإعداد  امل�ساعدة  تقدمي 

ببع�س  �امل�ساعدة  باملهمات  �القيام  الهاتف  على  �ال��رد 

الرتتيبات التذكارية اأ� عر�س االت�سال ب�سخ�س ما ميكن 

اأن يحتاج اإليه املفجوع.

اقرتح مرافقة املفجوع اإلى اإحدى جمموعات الدعم 

ال��ز�اج  كذكرى  الوقت  م��ر�ر  �مع  منا�سبًا،  ذلك  بدا  اإذا 

�العطل �عيد ميالد املتويف، اإلى اآخره.  فالنا�س يحبون اأن 

ي�سعر�ا باأن االآخرين ما زالوا يتذكر�ن مفقوديهم املهمني.  

رغبات  اتبع  العملية،  امل�ساعدة  بعر�س  قيامك  �ل��دى 

تتعلق  م�سوؤ�ليات  اأي��ة  حتمل  �جتنب  املت�سرر  ال�سخ�س 

بالو�سع اأكرث مما يرغب به االأفراد املعنيون اأ� يحتاجونه.

بادر اإلى اتخاذ ترتيبات الإقامة �شعائر خا�شة باإحياء 

ذكرى املتوفني, قدم امل�ساعدة ملجموعة اأ� جمتمع محلي 

لتنظيم �تخطيط ترتيبات خا�سة باإحياء ذكرى املتوفني، 

اأ� قم باإعداد لوحة اإعالنات تذكارية تل�سق عليها الر�سائل 

�االأ�سعار �ال�سور اخلا�سة باملتوفني. اأكتب مالحظات تنم 

عن التعاطف �الدعم للمت�سررين من الوفاة.  �يف ذكرى 

اأزه��ار يف حديقة  اأ� �سجريات  �سجرة  بزراعة  قم  املتوفى 

وا�ضعل ال�ضموع اأو قم باإن�ضاء املواقع الإلكرتونية.

حول  املعلومات  من  مزيدًا   )5( التدريبية  الوحدة  تقدم 

الوحدة )6( كيفية  بينما ت�سف  امل�ساعدة،  كيفية تقدمي 

دعم االأطفال املفجوعني.

الدعم اجلماعي

تذكاريًا  ح��دث��ًا  الفنلندي  االأح��م��ر  ال�سليب  نظم 

ت�سونامي  يف  �سقطوا  ال��ذي��ن  ال�سحايا  الأق����ارب 

املحيط الهندي.  �اأعطي امل�ساركني اأطباقًا ��سموعًا 

اأن  عائلة  لكل  ميكن  حيث  �اح���دة،  مل��رة  ت�ستخدم 

م�ستخدمني  املتوفني،  لالأقارب  تذكاريًا  طبقًا  تعد 

اإل��ى  اخل��ري��ف،  �اأ�راق  �ال��زه��ور  الفحم  طبا�سري 

اآخره. �قد نرثت االأطباق يف البحر �هي م�ساءة،.

لقد �فرت هذه املنا�سبة للم�ساركني الفر�سة لتذكر 

موتاهم، �رمزت اإلى حاجتهم الإطالق �سراح هوؤالء 

املوتى.
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الدعم النف�شي - االجتماعي القائم 

على املجتمع املحلي

النقاط املطلوب تعلمها

	 ما هو تعريف املجتمع �املجموعات امل�ست�سعفة؟
	 الرت�يج للرفاه النف�سي-االجتماعي يف املجتمعات املحلية

	 الدعم املرتكز على املجتمع املحلي
	 تاأهب املجتمع املحلي

تتاأثر جميع اجلوانب املتعلقة بحياة النا�س، بالعادات 
املحلية.   ملجتمعاتهم  �الثقافية  االجتماعية  �املمار�سات 

لذلك، تختلف تاأثريات احلوادث املنتجة لالأزمات ���سائل 

باختالف  التكيف،  �ط��رق  �احل��زن  الفقدان  مع  التعامل 

اأهمية  ل�سرح  التدريبية  الوحدة  هذه  �ت�سعى  الثقافات.  

حول  اقرتاحات  �تقدم  �الثقافية،  االجتماعية  العوامل 

القائمة  �النف�سية  االجتماعية  الن�ساطات  ممار�سة  كيفية 

تلك  اأن  ذل��ك  يعني  اأن  د�ن  املحلي،  املجتمع  اأداء  على 

�يتعلق  �ح��ده.   املحلي  املجتمع  على  تقت�سر  الن�ساطات 

�تنفيذ  تطوير  خاللها  من  ميكن  التي  بالطريقة  االأم��ر 

ارتباطها  �كيفية  �النف�سي،  االجتماعي  الدعم  ن�ساطات 

بحياة املجتمع املحلي.

�ال��ه��الل  االأح��م��ر  ال�سليب  ح��رك��ة  تعمل  اأ���س��ب��اب،  ل��ع��دة 

االأحمر لرت�يج الرفاه النف�سي �االجتماعي مع �من خالل 

التي  الذاتية  امل�ساعدة  خالل  فمن  املحلية.   املجتمعات 

اأية كارثة  املحلي ميكن مواجهة عواقب  املجتمع  ميار�سها 

موؤهلة  املحلية  املجتمعات  اإن  لالأزمات.   اأ� حادث م�سبب 

اأ�  االأفراد  للتعامل مع م�سكالت يواجهها  اأ� ميكن دعمها 

املجموعات يف اإطار املجتمع املحلي ذاته.  �ال متلك الكثري 

�هذه  العقلية.   لل�سحة  نظام  اأي  املحلية  املجتمعات  من 

�الهالل  االأحمر  ال�سليب  حركة  بها  تتمتع  ك��ربى  ميزة 

املجتمع  على  مرتكز  باأ�سلوب  العمل  على  القادرة  االأحمر 

املحلي من خالل �سبكتها الوا�سعة من املتطوعني املحليني.

ما املق�شود مب�شطلح »املجتمع املحلي«

املجتمع املحلي هو جمموعة من النا�س يعي�سون معًا يف 

بلدة اأ� قرية اأ� �حدة �سكانية اأ�سغر. اإال اأن باالإمكان 

تعريف املجتمع املحلي اأي�سًا كاأي جمموعة من النا�س 

معينة  اأ�سياء  يت�ساطر�ن  اأ�  بع�سهم،  مع  يتفاعلون 

ينتمون  الذين  اأ�لئك  املثال  �سبيل  �على  كمجموعة، 

اإلى نف�س د�ر  اإلى ذات املجموعة العرقية، �يذهبون 

العبادة، �الذين يعملون كمزارعني، اأ� كمتطوعني يف 

املنظمة نف�سها.

الرتويج للرفاه النف�شي-

االجتماعي يف املجتمع املحلي

»غطاء«  النا�س  احلماية  عوامل  متنح  العملية،  احلياة  يف 

النف�سي  التاأثري  احتماالت  يقل�س  �اجتماعيًا، مما  نف�سيًا 

املعاناة.  اأ�  امل�ساعب  مواجهة  عند  ال�سلبي  �االجتماعي 

�تت�سمن بع�س عوامل احلماية:

	 االنتماء اإلى عائلة اأ� جمتمع محلي يوفران الرعاية.
	 التم�سك بالتقاليد �الثقافات.

	 امتالك اإميان ديني قوي اأ� عقيدة �سيا�سية متنح ال�سعور 
باالنتماء اإلى �سيء اأكرب من ال�سخ�س ذاته.
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العالقات  املهمة  ت�سمل عوامل احلماية  بالن�سبة لالأطفال 

يف  االجتماعي  �الدعم  البالغني  مع  امل�ستقرة  العاطفية 

اإطار العائلة �خارجها.

من  ه��ذه  احلماية  ع��وام��ل  تعزيز  يف  امل�ساعدة  ن�ستطيع 

على  بال�سيطرة  اح�سا�سًا  �اإعطائهم  النا�س  متكني  خالل 

حياتهم.  �يتم ذلك ب�سكل رئي�سي من خالل اإن�ساء هياكل 

ت�سمح للنا�س بامل�ساركة ب�سورة اأكمل يف ن�ساطات املجتمع 

املحلي.   اإن لدى النا�س رغبة طبيعية يف االنتماء �اال�سهام 

هذه  كانت  �سواء  اأ��سع،  اجتماعية  جمموعة  ن�ساطات  يف 

اأ�سياء  �ت�سكل  املحلي.   املجتمع  اأ�  العائلة  هي  املجموعة 

ميار�سها النا�س معًا كح�سور املنا�سبات الدينية �التجمعات 

ممار�سة  اأ�  ال�ساي  ك��وب  ح��ول  االلتقاء  اأ�  االجتماعية 

للتعامل مع  اأ� جمرد تبادل االأخبار، طرقًا مهمة  االألعاب 

اليومية  الن�ساطات  امل�ساركة �سواء يف  االأزم��ات.  �ت�ساعد 

النف�سي  للرفاه  ال��رت�ي��ج  يف  التعليمية  ا�  الرت�يحية  اأ� 

االجتماعي.  �بهذه الطريقة ي�ستعيد النا�س ال�سعور لديهم 

باالنتماء  �ال�سعور  احلياة،  جوانب  بع�س  على  بال�سيطرة 

يتخل�س  الن�ضاط  ممار�ضة  خال  ومن  املجتمع.   واإف��ادة 

النا�س من التوتر �يكت�سبون الكثري من الطاقة املطلوبة.

املجتمع املحلي هو الذي ي�شكل الفرد

من اأجل دعم ا�سرتاتيجيات التكيف يف جمتمع محلي، فاإن 

من املهم معرفة معتقداته �قيمه. 

التمكني

عندما ميتلك النا�س ال�سيطرة على عوامل حا�سمة 

ي�سبحون  بالعجز،  دائ��م��ًا  ���س��ع��ورًا  لهم  ت�سبب 

ا�ستعادة  اأ�  بامتالك  يتعلق  فالتمكني  متمكنني.  

بحياة  املتعلقة  ال��ق��رارات  التخاذ  الالزمة  القوة 

املرء.  فالتمكني هو هدف �طريقة يف الوقت ذاته.

الرفاه النف�شي االجتماعي

 )Psychosocial Well-Being(

االيجابية  احلالة  االجتماعي  النف�سي  الرفاه  ي�سف 

لل�سخ�س عندما يحقق النجاح.  �تتاأثر احلالة بتداخل 

العوامل النف�سية �االجتماعية.

نواح  يف  البع�س  بع�سها  عن  املحلية  املجتمعات  �تختلف 

عدة، �عند تي�سري عملية الدعم النف�سي االجتماعي، فمن 

يختلف  املثال  �سبيل  �على  فر�سيات.   ��سع  ع��دم  املهم 

النا�س ب�ساأن ما يوؤمنون به اأ� يفهمونه فيما يتعلق باحلياة 

�املوت.  �ميكن اأن تكون هناك اأي�سًا اختالفات حول كيفية 

ال  م�ساعر  مع  النا�س  تعامل  �كيفية  امل�ساعر  عن  التعبري 

ميكن التعبري عنها مبا�سرة.

ال�سائدة يف  الثقافية  �التفاهمات  قد يتم فهم املمار�سات 

جمتمع  عن  متامًا  تختلف  بطريقة  معني،  محلي  جمتمع 

محلي اآخر.

اإلى  االأبي�س  اللون  يرمز  املثال،  �سبيل  على  الهند،  ففي 

االأ���س��ود  ال��ل��ون  حيث  بالرن�يج  مقارنة  �احل���داد  احل��زن 

املالب�س  ارت��داء  يتم  تقليدية  �ب�سورة  احل��داد.   لون  هو 

هو  االأبي�س  ال��ل��ون  يعترب  فيما  اجل��ن��ازات،  يف  ال�����س��وداء 

ق�سية  امل�ساألة  هذه  ت�سكل  ال  �قد  العر�س.   لثياب  ال�سائد 

اإلى اأن يتخيل املرء رد�د الفعل عندما ترتدي عر��س ثوبًا 

اأ�سود يف الرن�يج.

جتاه  اأي�����س��ًا  املحلية  املجتمعات  �اآراء  ع���ادات  �تختلف 

ال�سحة العقلية عمومًا، كما تتفا�ت رد�د الفعل النف�سية-

االجتماعية ب�سدة عرب الثقافات.  لذلك يعترب فهم الكيفية 

النف�سية-االجتماعية  امل�ساعب  النا�س  فيها  يخترب  التي 

�كيفية االإف�ساح عنها، اأمرًا مركزيًا يف جمال م�ساعدتهم.
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التعرف على االأعرا�ض

ال�سعوبات  العرقية  املجموعات  من  كثري  ت�سف 

اآالم  �سكل  على  تاأتي  باأنها  النف�سية-االجتماعية 

املعدة على  واآلم  الظهر  واأمل  ج�ضمانية، كال�ضداع 

�سبيل املثال.

معتقدات وطقو�ض

قد يكون للمعتقدات الدينية اأ� الر�حية يف اإطار املجتمعات 

املحلية تاأثري اإيجابي حول كيفية تفاعل النا�س مع االأحداث 

املنتجة لالأزمات.  فاملتدينون قد يجد�ن من االأ�سهل قبول 

االأزم��ة، حيث  اأ�سباب  اأقل حول  ب�سكل  �يتكلمون  ما حدث 

ير�ن باأنها »اإرادة اهلل«.  �قد تاأتي، ا�ستجابتهم ممز�جة 

ر�ؤية احلدث  فاإن  اأخرى،  ناحية  من  �ال�سمود.   بال�سرب 

النا�س  على  االأ�سعب  من  جتعل  اهلل،  من  عقاب  اأنه  على 

�عدم  بالذنب  النا�س  ي�سعر  قد  �بالنتيجة،  يتعافوا.   اأن 

االأمان حول كيفية ال�سلوك م�ستقباًل، اأ� اأنهم رمبا يفقد�ن 

اإميانهم.

�مرا�سم  اجل��ن��ازات  مثل  الدينية  الطقو�س  ���س��اأن  م��ن 

تخفيف  يف  مهمًا  ت��اأث��ريًا  توفر  اأن  �اال�ست�سفاء  التغ�سيل 

االأ�سى �امل�ساهمة يف التعايف.  �هي اآليات مهمة يف الرت�يج 

بارزة  عالمات  ت�سجيل  �يف  االجتماعي،  النف�سي  للرفاه 

املجتمعات  بني  للتاقي  نقاط  وتوفري  ال�ضفاء  طريق  على 

املحلية.  �هكذا فاإن ا�ستدعاء ��سائل اأداء الطقو�س، ميكن 

اأن ي�سكل عن�سرًا هامًا يف الدعم النف�سي �االجتماعي.

عندما تتعر�س املجتمعات املحلية لل�سغط النف�سي

عندما حتدث كارثة، قد يتاأثر املجتمع املحلي ب�سدة ب�سبب 

�املمتلكات،  البيوت  �دم��ار  املجتمع،  يف  اأع�ساء  فقدان 

تدمر  �قد  االأم��ن.  �فقدان  االعتيادية،  احلياة  �اختالل 

املياه.   وم��خ��ازن  وال�ضناعات  وامل���زارع  امل��ب��اين  الكارثة 

ك��احل��ر�ب  اجل��م��اع��ي  اأ�  امل��ن��ظ��م  ال��ع��ن��ف  يت�سمن  �ق���د 

اأي�سًا  التعذيب  االأهلية �حر�ب االإبادة �التطهري العرقي، 

�االعتداءات اجلن�سية اأ� املذابح.

االآثار الدائمة للحرب

انتهت  التي  غواتيماال  يف  االأهلية  احل��رب  ت�سببت 

عام 1996 يف ن�سوء ثقافة خوف �ا�سعة النطاق، 

القيم االجتماعية يف املجتمعات  الكثري من  دمرت 

من  اأكرث  مر�ر  �رغم  العائالت.   ��ستتت  املحلية، 

ع�سر �سنوات، ما زالت ن�سب جرائم العنف عالية، 

فيما تنت�سر م�ساعر اخلوف �عدم الثقة يف كثري من 

املجتمعات املحلية.
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الت�شبب يف انق�شام املجتمع املحلي

�سهد جمتمع محلي �سغري يف الفلبني �سبق �اأن كان 

متما�ضكًا على مر �ضنني من النزاع امل�ضلح.  انق�ضامًا 

على خلفية دينية عندما متت �سرقة ت�سعة جوامي�س 

تعر�سوا  باأنهم  �ل�سعورهم  م�سيحية.   عائالت  من 

للخيانة، فقد امل�سيحيون الثقة باالأفراد امل�سلمني يف 

املتبادلة  امل�ساعدة  نظام  توقف  كما  املحلي  املجتمع 

�الن�سب عن العمل.  فاأ�سبح ال�سكان ير�ن اأنف�سهم.  

اإما كم�سيحيني اأ� كم�سلمني.

املحافظة  العادة  النا�س يف  ي�ستطيع  االأزم��ات  �بعد  خالل 

على م�ستويات اعتيادية من التفاعل مع االآخرين.  اإال اأن 

ذلك لي�س هو الو�سع ال�سائد دائمًا مع االأ�سف.  ففي بع�س 

االأحيان تنهار العادات االجتماعية االعتيادية.  �يف اأ�قات 

املجتمعات  ت�سبح  املقبولة،  �القيادة  االأم��ن  فيها  يفتقد 

�االرتباك.   اخلوف  ينت�سر  فيما  لل�سكوك،  ميالة  املحلية 

اأ�  العائالت  بني  الداعمة  الطبيعية  ال��ر�اب��ط  �تتعر�س 

اجلريان اإلى االنهيار.  كما تت�سبب التهديدات التي توجه 

على  �العنف  االأطفال  اإلى  )كاالإ�ساءة  احلماية  الإجراءات 

حدوث  يف  وال�ضتغال(  الق�ضري  والت�ضريد  النوع  اأ�ضا�س 

الكثري من ال�ضغوط على الناجني وتتدخل يف عملية اإعادة 

 2-3 بناء االح�سا�س باملجتمع املحلي )اأنظر �رقة العمل 

من اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت(.

غالبًا ما توجه الكوارث التي يت�سبب فيها االإن�سان �خا�سة 

املنظم،  العنف  من  ذلك  �غري  العرقي  �التطهري  احلرب 

االجتماعي.   �النظام  املحلي  املجتمع  تدمري  نحو  عمدًا 

االأ�سدقاء  ب�سكل مبا�سر من مقتل  �يعاين املجتمع املحلي 

�اأفراد العائلة �املعارف.

يف هذه الظر�ف ي�ستعيد املجتمع املحلي عافيته من خالل 

من  اتباعه  جرى  �ما  االعتيادية  الطقو�س  تاأ�سي�س  اإعادة 

احلمائية  البيئة  تعزيز  خ��الل  �م��ن  ر�تينية،  ن�ساطات 

�العمل مع املجتمع املحلي ككل بداًل من اختيار اأفراد منه، 

تعايف  من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  النف�سي  الدعم  ي�سبح  عندئذ 

املجتمع املحلي.

االهتمام بالفئات امل�شت�شعفة

النا�س معر�سة  تكون جمموعات معينة من  لل�سياق،  �فقًا 

ملخاطر متزايدة من امل�سكالت االجتماعية �/اأ� النف�سية-

االجتماعية.  �قد تبني اأن بع�س املجموعات )اأنظر اأي�سًا 

االأطفال  اأي  ا�ست�سعافًا  اأكرث  هي   )1 التدريبية  الوحدة 

من  يعانون  الذين  �االأ�سخا�س  ال�سن،  كبار  �املراهقني، 

حتديات  تالزمهم  �الذين  عقلية،  اأ�  ج�سمانية  عاهات 

�سحية اأخرى، �االأ�سخا�س الذين يعي�سون يف فقر �اأ�لئك 

اأ�  عرقية  �اأقليات  �الن�ساء  البطالة،  من  يعانون  الذين 

لغوية معينة.

الفئات امل�شت�شعفة 

م�ست�سعفة  تعترب  التي  املجموعات  ت�سم  ما  غالبًا 

اأنا�سًا يعانون من حتديات �سحية مثل فري��س نق�س 

�املالريا  �ال�سكري  �ال�سل  �االإي��دز  املكت�سبة  املناعة 

�ال�سرطان، �اأنا�سًا يعانون من عاهات ج�سمانية �/

العمل  عن  �العاطلني  �الن�ساء،  عقلية،  اأمرا�س  اأ� 

�االأ�سخا�س الذين يعي�سون فقراء، �االأقليات.
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 )Advocacy(الدعم املنا�شرة

املنا�سرة هي الدعم الن�سط لفكرة ما اأ� ق�سية، �هو 

بن�ضاط  بالتحدث  القيام  ال�ضياق،  هذا  يف  بخا�ضة 

دعمًا ل�سخ�س ما اأ� جمموعة.

قد تتعر�س بع�س املجموعات اإلى مخاطر تنجم عن اأكرث 

عاطلة  ام���راأة  تكون  قد  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  �سبب.   من 

الب�سرية  املناعة  نق�س  بفري��س  �م�سابة  العمل  ع��ن 

�كلما  خا�س.  ب�سكل  م�ست�سعفة  االإيدز،  �مر�س  املكت�سبة 

االجتماعية  العواقب  زادت  ال�سخ�س،  ا�ست�سعاف  زاد 

اأي افرتا�سات.   االإق��دام على  يتعني عدم  اأنه  اإال  الأزمته.  

فبع�س االأفراد املعر�سني للخطر قد يت�سرفون ب�سكل جيد 

ن�سبيًا اأثناء االأزمة.  اأما البع�س االآخر فقد يتم تهمي�سهم 

�االأرام��ل  �سنًا  االأك��رب  كالن�ساء  اإليهم،  الو�سول  �ي�سعب 

�اأ�لئك الذين يعانون من �سعف يف �سحتهم العقلية.

ال�سر�ري ��سع تقييم  لدى تخطيط اال�ستجابة، فاإن من 

ياأخذ يف االعتبار عوامل اخلطر �كذلك املوارد االجتماعية 

االقت�سادية �الدينية املتوفرة �التي ميكن للنا�س الو�سول 

بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  اإر���س��ادات  �حت��دد  اإليها.  

دعم  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  امل��وارد  نوعية  ال��وك��االت  

الرفاه النف�سي االجتماعي، �منها على �سبيل املثاملا يلي:

	 مهارات فردية كحل امل�ساكل �املفا��سات.
	 �جود قادة املجتمع املحلي، �م�سوؤ�يل احلكومة املحلية، 

�املدا�ين باالأع�ساب.

�ح��ي��وان��ات  �م��ح��ا���س��ي��ل  �م���دخ���رات،  اأر�����س،  	 �جود 
�معا�سات.

	 �جود مدار�س �مدر�سني، �عيادات �سحية �موظفني.
	 �جود قادة دينيني، �ممار�سات تتعلق بال�سالة �العبادة 

�طقو�س الدفن.

النف�سية-االجتماعية  للن�ساطات  التخطيط  يتم  حيثما 

املجموعات  جميع  اأن  من  التاأكد  املهم  من  فاإن  الداعمة، 

الن�ساطات  ه��ذه  اإل���ى  للو�سول  امكانية  لديها  املعنية 

�االإن�سمام اإليها.  �قد يتطلب ذلك بع�س اأعمال املنا�سرة 

للتاأكد من اأن اأفراد املجتمع املحلي يدركون باأن جمموعة 

معينة متلك احلق يف احل�سول على الدعم.

الدعم القائم على املجتمع املحلي

عندما تتعر�س العائالت اأ� �سبكات املجتمعات املحلية اإلى 

اختالالت ب�سبب الفقدان اأ� الت�سرد اأ� االنف�ساالت العائلية 

املجتمعات  ي�سيبان  قد  اللذين  الثقة  �ع��دم  اخل��وف  اأ� 

بطرق  املجتمعات  هذه  مع  العمل  املهم  من  ف��اإن  املحلية، 

ت�ساعد على التعايف �تر�ج للرفاه النف�سي �االجتماعي.

الدعم املوجه اإلى املفاهيم الثقافية

اأنغوال  يف  ال�سابقني  االأطفال  اجلنود  من  فتى  �سعر 

�اأثرت  الليل.   يف  تز�ره  قتله  رجل  ر�ح  الأن  بالتوتر 

راأى  �سخ�س  كل  الأن  املحلي  املجتمع  على  امل�سكلة 

الفتى علم باأنه م�ساب �خائف من الر�ح.  ا�ست�سار 

الذين  املحليني  املدا�ين  االإن�سانية  اجلهات  عمال 

خالل  من  الغا�سبة  ال��ر�ح  �سيطرد�ن  اأنهم  قالوا 

طقو�س تطهري معينة.   ��فرت اإحدى املنظمات غري 

املدا�ي  �قام  للقرابني  �حيوانات  طعامًا  احلكومية 

باإجراء الطقو�س.  بعد ذلك حتدث الفتى �النا�س يف 

املجتمع املحلي عن حت�ضن الأو�ضاع.
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نقطة  تكون  جديدة،  لتدخالت  التخطيط  يجري  عندما 

املجتمع  يف  رئي�سيني  اأع�ساء  اإل��ى  التحدث  هي  البداية 

�ال�سبكات  ال��ه��ي��اك��ل  �ل��ف��ه��م  ي��ح��دث  م��ا  مل��ع��رف��ة  امل��ح��ل��ي 

االجتماعية يف املجتمع املحلي.  �غالبًا ما يعترب املدر�سون 

�قادة املجتمع املحلي �العاملون يف ذلك املجتمع م�سادر 

جيدة للمعلومات.  �قد ي�سهل العثور على اإجابات لالأ�سئلة 

التالية، اإذا كنت تعمل يف ظر�ف تتداخل فيها الثقافات:

	 ما هي الطرق املنا�سبة ثقافيًا مل�ساعدة النا�س يف اأ�قات 
املحنة؟

الدعم  على  للح�سول  ع���ادة  ال��ن��ا���س  يتجه  م��ن  	 اإلى 
�امل�ساعدة؟

	 كيف ميكن دعم اأ�لئك النا�س �تلك الهياكل؟

م�ساركة  املحلي  املجتمع  على  ترتكز  مقاربة  اأية  تت�سمن 

معًا  يعملون  الذين  فاالأ�سخا�س  املحلي،  املجتمع  اأع�ساء 

�احتياجات  قيم  يدعمون  م�ساعدين  مع  جمموعات  يف 

�من  �االح���رتام.   بالتمكني  يتمتعون  املجموعة  �تطلعات 

اأن ين�سغل املجتمع املحلي منذ البداية يف حتديد  االأف�سل 

حول  ال��ق��رارات  �ات��خ��اذ  احل��ل��ول  �مناق�سة  امل�سكالت، 

خالل  �من  تنفيذها.   ميكن  التي  االأ�سا�سية  الن�ساطات 

�ممار�ساته،  �قيمه  املحلي  املجتمع  معلومات  ا�ستخدام 

ذات  ع���ادة  النف�سية-االجتماعية  لال�ستجابات  ي��ك��ون 

معنى �فعالية.  �ميكن اأن يتحقق كذلك م�ستوى اأكرب من 

امل�ساءلة �االنتماء.  �مينح االنتماء النا�س �سعورًا بالقيمة 

الذاتية �االأهمية �النفوذ.

تاأثريات نف�شية واجتماعية

لقليل من املال والقهوة

�حليمة  جوهاريناما  االند�ني�سيان  الز�جان  عا�س 

عام  الهندي  املحيط  ت�سونامي  بعد  موؤقت  مخيم  يف 

الأحمر  الهال  من  متطوع  لهما  وق��دم   ،  2004
ي�ستخدما ج��زءًا منه  اأن  امل��ال، حيث قررا  قلياًل من 

الإن�ساء مقهى �سغري اأمام منزلهما املوؤقت، ��سرعان 

�سرب  يعترب  متوا�سعة.   معي�سة  يحققان  ب��دءا  م��ا 

ال�سغري  الدكان  �حتول  لالأند�ني�سيني  مهمًا  القهوة 

املحلي،  املجتمع  فوري من مراكز  اإلى مركز  ب�سرعة 

مع  �التحدث  القهوة  ل�سرب  ياأتون  كانوا  النا�س  الأن 

معًا  النا�س  جمعت  بنية  الدكان  �فر  �قد  االآخرين.  

بناء حياتهم عاطفيًا  اإعادة  بالتايل على  ��ساعدتهم 

�عقليًا �اجتماعيًا.  �قد تاأثر الهالل االأحمر بب�ساطة 

وجناح م�ضروع املقهى حيث مت تكرار الفكرة يف ثاثة 

مخيمات اأخرى.

املحلية  املجتمعات  القائمة على  الن�ساطات  تبداأ  ما  غالبًا 

يف اأعقاب حادث م�سبب لالأزمات، ب�سرعة �يف �قت ق�سري 

ال يكاد يذكر من التخطيط، االآن الن�ساطات طويلة االأمد 

�القائمة على املجتمعات املحلية ميكن اأن يجري التخطيط 

ت�ضلح  التي  النقاط  بع�س  يلي  ما  ويف  اأك��رب.   بعناية  لها 

للنظر فيها خالل مرحلة التخطيط:

تختلف الطريقة التي يتعامل بها النا�س مع الق�سايا طبقًا 

يف  اأف��راد  لفقدان  �ميكن  �الثقافية.   الدينية  للمفاهيم 

العائلة �احتمال حد�ث العجز الدائم بينهم اأ� التعامل مع 

�سدمة نف�سية اجتماعية على �سبيل املثال، اأن يف�سر بطرق 

ياأخذ هذه  ال  تدخل  اأي  يف�سل  اأن  املحتمل  �من  مختلفة.  

االأمور بعني االعتبار.  �هناك ح�سا�سية خا�سة يف التقرب 

من النا�س �يف ��سائل تقدمي الن�سح لهم.
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تعزيز املجتمعات املحلية

بفعل  ت�سررت  محلية  جمتمعات  اأع�����س��اء  ات�سل 

الت�ضرد والنزاع امل�ضلح يف مندناو بالفلبني، باإحدى 

ن�ساطات  معًا  �نظموا  احلكومية،  غري  املنظمات 

يتم  الن�ساطات  هذه  خالل  �من  املجتمعات.   تلك 

مختلفة  �دينية  عرقية  خلفيات  ذ�ي  اأنا�س  ت�سجيع 

للعمل معًا بهدف زيادة املوارد االنتاجية يف املجتمع 

املحلي �تعزيز التعا�ن بني النا�س.  �مت اأي�سًا اإن�ساء 

مدار�س �سالم.

عند اختيار الن�ساطات التي ميكن تطبيقها ، اأعط االأ�لوية 

�املجتمعات  للعائالت  الدعم  ت�سجع  التي  االن�سطة  لتلك 

تت�سمن  �ق���د  ال��ن��ا���س.   ب��ني  ال���ر�اب���ط  �زي����ادة  املحلية 

االأفراد املعز�لني كاالأيتام �االأرامل  ا�ستهداف  الن�ساطات 

�الفعاليات التي تر�ج حلل النزاعات د�ن ا�ستخدام العنف 

�الن�ساطات  �االأغ��اين  �ال��درام��ا  املفا��سات  طريق  �عن 

االآب��اء يف  الأف��راد من طرفني متعار�سني، �دعم  امل�سرتكة 

املجتمعات  على  القائمة  املقاربة  �ت�سعى  اأبنائهم.   تن�سئة 

اإط��ار  اإع����ادة دم��ج االأف����راد �ال��ع��ائ��الت يف  اإل���ى  املحلية 

الطبيعية  ال�سبكات  �ا�ستعادة  لدعم  املحلية  جمتمعاتهم 

لهذه املجتمعات، � دعم ا�سرتاتيجيات التكيف اأي�سًا.

الن�شاطات النف�شية-االجتماعية

القائمة على املجتمعات املحلية

املجتمعات  على  املرتكز  االجتماعي  النف�سي  الدعم  يركز 

املحلية، على اإيجاد جتارب م�سرتكة، كما ي�سعى اإلى خلق 

م�ساطرة  ت�سكل  �قد  املجموعة.   اأع�ساء  يتقا�سمه  تفاهم 

من  �ضواء  الن�ضاط،  هذا  من  جزءًا  ال�ضخ�ضية  احلكايات 

طبيعية  كنتيجة  اأو  الن�ضاط  على  املبا�ضر  الرتكيز  خال 

لاللتقاء معًا كمجموعة.

جمموعات الدعم املجتمعية

لك�سر  تنظيم جمموعات جمتمعية  يف غواتيماال، مت 

�ت�سارك يف  اأ�جدتها احلرب.   التي  ال�سمت  دائرة 

�على  اإم����راأة.   ��سبعني  �ستني  بني  ما  جمموعة  كل 

الغالب  لديهم يف  ف���اإن  ج���ريان،  اأن��ه��م  م��ن  ال��رغ��م 

ال  �اأنهم  كما  البع�س،  بع�سهم  عن  قليلة  معلومات 

للن�ساء  املجموعة  جل�سات  �تتيح  الثقة.   يتبادلون 

�ال�سرية  الثقة  �بناء  اجلماعية  للف�سف�سة  الوقت 

�النزاهة.  �هم يتعلمون اأن كل �سخ�س لديه م�ساكل.  

بطريقة  امل�سرتكة  امل�ساكل  مواجهة  لهم  يتيح  مما 

على  �العثور  البع�س  بع�سهم  من  �التعلم  مختلفة، 

حلول م�سرتكة.
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�شبكة االأ�شخا�ض

الذين  الأطفال  ت�ضاعد  ن�ضاط  هي  الأ�ضخا�س  �ضبكة 

فقد�ا اأ�سخا�سًا مهمني على االإف�ساح عن م�ساعرهم.  

يقف االأطفال يف دائرة �يقولون �احدًا تلو االآخر ا�سم 

اأف��راد  من  كان  �سواء  عليه  يعتمد�ن  ال��ذي  ال�سخ�س 

العائلة اأ� غري ذلك من االأ�سخا�س املدرجني يف �سبكة 

باأ�سماء  يتلف�سون  هم  �بينما  بهم.   اخلا�سة  الدعم 

القما�س  من  بكرة  طفل  كل  يقذف  االأ�سخا�س  ه��وؤالء 

�ي��رى  �سبكة  تت�سكل  الطريقة  �ب��ه��ذه  اآخ���ر.   لطفل 

االأطفال جميع الر�ابط التي تربطهم باالآخرين.

جمموعات الدعم القائمة على املجتمع املحلي

املجتمعات  على  القائمة  ال��دع��م  جمموعات  خ��الل  م��ن 

ال�سديد،  للتوتر  تعر�سوا  الذين  االأ�سخا�س  يلقى  املحلية، 

التقدير �االح��رتام.  فهم ي�ساركون يف �سيء اكرب منهم، 

اقت�سام  مما يخلق معنى ما يف عامل �سعب.  فمن خالل 

لديهم  اأن  امل�ساركون  يكت�سف  ال�سخ�سية،  احل��ك��اي��ات 

االأ�ق���ات  تلك  جت��اه  اأفعالهم  رد�د  �اأن  مماثلة  جت��ارب 

العملية  تلك  تكون  االأحيان  بع�س  �يف  طبيعية.   ال�سعبة 

موؤملة مما يتطلب �جود �سخ�س ي�سهل الدعم للمجموعة يف 

رحلتها تلك.  �يقوم اأع�ساء املجموعة بد�رهم مما يعزز 

ال�سعور باحرتام الذات �تقديرها لديهم.

التثقيف النف�شي

يف  ال�سائعة  الفعل  رد�د  ع��ادة  النف�سي  التثقيف  يغطي 

التكيف  اآل��ي��ات  اإل��ى  ي�ضري  واأن���ه  كما  ال�ضعبة،  الأو���ض��اع 

الأنف�سهم  النا�س  فهم  ازداد  �كلما  �امل���وارد.   �امل��ه��ارات 

ازدادت اإمكانية تعاملهم مع ال�سعوبات التي يواجهونها.

الن�شاطات االبداعية واجل�شمانية

ميكن ل�سل�سلة �ا�سعة من الن�ساطات اأن ت�ساعد يف الرت�يج 

املو�سيقى  ذل��ك  يف  مب��ا  االج��ت��م��اع��ي.   النف�سي  ل��ل��رف��اه 

�الرق�س �الدراما �االأعمال اليد�ية �اال�سرتخاء �اليوغا 

�ميكن  �االأل��ع��اب.   �الريا�سة  اجل�سمانية  �التمرينات 

كاأن  ج�سمانيًا  يتاأثر  اأن  لل�سدمة  تعر�س  الذي  لل�سخ�س 

الزائد  وبالن�ضاط  الراحة،  باأمل غري محدد، وبعدم  ي�ضعر 

زيادة �عي  اإلى  ال�سدمات  توؤدي جتارب  �ال  ال�سلبية.   اأ� 

امل�سارك بج�سده �ردة فعله فح�سب، بل ت�ساعده اأي�سًا على 

التخل�س من التوتر اجل�سماين الذي يح�س به.  كما متنح 

لالبتعاد عن  الفر�سة  امل�ساركني  اللفظية  الن�ساطات غري 

الن�ساطات  تلك  �تفيد  الغالب.   املذلة يف  حقائق حياتهم 

ممتعة.   تكون  اأن  ميكن  احلياة  ب��اأن  امل�سارك  تذكري  يف 

النوم  على  امل�ساركني  ت�ساعد  اأن  للن�ساطات  ميكن  كما 

عملية  اإالأى  الو�سول  اإل��ى  بالتايل  �متهد  �اال���س��رتخ��اء، 

اأن ت�سكل هذه الن�ساطات جزءًا ال يتجزاأ  التعايف.  �يجب 

من الربامج النف�سية-االجتماعية.

ن�شاطات اللعب لالأطفال

فيما ميكن لالأد�ار االعتيادية �الر�تني اليومي اأن ي�سيعا 

املباين  اإن�ساء  ي�سبح  ل��الأزم��ات،  امل�سببة  احل��وادث  تعب 

�ميكن  املهمة.   االأم���ور  م��ن  اليومية  ب��االأع��م��ال  �القيام 

املجتمعات  على  �املرتكز  االأط��ف��ال  مع  العمل  ا�ستخدام 

املحلية، اأن من اأجل حت�سني �سعور االأطفال باالأمن �معرفة 

ذلك  �ينمي  عامة.   ب�سورة  �رفاههم  ال�سحية  الق�سايا 

م�ساركتهم يف حياة املجتمع املحلي �ي�سهم يف بناء مهارات 

جماعية.
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ال ت�سعر جمموعة من ال�سبان امل�سابني بفري��س نق�س 

املناعة الب�سرية املكت�سبة �مر�س االإيدز باأن لهم قيمة 

االأ�سخا�س  اأن  اأي�سًا  �يالحظون  املحلي.  املجتمع  يف 

االأ�سغر �سنًا منهم يواجهون الكثري من املخاطر ذاتها 

اأنها  الفتيات  اإحدى  �تقول  �سابقًا.  هم  �اجهوها  التي 

م�سرح  ن�ساطات  يف  ت�سارك  عندما  اأق��ل  بكاآبة  ت�سعر 

لل�سباب.  �يبحث موظفو ال�سليب االأحمر �املتطوعون 

االحتياجات �احللول املمكنة مع ال�سباب.  �من الوا�سح 

جمتمعهم  جت��اه  بفائدتهم  ي�سعر�ا  اأن  ي��ري��د�ن  اأنهم 

املحلي ملنع انتقال العد�ى اإلى ال�سبان.

تقا�شم امل�شكالت والعمل معًا

�االهتمام  �الطاقة  الوقت  من  يكفي  ما  لديهم  �اأن  كما 

بامل�ساهمة يف جمتمعهم املحلي. �عليه، فقد تقرر اأن يعمل 

اأغنيات  لتطوير  ال�سباب  م�سرح  جمموعات  مع  ال�سباب 

�م�سرحيات لتوعية املجتمع املحلي مبخاطر فري��س نق�س 

خالل  �م��ن  االإي���دز.   �مر�س  املكت�سبة  الب�سرية  املناعة 

ذلك  ح��ول  مبعلومات  النا�س  ت��زوي��د  يتم  امل�����ض��روع،  ه��ذا 

املر�س.  �ي�سعر اأ�لئك الذين يعي�سون هذه احلالة املر�سية 

املحيطة  النمطية  العار  ��سمات  تقل  فيما  بالت�سجيع، 

باملر�س.  �ف�ساًل عن ذلك، يقل االكتئاب �ال�سعور بالعجز 

الأن هوؤالء ي�سعر�ن باأنهم ي�ساركون يف جمتمعهم املحلي.
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التاأهب للزالزل

طلبة  تعلم   ،2005 زل���زال  �قبيل  باك�ستان  يف 

ميكنهم  كيف  امل��دار���س  اإح��دى  يف  ال��راب��ع  ال�سف 

وقد  الأر�ضية.   الهزات  وق��وع  حالة  يف  الت�ضرف 

عا�س معظم هوؤالء االأطفال ل�سبب ب�سيط هو اأنهم 

كانوا يعرفون ماذا يفعلون، كاالختباء حتت طا�لة 

ما  االأ�سباب  من  �هناك  اجل��دران.   قرب  �البقاء 

يدعو اإلى االعتقاد باأنهم كانوا اأقل خوفًا يف الفرتة 

يجب  مبا  معرفة  لديهم  الأن  الزلزال  اأعقبت  التي 

عليهم عمله �ممار�سته على ار�س الواقع

التاأثري  البالغون، يف  ين�سط  مثلما  االأطفال، متامًا  ين�سط 

بالراحة  االآب��اء  �ي�سعر  �تغيريها،  اليومية  حياتهم  على 

املدر�سة  �تلعب  جيدة.   حالة  يف  اأبنا�ؤهم  يكون  عندما 

ا�ستعادة م�ساعر  �ترتيبات ما قبل املدر�سة د�رًا هامًا يف 

االأمن �الثقة بعد االأزمات.

يف  البالغني  م��ن  اأك���رث  �سعوبة  االأط��ف��ال  يجد  م��ا  غالبًا 

التعبري اللفظي عن م�ساعرهم.  �ت�سمح ن�ساطات كم�سرح 

العرائ�س �االألعاب لالأطفال برتجمة اأفكارهم �م�ساعرهم 

اإلى كلمات بو�سيلة اأ�سهل.  �تركز الوحدة التدريبية 6 على 

االأطفال �توفر معلومات حول احتياجاتهم املحددة.

تعبئة املجتمع املحلي

على  القائمة  النف�سية-االجتماعية  الن�ساطات  ت�ساعد 

على  االأ���س��خ��ا���س  م��ح��ددة  ب�سورة  املحلية،  املجتمعات 

تعبئة  �تتم  باأ��ساعهم.   تتعلق  التي  الق�سايا  مناق�سة 

�تنظم  اأ�����س���ع،  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ع���ادة  املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات 

الدعم  تعزيز  رئي�سي هو  املجتمعات لهدف  تلك  ن�ساطات 

االجتماعي.  �توفر م�سر�عات مثل بناء منزل، اأ� تنظيف 

مناف�سة  اأ�  ق��دم،  ك��رة  د�رة  تنظيم  اأ�  م�ست�سفى،  موقع 

مو�سيقية، اأ� م�سرح للعرائ�س، اأ� رق�س تقليدي، الفر�سة 

كما  للم�ساركة.   املحلي  املجتمع  من  �ا�سع  عر�سي  ملقطع 

�يحظون  املحلي،  جمتمعهم  يف  امل�ساهمة  النا�س  ي�ستطيع 

بفر�سة لتقدير مواهب االآخرين �قيمتهم.
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كيف ميكن اإعداد املجتمعات املحلية

عمله  عليهم  يجب  ماذا  املحلي  املجتمع  اأع�ساء  علم  اإذا 

لديهم  �سيكون  ال��ك��وارث،  اأث��ن��اء  التوجه  يجب  اأي��ن  �اإل��ى 

�سعور اأقوى بال�سيطرة �االأمن.  �عندما ي�سارك النا�س يف 

التخطيط للتاأهبد للكارثة، �سيكونون اأقدر على الت�سرف 

بهد�ء.  �ميكن لبع�س الكوارث الطبيعية مثل االأعا�سري اأال 

تكون عواقبها مدمرة اإذا مت اتخاذ االإجراءات املنا�سبة.

الكوارث  من  متزايدًا  عددًا  �سهدنا  االأخ��رية  ال�سنوات  يف 

اأن  بدا  العدد  هذا  منو  �مع  اجلوية.   باالأحوال  املرتبطة 

ال�سكان  �يعترب  اأي�سًا.   ازداد  قد  املت�سررين  النا�س  عدد 

ترتفع  كما  ب�سكل خا�س،  م�ست�سعفني  املتدين  الدخل  ذ�� 

ال��ك��وارث.   اأث��ن��اء  �االأط��ف��ال  الن�ساء  ب��ني  ال��وف��ي��ات  ن�سب 

�يجب اأن ي�سمن التخطيط للتاأهب للكوارث ح�سول هذه 

املجموعات امل�ست�سعفة على احلماية.

تعترب النتائج االجتماعية �العقلية االإيجابية جراء القدرة 

ال�سيطرة،  على  بالقدرة  �ال�سعور  للكوارث  التاأهب  على 

الذي  املحلي  املجتمع  �يتعلم  التعايف.   تي�سر  عوامل مهمة 

املنزل  اأث��اث  نقل  يتعني  اأنه  ربيع  كل  للفي�سانات  يتعر�س 

الفي�سان.   ح��د�ث  قبل  العلوي  الطابق  اإل��ى  �املمتلكات 

اأن احلياة �ست�ستمر  للتكيف كما يدركون  �يتعلمون ��سائل 

النف�سي  ال��دع��م  خ��دم��ات  خ��الل  �م��ن   – الفي�سان  بعد 

�االجتماعي التي تعزز ال�سمود، ت�سبح املجتمعات املحلية 

م�ستعدة للتعامل مع احلوادث املنتجة لالأزمات.
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االإ�شعاف االأويل النف�شي

واالت�شال الداعم

النقاط املطلوب تعلمها:

	 عنا�سر االإ�سعاف االأ�يل النف�سي.
	 مبادئ االت�سال الداعم.

	 االت�سال اللفظي �غري اللفظي.
	 ال�ضتماع وتقدمي تغذية راجعة اإيجابية.

	 الدعم عرب الهاتف.
	 جمموعات الدعم.

لدينا  تكون  اأن  الطبيعي  ف��اإن  م��ا،  اأزم��ة  ح��د�ث  عند 
غالبًا  ن�سعر  اأننا  بيد  املت�سررين.  م�ساعدة  يف  الرغبة 

بالقلق من اأن ما نقوله اأ� نفعله قد يزيد االأمر �سوءًا. 

       

كثريًا ما يجد فريق العمل واملتطوعون اأنف�ضهم يف اأو�ضاع، 

ب�سكل  االت�سال  بكيفية  يتعلق  فيما  بالثقة  �سعورهم  جتعل 

جيد مع االآخرين اأمرًا ذا اأهمية خا�سة. فمثاًل: يجب اأن 

يكون متطوعو االإ�سعاف االأ�يل �اثقني ب�ساأن الطريقة التي 

كما  اأقربائهم.  اإ�سابة  عن  النا�س  اب��الغ  خاللها  من  مت 

من  يعانون  اأ�سخا�س  مع  العاملني  املتطوعني  على  ينبغي 

فري��س نق�س املناعة الب�سرية املكت�سبة �مر�س االإيدز – 

على �سبيل املثال – االت�سال ب�سكل داعم مع هوؤالء الذين 

قد علموا للتو باأنهم يحملون الفري��س اأ� اأ�سيبوا به. 

  

كيفية  ح��ول  اإر����س���ادات  التدريبية  ال��وح��دة  ه��ذه  ت��ق��دم 

اإلقاء  خالل  من  داعم،  ب�سكل  االت�سال  �كيفية  امل�ساعدة 

نظرة على ما يلي:

	 االإ�سعافات االأ�لية النف�سية.
	 االت�سال الداعم.

	 الدعم عرب الهاتف.
	 جمموعات الدعم.

اال�شتماع، املوا�شاة، الن�شح

حتطم  ح��ادث  يف  اأخيها  ابنة  ماتت  اإم���راأة  ج��اءت 

طائرة اإلى الهالل االأحمر طالبة الدعم. �مبا اأنني 

مت  فقد  االجتماعي  النف�سي-  الدعم  مدير  كنت 

�مرتع�سة  �ساحبة  كانت  لقد  مكتبي.  اإلى  اإر�سالها 

�ع��ل��ى ����س��ك االإغ����م����اء. ف��ق��م��ت ب�����س��ورة عفوية 

فبداأت  للحظة.  بها  �االإم�ساك  بذراعي  باإحاطتها 

اأخربتها  ال�سعب،  بو�سعها  �االع���رتاف  بالكالم. 

باأنها تعاين من رد فعل طبيعي ل�سدمة جنمت عن 

التلفاز  ت�ساهد  باأنها  يل  قالت  طبيعي.  غري  ��سع 

�اأن  ذل��ك،  تتجنب  ب��اأن  فن�سحتها  م�ستمر،  ب�سكل 

حت�سل على معلومات من اأقربائها بديلة عنه. لقد 

عليها  فاقرتحت  �الراحة،  االأكل  اإلى  بحاجة  كانت 

اأن تذهب مع �سديق لها لتاأكل �سيئًا ما �تتم�سى. �يف 

النهاية اتفقنا باأن اأتابع االأمر من خالل مهاتفتها،  

�من خالل زيارتها يف بيتها بعد عدة اأيام.
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تقدمي االإ�شعاف االأويل النف�شي

الدعم  يف  الزا�ية  حجر  النف�سي  االأ�يل  االإ�سعاف  ي�سكل 

�الهالل  االأحمر  لل�سليب  الد�لية  احلركة  تقدمه  ال��ذي 

من  العديد  لتوفري  االن��ط��الق  نقطة  يكون  �ق��د  االأح��م��ر، 

ف��ورًا  بالتواجد  يتعلق  ف��االأم��ر  االأخ���رى.  ال��دع��م  اأ�سكال 

االإن�ساين  ال��دع��م  �ت��ق��دمي  ال��ك��ارث��ة،  اأ�  االأزم���ة  مكان  يف 

مع  �ال��ت��ع��اط��ف  عملية،  معلومات  �اإع��ط��اء  االأ���س��ا���س��ي، 

املت�سررين �االهتمام بهم �احرتامهم، �التعبري عن الثقة 

بقدرات املت�سررين.  

اأ� عانى  اأزمة،  اأ�  ال�سخ�س يف حالة �سدمة  يكون  عندما 

التاأثر،   �سريع  يكون  فاإنه  طويلة،  لفرتة  نف�سي  �سغط  من 

اإح�سا�سه  يكون  �ق��د  ل��ه.  يفعل  اأ�  يقال  ما  فهم  �ي�سيء 

اأن  يف  �سعوبات  م��ن  يعاين  ق��د  كما  م�سطربًا.  بالوقت 

املمكن  التي كان من  بالطريقة  �الت�سرف  بو�سوح،  يفكر 

باالنفعاالت  يتاأثر  �قد  طبيعيًا.  كان  لو  بها  يت�سرف  اأن 

العنيفة، اأ� الالمباالة، اأ� ال�سعور بالياأ�س.

جتاهه،  العاطفي  �التقم�س  ال���دفء  اإظ��ه��ار  املهم  م��ن 

اأكر  محيطه  جعل  على  م�ضاعدته  اأثناء  اآليه  وال�ضتماع 

العملية.  �م�ساكله  حاجاته  م��ع  التعامل  �ل���دى  اأم��ان��ًا، 

اأقوى، ��سيكت�سب من  ال�سخ�س  �بالتدريج، �سي�سبح هذا 

�باالآخرين.  بنف�سه  �العناية  التفكري  على  القدرة  جديد 

الأو���ض��اع  م��ن  ال��ع��دي��د  الت�����ض��ال يف  على  ينطبق  وه���ذا 

املختلفة: يف حال وقوع كارثة ما، اأو فيما يتعلق بالزيارات 

املنزلية، اأ� عند تقدمي االإ�سعافات االأ�لية، اأ� الدعم عرب 

الهاتف اأ� االإنرتنت، اأ� يف جمموعات الدعم اأ� غريها من 

املواقف.

ردود الفعل النف�شية

خ�������وف, ح�������زن, غ�����ش��ب, �شدمة

حرية, �شك

عملية التكيف:

العي�س  ف��ق��ده, تعلم  ق��د مت  م��ا  ت��رك 

�شمن الظروف املتغرية

تكيف�سغط نف�سي

اإ�شعافات اأولية نف�شية, مراكز ا�شتقبال, احتياجات 

بدنية اأ�شا�شية, معلوملت, حماية, تفعيل, تثقيف 

نف�شي, جمموعة من الطقو�س و ال�شعائر

املدر�شة,  و  املحلي  املجتمع  على  قائمة  ن�شاطات 

مهارات احلياة, تدريب مهني يرافقه دعم نف�شي 

– اجتماعي

االهتمام مبقدمي الرعاية / التدريب / دعم االأنداد

الوقت

ة
د

�ش
ل
ا

الدعم املتعلق بال�شدمة:

ردود فعل االأزمة: 
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دليل فوري لتقدمي امل�شاعدة

خطوة بخطوة

بعد وقوع االأزمة:

خالل  من  املت�سرر  ال�سخ�س  مع  التوا�سل  	 ابداأ 
التعريف بنف�سك �مب�ساعدك.

	 اإذا كان باالإمكان، اأبعد املت�سرر عن الو�سع املجهد 
اأ�  للم�ساهد  تعر�سه  م��ن  �قلل  اآم���ن،  مكان  اإل��ى 

االأ�سوات اأ� الر�ائح.

	 قم بحمايته من املتفرجني ���سائل االإعالم.
	 تاأكد من اأنه ي�سعر بالدفء الكايف، �قدم له غطاء 

اإنذا لزم االأمر

له ما يكفيه من طعام ��سراب، �لكن جتنب  	 قدم 
تقدمي الكحول.

	 عند مغادرتك له، تاأكد من بقاء �سخ�س اآخر معه
	 ا�ساأله عما اإذا كان متعبًا، �اإذا ما كان يريد مكانًا 

ما للراحة، اأ� مكانًا يرغب بالذهاب اإليه.

جت��ارب��ه،  ع��ن  م��ع��ه  �ت��ك��ل��م  ح����دث،  ع��م��ا  	 ا�ساأله 
باحلديث  يرغب  مل  ف��اإذا  �م�ساعره؛  �اهتماماته 

فابق معه.

	 قم بطماأنته باأن رد فعله طبيعي، �باأنه �سيكون من 
غري الطبيعي اأال يحدث عنده مثل هذا الرد.

اأ�  به،  لديه �سخ�س لالعتناء  اإذا كان  	 ا�ساأله عما 
�سخ�س للحديث معه يف البيت. فاإذا مل يكن لديه 

اآخرين  اأ�سخا�س  �سخ�س ذلك فقم باالت�سال مع 

من اأ�سحاب ال�ساأن.

عن  البحث  كيفية  عن  حقيقية  معلومات  له  	 قدم 
موارد معينة.

  

اأربعة عنا�شر هامة 

لالإ�شعاف االأويل النف�شي

يفقد  باأزمة  مير  ال��ذي  فال�سخ�س  منه,  قريباً  اب��ق   )1
حيث  بالعامل.  �الثقة  باالأمن  االأ�سا�سي  �سعوره  موؤقتًا 

ي�سبح العامل فجاأة بالن�سبة له مكانًا خطرًا م�سطربًا 

�غري اآمن. �ي�ستطيع املتطوعون �فريق العمل م�ساعدته 

بالبقاء قريبًا منه، �عدم  الثقة �االأمن  بناء  اإعادة  يف 

الأنزعاج من قلقه اأو تعبريه املفرط عن انفعالته.

2( ا�شتمع له بانتباه, فمن ال�سر�ري اأن تاأخذ �قتك يف 
ال�ضتماع بحر�س كي تكون قادرًا على م�ضاعدة �ضخ�س 

ق�ستهم  ب�سرد  ال��ن��ا���س  فقيام  ع�سيب.  ب��وق��ت  مي��ر 

�تقبله  لهم  ح��دث  ما  فهم  على  ي�ساعدهم  ما  كثريًا 

يقوله  ما  على  تركز  اأنك  من  تاأكد  املطاف.  نهاية  يف 

بطرح  ا�ستعجاله  د�ن  له  �ا�ستمع  املت�سرر.  ال�سخ�س 

باحلديث  املت�سرر  ال�سخ�س  يقوم  ما  لتو�سيح  اأ�سئلة 

اجل�سم  لغة  �اإ�سارات  الب�سري  للتوا�سل  �ميكن  عنه. 

املتكررة امل�ساعدة يف اإبراز ا�ستماعك له. �قد ال يكون 

املتاح يف موقع احلادث، �مع  الوقت  الكثري من  هناك 

ذلك فمن املهم اأن ت�ستمع �اأن تبقى بجانب ال�سخ�س 

�قد  م��ث��اًل.  عنك  االأم���ر  االإ���س��ع��اف  طاقم  ت��ويل  حتى 

النا�س؛  من  كثري  عند  تطفاًل  احلديث  مقاطعة  تبد� 

توازن ما يف احلديث  لذلك فمن املهم املحافظة على 

وال�ضتماع اجليد.  

3( تقبل م�شاعره, اأبق ذهنك متفتحًا ملا يقوله ال�سخ�س 
مب�ساعره  �اأق���ر  ل��الأح��داث،  تف�سريه  �تقبل  املت�سرر 

املدركات  اأ�  الواقعية  املعلومات  ت�سحح  ال  �احرتمها. 

ل��ت��ت��اب��ع االأح������داث. ك��ن م�����س��ت��ع��دًا ملواجهة  احل�����س��ي��ة 

ال�سخ�س  يقوم  فقد  النفعاالته؛  العنيفة  التفجرات 

املت�سرر حتى بال�سراخ �رف�س امل�ساعدة. 
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املظهر  �راء  ما  ر�ؤي��ة  على  ق��ادرًا  تكون  اأن  املهم  �من 

اخلارجي املبا�سر له، �املحافظة على توا�سلك معه اإذا 

ما احتاج  اإلى احلديث عما قد �قع له. �قد يعني هذا 

يف موقع حادث ما باأنه يتعني عليك – على �سبيل املثال 

– االبتعاد عنه قلياًل �اإبقاء عينيك م�سوبتني لتلقي اأية 
اإ�سارات قد تبد� عليه �ت�سري اإلى حاجته للم�ساعدة.   

عندما  عملية.  وم�شاعدة  �شاملة  رع��اي��ة  ل��ه  ق��دم   )4
تقدمي  ج��دًا  املفيد  من  يكون  م��ا،  باأزمة  �سخ�س  مي��ّر 

العملية: كاالت�سال ب�سخ�س  امل�ساعدة له يف اجلوانب 

الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  اأ�  معه،  البقاء  ي�ستطيع  ما 

الإح�سار االأطفال من املدر�سة اأ� احل�سانة، اأ� تو�سيله 

اإلى املنزل اأ� اإلى غرفة الطوارئ. �تعد هذه امل�ساعدة 

بتتبع  قم  �العطف.  االهتمام  الإظهار  ��سيلة  العملية 

رغبات ال�سخ�س املت�سرر؛ لكن جتنب حتمل م�سوؤ�لية 

جتاه الو�سع اأكرث مما يبد� �سر�ريًا.     

االت�شال الداعم 

االأ�يل  االإ�سعاف  يف  ال��داع��م  االت�سال  ا�ستخدام  ميكن 

االآثار  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س  يقدم  الذي  النف�سي 

املبا�سرة حلادثة ما. كما اأنه ميكن اأن يكون مفيدًا كذلك 

فبع�س  الح���ق.  �ق��ت  يف  يحتاجونه  ق��د  ال���ذي  ال��دع��م  يف 

النا�س يحتاج اإلى اخلو�س يف التفا�سيل بعد فرتة ق�سرية 

لل�سخ�س  الطبيعي  من  يكون  �قد  اأزم��ة.  مر�رهم يف  من 

يف  �سانده  ال��ذي  امل�ساعد  نف�س  اإل��ى  يتوجه  اأن  املت�سرر 

بداية االأزمة. �عند زيارة �سخ�س ما ملتابعته، اأ� يف �سياق 

الن�ساطات الت�سهيلية؛ فقد ت�ساعد طرق االت�سال الداعم 

يف فهم ما يقوله املت�سرر اأ� ما ي�سعر به.

مت يف اجلزء التايل تقدمي بع�س املبادئ العامة لالت�سال 

بطريقة داعمة. �يعد االإ�سغاء التفاعلي �التغذية الراجعة 

�يف  ال��داع��م.  لالت�سال  اأ�سا�سيان  عن�سران  االإيجابية 

يف  اأي�سًا  الطريقة  ه��ذه  ت�ساعد  قد  امل��دى،  بعيد  الدعم 

عمليات اتخاذ القرار.

مبادئ اإر�شادية لالت�شال الداعم

االت�سال  عند  االعتبار  بعني  العوامل  من  اأخذ عدد  يجب 

املبادئ  ت�سمل  حيث  م��ا.  ب��اأزم��ة  مت�سررين  باأ�سخا�س 

ال�سدق،  االح���رتام،  ال��وج��داين،  التقم�س  االإر���س��ادي��ة: 

ال�سلطوية،  امل��واق��ف  ع��ن  االب��ت��ع��اد  االإي��ج��اب��ي،  التقدير 

التمكني، الرتكيز العملي، ال�سرية، �ال�سلوك االأخالقي.

       

�االح��رتام  الوجداين  التقم�س  خالل  من  باالت�سال  قم 

الر�ؤية  على  القدرة  هو:  الوجداين  التقم�س  �االأ�سالة. 

�ال�سعور من �جهة نظر ال�سخ�س االآخر، �اإظهار احلميمية 

ال�سخ�سية بداًل من البقاء بعيدًا �جامدًا. 

اإن احرتام كرامة �مكانة ال�سخ�س املت�سرر ي�سمح ملقدم 

امل�ضاعد بال�ضتماع له ل اأن ي�ضع له افرتا�ضات. ومن املهم 
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دائمًا اأن يكون املرء اأ�سياًل ��سادقًا، خا�سة لدى التعامل 

اإن  باالآخرين.  الثقة  يف  �سعوبة  يجد�ن  قد  اأ�سخا�س  مع 

�سدقك �سيك�سبك الثقة الالزمة لذلك. كما �اأن اأي �سيء 

يقل عن ذلك �ضيوؤدي اإلى �ضعور باخلداع.   

اأظ��ه��ر ت��ق��دي��رًا اإي��ج��اب��ي��ًا ���س��ادق��ًا ل��رف��اه �ق���در ال�سخ�س 

ب��ق��درة،  �ضعوره  ي�ضارع  ال�ضخ�س  ك��ان  ف���اإن  املت�ضرر. 

ذلك  اح��رتام  تعزيز  يف  �سي�سهم  االإيجابي  التقدير  فاإنه 

اتخاذ  األى  تلجاأ  ال  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  لذاته.  ال�سخ�س 

مواقف جزافية جتاهه، فغالبًا ما ي�سعر النا�س بالقلق من 

اأن يتم احلكم عليهم من قبل االآخرين على اأنهم م�سوؤ�لون 

عن االأزمات التي اأملت بهم. 

اإل��ى  حاجته  تذكر  املت�سرر،  بال�سخ�س  ات�سالك  عند 

التمكني. فامل�ساعد�ن يتدخلون ب�سكل موؤقت فقط. لذلك، 

على  قادر  باأنه  ي�سعر  �هو  املت�سرر  ترك  جدًا  املهم  فمن 

لديك  يكون  اأن  اأي�سًا  املفيد  �من  اأم��ره.  �تدبر  املواجهة 

تركيزعملٌي حول ما ميكن حتقيقه �ما ال ميكن حتقيقه.

على  املحافظة  اأي  ال�سرية،  على  املحافظة  امل��ه��م  م��ن 

اإن  املت�سرر.  مع  م�ساطرتها  يتم  التي  االأم��ور  خ�سو�سية 

�باخلدمات  امل�ساعدة  مقدم  يف  الثقة  ببناء  ي�سمح  هذا 

التي يقدمها. �يجب اأال يتخذ قرار بالك�سف عن املعلومات 

اإال اإذا كان هناك خطر حلد�ث اأذى اأ� اإ�ساءة م�ستمرة يف 

املعاملة.   

�تذكر  منا�سبة،  اأخالقية  قواعد  �ف��ق  ت�سرف  اأخ���ريًا، 

اأنها  اإال  �اآخ��ر،  �سياق  ما بني  تختلف  قد  القواعد  اأن هذه 

بالثقة،  ج��دي��رًا  كن  معينة.  مبادئ  جميعها  يف  ت�سرتك 

اأبدًا عالقتك  ت�ستغل  ال  املنا�سبة.  باالأفعال  الكلمات  �اأتبع 

باملت�ضرر، واحرتم حقه يف اتخاذ قراراته بنف�ضه. ل تبالغ 

يف تقدير مهاراتك اأ� كفائتك، �كن مدركًا ملواطن التحيز 

لديك، �ا�ست�سعر ت�سا�ؤالت �احتياجات املت�سرر. 

االت�شال غري اللفظي

بينما ت�سكل املحادثة غالبًا ال�سكل ال�سائد لالت�سال، اإال اأن 

الكثري من الر�سائل تنتقل بو�سيلة غري لفظية من خالل: 

االإمي����اءات، احل��رك��ات، تعابري ال��وج��ه، �االأ���س��وات غري 

ثقافة جمموعة خا�سة  اأن  اإذ  �اللهاث.  كالتنهد  اللفظية، 

بها ملعاين االإمياءات �االأ�سوات املختلفة. 

اإلى تعزيز املزيد  مييل ال�سلوك املقرتح التايل ب�سكل عام 

يتم  اأن  اإلى  بحاجة  اأنه  من  بالرغم  �االت�سال،  الثقة  من 

اأن  دائمًا  كل على حدة: حا�ل  الثقايف  ال�سياق  مع  تكييفه 

تقف يف مواجهة ال�سخ�س الذي يتكلم. ليكن موقفك من 

غري  ذراعيك  �اأب��ق  منفتحًا،  معه  تتكلم  ال��ذي  ال�سخ�س 

مت�سابكتني، لكن تذكر باأن تبد� طبيعيًا.
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حافظ على م�سافة منا�سبة تف�سل بينكما، فالقرب يعك�س 

االهتمام، لكنه قد ي�سري كذلك اإلى �جود عالقة حميمة اأ� 

غري ر�سمية، اأ� اإلى فر�س نف�سك عليه. قم بتوا�سل ب�سري 

متكرر، �كن هادئًا �م�سرتخيًا. 

 )Active listening(االإ�شغاء التفاعلي

اإن االإ�سغاء التفاعلي هو اأكرث من جمرد اإظهار االنتباه ملا 

يقال اأثناء احلديث. �من املهم اأي�سًا االت�سال من خالل 

فهم ما يعنيه املتحدث بكالمه.

االت�شال الداعم واالإ�شغاء التفاعلي

يف احلوار االآتي، يتحدث اأحد املتطوعني )م( مع امراأة مكر�بة )اأ(، كانت قد �سهدت حادث �سيارة خارج منزلها 

اأ�ضيب فيه ال�ضائق ب�ضكل مرّوع.

اأ:  اآه، ملاذا حدث ذلك؟ لقد كان ذلك مر�عاً 

م:  يبد� يل مما تقولني باأنه كان مر�عاً ، األي�س كذلك؟ 

اأ:  نعم، لقد كان فظيعاً ... )تبداأ بالبكاء د�ن ال�سيطرة على نف�سها(...

م:  اأفهم ذلك... )يقرتب م منها قليالً ( هل ترغبني باإخباري مبا حدث؟

اأ:  لقد �سمعت �سوت ال�سيارة يف اخلارج، رك�ست نحو الباب، �راأيت ما ح�سل. اآه، لقد كان رهيباً  حقاً ... )تبكي 

االآن بهد�ء اأكرث(... لقد كان هناك دم يف كل مكان...

م:  اإين اأرغب يف �ضماع املزيد عما فعلته

اأ:  لقد رك�ست نحو ال�سيارة، �تاأكدت من اأن ال�سائق مل يكن فاقداً  �عيه، ثم اأ�سرعت يف طلب �سيارة اإ�سعاف. 

�حتدثت مع ال�سائق اإلى اأن ��سلت ال�سيارة.

م:  اإذا ً فقد قمت اأ�ال ً بالتاأكد من اأن ال�سائق بخري، ثم قمت باالت�سال طلبا ً للم�ساعدة، �اأخريا ً بقيت مع ال�سائق؟

اأ:  نعم، لقد كان هذا ما فعلته.

م:  يبد� يل باأنك قد ت�سرفت ب�سرعة، اأ�سدرت حكما ً جيدا ً على املوقف، ��ساعدت ال�سائق باأف�سل طريقة ممكنة

م:  اأ�ستطيع اأن اأدرك كم كانت ال�سدمة الكبرية عليك.

اأ:  )متنهدة...( اأجل، هذا �سحيح، لكنه كان مرعباً 

م:  كيف ت�سعرين االآن؟

باأن  اأ�سدق  ال  زل��ت  ما  ل��ك.  �سكراً   بقليل،  اأف�سل  اأ:  

احلادث قد �قع حقًا، لكنني �سعيدة باأن ال�سائق قد 

جنا من املوت

امل�ست�سفى  اإلى  الذهاب  علي  يجب  باأنه  تعتقد  هل  اأ:  

لر�ؤية ال�سائق؟

م:  ل�ست متاأكداً  من اأنني ا�ستطيع اإجابتك على هذا 

ال�سوؤال. رمبا ت�ستطيعني اإخباري اأكرث ملاذا تريدين 

الذهاب اإلى هناك، بحيث ميكننا احلديث عنه؟
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ا�ضَع  لا�ضتماع.  هناك  موجود  امل�ضاعدة  مقدم  باأن  تذكر 

ما  على  بالرتكيز  قم  فهمك.  يتم  الأن  ثم  اأ�اًل،  تفهم  الأن 

يقال لك، �كن م�ستمعًا تفاعليًا، اإن هذا يت�سمن ا�ستجابتك 

بالطريقينت التاليتني: اال�ستجابة غري اللفظية من خالل: 

االإ�سغاء، �االإمياء بالراأ�س، �االإقرار؛ �ا�ستجابتك اللفظية 

»فهمت«،  م��ث��ل:  �سغرية،  مالحظات  اإب���داء  خ���الل:  م��ن 

»�ضحيح«، »تابع رجاًء«، »اأرغب يف �ضماع املزيد عن ذلك«. 

ترديد  اإن  طبيعي.  ب�سكل  لالت�سال  طريقة  اأف�سل  جد 

العبارات �الكلمات نف�سها التي ي�ستخدمها ال�سخ�س يدل 

كذلك على فهمك �متابعتك ل�سري نقا�سه. 

حيث  ب��ك،  اخلا�سة  �القيم  حتيزك  ملواطن  م��درك��ًا  كن 

�البحث  االإ�سغاء  حا�ل  يقال.  ملا  فهمك  ت�سو�س  قد  اأنها 

�راء  تكمن  التي قد  االأ�سا�سية  �االفرتا�سات  امل�ساعر  عن 

املالحظات التي تتلقاها. 

اأعر املتحدث انتباهك التام. �ال تفكر باالإجابة بينما هو 

يتكلم، �ال تقاطعه لت�سحح اأخطاءه اأ� لتبدي راأيك. بداًل 

من ذلك، تاأّن قلياًل لتفكر قبل اأن جتيب. �ال ت�سر على اأن 

اأال تخل�س با�ستنتاجات  تكون الكلمة االأخرية لك.  حا�ل 

خا�سة بك بالنيابة عن ال�سخ�س املتحدث.    

تقدمي التغذية الراجعة

يعد  لذلك  به،  ي�ساركون  ملا  الراجعة  التغذية  النا�س  يقدر 

الداعم.  االت�سال  عنا�سر  من  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  تقدميها 

ال  حتى  �منخف�سة،  هادئة  �سوت  بنربة  التحدث  ح��ا�ل 

تزعج ال�سخ�س االآخر. �حا�ل ��سف ما قد �ساهدت من 

�سلوكه، �كذلك رد�د الفعل التي قد نتجت عنه.

قم بالو�شف بداًل من التف�شري

»اأنا قلق عليك ب�سبب...«

»اأ�سمعك تقول...«

»يبد� يل باأن...«

كن بناًء �قم بالرتكيز على االأحداث اأ� االأفعال اجلديدة 

التكيف عند ال�سخ�س،  التي من املمكن تغيريها. �لدعم 

حا�ل تقدمي مدح �سادق له كلما �سنحت لك الفر�سة لذلك، 

قم بالرتكيز على اال�ستجابة ملا يقوله اأ� يطلبه بالفعل. ال 

تعر�س عنه بالتحول نحو اهتماماتك اأ� الربنامج اخلا�س 

م�ساعدته  تتم  الذي  ال�سخ�س  حول  يد�ر  فاحلديث  بك. 

�لي�س عن ال�سخ�س امل�ساعد.

اأن ي�ستجيب النا�س ل�سخ�س مير باأزمة ما،  من الطبيعي 

اأ�  الو�سع،  االأ�سئلة ملعرفة املزيد عن  اإما من خالل طرح 

يعترب  ال  اأنه  �مع  �الن�سائح.  االإجابات  تقدمي  خالل  من 

يعد  ال  غالبًا  اأن��ه  اإال  خا�س؛  ب�سكل  �سيئًا  االأ�سلوب  ه��ذا 

الطريقة املثلى لالت�سال. ا�ستخدم جماًل تعبريية بداًل من 

ذلك. 

ا�شتخدم جماًل تعبريية

»كلما حدثتني اأكرث عن ذلك، ا�ستطعت فهمك

 ب�سكل اأف�سل«

»اأرغب يف معرفة املزيد عن ذلك«

  

ال يعني هذا باأنه ال ينبغي عليك طرح االأ�سئلة مطلقًا، بل 

يعني اأنه من اجليد اأن حتا�ل تطوير طرق متنوعة لتو�سيل 

طرح  عند  ال��ن��ا���س.  �م�ساعدة  فهم  يف  ���س��ادق  اهتمام 

االأ�سئلة، ميكن تق�سيمها اإلى: اأ�سئلة ذات اإجابات مفتوحة، 

�اأ�سئلة ذات اإجابات محددة.
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اأنواع االأ�شئلة املختلفة

اأ�سئلة مفتوحة: كيف ت�سعر اليوم؟

اأ�سئلة مغلقة: هل ت�سعر بتح�سن اليوم؟

بعدة  املفتوحة  االإجابات  ذات  االأ�سئلة  على  االإجابة  ميكن 

بينما  التف�سيل.  من  م�ستويات  عدة  �على  مختلفة  طرق 

بنعم  االإجابة  اإما  املحددة  االإجابات  ذات  االأ�سئلة  تتطلب 

قليلة جدًا  على خيارات  مقت�سرة  تكون  قد  اأنها  اأ�  ال،  اأ� 

اأكرب  م�ساحة  املفتوحة  االإج��اب��ات  ذات  االأ�سئلة  ت��رتك    .

االإجابات  ذات  االأ�سئلة  جتازف  بينما  املت�سرر،  لل�سخ�س 

اأخ��رى  طريقة  هناك  لديه.  االإج��اب��ة  توجيه  يف  امل��ح��ددة 

ال�سخ�س  �م�ساعر  اأفكار  مخاطبة  خالل  من  لالإ�ستجابة 

املت�سرر.

مخاطبة م�شاعر ال�شخ�ض املت�شرر

عبئًا  ي�سكل  هذا  �ب��اأن   ، ج��دًا  غا�سب  باأنك  »تقول 

باأن هذا ��سع  اآخر. يبد�  اأي �سيء  اأكرث من  عليك 

عما  املزيد  اأ�سمع  اأن  يف  حقًا  اأرغ��ب  للغاية.  �سعب 

متّر به.«

اال�ستنكار،  اأ�  القبول  تعابري  �جتنب  اأحكامًا،  ت�سدر  ال 

�لكن قم بالتاأكيد على تفهمك له. 

اأعد �سياغة ما قاله ال�سخ�س بني حني �اآخر، حيث يدل 

هذا على اأن مقدم امل�ساعدة ي�ستمع له بانتباه. فاإذا متت 

م�ضاركة ردود فعل وم�ضاعر مقدم امل�ضاعدة حول املو�ضوع 

مع ال�سخ�س املت�سرر، فيتعني القيام بذلك بحذر �سديد، 

كي ل يتم اإعطاء انطباع باأن مقدم امل�ضاعدة يعلم ما ي�ضعر 

به ال�سخ�س االآخر. فاإن مت ذلك بعناية، فاإنه من املمكن 

اأن يدعم ال�سخ�س املت�سرر كي يتحدث عن ق�سته، �تفهم 

م�ساعره، �الو�سع املتغري حوله.   

الدعم يف اتخاذ القرار

من  ي�سبح  م��ا،  اأزم���ة  غ��م��رة  يف  �سخ�س  ي��ك��ون  عندما 

االأ�سعب عليه التفكري بو�سوح، �اتخاذ القرارات. �كثريًا 

باأال  ال�سخ�س  توجيه  املرحلة  هذه  يف  املفيد  من  يكون  ما 

توؤثر على حياته: كرتك عمله،  اأية قرارات حا�سمة  يتخذ 

اإلى  االنتظار  بل  الرحيل؛  اأ�  ز�جته،  عن  االنف�سال  اأ� 

�قت الحق. فعندما يكون ال�سخ�س يف ��سع �سعب، فمن 

االأف�سل اأن يتعامل مبا هو »هنا« �«االآن«. 

يف  عالقًا  زال  م��ا  ال�سخ�س  يكون  ق��د  ال��وق��ت،  م��ر�ر  م��ع 

االأزمة، لكنه قد يكون اأي�سًا قد بداأ باحلاجة اإلى احل�سول 

قد  للم�ستقبل.  �التخطيط  القرار  اتخاذ  يف  الدعم  على 

تكون هذه القرارات تتعلق بالعديد من االأمور، �قد تكون 

متعلقة بالعديد من امل�ستويات املختلفة، مثل: كيفية تنا�ل 

اأ�  �سعوبات،  يعاين من  م�ساعدة طفل  كيفية  اأ�  ما،  د�اء 

امل�ساعد�ن  ي�ستطيع  حيث  �سكنية  م�سكلة  معاجلة  كيفية 

دعم النا�س يف حل مع�سالت مختلفة.      

املعرفة  بع�س  كذلك  امل�ساعدات  مقدمي  ل��دى  يكون  قد 

�املعلومات العملية التي قد ت�ساعد ال�سخ�س الذي يقومون 

بدعمه على اتخاذ قرارات مدر��سة جيدًا.

�سارك اأ� �ساعد – اإلى اأبعد حد ممكن – يف البحث عن 

معلومات منا�سبة؛ لكن جتنب تقدمي ن�سائح �سريحة حول 

ال�سخ�س  حياة  تغيري  اإل��ى  ت��وؤدي  حا�سمة  كبرية  ق��رارات 

امل��ت�����س��رر. ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا يف م��رح��ل��ة الح��ق��ة. 

قدرة  �اح���رتام  باالهتمام  يتعلق  امل�ساعدة  مقدم  ف��د�ر 

ال�سخ�س على التكيف �االنتعا�س بعد الكارثة. �من خالل 

اأ��سح  اإدراك  اكت�ساب  ال�سخ�س  ي�ستطيع  العملية  هذه 

الحتياجاته �موارده من اأجل اأدائه امل�ستقبلي.

اإذا ت�سائل ال�سخ�س املت�سرر  - على �سبيل املثال – عما 

مما  بعد  متاأكدًا  »ل�ست  ال��رد:  يكون  قد  فعله،  عليه  يجب 

املزيد  اإخباري  ت�ستطيع  رمبا   ، خيارات  من  لديك  يتوفر 
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عن اهتماماتك �البدائل املتوفرة لك.« فمن املمكن بهذه 

الطريقة اأن تر�سد ال�سخ�س باجتاه اتخاذ قراره اخلا�س 

به. 

 

جزُء  هي  ال�سيطرة  على  املت�سرر  ال�سخ�س  م�ساعدة  اإن 

اتخاذ  يف  ير�سده  قد  مما  لوجه،  �جهًا  دعمه  من  ه��ام 

القرارات. عندما يكون النا�س غارقني يف ��سع ما، فاإنهم 

غالبًا ما ينغلقون عن التفكري يف الأو�ضاع التي ل ميلكون 

ال�سيطرة عليها، �يبذلون اجلهد القليل يف املجاالت التي 

ميلكون فيها ذلك. فال�سعور بال�سيطرة اأ�سا�سي كي ي�سبح 

ال�سخ�س قادرًا على ر�ؤية ��سع ما على حقيقته، �معاجلته 

بالطريقة املنا�سبة. اإن جعل النا�س يفكر�ن يف خياراتهم 

�اتخاذ قرار حولها، اأ� اأن يقوموا بتحديد جماالت حياتهم 

الطرق  اإح��دى  متثل  عليها  ال�سيطرة  بع�س  ميلكون  التي 

مل�ساعدتهم. 

دليل خطوة بخطوة نحو دعم

عملية اتخاذ القرار

املحادثات.  الإج���راء  ج�سديًا  اآم��ن��ًا  مكانًا  1-جهز 
ا�سرح ��سع �د�ر امل�ساعد. »ا�سمي جني، �اأنا هنا 

حاله،  عن  املت�سرر  ال�سخ�س  ا�ساأل  للم�ساعدة«. 

باالأمان �ليكون قادرًا على  �ما يحتاجه كي ي�سعر 

احلديث ب�سكل �سريح.

2-اأقم عالقة داعمة من خالل اإخبار ال�سخ�س باأنك 
ي�سكل  فهذا  م�ساعدته.  ��ستحا�ل  ��سعه  تتفهم 

االأ�سا�س لبناء الثقة �التفاهم بينكما.

على  �اح�سل  �اهتماماته.  م�ساكله  اإل��ى  3-ا�ستمع 
معلومات حول ��سعه من خالل طرح االأ�سئلة ذات 

االإجابات املفتوحة

4-�ساركه باملعلومات املنا�سبة.
للتغيري  اأم��ام��ه  املتاحة  اخل��ي��ارات  ح��ول  5-حتدث 
االإيجابي. فغالبًا ما يرى ال�سخ�س الذي مير باأزمة 

الطبيعي.  الو�سع  يف  يراها  قد  مما  اأقل  خيارات 

�ساعده يف ا�ستعادة قدرته على التفكري يف عدد من 

احللول املحتملة لديه.

ت�سجيعه  خالل  من  املحتملة،  احللول  معه  6-ناق�س 
من  يتمكن  ك��ي  اخلا�سة  ب��ق��درات��ه  التفكري  على 

ا�ستعادة �سعوره بال�سيطرة.

حل  الأي  �سيكون  باأنه  يدرك  كي  ال�سخ�س  7-ادعم 
بع�س التكلفة، �اأنه لن يكون م�سمونًا متامًا. حيث 

ي�ستطيع بهذه الطريقة البقاء على ات�سال بالو�سع 

�بجوانب الق�سور فيه.

هذه  تكون  م��ا  فغالبًا  للعمل.  نهجًا  معه  8-ناق�س 
مير  ال��ذي  ال�سخ�س  عند  االأ�سعب  هي  اخلطوة 

تاأثرًا  اأك��رث  يكون  املرحلة  ه��ذه  يف  الأن��ه  ب��االأزم��ة، 

يحتاج  قد  فاإنه  �بالتايل  االأمل اجلديدة.  بخيبات 

اإلى دعم اإ�سايف.

9-اأظهر له بقدر االإمكان اهتمامًا م�ستمرًا من خالل 
اإليه ر�سالة  متابعة ما قد يحدث معه. فهذا يوجه 

�سادقة باأنه ما زال مهمًا.
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الدعم عرب الهاتف

تنطبق الن�سيحة املقدمة هنا على تقدمي االت�سال الداعم 

اأ�  �ساخن،  خط  خ��الل  من  العمل  عند  اأ�  الهاتف،  عرب 

احلاجة  تذكر  االإن��رتن��ت.  خ��الل  من  الدعم  تقدمي  ل��دى 

اإلى التكيف مع الو�سع احلقيقي لل�سخ�س املتلقي للدعم، 

�الذي �سيختلف ما بني �سخ�س �اآخر.

بال�سوت، حيث ال  باأكملها  الر�سالة  نقل  الهاتف  يتم عرب 

التعبريات  ا�ستبدال  �ميكن  ب�سري.  ات�سال  هناك  يكون 

الت�سجيعية غري اللفظية - كاالإمياء بالراأ�س عند التحدث 

يف  بطيء  ��سري  منخف�سة،  �سوتية  بنربة   – لوجه  �جهًا 

اخلطاب، �ا�ستخدام لغة �ا�سحة غري معقدة. ال تقاطع اإال 

اأال تدخل يف جدال  اإذا دعت احلاجة فعاًل لذلك، �تذكر 

مع املت�سل. 

اأ�  للدعم  املحتاج  ال�سخ�س  فيها  يكون  اأ�ق���ات  هناك 

تلك  �سدمة  اأن��ت  فتتلقى  غا�سبًا  اأ�  محبطًا  امل�ساعدة 

مكاملة  مع  للتعامل  اقرتاحات  عدة  يلي  �فيما  االنفعاالت. 

�سعبة:

	 توقف للحظة �خذ نف�سًا بطيئًا �عميقًا.
	 ا�ستمع ملا يت�سرر منه املت�سل حقًا.

اأ�  الغ�سب  تخ�سى  �ال  ت�سمعها،  التي  باالنفعاالت  	 اأقّر 
العدائية التي تواجهها.

	 اخف�س �سوتك �تكلم ببطء ���سوح.  
	 ��سح د�رك كداعم.

م�ساعدة  اأية  على  �ركز  ال�سخ�سية  التعليقات  	 جتاهل 
ت�ستطيع تقدميها.

	 حافظ على ��سوح �ب�ساطة �اإيجابية تعليقاتك.
	 جتنب اإطالق االأحكام على ما يقوله املت�سل، حيث اأنها 

ا�ستجابة للو�سع كما يراه املت�سل اآنئٍذ.

قبل  من  املنطقي  التفكري  من  عليا  م�ستويات  تتوقع  ال    	
املت�سل.

فريق  اأع�ساء  باأحد  ات�سل  املكاملة،  من  تنتهي  	 عندما 
الدعم، �ناق�سه باالأمر. 

دليل خطوة بخطوة للدعم الهاتفي

مقدم  د�ر  اي�سال  يف  الو�سوح  غاية  يف  �كن  الهاتفي،  باالت�سال  البدء  عند  خا�سة  �د�رك  بوظيفتك  �سرح   -1
امل�ساعدة �الهدف من املكاملة.

1- �ساعد املت�سل على تكوين �سعور بال�سيطرة. ��سجعه اأال يركز فقط على اجلوانب ال�سلبية
تذكر باأن ال تعر�س م�ساعدة ال ميكن تقدميها.

1- قدم مرجعية اإن كان الو�سع اأبعد من قدرتك كمقدم م�ساعدة، اأ� عندما يكون هناك قلق على م�سلحة املت�سل.
1- حدد مدة املكاملة. عليك كذلك اإنهاء املحادثة عندما ال تكون هناك نتيجة مرجوة منها، اأ� عندما يقوم املت�سل 

بتكرار نقاط كان قد ذكرها من قبل. وهذا ي�ضاعد على:

اأ- تلخي�س املعلومات التي تتم م�ساطرتها

ب- االعرتاف بو�سع ال�سخ�س االآخر.

ج- محا�ل الو�سول اإلى اتفاق حول ما �سيحدث تاليًا. اقرتح خيارات ��سجع على اتخاذ القرار.
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جمموعات الدعم

اأحيانًا تنتفع املجموعات ذات امل�ساكل املت�سابهة اأ� االأحوال 

يعانون  الذين  االأ�سخا�س  املثال:  �سبيل  على   – املعي�سية 

من فري��س االإيدز، اأ� االأ�سخا�س الذين قد فقد�ا اأفرادًا 

من عائالتهم يف زلزال – من االلتقاء معًا. �يف مثل تلك 

فعالة  طريقة  دع��م  جماعة  ت�سكيل  يفرز  ق��د  احل���االت، 

بع�سهم  دع��م  يف  �م�ساعدتهم  فيها،  امل�ساركني  لتمكني 

اإحداث فر�قات لدى  اأن با�ستطاعتهم  البع�س، �تعليمهم 

اأال  اأخ���رى،  جهة  من  املهم  من  اأن  اإال  اجلماعة.  اأف���راد 

تتمتع  التي  للم�ساعدة  كبديل  الدعم  جمموعات  ت�ستخدم 

باخلربة عندما تكون هناك حاجة لها. 

يف  اأ�ضا�ضيًا  تدريبًا  تلقى  قد  ك��ان  متمر�س  ملتطوع  ميكن 

جماعة  م�سوؤ�لية  يتولى  اأن  النف�سي-االجتماعي  الدعم 

تعلموا  قد  الذين  االأ�سخا�س  ي�سكل  ما  �ك��ث��ريًا  ال��دع��م. 

يف  �هم  لذلك،  جيدة  مناذج  محددة  م�سكلة  مع  التكيف 

�تكمن  اجلماعة.  تاأ�سي�س  عند  جيد�ن  مي�سر�ن  العادة 

ت�سبح  اأن  ال��وق��ت  م��ع  يتعني  ب��اأن��ه  الطريقة  ه��ذه  ف��ك��رة 

اجلماعة داعمة لنف�سها. 

عندما رحل زوجي

عندما اكت�سف ز�جي اإ�سابتي بفري��س االإيدز تركني 

�رحل. اأنا االآن اأعي�س �حدي مع اأطفايل الثالثة �اأخي 

�سعبة  احلياة  التقاعدي.  معا�سه  على  نعي�س  املعاق. 

لناأكله. يجب  يكفي  ما  لدينا  يكون  ما  �ن��ادراً   جدًا، 

بجماعتي،  األتقي  عندما  الوقت.  طوال  الكفاح  علّي 

�جميع  ال�سحية   �اأ��ساعنا  عالجاتنا  نناق�س  فاإننا 

ال�سعوبات التي منر بها. نبكي �ن�سحك. يف البداية، 

»امل�سابني  منظمة  من  �سخ�س  اجلماعة  يقود  كان 

�مر�س  املكت�سبة  الب�سرية  املناعة  نق�س  بفري��س 

االإيدز«، لكن بعد اجتماعنا �ست مرات، تولينا نحن 

عندما  باأنف�سنا.  اللقاءات  ندير  �اأ�سبحنا  القيادة، 

اأعود اإلى البيت بعد تلك اللقاءات، اأ�سعر �كاأن حمال 

ً ثقيالً  قد انزاح عن كاهلي.

بعد وقوع كارثة ت�شونامي

ت�سونامي  بعد  اأقرباءهم  فقد�ا  الذين  النا�س  ب��داأ 

منتظم.  ب�سكل  معًا  مع  بااللتقاء  الهندي  املحيط 

التقوا ملدة عامني، �مازال بع�سهم يفعل ذلك حيث 

اجلماعة  اأع�ساء  عانى  مقربني.  اأ�سدقاء  اأ�سبحوا 

م�ساعدة  على  منهم  الكثري  �ح�سل  رهيب  ب�سكل 

اإ�سافية خبرية. �عند انتهاء املجموعات كان اجلميع 

اأع�ساء  قام  لقد  الكارثة.  بعد  االنتعا�س  طريق  على 

الفريق بقيادة هذه الفئات.

ب�سعوبات  مي��ر�ن  اجلماعة  اأع�ساء  يكون  ق��د  اأح��ي��ان��ًا، 

تويل  ي�ستطيعوا  لن  بحيث  كبري،  اأمل  من  �يعانون  �سديدة 

احل��االت  ه��ذه  مثل  يف  باأنف�سهم.  اجلماعة  م�سوؤ�ليات 

اأ�  خرباء،  م�ساعد�ن  اجلماعة  م�سوؤ�لية  يتولى  اأن  يجب 

متطوعون من ذ�ي التدريب االإ�سايف. �اإذا مت الطلب منك 

جماعة  م�ضوؤولية  تويل  كمتطوع  اأو  العمل  فريق  يف  كع�ضو 

اإلى  بحاجة  اإذا كنت  ما  دعم، يجب على مديرك معرفة 

املزيد من التدريب ا�ستعدادًا لتويل هذا الد�ر.
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االأطفال

النقاط املطلوب تعلمها 

	 �سالمة �رفاه االأطفال.
	 العنف �اإ�ساءة معاملة االأطفال.

	 رد�د فعل االأطفال جتاه االأحداث التي ت�سبب ال�سغط النف�سي.
	 كيف يتكيف االأطفال.

	 كيف ميكن م�ساعدة االأطفال.

االأطفال م�ست�سعفون للغاية اإذا ما تعر�سوا  الأزمات 
كالكوارث الطبيعية �النزاعات امل�سلحة �الطوارئ ال�سحية 

اأ� تعر�سوا للحوادث اأ� تاأثر�ا مبوت مفاجئ الأحد.  �يحتاج 

الأطفال اإلى اآليات تكيف قوية للحيلولة دون وقوع م�ضاكل 

نف�سية-اجتماعية طويلة االأمد نا�سئة عن اأزمات.

املجهدة  االأمور  التعر�س خلطر فقدان احلياة هو من  اإن 

للغاية بالن�سبة لالأطفال كما �اأنه قد يثري رد�د اأفعال قوية 

االأزمات  خالل  غالبًا  عنه  التغا�سي  يتم  ما  اأن  اإال  لديهم 

التما�سك  �يتال�سى  �االأ���س��ر  املجتمعات  تنهار  عندما 

للعنف  االأط��ف��ال  فيها  يتعر�س  التي  احل���االت  ع��دد  فهو 

ب�سكل  االختطاف  ح��االت  �تزايد  اجلن�سية  �االع��ت��داءات 

كبري.  اإن هذا �سيكون اأحد املو�سوعات التي �سيتم ت�سليط 

ال�سوء عليها اإلى جانب مو�سوعات اأخرى يف هذه الوحدة 

التدريبية.

�شالمة ورفاه االأطفال

اأ�  رزقها  �م�سادر  ممتلكاتها  االأ�سر  اإحدى  تفقد  عندما 

اأ�سخا�س  اأ� يتوفى  عندما يحدث نق�س يف الغذاء لديهم 

يحبونهم اأ� ت�سقط قنابل، يواجه االأطفال اأ�قاتًا �سعبة كي 

يفهموا ما الذي يحدث �ملاذا.  اإن تغيريات درامية كهذه 

بطبيعة  توؤثر  �اأنها  كما  لالأطفال  اليومية  احلياة  تدمر 

احلال على الكبار.

�ثيق  ب�سكل  للطفل  النف�سي-االجتماعي  الرفاه  يت�سل 

االأ�سرية مهمة جدًا  البيئة  اإن  الثقة �ال�سالمة.  مب�ساعر 

لرفاه الطفل. �تتعر�س �سالمة الطفل �رفاهيته للتهديد 

يف حال حدوث نزاع بني الأبوين اأو عندما يتعر�س الطفل 

)من  االأب��وي��ن  كال  اأ�  اأح��د  مر�س  من  يعاين  اأ�  للعنف 

مر�س عقلي اأ� ج�سدي اأ� اعتداء جوهري( اأ� من �سغط 

نف�سي اأ� قلق اأبوي.اإن م�ساعر الثقة �االأمان لدى الطفل 

اأ� الطفلة  اأي�سًا مو�سع ريبة عندما يتعر�س الطفل  هي 

اأ�  عاطفي  اأ�  �سفوي  اأ�  اأ� جن�سي  اإعتداء )ج�سدي  اإلى 

اأ�ساليب الرتبية  اأ� عندما تعّر�س  نا�سىء عن االإهمال( 

توفري  يف  االأب��وي��ن  مبالغة  مثل:  خلطر  الطفل  االأب��وي��ة 

الطفل  حتميل  اأ�  كثريًا  الت�سدد  اأ�  الت�ساهل  اأ�  احلماية 

م�سوؤ�ليات ج�سيمة.

تعريف »الطفل«

 18 �سن  د�ن  �سخ�س  كل  اإل��ى  )طفل(  كلمة  ت�سري 

�سنة ما مل ي�سل، طبقًا للقانون الوطني املطبق على 

�تن�س  اأبكر.   �قت  يف  القانونية  ال�سن  اإلى  الطفل، 

االتفاقية الد�لية حلقوق الطفل على اأن االأطفال لهم 

احلق يف ال�سالمة �االأمن �احلماية.
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ي�سبح االأطفال اأكرث ا�س�سعافًا جتاه التع�سف يف ا�ستخدام 

القوة اأكرث من الكبار ب�سبب �سنهم اأ� حجمهم اأ� افتقارهم 

للن�سج �التجربة �نتيجة ملعرفتهم املحد�دة.  لهذا يحتاج 

االأطفال اإلى احلماية على جبهات متعددة، فهم يحتاجون 

اإلى احلماية من العنف �االعتداءات اجل�سدية �اجلن�سية 

اال�ستغالل  �من  بالب�سر  االجتار  عمليات  �من  �العاطفية 

اجلن�سي �الت�سغيل ب�سورة غري قانونية �من ا�ستخدامهم 

االأ���س��ري  االنف�سال  �م��ن  املتحاربة  ال��ق��وات  �سفوف  يف 

�االختطاف �احلب�س الق�سري.

�ظ��ر�ف  اأم��اك��ن  االأط��ف��ال يف  �سد  العنف  ح��د�ث  ميكن 

�املوؤ�س�سات  االأي��ت��ام  �د�ر  �امل��دار���س  كاملنازل  ع��دي��دة: 

الالجئني.   �مع�سكرات  �امل�ست�سفيات  �ال�سجون  الدينية 

وعندما يحدث نزاع م�ضلح اأو كارثة يواجه الأطفال مخاطر 

االأ�سرة  جانب  من  للعنف  تعر�سهم  من  نتيجة  متزايدة 

�اأع�ساء املجتمع �من اأنا�س خارجيني.  اإن من املهم تفهم 

هذه املخاطر التي يتعر�س لها االأطفال ب�سكل خا�س �التي 

ت�سع رفاههم النف�سي-االجتماعي مو�سع �سك.

�شالمة االأطفال يف االأزمات

م�ست�سعفني  االأطفال  ي�سبح  االأزم��ات،  مراحل  جميع  يف 

تعقب احلدث، قد  التي  الفو�سى  فاأثناء  ب�سورة خا�سة.  

ي�سبح االأطفال �سائعني �منف�سلني عن ذ�يهم حيث يتم 

مما  مل�ست�سفى  م�ست�سفى  �م��ن  الأخ��رى  اأ�سرة  من  نقلهم 

اأ�سكاله  بكافة  لالعتداء  اأ�  بكثري  اأكرب  ملخاطر  يعر�سهم 

��سوره.  �قد تتفا�ت عوامل اخلطر خالل مختلف املراحل 

بحيث يتخذ العنف اأ�سكااًل متعددة:

اأنواع العنف عوامل اخلطر املرحلة

االعتداء العاطفي قد يعترب الطفل مختلفاً  قبل االأزمة 

االعتداء اجل�سدي �العقاب البدين »م�سدر لل�سغط النف�سي داخل االأ�سرة   

العنف االأ�سري افتقار املجتمع اإلى نظام   

االعتداء اجلن�سي مبا يف ذلك االغت�ساب قبول العنف   

االعتداء جن�سيًا مبا يف ذلك االغت�ساب اجلماعي بيئة ت�سودها الفو�سى  خالل االأزمة 

االختطاف من اأجل ال�سخرة �/اأ� اجلن�س انهيار االأ�سرة �الدعم االجتماعي   

العنف االأ�سري ال�سغط النف�سي االأ�سري املتزايد   

اال�ستغالل اجلن�سي زيادة حاالت االنف�سال �الوفيات   

عدم التوازن  

االعتداء اجلن�سي يف مرافق العبور �مع�سكرات تزايد �جود الغرباء مبا يف ذلك عمال االإغاثة  خالل اأعمال االغاثة 

اللجوء �املجتمعات   

االعتداء اجلن�سي اأثناء جمع احلطب �جلب املاء ال�سغط النف�سي العايل داخل االأ�سرة �املجتمع   

اال�ستغالل اجلن�سي مقابل الغذاء اأ� املوارد اأ�     االفتقار الأنظمة احلماية   

االعتداء اجل�سدي: االنتهاك، احلرق العبور اأ� االإدمان   

العنف االأ�سري الو�سول املحد�د للموارد   

 

االعتداء اجلن�سي �سد العائدين ك�سكل من     عدم التوازن بني القوى  اأثناء التعايف 

اأ�سكال العقوبة   

اال�ستغالل اجلن�سي مقابل احل�سول على ��سع التناف�س من اأجل املوارد   

قانوين، اأ� اإعادة املتلكات اأ� الو�سول للموارد   

اال�ستغالل اجلن�سي مقابل توفري ��سائل املعي�سة عدم توفر ��سائل املعي�سة   

العتداء اجل�ضدي الياأ�س والإحباط   

الرف�س، االإهانة �الرت�يع �العزلة   
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االأطفال ذوو القابلية للتاأثر

بع�س  ظل  يف  يعي�سون  االأطفال  جميع  اأن  من  الرغم  على 

بع�س  اأن  اإال  اأخرى،  �لتهديدات  للعنف  التعر�س  مخاطر 

هم  �ه��وؤالء  غريهم  من  اأكرث  ملخاطر  معر�سون  االأطفال 

بحاجة خا�سة للحماية �املنا�سرة.  �من بني هوؤالء االأطفال  

الذين ال يرافقهم اأحد �االأطفال املعاقون �االأطفال الذين 

اأمثلة  على  للح�سول  املربع  )اأنظر  موؤ�س�سات  يف  يعي�سون 

يكونوا  الأن  امل�ست�سعفون  االأطفال  يحتاج  �قد  اأخ���رى(.  

من  ف��رتة  يغطي  برنامج  لتطوير  خ��ا���س  تركيز  مو�سع 

عليهم  تفر�س  ال  بحيث  �سر�رية  الرعاية  اأن  اإال  الزمن، 

��سمة عار اأ� متييز.

االأطفال امل�شت�شعفون ب�شكل خا�ض 

املف�سولون عن  اأ�  اأحد،  يرافقهم  ال  الذين  االأطفال 

ذ�يهم اأ� اليتامى

االأطفال داخل املوؤ�س�سات

االأطفال املعاقون اأ� ذ�� االحتياجات اخلا�سة

االأطفال املهم�سون

االأطفال يف مواقع �ظر�ف طارئة

االأمهات االأطفال

املراهقون

االأ�سر التي يراأ�سها اأطفال

العنف واالإ�شاءة لالأطفال

املعاملة  �سوء  اأ�سكال  من  �سكل  هو  االأطفال  على  االعتداء 

الرعاية  ان��ع��دام  اأ�  العاطفية  اأ�  اجلن�سية  اأ�  اجل�سدية 

اأنواع العتداء على  اإيذاء طفل.  وت�ضمل  الذي يت�ضبب يف 

�االع��ت��داء  العاطفي  �االع��ت��داء  االأ���س��ري  العنف  الطفل 

االأطفال  �يعاين  �االعتداء اجلن�سي.   �االإهمال  اجل�سدي 

املعتدى عليهم غالبًا من مزيج من اأ�سكال االعتداءات اأ� 

االإهمال.  �ي�سكل العنف �سد البنات �االأ�الد م�سكلة �ا�سعة 

االنت�سار �هي م�سكلة اعتيادية لدى جميع الفئات العرقية 

واملجتمعات.  وتزداد حوادث العنف والعتداء عقب وقوع 

الكوارث ون�ضوء اأو�ضاع تت�ضبب بها النزاعات امل�ضلحة.

اإيذاء  اإح��داث  يف  يت�سبب  ت�سرف  اأي  هو  االأ�سري  العنف 

االأ�سرة  يف  اآخ��ر  ل�سخ�س  عاطفي  اأ�  جن�سي  اأ�  ج�سدي 

مبا يف ذلك ال�سرب اأ� االإهانة اأ� العزل. �ي�سهم االإدمان 

على اخلمر �اإ�ساءة ا�ستعمال املذيبات �ال�سلوك العد�اين 

عن  للتنفي�س  مقبولة  طريقة  هو  العنف  ب��اأن  �االعتقاد 

ال�سغط النف�سي يف زيادة مخاطر العنف االأ�سري.  �يتعلم 

الأطفال الذين ي�ضهدون وقوع العنف بني اأفراد الأ�ضرة باأن 

اأ�سغر  بال�سرب على �سخ�س  �اأن االعتداء  العنف مقبول 

تعري�س  اإلى  هذا  يوؤدي  �قد  حتمله.   ميكن  �اأ�سعف  �سنًا 

ال�سغار للتهديد �امل�سايقة من جانب من هم اأكرب منهم 

�سنًا.

موجهة  م�ستمرة  اعتداءات  من  العاطفي  االعتداء  يتاألف 

يرتكبه  نف�سيًا  مدمر  �سلوك  �هو  لذاته.   الطفل  الحرتام 

الثقة.  �قد يتمحور  اأ�  القوة  اأ�  ال�سلطة  �سخ�س يف موقع 

الرف�س   – التجاهل  اأ�  الرف�س  حول  العاطفي  االعتداء 

من  طفل  جتريد  اأو  طفل  دع��م  اأو  �ضماع  اأو  ب��الع��رتاف 

احتياجاته العاطفية ال�سر�رية.
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توجيه  خالل  من  للطفل  مهينًا  االعتداء  هذا  يكون  �قد 

االهانات �االنتقادات له �التهكم عليه اأ� تقليده اأ� اإطالق 

اأ�سماء قبيحة عليه.  اإن عزل طفل عن اأقرانه اأ� اإبعاده/

اأي�سًا  ميثل  االعتيادية  االجتماعية  التجارب  عن  اإبعادها 

اأ�  اآخر منه هو تر�يع )اإك��راه  اإن �سكاًل  اعتداء عاطفيًا.  

اأ� اإف�ساد طفل  اإلى اأق�سى درجات الرعب(  تخويف طفل 

من خالل عر�س اأ� ت�سجيع �سلوك غري اجتماعي اأ� �سار 

اأ� غري قانوين.

موقع  يف  �سخ�س  يقوم  عندما  اجل�سدي  االعتداء  يحدث 

اإ�سابة طفل من  اأ�  تهديد  اأ�  اإي��ذاء  بتعمد  الثقة  اأ�  القوة 

اأ�  �سفعه  اأ�  حرقه  اأ�  هزه  اأ�  ب�سربه  مثاًل  القيام  خالل 

ركله.  �يرتبط االعتداء اجل�سدي عادة بالعقاب اجل�سدي 

�قد يجري اخللط بينه �بني التاأديب اجل�سدي.

بكدمات  اليومية  ن�ساطاتهم  خالل  االأطفال  ي�ساب  قد 

اأكواعهم.   اأ�  ركبهم  اأ�  اأماكن مثل جبهاتهم  اأ� جر�ح يف 

�يحمل االأطفال الذين يتم االعتداء عليهم ج�سديًا كدمات 

الظهر  مثل  متوقعة  اأ� غري  عادية  اأماكن غري  �ج��ر�ح يف 

�اأ�سفل  الفخذ  �اأعلى  �ال��ردف��ني  ال��راأ���س  �جانب  �الوجه 

البطن.

اإن �جود كدمة مثرية لل�سك ال يعني بال�سر�رة اأن اعتداء 

قد  لل�سك  املثرية  الكدمات  من  من��وذج��ًا  اأن  اإال  �ق��ع  قد 

ت�سري اإلى حد�ث االعتداء.  �ميثل االإهمال الف�سل الواعي 

املاأ�ى  توفري  مثل  للطفل  االأ�سا�سية  االحتياجات  تلبية  يف 

�الطعام املغذي �الك�ساء الكايف �التعليم �الرعاية الطبية 

�احل��ب  �اال���س��راف  �الريا�سة  االم��ن��ة  �البيئة  �ال��راح��ة 

�الرعاية.  �تبداأ احلاجة للح�سول على اهتمام بالرعاية 

اإلى اأن ي�سبح الطفل يف �سن البلوغ.   قبل الوالدة �ت�ستمر 

اإن حرمان االأطفال من احتياجاتهم اجل�سدية �العاطفية 

تكون  قد  طفولتهم  مراحل  من  مرحلة  اأي��ة  يف  االأ�سا�سية 

�ال�سحة  ال�سعيف  النمو  قوية مبا يف ذلك  �سلبية  اآثار  له 

املعتلة �رمبا املوت.

يحدث االعتداء اجلن�سي عندما ي�ستخدم طفل اأكرب �سنًا اأ� 

اأقوى بنية اأو �ضخ�س مراهق اأو بالغ ما �ضخ�ضًا اأ�ضغر �ضنًا 

اأ� اأقل قوة الأغرا�س جن�سية، فاالأطفال �ال�سباب عاجز�ن 

�سخ�س  م��ع  اجلن�سي  بالفعل  القيام  على  املوافقة  ع��ن 

اإن  اأو معرفة متكافئة.   بالغ لأنهم ل ميلكون قوة م�ضاوية 

من  االأطفال  يجرد  فهو  الثقة  يقو�س  اجلن�سي  االإعتداء 

طفولتهم.  �عندما ي�ستفيد اجلاين اقت�ساديًا اأ� اإجتماعيًا 

من االعتداء، فاإنه هذا ي�سمى عندئذ باال�ستغالل اجلن�سي. 

�يقع االعتداء اجلن�سي على الطفل حتت ت�سنيفني اثنني 

هما: االت�سال �عدم االت�سال.

كدمات اعتيادية

كدمات م�شكوك فيها

من االأمام

من االأمام

من اخللف

من اخللف
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 )Sexual Abuse(االعتداء اجلن�شي

االعتداء اجلن�سي من خالل االت�سال:

مالم�سة االأع�ساء التنا�سلية للطفل

اإجبار الطفل على مالم�سة االأع�ساء التنا�سلية الآخر

الرغبة  عن  ينم  باأ�سلوب  الطفل  ��سم  االإم�ساك 

اجلن�سية

ممار�سة اجلن�س عرب املهبل اأ� ال�سرج اأ� الفم

ا�ستخدام اأد�ات الخرتاق ج�سم الطفل

االعتداء اجلن�سي من خالل عدم االت�سال:

عر�س �سور اأ� اأفالم جن�سية على الطفل

اإجبار الطفل على م�ساهدة اأفعال جن�سية

الأع�ضاء  م�ضاهدة  اأو  جن�ضي  حديث  اإلى  ال�ضتماع 

اجلن�سية جل�سم �سخ�س اآخر

للتقاط  مغري  ب�ضكل  الوقوف  على  الطفل  اإجبار 

�سور اأ� اأ�سرطة فيديو جن�سية له.

االإغاظة ب�ساأن اأع�ساء اجل�سم التنا�سلية

جعل الطفل هدفًا للم�ساهدات غري املرغوب بها

تعري�س الطفل الأ�سئلة اأ� تعليقات متطفلة.

تاأثري العنف واالعتداء

اأ�سخا�سًا يعرفهم الطفل  يكون مرتكبو االعتداءات غالبًا 

�يثق بهم كما �اأنه من االأمور االعتيادية اأن يعمد االأطفال 

اإلى حمايتهم �ينا�سلون كي يبقوا االعتداء �سرًا.  �يف كثري 

من احلاالت، ال يتدخل اأحد، مما ينجم عنه بقاء الطفل 

معتمدًا على ال�سخ�س الذي ي�سيء اإليه/اإليها.

قد  الأنهم  لالعتداء  تعر�سهم  االأطفال عن  يتحدث  ال  قد 

مل  االع��ت��داء  ب��اأن  التظاهر  يحا�لون  اأ�  خائفني  يكونون 

يحدث.  �قد يتم تعليمهم باأن االعتداء اأمر عادي اأ� اأنهم 

قد ينكر�ن حد�ثه.  �عندما يكون الطفل م�ستمرًا يف امليل 

نحو اأ� حب ال�سخ�س الذي يعتدي عليه، فاإن هذا قد يجعل 

اأن  يظن/تظن  وقد  �ضعوبة.   اأكر  املو�ضوع  عن  احلديث 

هذا خطاأه/خطاأها �لهذا فاإنه ال يرغب يف احلديث عنه اأ� 

اأنه/اأنها ي�سعر باالإحراج اأ� اخلجل.  �قد يخ�سى االأطفال 

يف  الوقوع  اأو  الأ�ضرة  تفكك  اإلى  ذلك  يوؤدي  اأن  من  اأي�ضًا 

م�ساكل.  �قد ال يتحققون من اأن ما يحدث هو خطاأ اأ� اأنهم 

بب�ساطة قد ال يدركون من يتعني اخبارهم.

عن  اأ�  بال�سدفة  �سواء  االعتداء  عن  الك�سف  مت  ما  ف��اإذا 

عمد، فاإن ذلك يطلق عادة م�ساعر قوية – باالرتياح �لكنه 

م�سحوب بال�سعور بالذنب �اخلوف �رمبا �سعور بالفو�سى 

يتم  اأن  معه  يتعني  مما  ال�سر  عرف  قد  اآخر  �سخ�سًا  الأن 

التعامل مع املو�ضوع بح�ضا�ضية.

رد�د فعل االأطفال جتاه االحداث امل�سببة لل�سغط النف�سي 

رد�د  عن  التعبري  يف  االأطفال  اإليها  يلجاأ  التي  الطرق  اإن 

النف�سي  لل�سغط  م�سببة  اأ�  موؤذية  اأح��داث  جتاه  اأفعالهم 

اأفعال الكبار.  �يتعني  اأغلب االأحيان عن رد�د  تختلف يف 

لدى  االعتبار  يف  �اأخذها  االختالفات  تلك  على  التعرف 

تقدمي امل�ساعدة لالأطفال.

اإال  الكبار  لدى  املوجودة  نف�سها  بامل�ساعر  االأطفال  يتمتع 

رد�د  �تعتمد  مختلفة،   باأ�ساليب  عنها  يعرّب�ن  قد  اأنهم 

بتجربة  االأطفال  مير  �قد  منوهم.   مرحلة  على  اأفعالهم 

ر�ؤية م�ساهد ب�سرية قوية اأ� اأحداث، �قد يظهر�ن �سلوكًا 

اأ�  م�سرحية  خالل  من  اأخ��رى  مرة  تفعيله  مت  قد  متكررًا 

مخا�ف لها عالقة ب�سدمة اأ� مواقف تغريت جتاه النا�س 

�احلياة.  

بني  ج���دًا  �سائعة  امل�ستقبل  جت��اه  ال�سلبية  امل��خ��ا�ف  اإن 

االأطفال الذين مر�ا بحدث موؤمل.  فالتعايف يعني ا�ستعادة 

�حيث  �قت.   اإلى  يحتاج  �هذا  �باالآخرين  بالنف�س  الثقة 

اأن لالأطفال مهارات �سلوكية �اجتماعية �تفهمية متباينة 

اإ�سارات  يف مختلف مراحل النمو �االأعمار، فانهم يبد�ن 

املختلفة.  �عند  النمو  �اأعرا�س حزن مختلفة يف مراحل 

الرعاية  مقدمي  اإلى  االأطفال  يلجاأ  محزن،  ��سع  حد�ث 

للح�سول على اإر�سادات منهم حول كيفية الت�سرف جتاه 
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ردود الفعل ال�شائعة جتاه ال�شغط النف�شي لدى مختلف املجموعات العمرية

من �شن الوالدة وحتى عامني:

على الرغم من اأن االأطفال ال�سغار لي�ست لديهم كلمات ي�سفون بها احلدث اأ� يعرب�ن بها عن م�ساعرهم اإال اأنهم 

اأ� قد  اأكرث من املعتاد  اإنهم قد يلجاأ�ن للبكاء  اأ� ر�ائح معينة.   اأ�سوات  اأ�  ي�ستطيعون االحتفاظ بذكريات مل�ساهد 

ي�سبحوا مت�سبثني باالآخرين اأ� �سريعي الغ�سب اأ� �سلبيني اأ� عاطفيني.

من �شن الثانية وحتى 6 �شنوات:

قبل �ضن الدخول اإلى املدر�ضة، كثريًا ما ي�ضعر الأطفال بالعجز وعدم القدرة عقب وقوع اأزمة.  وهم ي�ضعرون تبعًا 

لذلك باخلوف من اإبعادهم عن اأبويهم مما يدفعهم اإلى العودة لت�سرفاتهم ال�سابقة مثل م�س االبهام، �التبول يف 

الفرا�س اأ� اخلوف من الظالم.  �قد ت�سمل ن�ساطات اللعب بع�س جوانب احلدث الذي تعر�س له الطفل حيث يعمد 

الطفل اإلى متثيل احلدث مرة بعد اأخرى.  �عندما تف�سل هذه االأ�ساليب، يتحول االأطفال نحو االإنكار �االن�سحاب.  

�قد ي�سبح االأطفال �سامتني )خر�س( اأ� قد يتجنبون اأقرانهم يف اللعب �كذلك البالغني بحيث ي�سعون للطماأنينة 

من خالل املر�س �التعب.

من �شن 6 اإلى 10 �شنوات:

ي�ستطيع الطفل يف �سن االلتحاق باملدر�سة فهم ق�سايا اأكرث تعقيدًا مما قد ينجم عنه رد�د فعل �ا�سعة مثل ال�سعور 

تبدو  وقد  املنقذ.   دور  لعب  اأوه��ام حول  لديه  تتولد  اأو  وقوع احلدث  يتم منع  باأنه مل  الغ�ضب  اأو  الف�ضل  اأو  بالذنب 

ت�سرفاتهم مزاجية عندما يحا�لون التعامل مع العواطف املتنامية بعدم االكتفاء �احلاجة اإلى �جود رقابة.  �قد 

يرغب بع�س االأطفال يف التحدث عن احلدث ب�سكل متكرر.

�شن املدر�شة:

يظهر االأطفال عادة تراجعًا يف االأداء يف املدر�سة 

قد  اأن��ه��م  اأ�  بهم  امل��ن��اط��ة  ال��واج��ب��ات  اأداء  �يف 

ي�سبحون اأ�سخا�سًا ال ير�سون ب�سيء د�ن الكمال 

بحيث ي��ب��ذل��ون امل��زي��د �امل��زي��د م��ن اجل��ه��د كي 

ي�سبحوا كاملني �يتجنبوا النتائج ال�سابقة.

من �شن 11 اإلى 18:

قد يظهر املراهقون رد�د فعل م�سابهة لرد�د فعل 

الكبار.  فمن رد�د الفعل ال�سائعة لديهم االنعزال 

�الغ�سب �رف�س االأنظمة �ال�سلوك العدائي.  �قد 

ي�سارك بع�س املراهقني يف �سلوك خطر اأ� �سلوك 

ينطوي على املخاطر مثل القيادة املتهورة لل�سيارات 

اإيذاء  اأ�  �املخدرات  الر�حية  امل�سر�بات  �تعاطي 

االأك��ل.   يف  ا�سطرابات  لديهم  تن�ساأ  �قد  النف�س 

 �قد ي�سبح بع�س من هوؤالء خائفني. 
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اأ�  اأبويهم  اإلى  �سنًا  االأ�سغر  االأطفال  �يلجاأ  الو�سع.   هذا 

عليهم  ينبغي  عما  بحثًا  االأ���س��رة  يف  اآخرين  اأع�ساء  اإل��ى 

لالأمان  الرئي�سي  امل�سدر  الرعاية هم  اإن مقدمي  عمله.  

االأزم��ة،  عنه  ت�سفر  ما  ظل  �يف  �لهذا  لالأطفال  بالن�سبة 

يحتاج االأطفال اإلى اإر�سادات م�ستمرة �رعاية من مقدمي 

التي  اجل��ودة  بنف�س  يقدمونها  ما  كثريًا  الذين  الرعاية 

يقدمها االأبوان.  �يف مثل هذه الظر�ف، فاإن اإحدى اأف�سل 

تقدمي  خ��الل  م��ن  تتوفر  �سوف  الطفل  مل�ساعدة  ال�سبل 

امل�ساعدة لالأبوين.

ردود فعل االأطفال جتاه العنف و�شوء املعاملة

�سوء  جتاه  مختلفة  اأ�سكااًل  االأطفال  فعل  رد�د  تاأخذ  قد 

�سكل من  كل  �اأن  كما  يتميز عن غريه  فكل طفل  املعاملة 

اأ�سكال العنف قد يكون له اأثر على الطفل بطريقة فريدة، 

املعاملة  ل�سوء  ال�سائعة  اجل�سدية  املوؤ�سرات  بع�س  اأن  اإال 

�اإي��ذاء  الفرا�س  يف  التبول  �سكل  على  تاأتي  قد  �االإه��م��ال 

... مثل  اإلخ  النطق  الطفل لنف�سه ��جود م�ساكل لديه يف 

يف  االنتظام  �ع��دم  ال�سعيف  اجل�سماين  �النمو  الثاأثاأة 

االأكل �االإ�سابات اجل�سدية.

املتدين  التقدير  ت�سمل  �سلوكية  عالمات  هناك  تكون  �قد 

مثل  ال�سعب  �ال�سلوك  النوم  يف  االنتظام  �ع��دم  للذات 

يف  التمادي  اأ�  االآخرين  على  �االعتداء  �ال�سرقة  الكذب 

كثري  اأ�  للغاية  �سلبيًا  اأ�  للغاية  مطيعًا  يكون  كاأن  ال�سلوك 

الدالة على حد�ث  املطالب.  �من بني العالمات االأخرى 

اأ�  الثقة  �فقدان  �االكتئاب  االن�سحاب  ال�سلوك،  يف  تغري 

ال�سلوك اجلن�سي.

اأ�  العجز  الطفل عالمات عاطفية مثل م�ساعر  قد يظهر 

الغدر اأ� الياأ�س اأ� احلزن اأ� العار اأ� العزلة اأ� الغ�سب اأ� 

الو�سم بالعار. �عال�ة على ذلك مييل االأطفال الذين عانوا 

من �سوء معاملة مقدمي الرعاية اإلى �جود ازد�اج �جداين 

لديهم جتاه هذا ال�سخ�س.  �يعني هذا ان الغ�سب ��جود 

ال�سعور باحلب �الوالء  دافع لدى الطفل لالنتقام �كذلك 

جتاه اجلاين تكون كلها قائمة يف الوقت نف�سه.  �قد ي�سبح 

�سعوره/�سعورها  عن  التعبري  الطفل  على  االأ�سعب  من 

بالغ�سب مقارنة فيما لو كان اجلاين غريبًا عنه/عنها.

اإن مقدرة الطفل على امل�ساركة يف عالقات ثقة متبادلة قد 

تتاأثر ب�ضكل �ضار اإذا ما كانت تلك العاقات هي مو�ضوع 

من  للكثري  حاجة  هنالك  تكون  ��سوف  املعاملة.   اإ�ساءة 

احل�ضا�ضية وال�ضرب مل�ضاعدة الأطفال على الرتباط ثانية 

باأ�سخا�س كبار يتمتعون بالثقة �يتحلون بامل�سوؤ�لية.

ردود فعل االأطفال جتاه احلزن

محتومًا  اأمرًا  باعتباره  للموت  محد�د  فهم  االأطفال  لدى 

اأنهم  اإال  منه،  ال��ه��ر�ب  ميكن  ال  عامليًا  كونه  جانب  اإل��ى 

للغاية.  �عندما  يظهر�ن عالمات احلزن يف �سن مبكرة 

اآخر يف  ل�سخ�س  املنف�سل  للوجود  االأطفال �اعني  ي�سبح 

�سن 8-6 اأ�سهر فاإنهم يبداأ�ن يف اإظهار عالمات احلزن 

م�ستدامة  زمنية  لفرتة  الرعاية  مقدم  عن  اإبعادهم  لدى 

اأ� اال�ست�سالم  الياأ�س  كالبحث عن مقدم الرعاية �اإظهار 

لالأمر الواقع.  اأما االأطفال د�ن �سن 8-6 اأ�سهر فاإنهم قد 

ال يظهر�ن احلزن اإال اأنهم قد يظهر�ن عالمات اأخرى من 

اأ� ا�سطرابات االأكل  عالمات احلزن مثل �سرعة الغ�سب 

اأ� النوم لديهم. �قد ال يبحثون حتديدًا عن ال�سخ�س الذي 

تويف، اإال اأنهم قد يبد�ن رد�د فعل �سغط نف�سي لدى توقف 

ب�سكل  الرعاية  مقدمي  من  لهم  املقدم  العادي  الر�تني 

مفاجئ.

العاطفية  الفعل  رد�د  اأي�سًا  تظهر  االأطفال  على  �تظهر 

نف�سها التي تظهر على الكبار جتاه الفجيعة مثل ال�سدمة 

اإلخ،  �اخلوف  �القلق  بالذنب  �ال�سعور  �احلزن  �الغ�سب 

الفعل  رد�د  تبد�  فقد  البالغني،  نظر  �جهة  �من  اأن��ه  اإال 

احلزينة لدى االأطفال غريبة.  �خالفًا للحزن لدى الكبار، 

يتحول  �قد  متوا�سل.  �غري  مفاجئًا  االأطفال  حزن  يكون 

اللعب  اإل��ى  العميق  احل��زن  فعل  رد�د  من  فجاأة  االأطفال 

التعبري  عن  ال�سغار  االأط��ف��ال  يعجز  ما  �غالبًا  �اللهو.  

عن  التعبري  اأك��رث  لديهم  ال�سائع  من  اأن  اإذ  حزنهم  عن 

م�ساعرهم من خالل ال�سلوك �اللعب.
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تت�سم  بتجربة  م��ر�ره��م  عقب  االأط��ف��ال  ي�سلك  ما  كثريًا 

الرعاية  مقدمي  جتاه  عد�انيًا  �سلوكًا  النف�سي  بال�سغط 

فيه  يت�سبثون  ال��ذي  الوقت  يف  االآخرين  االأطفال  جتاه  اأ� 

عن  الناجم  القلق  عالمات  �يظهر�ن  الرعاية  مبقدمي 

اأفعال  كرد�د  اأفعالهم  رد�د  تكون  ما  �كثريًا  االنف�سال.  

�م�ّس  الفرا�س  يف  التبول  مثل  بكثري  �سنًا  اأ�سغر  طفل 

هذا  اإن  منفردين.   النوم  على  ال��ق��درة  �ع��دم  اإبهامهم 

اإلى  للثقة �حاجته/حاجتها  الطفل  فقدان  يظهر  ال�سلوك 

العالقات  ف��اإن  �لهذا  االآخ��ري��ن.   يف  الثقة  تلك  ا�ستعادة 

الثابتة �امل�سمونة هي اأكرث املوارد اأهمية بالن�سبة للطفل.

للمراهقني  خ��الف��ًا  �سنًا  االأ���س��غ��ر  االأط��ف��ال  يجد  ال  ق��د 

لالأطفال  فجيعتهم  عن  التحدث  يف  ال�سلوى  �البالغني، 

االآخرين.  اإن االأطفال �بخا�سة يف �سن الدرا�سة يت�سرفون 

�كاأن �سيئًا مل يحدث �قد ال يرغبون يف اأن يتحدث املدر�سون 

�مقدمو الرعاية ب�سكل �سافر عما حدث اأمام اأقرانهم يف 

اإلى  اأحيانًا  يعمد�ن  �قد  اللعب.   يف  زمالئهم  اأ�  الف�سل 

جتنب التوا�سل مع اأطفال اآخرين عانوا من اأحداث �سبيهة 

اأ� مماثلة لالأحداث املجهدة التي عانوا هم منها.

حزن طفل

من  العمر  من  الثامنة  يبلغ  ولد  وهو  بيدرو  ح�ضر 

جنازة اأمه التي فقدها نتيجة حلادث �سيارة.  �كان 

�سديدة  بحرقة  يبكي  �ه��و  القرب  جانب  اإل��ى  يقف 

عندما ظهرت قطة ب�سكل مفاجئ.  توقف )بيدر�( 

بينما  القطة  مبداعبة  �ب���داأ  مبا�سرة  البكاء  ع��ن 

ان�سرف  اأن  �بعد  اجل��ن��ازة.   مرا�سيم  ا�ستمرت 

اجلميع، جل�س بيدر� على حافة القرب �بداأ بقراءة 

املقربة  مغادرة  رف�س  الأم��ه.   النوم  قبل  ما  ق�سة 

اإلى اأن اقرتح عمه عليه باأن يذهبا �يح�سرا �سمعة 

كبرية لو�سعها على القرب.

  

قلق االنف�شال

 )Separation Anxiety(

قلقًا  الطفل  خالله  م��ن  يظهر  نف�سي  �سعور  ه��و 

اأ� غريهما من  اأب��وي��ه  اب��ع��اده ع��ن  ل��دى  م��ت��زاي��دًا 

مقدمي الرعاية له.

على  قادرين  �غري  من�سحبني  االأطفال  بع�س   ي�سبح  قد 

ال��ت��ح��دث ع��ن احل���دث اأ� ق��د ي��ع��ان��ون م��ن ف���رتات اإن��ك��ار 

اآخر�ن  �هناك  يقع.   مل  احلادث  �كاأن  يت�سرفون  بحيث 

لعب  اأ�  احل��دث  عن  احلديث  عن  التوقف  ي�ستطيعيون  ال 

د�ر من التجربة املجهدة مرة بعد اأخرى.  �كثريًا ما يكون 

�قد  �مب�ساعرهم  بالوقائع  يتعلق  فيما  م�سو�سني  االأطفال 

ال�سغط  حاالت  اإن  يفهموا.   كي  امل�ساعدة  اإلى  يحتاجون 

�قابلة  بالثقة  جديرة  بيئة  بوجود  اإميانهم  تعطل  النف�سي 

الوقت ال�ستعادة  بع�س  اإلى  االأطفال  يحتاج  قد  للتنبوؤ كما 

معظم  ي�ستطيع  ك��اف،  دعم  �بوجود  اأن��ه  اإال  لديهم  الثقة 

االأطفال موا�سلة منوهم بطريقة �سحية �اإيجابية.

كيف يتكيف االأطفال

املواجهة  على  قدرتهم  ه��ي  �م��ا  االأط��ف��ال  يتكيف  كيف 

يعتمدان على �ضل�ضلة من العوامل كال�ضن والنوع الجتماعي 

حياتهم  �ظ����ر�ف  يتلقونه  ال���ذي  االج��ت��م��اع��ي  �ال��دع��م 

باالإ�سافة اإلى طبيعة  االأزمة التي مر�ا بها ��سدتها �املدة 

التي ا�ستغرقتها.

العوامل الوقائية

اأ�  تغيري  على  االأطفال  حياة  يف  الوقائية  العوامل  ت�ساعد 

ويعني  املناوئة.   لاأو�ضاع  املتوقعة  ال�ضلبية  النتائج  عك�س 

ه��ذا اأن االأط��ف��ال مل ي��ت��اأث��ر�ا ب��ال�����س��ر�رة م��ن ال��ظ��ر�ف 

احلياتية ال�سعبة.
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�التمتع  الذات  تقدير  مثل  الفردية  اإن جميع اخل�سائ�س 

مع  اإيجابية  ��جود عالقات  االآخرين  مع  ات�سال  مبهارت 

الراعني الكبار هي عوامل �قائية بالن�سبة لالأطفال.  فاإذا 

ما كانت البيئة االأ�سرية توفر الود �احلب �الدعم �التفاعل 

االإيجابي �النظام �العدالة �مناذج االأد�ار االيجابية، فاإن 

ذلك ي�سكل عاماًل �قائيًا لالأطفال.

خالل  فمن  للطفل،  اآخ��ر  �قائيًا  عاماًل  االأ�سدقاء  ي�سكل 

�مناذج  الدعم  على  احل�سول  الطفل  ي�ستطيع  االأ�سدقاء 

االأد�ار �اللهو �القبول.

اإن التجربة االإيجابية للمدر�سة هي اأي�سًا �قائية لالأطفال 

فاملدر�سون �الراعون الداعمون للطفل هم حيويون لرفاه 

قد  التي  �مهاراتهم  �ثقتهم  باالإجناز  ��سعورهم  االأطفال 

يكت�سبونها من االلتحاق باملدر�سة.  كما �اأن اأ�قات الفراغ 

�فر�س القيام بن�ساطات ذات معنى هي اأي�سًا مهمة.

ختامًا، يلعب املجتمع ال�سحي د�رًا حا�سمًا يف توفري القبول 

م�ساركة  خ��الل  من  �التطور  النمو  تعزيز  �يف  �احلماية 

االأطفال باعتبارهم اأع�ساء يحظون بالتقدير.

كيف تتم م�شاعدة االأطفال

جميع  على  للطفل«  االأف�سل  »امل�سالح  مبداأ  تطبيق  يجب 

اأن  يعني  �ه��ذا  بالطفل،  تعنى  التي  �اخل��دم��ات  الربامج 

يكون العتبار الأول لأي ن�ضاط هو تاأثريه على رفاهية اأي 

طفل م�سارك.

اإجراءات عامة حلماية الطفل

يكون  االأخرى حيث  امل�ستع�سية  �احلاالت  االأزمات  خالل 

جميع االأطفال م�ست�سعفني، فاإنه يتعني د�مًا اإيالء رعاية 

خا�سة بهوؤالء االأطفال.

االأطفال  حماية  على  �ست�ساعد  معينة  اإج���راءات  هنالك 

اأثناء العمل خالل االأزمات:

	 ت�سجيل جميع االأطفال حتى �سن 18.
كالتفا�سيل  االأطفال،  عن  الرئي�سية  املعلومات  	 توثيق 
باالأب/االأبوين  االت�سال  تفا�سيل  باالأ�سرة،  املتعلقة 

االلتحاق  ال�سحي،  الو�سع  �ج��د،  اإن  االأم���ر  �يل  اأ� 

باملدر�سة �اأية مالحظات خا�سة اأخرى تتعلق بالطفل، 

�االحتفاظ بتلك املعلومات يف مكان اآمن.

	 اأن تكون على علم بجميع البالغني الذين لهم احتكاك 
باالأطفال �بخا�سة االأطفال غري امل�سحوبني باأ�سخا�س 

كبار.

	 التاأكد من اأن جميع العاملني يحظون مبوافقة ر�سمية.
	 اإخطار امل�سوؤ�ل حول اأية اأمور تتعلق برفاه االأطفال.

	 ت�سديق االأطفال اإذا قالوا اأنهم ال ي�سعر�ن باالأمان اأ� 
باأن  تذكر  معينني.   اأ�سخا�س  من  مخا�ف  لديهم  اأن 

�سالمة االأطفال حتظى باالأ�لوية.
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االأطفال املف�شولون عن اأ�شرهم 

والذين ال يرافقهم اأحد

اأحد هم االأطفال الذين  االأطفال الذين ال يرافقهم 

يحظون  ال  �الذين  �اأقاربهم  �الديهم  عن  انف�سلوا 

عن  م�سوؤ�اًل  يكون  را�سد  �سخ�س  قبل  من  بالرعاية 

ذلك طبقًا للقانون اأ� العرف ال�سائد.

االأطفال املف�سولون عن اأ�سرهم هم االأطفال الذين 

االأ�يل  الرعاية  مقدم  ع��ن  اأ�  اأبويهم  ع��ن  ف�سلوا 

ال  قد  �ال��ذي  العرف  اأ�  للقانون  طبقًا  لهم  ال�سابق 

يكون بال�سر�رة من بني االأقارب االآخرين.

  

االأب  �فقدان  الفجيعة  مع  تعامله  لدى  	 ادعم كل طفل 
اأ� االأبوين.

	 �فر �سكنًا لالأطفال غري امل�سحوبني بالكبار من خالل 
�طنية  جمعية  مبوافقة  حتظى  اأ���س��رة  م��ع  التوا�سل 

لل�سليب االأحمر �الهالل االأحمر اأ� اأية منظمة اأ� دار 

ايتام اأخرى.

اإطار  ذ�يهم يف  البعيدين عن  لالأطفال  االأ�لوية  	 اأعط 
عمليات  مل �سمل االأ�سر.

توفري املعلومات لالأطفال

اإلى املعلومات فهم  اأزمة  يحتاج االأطفال الذين تداهمهم 

بحاجة ملعرفة ماذا حدث �ملاذا كي يعيد�ا بناء مفهومهم 

من  كثري  يف  االأ���س��ر  اأع�ساء  �ي��واج��ه  �الأنف�سهم.   للعامل 

عن  لالأطفال  بالتحدث  املتعلقة  ال�سعبة  املهمة  االأحيان 

قد  اأنهم  من  ه��وؤالء  يقلق  �قد  احلياة.   �م�ساعب  امل��وت 

الطفل  مواجهة  اإن  منطقي.   �هذا  اأ�سواأ  االأم��ور  يجعلون 

بالكثري من احلقائق قد ي�سبح من االأمور املع�سلة.  �قد 

ب�سكل  الطفل  يكون  عندما  للغاية  موؤذية  املواجهة  ت�سبح 

امل�ساكل  اأن  اإال  اأ� االعتداء اجلن�سي  للعنف  خا�س �سحية 

قد تن�ساأ اأي�سًا اإذا مل تتم االإجابة على االأ�سئلة املطر�حة 

بالفعل  يتم  مل  اأ�  غام�سة  االأم��ور  تركت  ف��اإذا  بو�سوح.  

تف�سريها باملرة، فقد يفقد الطفل الثقة يف الكبار �ي�سبح 

�سامتًا اأ� من�سحبًا.

ما  ب�ساأن  لالأطفال  التحدث  على  الرعاية  مقدمي  �سجع 

ب�سكل  املعلومات  على  للح�سول  االأطفال  �سعى  اإذا  حدث 

ن�سط.  

التف�شريات ال تكون دائمًا

 مفيدة لالأطفال

ب��االأط��ف��ال عقب  االت�����س��ال  ل��دى  توخي احل��ذر  يجب 

فقدانهم ل�سخ�س مقرب منهم:

كن حذراً لدى تقدميك للتف�شريات التالية:

»اجلدة �سرتقد ب�سالم اإلى االأبد« اإن هذا التف�سري قد 

للفرا�س  الذهاب  بالفزع من  الطفل  اإ�ضابة  اإلى  يوؤدي 

كي ينام.

�سيعود  �لكنه  موؤقت  ب�سكل  بعيدًا  الوالد  �سافر  »لقد 

اأن �الده لن  قريبًا«.  حيث �سيتاأكد الطفل يف النهاية 

يعود �قد ي�ساب بالقلق �يفكر ملاذا؟

قد  للغاية«  اإن�سانة طيبة  كانت  الأنها  »اأخذ اهلل عمتك 

يجعل هذا التف�سري الطفل قلقًا من اأن اأ�سخا�سًا طيبني 

اآخرين �سوف ياأخذهم اهلل.

الطفل  الأنها م�سيئة اهلل«.  قد جتعل  »لقد حدث هذا 

يفكر ملاذا يريد اهلل الأ�سياء �سيئة اأن حتدث.

الطفل  جتعل  قد  اهلل«  عند  من  عقابًا  هذا  كان  »لقد 

يخاف من اهلل �ي�سبح قلقًا كلما ارتكب اأي خطاأ.

»ل��ق��د م��ات��ت اأخ��ت��ك الأن��ه��ا ك��ان��ت م��ري�����س��ة �ذه��ب��ت 

اأحد  مر�س  كلما  قلقًا  الطفل  جتعل  قد  للم�ست�سفى« 

�بخا�سة اإذا مت اأخذ �سخ�س للم�ست�سفى.
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يكونوا  ب���اأن  ال��رع��اي��ة  مقدمي  ان�سح  نف�سه  ال��وق��ت  �يف 

مل  التي  باملعلومات  االأطفال  يغرقوا  ال  اأن  على  حري�سني 

�باأن  ي�ساأل  اأن  على  الطفل  بت�سجيع  اأن�سحهم  يطلبوها.  

يجعلوا اأ�سئلة الطفل هي الدليل.  �يتعني اإيجاد  بيئة ي�سعر 

فيها الطفل باأمان كاف للتعبري عن م�ساعره/م�ساعرها.

�سنه  مع  تتنا�سب  بتف�سريات  الطفل  تز�يد  املهم  من  اإن 

ب�ساأن  تاأكيدات  �حتمل  �سادقة  نف�سه  الوقت  يف  �لكنها 

االأ���س��رة/ اأع�ساء  ب��اأن  الطفل  تطمني  �يتعني  الفاجعة.  

بع�سهم  �ي�ساعد�ن  معًا  يبقون  �سوف  املجموعة/املجتمع 

بع�سًا كي يتجا�زا الفجيعة.

راقب الطفل

ال�ضتماع  اإل��ى  الأطفال  لدى  احل��زن  على  للتعرف  نحتاج 

اليهم �مالحظة �سلوكهم.

املتواجدين  االآخرين  االأطفال  ب�سلوك  الطفل  �سلوك  قارن 

يف املحيط نف�سه �اإ�ساأل:

	 هل �سلوكه مماثل ل�سلوك االأطفال االآخرين؟
الحظ الطفل اأثناء اللعب:

	 هل يلعب الطفل بطريقة تتنا�سب مع �سنه؟
	 هل يظهر الطفل الكثري من الغ�ضب والإحباط واخلوف؟

	 هل بداأ الطفل يف تبليل �سريره مرة اأخرى اأثناء الليل؟
	 هل يبكي الطفل كثريًا �يتعلق بالنا�س؟

	 هل الطفل من�سحب اأ� عد�اين النزعة؟

اأ�سلوب  �الح��ظ  اليومية  االأم��ور  ح��ول  الطفل  اإل��ى  حت��دث 

جتا�به �اإ�ساأل:

	 هل ي�ستمع الطفل �يفهم؟
	 هل يبد� فهم الطفل مر�سيًا بالن�سبة ل�سنه؟

	 هل يبد� الطفل ممتع�سًا �مرتبكًا؟
	 هل هو اأ� هي قادران على الرتكيز اأ� اال�ستجابة لالأ�سئلة.

التفا�شيل املهمة

ال�سابعة،  �سن  يف  �كلتاهما  ��سديقتها،  فينو  كانت 

�سحايا لعملية احتجاز رهائن.  �عقب هذه التجربة، 

املدر�سة  اإل��ى  جديد  من  ال��ذه��اب  االثنتان  رف�ست 

�ح��ده��م��ا.  �ك���ان االآب����اء يف اجل����وار ي��ت��ن��ا�ب��ون يف 

الرعاية  مقدمي  جميع  كان  للمدر�سة.   مرافقتهما 

مقبولون من البنتني ما عدا احد االآباء.  �قد حتقق 

املتطوعون من خالل ا�ستماعهم حلديث البنتني من 

اأن هذا االأب درج على ال�سري خلفهما مما ذكرهما 

بظر�ف عملية �قوعهما كرهائن.  �لدى االقرتاح باأن 

ي�سري هذا االأب اأمام البنتني تال�ست تلك امل�سكلة.
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حتدث اإلى االآباء �اإلى اأ�سخا�س كبار اآخرين ممن يعرفون 

الطفل �اإ�ساأل:

من  �سكل  ب��اأي  مختلفة  بطريقة  الطفل  يت�سرف  	 هل 
االأ�سكال؟

	 هل تغريت �سخ�سية الطفل اأ� �سلوكه اأ� �جهات نظره 
ب�سكل كبري؟

	 هل يعتقد الكبار باأن الطفل يحتاج اإلى امل�ساعدة؟

االت�شال الداعم

فاإنهم   ، النف�سي  ال�سغط  من  بحالة  االأطفال  عندما مير 

مييلون اإلى اأن ي�سبحوا اأكرث �سعفا �قد يبداأ�ن بالت�سرف 

مبن  بالتعلق  ي��ب��داأ�ن  قد  اأنهم  اأ�  عد�انية  اأك��رث  ب�سورة 

نحو  مييلوا  اأن  للكبار  �مي��ك��ن  ل��ه��م.   ال��رع��اي��ة  يقدمون 

اإال  �سلبية  انتقادية  لهجة  با�ستخدام  باالأطفال  االت�سال 

اأن هذه الطريقة لن ت�ساعد يف اإقامة ات�سال متبادل بني 

الكبار �االأطفال.  �بداًل من التجا�ب مع االأطفال عندما 

دعمهم  املهم  م��ن  ف��اإن  م�ستفزين،  اأ�  اأ�سقياء  يكونون 

�الرتكيز على تقوية تقديرهم لذ�اتهم.  

اإن االت�سال الداعم هو املفتاح الذي ميكن بوا�سطته فتح 

�مييل  باالآخرين.   عالقاته  �تقوية  الطفل  اأم��ام  االأب��واب 

اإلى  �يدعمونه  يفهمونه  االآخرين  باأن  ي�سعر  الذي  الطفل 

اأن يكون اكرث اطمئنانًا �ثقة بنف�سه �اأن يكون لديه �سعور 

طوال  �ست�ساعده  �سفات  جميعها  �ه��ي  لذاته  بالتقدير 

م�سرية حياته.

ل��الت�����س��ال ال��داع��م ال��ت��اأث��ري �االأه��م��ي��ة ل���دى امل��راه��ق��ني 

ا�ستمع  ما  ف��اإذا  الكبار.   ل��دى  له  مثلما  متامًا  �االأط��ف��ال 

�ضخ�س بالغ باهتمام وبغري حتيز للطفل، فاإن هذا �ضيدعم 

االأط��ف��ال  م��ع  ال��داع��م  االت�سال  �ي�سمل  �من���وه.   �سفاءه 

االعرتاف مب�ساعرهم جتاه ��سع ما من خالل التمهل لدى 

ال�ضتجابة وال�ضتماع ب�ضدق للق�ضة برمتها.  

االت�شال الداعم

 مع االأطفال

كن اإيجابياً

ال ت�ستخدم اجلمل ال�سلبية مثل »اأنت ال جتيد ...« اأ� 

»اأنت دائما فا�سل يف ...«

ا�ستخدم اجلمل االإيجابية الداعمة مثل »اأنت جتيد 

العديد من االأ�سياء«  اأ� »اأنني اأرى اأنك بذلت اأق�سى 

جهدك«.

اأعط تعليمات وا�شحة واإيجابية

ال ت�ستخدم عبارة »ال تفعل ...« طوال الوقت،

ال تتوقع اأن يعرف االأطفال كيف يقومون باأ�سياء د�ن 

م�ساعدة من اأحد.

ا�ستخدم عبارة »اإفعل ...« اأكرث بكثري �ا�سرح االأمور 

بب�ساطة �حر�س كي تفتح املجال اأمام حتقيق توقعات 

�اقعية لك �للطفل.

اظهر االحرتام

ال حتبط الطفل �سفويًا بال�سراخ يف �جهه اأ� �ستمه

ال تفرت�س اأنك تعرف راأي الطفل

ال ت�ستهن بذكاء الطفل

باحرتام  معه  �حت��دث  الطفل  جهود  �ادع��م  �سجع 

ف�سلك«  »م��ن  ق��ل   – االآخ��ري��ن  م��ع  تتحدث  مثلما 

�«�سكرًا«.

الطفل  اإلى  �اأنظر  باهتمام  الطفل  يقوله  ملا  ا�ستمع 

عندما يتحدث/تتحدث، ��جه اهتمامك له.

ويعني هذا اأي�ضًا المتناع عن ال�ضتجواب.  اإجر الت�ضال 

على م�ستوى الطفل ��سجع االأطفال بلطف كي يتحدثوا عن 

�سغطهم النف�سي بطريقتهم �اأ�سلوبهم يف احلديث.
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يتكيفون  التي  الو�سائل  يف  الكبار  عن  االأط��ف��ال  يختلف 

فيها مع مخا�فهم لذا فاإن من املهم جدًا اأن يتم اأ�اًل فهم 

�جهة نظر الطفل.  اأ�جد الفر�س لالأطفال كي يعرب�ا عن 

اأنف�سهم.  اإ�سرح لهم اأن رد�د اأفعالهم طبيعية �مفهومة يف 

ظل الظر�ف املتاحة.  ال تقدم �عودًا كاذبة.  ال تطلب من 

االأطفال اأن ين�سوا ما حدث اأ� اأن ال يتحدثوا عن جتربتهم 

لدى  يكون  ما  �كثريًا  االأ�سئلة.   توجيه  على  �سجعهم  بل 

االأطفال اأ�سئلة كثرية قد يحتاجون اإلى توجيهها مرة بعد 

اأخرى.  مما يتطلب �سربًا �ت�سجيعًا متوا�ساًل.

اإن مقدمي امل�ساعدة �الرعاية �كذلك الكبار هم اأ�سخا�س 

�يزداد  بهم.   يت�سلون  الذين  لالأطفال  بالن�سبة  مهمون 

التقدير للذات �الثقة لدى الطفل عندما يتم التعامل معه 

بلطف.

قدم رعاية اإ�شافية وحافظ على الروتني

يف اأعقاب االأزمة، يحتاج االأطفال اإلى رعاية كي ي�ستعيد�ا 

ال�سماح  الرعاية  مقدمي  على  �يتعني  باالآخرين.   الثقة 

لالأطفال باأن يكونوا اأكرث اعتمادًا عليهم لفرتة من الزمن.  

�قد ي�سمل ذلك، حيثما يكون ممكنًا، ات�سااًل ج�سديًا يفوق 

م�ستعاًل  ال�سوء  �اإبقاء  منفردًا  الطفل  نوم  �عدم  املعتاد، 

اإلخ... اإن من املهم تخ�سي�س �قت كاٍف لالأطفال �فر�سة 

ل�سلوك  بالن�سبة  حتى  االأم��ر  �يحتاج  �التعايف.   للحزن 

ب�سورة  ال�سلوك  لهذا  الدعم  تقدمي  الرتاجع  اأ�  النكو�س 

موؤقتة.

يتعني ت�سجيع مقدمي الرعاية على املحافظة على الر�تني 

االعتيادي املعهود داخل �حول املنزل ب�سورة اأقرب بقدر 

�سوف مينح  ذل��ك  اأن  ه��و طبيعي حيث  م��ا  اإل��ى  االم��ك��ان 

على  االأ�سرة  �سجع  �ال�سيطرة.   باالأمان  ال�سعور  االأطفال 

موا�سلة تعليم اأبنائهم يف املدار�س فاحل�سور اإلى املدر�سة 

�اللعب مع االأقران ي�ساعدهم على امل�سي قدمًا يف متابعة 

اجلوانب املعتادة من حياتهم.

النكو�ض

 )Regression(

التقدم.   عك�س  �ه��و  للوراء  العودة  اأ�  الرتاجع  هو 

يحدث  م��ا  ل�سرح  التعبري  ه��ذا  ا�ستخدام  �ميكن 

عندما يعود الطفل اإلى ممار�سة �سلوك اطفال اأقل 

منه يف ال�سن.  على �سبيل املثال، عندما يقوم طفل 

اأ� التبول  يف الثانية ع�سرة من عمره مب�ّس اأ�سبعه 

على نف�سه يف الفرا�س.

قدم الدعم للطفل اأثناء فرتة احلداد

اإذا كان الطفل مير بفرتة حداد ب�سبب موت �سخ�س ما، 

ال�سخ�س  عن  للطفل  التحدث  ال�سر�ري  من  يكون  فقد 

املتويف كي يتمكن الطفل من اأن يتذكر.  اإن من املهم جدًا 

مالحظة رد�د فعل الطفل بعناية �تقدمي الدعم املنا�سب 

له.  �قد يحتاج الطفل بني الفينة �االأخرى اإلى اأن نوفر له 

م�ساحة �سخ�سية للتاأمل �التفكري الهادئني.

على  احلداد  اأ�سلوب  ب�ساأن  كثريًا  تتباين  الثقافات  اأن  مبا 

طبيعة  حول  االأ�سر  معتقدات  تفهم  املهم  من  فاإن  املوتى، 

املوت �الطقو�س املحيطة به.  �ميت�س االأطفال معتقدات 

باأنف�سهم  يعرث�ن  اأحيانًا  �اأنهم  كما  �يف�سر�نها  اأ�سرهم 

على اإجابات الأ�سياء ي�سعب فهمها.
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ت�سكل الطقو�س، يف كل ثقافة، جزءًا هامًا جدًا من احلداد، 

وهي توفر و�ضيلة لوداع ال�ضخ�س املتويف، كما واأنها ت�ضري 

�بالن�سبة  احلياة.   موا�سلة  فيه  يتعني  ال��ذي  الوقت  اإل��ى 

م�ساعدة  الب�سيطة م�سدر  الطقو�س  تكون  فقد  لالأطفال، 

االأطفال  �اأن  كما  االأح���داث،  مع  يتكيفوا  كي  لهم  كبرية 

يف  امل�ساركة  اإن  اخلا�سة.   طقو�سهم  يخرتعون  ما  كثريًا 

طقو�س الكبار هي اأي�سًا مهمة بالن�سبة لالأطفال.

الذكرى  اأن  ال�سنوية  الذكرى  �احتفاالت  الذكريات  تظهر 

تعترب منا�سبة مهمة يف احلداد.  �كثريًا ما يحتاج االأطفال 

اإلى امل�ساعدة الأداء هذه املهمة.  �ساعدهم على االحتفال 

بهذا اليوم �قل لهم اأنه اإذا تويف �سخ�س فاإن من ال�سر�ري 

تذكره من جانبنا �من جانب اأ�سخا�س اآخرين.  �سجعهم 

بال�سخ�س  املتعلقة  اخلا�سة  بذكرياتهم  االحتفاظ  على 

املتويف.

طرق احلداد

من  العا�سرة  يف  طفلة  �ه��ي  بر�سني،  حت�سر  مل 

اأي��ام،  عدة  �بعد  جنازته.  �الدها،  انتحر  عمرها 

كتبت ر�سالة لوالدها �توجهت اإلى املقربة كي تدفن 

تلك الر�سالة يف قرب �الدها.

العمر،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  �ه��و  ميغيل،  اأم��ا 

رغبة  ليحقق  ج��دًا  ع��ال  ج�سر  ف��وق  م��ن  فيب�سق 

القيام بذلك قبل موته.  اأمنيته  تويف كانت  �سديق 

ب�سورة  ال�سلة«  »اإب��ق��اء  على  الطقو�س  �ت�ساعد 

بالذنب.   ال�سعور  م��ع  �التكيف  امل��ت��ويف  ال�سخ�س 

�ميكن القيام ب�سيء ما لل�سخ�س املتويف مثل اأداء 

مهمة كان اأ� كانت ترغب يف اأدائها اأثناء حياتها.

�شندوق الذكريات

تذكر  على  االأطفال  الذكريات«  »�سناديق  ت�ساعد 

التي  فاالأ�سياء  اإيجابية.   بطريقة  تويف  ما  �سخ�س 

�ال�سور،  الر�سائل  مثل  تخ�سه،  ما  يومًا  كانت 

للطفل  قل  للذكريات.  �سند�ق  يف  ��سعها  ميكن 

االحتفاظ  �ميكن  موؤملة.   اأحيانًا  هي  الذكرى  اأن 

من  ف��رتة  م�سي  بعد  بعيدًا  الذكريات  ب�سند�ق 

الزمن، اإال اأنه يجب اأن تبقى يف متنا�ل اليد عند 

اإليها. �قد يرغب املراهقون يف ا�ستخدام  احلاجة 

�سناديق الذكريات اأ� ��سائل اأخرى للتذكر.

�شجع االأطفال على اللعب

اأطفال مر�ا بتجارب  اأ�  اأطفال مكلومني  التعامل مع  عند 

موؤملة، ين�سى الكبار اأحيانًا اأن االأطفال يحتاجون اإلى اللهو 

االأطفال  يحتاج  ال�سفاء،  من  يتمكنوا  �لكي  �ال�سعادة.  

– اأخذ فرتة راحة من  اأخرى  بن�ساطات  للقيام  اإلى �قت 

الأن  بحاجة  اإنهم  �محزنة.   �سعبة  اأمور  التفكري يف  عناء 

يكونوا �سعداء �ي�سحكون �اأن يتم تطمينهم باأنهم على ما 

يرام.  �ت�ساعد فر�س اللعب الطفل على اختبار العواطف 

االأطفال  �ساعد  الطبيعي.   الو�سع  اإلى  �العودة  االيجابية 

على اللهو �ال�سعور بال�سعادة كلما كان ذلك ممكنًا �لكن 

اأظهر  ذل��ك.   ح��د�ث  ميكن  �متى  كيف  يوجهونك  دعهم 

املودة لهم �طماأنهم باأنهم ما زالوا مو�سع حب.
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�شجع الطفل على 

الن�شاط وامل�شاركة

باأنهم  جم��ه��دة  اأح����داث  وق���وع  بعد  الأط��ف��ال  ي�ضعر  ق��د 

لهم  ال�سماح  جتربة  اإن  خا�س.  ب�سكل  �ه�سني  عاجزين 

القرار  �اتخاذ  البناء  اإعادة  عملية  يف  بفعالية  بامل�ساركة 

ا�ستعادة  من  يتمكن  كي  للطفل  بالن�سبة  هامة جدًا  تعترب 

على  يتعني  فاإنه  �لهذا  بال�سيطرة،  ��سعوره  لذاته  تقديره 

الكبار توفري الفر�س لالأطفال كي ي�سكلوا بيئتهم �التعبري 

عن م�ساعرهم �اتخاذ قرارتهم كلما كان ذلك ممكنًا.

اإعادة تفعيل التجارب امل�شببة

 لل�شغط النف�شي يف اللعب والر�شم: 

اأكمل مقرر العمل

خالل اللعب، يتم اأحيانًا ا�ستعادة التجارب امل�سببة لل�سغط 

األعاب  اأو�ضاع  النف�ضي، ويختلف هذا النوع من اللعب عن 

بال�سعادة  ي�سعر  الطفل  يجعل  العادي  اللعب  اإن  اأخ��رى.  

�باأن لديه بداية �نهاية �ا�سحتني كما �اأنه ي�ساعد الطفل 

على فهم العامل �فهم نف�سه ب�سورة اأف�سل.

تفعيل  اإع���ادة  عملية  ت��وؤدي  ما  كثريًا  اأخ���رى،  ناحية  من 

اللعب  عملية  يف  فجائي  انقطاع  اإل��ى  املجهدة،  الأح��داث 

لها  �لي�ست  اأخ��رى  بعد  مرة  تتكرر  عملية  �هي  الطبيعي، 

نهاية، كما �اأنها ال جتعل الطفل ي�سعر بال�سعادة.  اإن من 

بل  اللعب،  من  النوع  هذا  مثل  منع  اأو  ت�ضجيع  عدم  املهم 

م�ساعدة الطفل على االبتعاد عنه من خالل تغيري اللعبة.  

�يتعني القيام بذلك مع الطفل بطريقة ح�سا�سة �من خالل 

نهاية  اإيجاد  محا�لة  ا�  الطفل  مع  العمل  مقرر  ا�ستكمال 

مختلفة.

ر�سم  اأ�  اللعب  على  مثاًل  االأطفال  ت�سجيع  جدًا  املهم  من 

اأعمال االنقاذ اأ� اإعادة البناء – اأي �سيء يتخيلونه – كي 

ال يبقوا �حيدين مع م�ساعر احلزن.

بعيون مختلفة

يف  اأج���رى  ال���ذي  مختلفة«  »بعيون  م�ضروع  ي��وف��ر 

مثااًل  هناك  �قع  ال��ذي  الزلزال  عقب  باإيران  بام 

باأنف�سهم  ثقتهم   ا�ستعاد�ا  الذين  لالأطفال  جيدًا 

��سعورهم بال�سيطرة.

للت�سوير  عمل  �ر���س��ة  يف  طفاًل   55 ���س��ارك  لقد 

الفوتوغرايف حيث توفرت لهم الفر�سة للتعبري عن 

مفاهيمهم �م�ساعرهم جتاه الكارثة.  �لقد مت ن�سر 

�سورهم �كلماتهم يف كتاب.

�بهذه الطريقة ي�سبح الر�سم اأ� اللعب اأداة ت�ساعد الطفل 

اجلديدة  ر�ؤيته/ر�ؤيتها  يف  املجهدة  التجارب  دمج  على 

للعامل �للذات.  �عندما يعمل هذا ب�سكل جيد، تتحول هذه 

النظرة اإلى نظرة تتعلق بعامل اآمن �جدير بالثقة ميكن فيه 

التغلب على التجارب املوؤملة مب�ساعدة االآخرين.
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ا�شتكمال مقرر العمل

تر�سم اأدا الطوفان �كيف غرق النا�س �احليوانات.  

بهذا  قيامها  اأثناء  ج��دًا  حزينة  �كاأنها  اأدا  �تبد� 

االنقاذ  اأعمال  تر�سم  كي  ت�سجيعها  �بعد  العمل.  

مرتاحة  اأ�سبحت  امل��ن��ازل،  بناء  اإع���ادة  �اأع��م��ال 

�النا�س  ال�سماء  امل�سرقة يف  ال�سم�س  تر�سم  �بداأت 

املن�سغلني يف بناء منزل جديد.

قم بتحويل الطفل عند ال�شرورة

من  �غ���ريه  امل���وت  جت��اه  االأط��ف��ال  فعل  رد�د  تختلف  ق��د 

��سخ�سية  ��سن  مل�سمون  تبعًا  كبريًا  اختالفًا  االأح��داث 

على  احل�سول  اأحيانًا  ال�سر�ري  من  يكون  �قد  الطفل.  

يف  االأط��ف��ال  ي�سبح  �ق��د  للطفل.   متخ�س�سة  م�ساعدة 

خطر �بخا�سة االأطفال الذين اأ�سيبوا بت�سو�س عاطفي قبل 

احلدث مثل الطفل الذي كان يواجه م�سايقات من اأطفال 

اأ�  النمو  حيث  من  معوقًا  كان  من  اأ�  املدر�سة  يف  اآخرين 

االأطفال الذين يبد�ن »متجمدين« اأ� يف حالة ذهول عقب 

وقوع الأزمة مبا�ضرة.

بعد  التح�سن  عالمات  بع�س  يظهر  اأن  الطفل  على  يتعني 

اأ�ضهر،  �ضتة  وبعد م�ضي  الأزم���ة.   وق��وع  �ضهر من  ح��وايل 

فاإنه �سيعود بالتاأكيد اإلى منط ن�ساطاته االعتيادية اإال اأنه 

يف ظل االأزمات امل�ستمرة، فاإنه من غري املمكن اأن ننتظر 

عودة الطفل اإلى ر�تينه ��سلوكه االعتياديني.  �يف ظل هذه 

ممن  باالخرين  الطفل  مقارنة  من  متاأكدًا  كن  الظر�ف 

�سكوك  اأية  هنالك  كانت  فاإذا  نف�س ظر�فه.   يعي�سون يف 

�سري  �ق��رر  م�سرفك  اإل��ى  حت��دث  الطفل،  بتعايف  تتعلق 

االإجراء الذي �سيتخذ �الذي قد ي�سمل ا�ستقطاب م�سورة 

اأ� م�ساطرة املعلومات مع اأفراد ذ�ي �سلة بالطفل  اأخرى 

اأ� مع منظمات.

عليه  ب�سكل جذري �مل تظهر  االأطفال  اأحد  تغري  ما  فاإذا 

عالمات التح�سن، اأطلب امل�ساعدة املتخ�س�سة.  اإن بع�س 

عالمات التغري اجلذري هي:

اإنهاء حياته/ �التحدث عن  املتوا�سل  	 عاطفيا: احلزن 
حياتها

	 ج�ضمانيًا: خ�ضارة اأو زيادة يف الوزن و�ضداع وغثيان
التعلم  يف  ��سعوبة  �قلق  النوم  اأثناء  كوابي�س  	 نف�سيًا: 

�الرتكيز

ي�سعى  ال���ذي  ال�سلوك  اأ�  اخل��ط��ر  ال�سلوك  	 �سلوكيًا: 
�امل��خ��درات،  الر�حية  امل�سر�بات  �تعاطي  للمخاطر 

اأو  اللعب  من  الن�ضحاب  اأو  ال�ضلبية  اأو  الزائد  الن�ضاط 

الن�ساطات االجتماعية.
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ب��اإج��راءات  قم  اع��ت��داء،  بوجود  �شككت  اإذا 

التالية:  ACT
ت�سرفًا  البلدان  معظم  يف  االأطفال  على  االعتداء  يعترب 

منافيًا للقانون ب�سورة ر�سمية.  �تن�س االتفاقية الد�لية 

حلقوق الطفل يف املادة )19( منها على اأنه يتعني حماية 

االإ�ساءة  اأ�  ال�سرر  اأ�  العنف  اأ�سكال  كافة  »م��ن  الطفل 

على  املنطوية  املعاملة  اأ�  �االإه��م��ال  العقلية  اأ�  البدنية 

اإهمال، �اإ�ساءة املعاملة اأ� اال�ستغالل، مبا يف ذلك االإ�ساءة 

الو�سي  اأ�  )الوالدين(  الوالد  رعاية  يف  �هو  اجلن�سية، 

القانوين )االأ��سياء القانونيني( عليه، اأ� اأي �سخ�س اآخر 

يتعهد الطفل برعايته.«

اأ� كان  فاإذا ما مت التحقق من حد�ث اعتداء على طفل، 

هنالك �سك بحد�ث ذلك، فاإنه يتعني اإبالغ امل�سرفني، اأ� 

ق�سم املوارد الب�سرية، اأ� القيادة العليا يف اجلمعية الوطنية 

لل�سليب االأحمر اأ�الهالل االأحمر، اأ� اأية منظمات اأخرى.  

اخلدمات  توفر  التي  باجلهات  االت�سال  اأي�سًا  �ميكن 

االجتماعية اأ� بال�سرطة.

عند ال�شك بوجود اعتداء، اأو الك�شف 

اأ�شبح  ما  اتباع  علينا  يتعني  وج��وده،  عن 

يعرف مبعادلة ACT، وهي:

�م�ساعر  ��سع  تعًرف على   Acknowledege
الطفل.  اأ��سل الدعم �امل�ساعدة له: قدم تقريرًا.

 Carefully listen ا�ستمع بعناية اإلى ما يقوله 

الطفل يف  اأن  الطفل، �حتقق من  الطفل، طماأن 

اأمان.

يقوله  مبا  �ّثق  مالحظات:  خذ   Take notes
الطفل �ما ت�سفر عنه عملية املالحظة.

-A

-C

-T

)امل�سدر: ال�سليب االأحمر الكندي(

)امل�سدر: ال�سليب االأحمر الكندي(

اأمور ينبغي القيام بها واأخرى

االأط��ف��ال  م�شاعدة  عند  جتنبها  ينبغي 

الذين تعر�شوا العتداء:

اأمور ينبغي القيام بها

	 ا�ساأل اأ�سئلة عامة مفتوحة: مثل »هل تود اأن حتدثني 
عن ذلك؟«

اأنك تعاين من  	 اإف�سح عن مالحظاتك: مثل »اأرى 
كدمات يف قدميك«.

	 قم بتفعيل م�ساعرك: مثل »اأرى اأنك ممتع�س«
	 عرب عن اهتمامك: مثل »اأحتاج اأن اأعرف باأنك يف 

اأمان.  دعنا نحا�ل احل�سول على م�ساعدة؟.

اأمور ينبغي جتنبها

	 ال ت�ساأل اأ�سئلة موجهة مثل: »متى �ملاذا �اأين �كيف 
حدث هذا؟ من فعل هذا بك؟«

	 ال حتدد نتائج مثل: »لقد تعر�ست لل�سرب؟
�اأن��ك  بد  »ال  مثل:  املالحظات  خ��الل  من  حتلل  	 ال 

تكره اأباك الأنه فعل هذا بك!«

	 ال تقدم �عودًا مثل: »كل �سيء �سيكون على ما يرام 
اإذا قمت باالإبالغ عن ما«.

طبقًا  �االعتداء  العنف  جتاه  االأطفال  فعل  رد�د  تختلف 

الأطفال  جميع  اأن  اإل  والثقافة  الجتماعي  والنوع  لل�ضن 

�قد  ي��رتك��ون  فهم  يعانون،  لالعتداء  يتعر�سون  ال��ذي��ن 

جرحوا عاطفيًا بعد اأن اأ�سيبوا بالعار �غالبًا باإلقاء اللوم 

على اأنف�سهم.  �يجب اأن يعرف االأطفال اأن االعتداء لي�س 

اأبدًا نتيجة خطاأ ارتكبوه.
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النقاط املطلوب تعلمها

	 اأ�سباب محددة لل�سغط النف�سي لدى موظفي �متطوعي العمل االإن�ساين.
	 عالمات االإحرتاق الوظيفي.
	 رعاية املوظفني �املتطوعني.

	 دعم االأقران.
	 كيفية الرعاية الذاتية.

عر�سة  هم  �املتطوعني  املوظفني  اأن  جداً  املعر�ف  من 
�الظر�ف  به  يقومون  الذي  للعمل  طبقًا  النف�سي  لل�سغط 

التي يعملون فيها. 

تناق�س هذه الوحدة املوا�سيع التالية:

املوظفني  ل��دى  النف�سي  بال�سغط  االإ���س��اب��ة  	 اأ�سباب 
�املتطوعني الذين يعملون يف ظر�ف �سعبة.

	 كيفية متييز عالمات ال�سغط النف�سي.
	 طرق ميكن من خاللها اأن ي�ساهم الزمالء �االإدارة يف 

ال�سحة النف�سية للموظفني �املتطوعني.

	 كيفية قيام كل �سخ�س بالرعاية الذاتية �منع االإحرتاق 
الوظيفي.  

ال�شغط النف�شي لدى املتطوعني واملوظفني

�متطوعي  ملوظفي  ال��ب��ط��ويل  التقليدي  ال���د�ر  يت�سمن 

ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر اأن النا�س يتوقعون منهم 

اأن يوؤثر�ا االآخرين على اأنف�سهم، �اأنهم ال يتعبون، �اأنهم 

فوق م�ستوى الب�سر ب�سكل اأ� باآخر. لذلك كثرياً  ما يغادر 

هوؤالء اأعمالهم �ساعرين باأنهم مل يقدموا ما فيه الكفاية. 

اإال اأن االحتياجات التي يواجهونها قد تكون هائلة، �تتجا�ز 

توؤثر على  امل�ساعدة. �قد  اإلى حد ما قدرتهم على تقدمي 

من  الناجني  من  ي�سمعها  التي  املوؤملة  الق�س�س  املوظف 

الكوارث. كما قد ي�سعر متطوعو االإ�سعافات االأ�لية بالذنب 

عند موت �سخ�س قاموا برعايته، كاأن ي�سعر املتطوعون يف 

برامج رعاية مر�سى االإيدز بالياأ�س ب�سبب ما يواجهونه من 

حاالت متكررة لوفاة امل�سابني. لذلك يجب على املوظفني 

�املعاناة  امل��وت  جت��اه  مخا�فهم  مع  التكيف  �املتطوعني 

ي�ساركهم  ��سع  �هذا  االآخرين.  مب�ساعدة  قيامهم  اأثناء 

امل�ساعدة، كاالأطباء، املمر�سني،  فيه غريهم من مقدمي 

موظفي اخلدمات االجتماعية، �عمال االإنقاذ، اإلخ.

يكون  ما  كثرياً   لالآخرين،  �االإغاثة  الرعاية  تقدمي  عند 

العاطفية  اأفعالهم  ل���رد�د  قليالً   املتطوعني  ا�ستعداد 

اأ��ساعهم  جتاهل  فيتم  جت��ارب.  من  به  مي��ر�ن  ما  جتاه 

معينة  مرحلة  عند  يتعني  لكنه  اخل��ا���س��ة؛  �م�ساكلهم 

االنتباه اإلى احتياجاتهم �رد�د اأفعالهم تلك. �هم كذلك 

ي�ستفيد�ن من الدعم الذي يقلل من احتمال تطور امل�ساكل 

النا�س  من  كثري  يتمتع  لديهم.  النف�سي  بال�سغط  املتعلقة 

ب�سيء ما من القدرة على املواجهة �املر�نة يف التعامل مع 

التكيف  على  قادرين  ي�سبحون  بحيث  ال�سعبة،  احلاالت 

طبيعي.  ب�سكل  بحياتهم  �امل�سي  املجهدة  احل��وادث  مع 

بينما يكون اآخر�ن غارقني يف ال�سغط النف�سي �ي�ستنزفون 

اأ�  املفرطة  املطالب  ب�سبب  ه��ذا  يحدث  �ق��د  م��وارده��م. 

عملهم  محيط  نطاق  �سمن  املطالب،  تلك  تراكم  ب�سبب 

�خارجه.

دعم املتطوعني واملوظفني



96

دع�������������م امل�������ت�������ط�������وع�������ني وامل�������وظ�������ف�������نيالوحدة التدريبية  7

اأ�شباب ال�شغط النف�شي 

لدى املوظفني واملتطوعني

على نقي�س ما يعتقده كثري من النا�س، فاإن اأ�سباب ال�سغط 

النف�سي لدى املوظفني �املتطوعني لي�ست يف الغالب نتيجة 

ذاتها؛  بحد  �سديدة  اأ�  قا�سية  جت��ارب  من  يواجهونه  ما 

فكثريا ما يقدر امل�ساعد�ن اأهمية مهامهم، �بذلك يكونون 

قادرين على التكيف مع الأو�ضاع التي يتعر�ضون لها. وبدل 

لديهم  املجهدة  االأفعال  رد�د  تكون  ما  كثرياً   ذلك،  من   ً

التي  التنظيمية  �الرتتيبات  العمل  ظ��ر�ف  ع��ن   ناجتة 

يخ�سعون لها.

يلي:  ما  النف�سي  لل�سغط  امل�سببة  العمل  ظ��ر�ف  ت�سمل 

�سعف  اأ�سال،  موجود  غري  اأ�  �ا�سح  غري  �ظيفي  ��سف 

يف االإعداد �توفري املعلومات امل�سبقة، االفتقار اإلى حد�د 

منا�سب،  غري  اأ�  مت�سق  غري  االإ�سراف  كان  ف��اإذا  العمل. 

اأو املتطوع باأنه غري مدعوم يف مكان  اإذا �ضعر املوظف  اأو 

عمله، فاإن ذلك �سي�سيف اإلى ال�سغط النف�سي الذي ي�سعر 

به. كذلك، غالبا ما يكون املوظفون اأ� املت�سرر�ن اأنف�سهم 

متاأثرين �سخ�سيًا باحلالة التي يتعاملون معها، اإذ قد يكون 

املوظف اأو املتطوع قد فقد اأحد اأقربائه اأو قد تكون بع�س 

ممتلكاته قد مت حلق بها الدمار. 

ظر�ف  ب�سبب  كذلك  النف�سي  ال�سغط  يحدث  اأن  ميكن 

ال�سعبة  كاملهام  احلدث،  بطبيعة  املتعلقة  القا�سية  العمل 

�املرهقة �اخلطرة  ج�سديًا.  فاإذا اأ�سبح مقدمو امل�ساعدة 

جزءا ًمن اأزمة جماعية، اأ� اإذا �اجهوا مع�سالت اأخالقية؛ 

اإلى اإ�سابتهم بال�سغط النف�سي.  اأي�ساً   فاإن ذلك �سيوؤدي 

املتطوعون  �تعر�س  ه��ي،  كما  العمل  ظ��ر�ف  بقيت  �اإذا 

الذي  الوقت  لفرتة طويلة يف  كارثية  لأو�ضاع  املوظفون  اأو 

اأ� عائالتهم، فاإنه �ستكون  يكونون فيه بعيداً  عن بيوتهم 

النف�سي.  ال�سغط  التعامل مع هذا  اأكرث يف  هناك �سعوبة 

وقد يبداأ املتطوع اأو املوظف - يف بع�س احلالت - بال�ضعور 

بعدم كفاءته يف اأداء مهامه.

ظروف العمل ال�شعبة

للقيام  عمل  فريق  لقيادة  ماثيو  اختيار  مت  لقد 

�سحية.  �ع��ي��ادات  م��دار���س  يف  اإن�سائية  باأعمال 

�بعد اأن ثار اإع�ساٌر يف املنطقة، اأ�سبح اجلو حارا ً 

�رطبا ً، �نام اجلميع معا ً يف خيم كبرية. �قد قرر 

الليل  يف  الهواء  مكيف  اإطفاء  �جوب  ماثيو  مدير 

من اأجل توفري الطاقة؛ فنام ماثيو مت�سايقاً  جدا 

ً، حيث كان معتاداً  على النوم لوحده يف جو اأبرد. 

على  ي�سرخ  نف�سه  ماثيو  �جد  اأ�سابيع،  عدة  بعد 

عماله حتى �اإن بدرت منهم اأخطاء �سغرية، بعد 

اأن كان معر�فًا بهد�ئه �طبعه اللطيف. 
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اإذا تركت عوامل ال�سغط النف�سي د�ن الت�سدي لها، فمن 

�على  �املتطوعني  املوظفني  رفاهة  على  توؤثر  اأن  املحتمل 

كفائتهم يف العمل.

عالمات االإحرتاق الوظيفي

على  الوظيفي  لالحرتاق  معر�سون  امل�ساعدة  مقدمي  اإن 

�جه اخل�سو�س، �قد ت�ساعدهم املعرفة به على متييز ما 

مراحل  على غريهم من عالماته يف  اأ�  عليهم  تظهر  قد 

مبكرة.

يرتبط االإحرتاق الوظيفى بالتوقعات االعتيادية يف امليدان، 

�التي تت�سكل لدى امل�ستفيدين �مقدمي امل�ساعدة على حد 

اأنف�سهم  يحرموا  اأن  ينبغي  امل�ساعدة  مقدمي  باأن  �سواء، 

�يوؤثر�ا الغري على اأنف�سهم، �اأن ال يكلوا يف بذل جهودهم. 

فهذه التوقعات غري �اقعية بالطبع، �من ال�سهل اأن ت�سبب 

االإح��رتاق  يت�سمن  اأخ��رى،  جهة  �من  نف�سيًا.  �سغطًا  لهم 

ما  ع��ادة  باأنه  النف�سي:  ال�سغط  عاملي  �سيادة  الوظيفي 

يعود�ا  مل  �اأن��ه��م  ج��دًا  مرهقني  امل�ساعدة  مقدمو  يكون 

يتعاملون  التي  الأو�ضاع  اأنف�ضهم عن  اإق�ضاء  قادرين على 

معها؛ �باأن عملية تاأهيلهم قد ت�ستغرق �قتًا طوياًل.

تت�سمن العالمات التحذيرية لالحرتاق الوظيفي تغريات 

ج�سدية اأ� �سلوكية، اأ� تغريات يف �سخ�سية الفرد. قد تكون 

اآالم  اأ�  ب��االإره��اق،  املزمن  ال�سعور  اجل�سدية:  العالمات 

 )Burnout(االإحرتاق الوظيفي

النف�سي  لل�سغط  التعر�س  نتيجة  انفعالية  حالة  هي 

املزمن،  العاطفي  ب��االإره��اق  �تت�سف  طويلة،  لفرتة 

�احلما�س  احل��م��ا���س  �ف��ق��دان  ال��ط��اق��ة،  �با�ستنفاذ 

نحو  متناق�س  ��سعور  فيه،  الكفاءة  تراجع  مع  للعمل، 

االأداء ال�سخ�سي، باالإ�سافة اإلى الت�سا�ؤم �اال�ستخفاف 

باالأمور.

الراأ�س املتكررة، اأ� اآالم املعدة، اأ� �سعوبات يف النوم. �قد 

ين�سى مقدمو امل�ساعدة االعتناء باأنف�سهم كال�سابق. 

زي���ادة  ت�سمل:  ف��ق��د  ع��ن��ده��م  ال�سلوكية  ال��ت��غ��ريات  اأم���ا 

امل��خ��درات،  تعاطي  اأ�  ال��ت��دخ��ني  اأ�  ال��ك��ح��ول  ا�ستهالك 

�القيام بت�سرفات طائ�سة، �جتاهل حاجاتهم ال�سخ�سية 

التحكم   يف  ال�سعوبات  ت��دل  �ق��د  �الوقائية.  �اجل�سدية 

من  النوع  هذا  على  الع�ضبي  وامل��زاج  والإحباط  بالغ�ضب 

عن  النقطاع  اإل��ى  بالإ�ضافة   ، اأي�ضاً  النف�ضي  ال�ضغط 

زمالئهم  جت��اه  �سلوكهم  �اخ��ت��الف  ال��ن��ا���س،  م�ساحبة 

�امل�سرفني. �يجد بع�س االأ�سخا�س �سعوبة يف رف�س ما ال 

يرغبون القيام به، اأ� اأنهم قد يواجهون م�ساكل يف احلفاظ 

�سعوبات  اآخر�ن  يواجه  بينما  ال�سخ�سية،  حد�دهم  على 

يف الرتكيز �تراجع يف كفاءتهم يف العمل. 

قد يعني التغري يف �سخ�سية مقدم امل�ساعدة اعتقاده باأنه: 

يتخذ  بحيث  امل�ساعدة«،  لتقدمي  يكفي  مبا  كفوؤاً   »لي�س 

اأحد  »ال  العمل هنا«،  اأحب  »ال  �سلبياً  جتاه عمله:  موقفاً  

يقدر ما اأقوم به«، اأ� اأن يفقد االهتمام �ال�سعور باالآخرين: 

اإن كان هوؤالء االأطفال جائعني«. كما قد تكون  اأكرتث  »ال 

امل�ضاعر املتوا�ضلة من احلزن اأو الإحباط اإحدى عامات 

االإحرتاق الوظيفي.

قد ي�سعر ال�سخ�س املت�سرر باأنه »ال�سخ�س الذي يحافظ 

على متا�ضك امل�ضروع باأكمله«، اأو اأنه »الوحيد الذي يعرف 

يعمل  بحيث  �سلبية  حلقة  يف  يد�ر  �قد  يحدث«.  الذي  ما 

اخلا�سة  احتياجاته  �ين�سى  يجب،  مما  اأط��ول  �قتًا  حتى 

اأية  لديه  تبقى  ال  معينة  �اال�ستجمام. �يف مرحلة  للراحة 

طاقة للعمل، �بالتايل اأية قدرة لتقدمي الدعم لالآخرين.

غالباً  ما يكون ال�سخ�س املت�سرر اآخر من يدرك مبا يد�ر 

حوله؛ من هنا تاأتي اأهمية فهم فريق العمل باأكمله الأ�سباب 

ال�سغط النف�سي �االإحرتاق الوظيفي، �باأن يكونوا قادرين 

على متييز عالماته يف مراحل مبكرة. 
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رعاية املتطوعني واملوظفني

�املنظمة  �امل��دراء  �املوظفني  املتطوعني  جميع  على  يجب 

�العملية  ال�سخ�سية  القدرات  محد�دية  اإدراك  باأكملها 

�اح���رتام���ه���ا. �ل��ت��ج��ن��ب اإ���س��اب��ة امل��ت��ط��وع��ني �امل��وظ��ف��ني 

منهم  فرد  كل  يتحمل  اأن  يتعني  فاإنه  الوظيفي  باالإحرتاق 

م�سوؤ�ليته يف التعامل مع غريه بالعطف �االحرتام.

نقاط  ع��دة  خ��ال  من  واملتطوعني  املوظفني  دع��م  ميكن 

املتعلقة  امل�ساكل  تطور  احتمالية  لتقليل  �ذل��ك  ه��ام��ة، 

بال�سغط النف�سي لديهم. �يت�سمن التدخل االأ�سا�سي توفر 

معلومات جيدة �قوية حول املهام التي بني اأيديهم، �حول 

جتاه  العاطفية  الفعل  رد�د  مع  �التكيف  النف�سي  ال�سغط 

احلاالت ال�سعبة، بحيث تهيئ مثل هذه املعلومات مقدمي 

�تقدمي  اخلا�سة،  اأفعالهم  رد�د  ال�ستك�ساف  امل�ساعدة 

فمقدمو  االأق���ران.  �دع��م  لهم  الذاتية  للرعاية  خ��ي��ارات 

�الأعمالهم.  لهم  االآخرين  تقدير  اإلى  يحتاجون  امل�ساعدة 

يطلق  على مثل هذا الدعم: »رعاية مقدمي الرعاية«.

�سبيهة  �املوظفني  املتطوعني  احتياجات  تكون  ما  كثرياً  

باحتياجات هوؤالء الذين يتلقون دعمهم. �يعد توفري البيئة 

ال�سغط  من  تقلل  التي  االأ�سا�سية  العوامل  اأحد  الداعمة 

النف�سي الذي ميكن حتقيقه من خالل:

امل���دراء  ق��ب��ل  م��ن  امل��ن��ال  �سهل  �دع���م  ت��وج��ي��ه  	 تقدمي 
�االأقران.

خاللها   من  االأ�سخا�س  ي�ستطيع  تنظيمية  ثقافة  	 خلق 
التحدث بحرية �م�سارطرة م�ساكلهم د�ن اخلوف من 

العواقب.

	 ترتيب لقاءات منتظمة جتمع بني جميع املوظفني �/اأ� 
املتطوعني �تعزز ر�ح الفريق لديهم.

	 احرتام مبداأ ال�سرية؛ بحيث ي�سعر االأ�سخا�س باالأمان 
للتحدث عن ال�سغط النف�سي �طلب امل�ساعدة ب�ساأنه.

دعم االأقران

متاأخرة،  ل�ساعات  يعمل  املوظفني  اأحد  اأن  لوحظ 

اأ�سبح  �باأنه  االجتماعي،  التوا�سل  عن  �ينقطع 

مزاجياً  ب�سكل مفاجئ، �ينزعج كثرياً  عند اإخبار 

زمال�ؤه له باأنه يعمل ل�ساعات طويلة. يخرب زمال�ؤه 

قام  �ال��ذي  ب�ساأنه،  قلقهم  عن  فريقهم  م�سوؤ�ل 

عندئذ بتقييم عبء العمل الذي يتحمله املوظف، 

ال�سغط  ل��ه  ت�سبب  ق��د  التي  االأخ���رى  �ال��ظ��ر�ف 

�سعور  ع��ن  الفريق  م�سوؤ�ل  �ي�ستف�سر  النف�سي. 

املوظف االآن حول حادثة خطرية اأقلقته قبل ثالثة 

له  ت�سبب  تزال  ال  كانت  اإذا  فيما  �يتحرى  اأ�سهر، 

القلق �الذكريات املوؤملة. كما يدعو م�سوؤ�ل الفريق 

مبا�سرة  مبالحظاتهم  للم�ساركة  املهتمني  زمالءه 

معه باأ�سلوب �سخ�سي �اإيجابي.

يدرك املوظف يف النهاية اأنه كان ي�ضارع م�ضاعر 

مع  التحدث  �ي��ق��رر  ال�سابقة.  باحلادثة  متعلقة 

العمل لفرتات  �اأن يحا�ل  زمالئه حول ما حدث، 

اأقل يف امل�ساء. فيبداأ تدريجياً  بال�سعور بالتح�سن
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	 خلق ثقافة عمل على قاعدة الجتماع معًا بعد اأية حادثة  
حرجة، كنظام دعم االأنداد مثالً .

	 التاأكد من اأداء العمل �سمن جمموعات ثنائية.

اإن مل�ساطرة جتارب العمل مع الزمالء اأثرًا بناًء على الفريق 

�هو ي�ساعد يف منع حد�ث امل�ساكل النف�سية عندهم. بينما 

�معاجلتها  اإليها  االنتباه  يتم  ال  التي  الفعل  رد�د  �ستوؤدي 

اإلى  تدريجيًا  يتحول  قد  متزايد  نف�سي  اإلى حد�ث �سغط 

�سوء  من  ال�سعوبات  االآخ��ري��ن  م�ساطرة  ��ستقلل  اأزم��ة. 

فهم االأحداث �التف�سريات اخلاطئة لها. بحيث اأن البيئة 

العاطفية  الفعل  رد�د  التحدث عن  ت�سجيع  فيها  يتم  التي 

كفاءة  ت�سمن  �سوف  فعال  ب�سكل  امل��ح��د�دة  �ال��ق��درات 

املتطوعني  �راح��ة  اإجن��ازه��ا،  يتم  التي  االأع��م��ال  �فاعلية 

�املوظفني فيها.

االإحالة

االأحيان  �املتطوعني يف كثري من  املوظفني  قد تظهر على 

ذلك  غري  اأ�  خطري،  نف�سي  ل�سغط  فعل  رد�د  عالمات 

اأن يكون لكل  الذهنية. لذلك يجب  ال�سحية  امل�ساكل  من 

الدعم  اإلى  يحتاجون  الذين  االأف��راد  الإحالة  اآلية  برنامج 

الوطنية. فغذا مل تكن هناك  املتخ�س�س �سمن اجلمعية 

مع  اتفاقيات  عقد  املمكن  فمن  �سمنها؛  كافية  م�سادر 

موؤ�س�سات محلية تقدم الرعاية ال�سحية، اأ� مع منظمات 

عليك  امل�سرف  اأ�  مديرك  �باإمكان  حكومية.  غري  محلية 

بجمعيتك  اخلا�س  الو�سع  حول  املعلومات  ي�ساطرك  اأن 

الوطنية. )انظر اإلى اإر�سادات االإحالة الواردة يف الوحدة 

التدريبية 2(.

االإ�شراف الداعم

يكمن الد�ر التقليدي للم�سرفني يف مراقبة اأداء املتطوعني 

على  �احلفاظ  �املو�سول،  الوايف  �املوظفني �سمن اجلهد 

�يجب  املو�سوعة.  االإداري��ة  املعايري  �سمن  عملهم  نوعية 

للمتطوعني  العاطفي  الدعم  تقدمي  كذلك  امل�سرفني  على 

�امل��وظ��ف��ني ���س��م��ن  ف��ري��ق��ه��م.  �ب��ع��ب��ارة اأخ����رى، يتوقع 

�حمايتهم  �امل��وظ��ف��ني،  املتطوعني  رع��اي��ة  امل�سرفني  م��ن 

تلك  يف  التو�سع  مدى  �حتديد  ب�سرية،  م��وارد  باعتبارهم 

املوارد. 

اأهمية ذلك على �جه اخل�سو�س يف برامج الدعم  تظهر 

هاماً   د�راً   امل�سرفون  يلعب  حيث  النف�سي-االجتماعي؛ 

ا�ستدعاءه  امل�ساعدة  مقدمو  ي�ستطيع  �سخ�س  تقدمي  يف 

يتعلق  فيما  اأ�  عمله،  يف  اإ���س��ايف  توجيه  على  للح�سول 

ال�سخ�سي. �من  التي قد يواجهها على امل�ستوى  بامل�ساكل 

بطريقة  النموذج  هذا  تطبيق  يتم  ما  غالباً   اأنه  املعر�ف 

�الهالل  االأحمر  ال�سليب  عمل  �سياق  �سمن  ر�سمية  غري 

املرجوة  البدائل  الداعمة من  �تعترب املجموعات  االأحمر. 

�امل��وظ��ف��ون من  امل��ت��ط��وع��ون  م��ن خ��الل��ه��ا  ح��ي��ث يتمكن 

ملنفعة  �جتاربهم  �اآرائ��ه��م  معارفهم  االآخ��ري��ن  م�ساطرة 

بع�سهم البع�س. 

دعم االأقران

يق�سد بدعم االأقران تقدمي امل�ساعدة ل�سخ�س ما بنف�س 

م�ستوى ال�سخ�س الداعم. �تعترب مباد�ؤه ب�سكل عام نف�س 

مبادئ االإ�سعافات االأ�لية النف�سية �االت�سال الداعم. 

للحاالت  الداعمة  الفعالة  الطريقة  اأن  على  دليل  �هناك 

ل�سخ�س  فال�سماح  التكيف.  عملية  جناح  تي�سر  املجهدة 

من  �سيي�سر  �م�ساعره  اأفعاله  رد�د  ح��ول  بالتحدث  م��ا 

�كما  املجهد.  الو�سع  مع  التعامل  ��سي�ساعده على  تكيفه، 

يوحي ا�سمه؛ فاإن مقدم الدعم لالأقران يقوم بذلك د�ن 

امل�ساعدة  �تكون  املت�سرر،  لل�سخ�س  مر�سداً   ي�سبح  اأن 

للم�ساعدة  بديلة  تكون  �ال  االأم��د،  ق�سرية  يقدمها  التي 

املتخ�س�سة.
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العنا�شر االأ�شا�شية لدعم االأقران

االهتمام، التقم�س الوجداين، االحرتام، الثقة

االإ�سغاء التفاعلي / االت�سال الفعال

االأد�ار الوا�سحة

العمل بر�ح الفريق، التعا�ن، حل امل�ساكل

مناق�سة جتارب العمل

من  ياأتي  اأنه  يف  تكمن  الدعم  من  النوع  هذا  اأف�ضلية  اإن 

قبل �سخ�س ملم بالو�سع �ي�ستطيع تقدمي امل�ساعدة ب�سكل 

م�ساعدة  اإل��ى  املجهد�ن  االأ�سخا�س  يحتاج  فقد  �سريع. 

لديهم.  اأخ��رى  م�ساكل  ظهور  ملنع  فقط  االأم��د  ق�سرية 

لدى  التكيف  تطوير مهارات  االأنداد يف  ي�ساعد دعم  كما 

املنظمات  من  العديد  قامت  �قد  املت�سررين.  االأ�سخا�س 

التي تعمل يف ظل االأزمات بتطوير اأ� البدء بتطوير برامج 

دعم للموظفني �املتطوعني بناء على دعم االأنداد.

اإننا جميعاً  بحاجة اإلى تقدمي مثل هذا النوع من الدعم 

النف�سي-االجتماعي، �لي�س  الدعم  اأثناء عملنا يف جمال 

�ت�سعى  الر�سمي.  غري  امل�ستوى  على  ال�سعب  باالأمر  هذا 

هذه الد�رة التدريبية اإلى تعليم دعم االأقران على امل�ستوى 

غري الر�سمي فقط حيث يغطي التعليم االإ�سعافات االأ�لية 

النف�سية �مهارات االإ�سغاء التفاعلي.

اإر�شادات حول تقدمي دعم االأقران

 غري الر�شمي يف االأزمة

كن متواجداً عندما تطلب منك امل�ساعدة، ابذل اأق�سى 

االأ�سخا�س  يقدر  ما  فعادة  لها.  متواجداً   لتكون  جهدك 

د�ن  لكن  لهم،  م�ساعدتك  جمهدة  بحادثة  م��ر�ا  الذين 

ال�سخ�س  مع  للحديث  تواجدك  جمرد  يكون  فقد  تطفل. 

يكن  مل  �اإن  ال�سخ�س.  ذلك  يحتاجه  ما  كل  هو  املت�سرر 

راغباً  يف احلديث؛ فمجرد بقائك اإلى جانب املت�سرر قد 

ي�ساعده.

قم باإدارة املوقف وحتديد مواقع املوارد  كخطوة اأ�لى 

- اإذا لزم االأمر - �ساعد يف اإيجاد مكان هادئ لل�سخ�س 

املت�سرر �قم بحمايته من املتفرجني اأ� ال�سحفيني، �من 

بتحديد  االإمكان  قدر  قم  املجهدة.  االأ�سوات  اأ�  امل�ساهد 

الو�سائل املنا�سبة للم�ساعدة، كالطبيب مثالً  - لالهتمام 

باإ�ساباته اجل�سدية - اأ� اأفراد عائلته اأ� اأ�سدقائه.   

ال�سخ�س  الكت�ساب  الطرق  اأهم  من  اإن  املعلومات   ق��ّدم 

املت�سرر �سيطرة �سخ�سية على احلالة التي يعاين منها هي 

ح�سوله على معلومات عنها، مما ي�سمح له بتدبر احلدث 

معلومات  اأية  تكون  اأن  يتعني  فاإنه  لذلك  اأف�سل.  بطريقة 

تقدمها له دقيقة �مو�سوعية.

�شاعد املت�شرر على فر�س �سيطرته ال�سخ�سية على حالته  

باملعلومات،  املت�سرر  ال�سخ�س  تز�يد  اإل��ى  فباالإ�سافة 

احر�س على اأن تعامله كزميل لك، ال كمري�س اأ� �سحية: 

ا�ستمع له، ��ساعده يف اتخاذ القرارات، �ال ت�سدر اأحكامًا 

جزافية عليه، �ا�سمح له بالتعبري عن م�ساعره.

االأ���س��خ��ا���س  بع�س  يتعر�س  ع��ن��دم��ا  امل��ت�����ش��رر   ���ش��ّج��ع 

تقديرهم  يتاأثر  اأن  املمكن  م��ن  ف��اإن  النف�سي،  لل�سغط 

الذاتي كذلك،  فيميلون اإلى ا�ستخدام تف�سريات تنم عن 

ال�سعور بالذنب �تاأنيب الذات، الأنها االأن�سب التي تتفق مع 

نظرتهم لاأو�ضاع التي ميرون بها. لذا فمن املهم ت�ضجيع 

خا�سة  اإيجابية،  اأكرث  بنظرة  لالأمور  االأخرى  التف�سريات 

�اأف�سل  محله.  غ��ري  يف  بالذنب  �سعورهم  يكون  عندما 

�االأف��ك��ار  التف�سريات  ت�سجيع  هي  بذلك  للقيام  طريقة 

البديلة، بدالً  من محا�لة مناق�سة �جهات النظر تلك.  

حافظ على ال�شرية  تعد ال�سرية حجر االأ�سا�س لعملية 

دعم االأقران، �يوؤدي انهيار ال�سرية اإلى ال�سك يف متا�سك 

قبل  من  اأ�سئلة  الداعم  يتلقى  فقد  باأكمله.  الفريق  عمل 
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زمالئه املهتمني اأ� غريهم من املتطوعني، لذا فاإنه يتعني 

التحدث مع  �اأن يقرتح عليهم  التعامل معها بحذر،  عليه 

ال�سخ�س املت�سرر مبا�سرة. 

تابع احلالة  اإن من املهم يف بع�س احلاالت قيام الداعم 

خالل  م��ن  اأ�  �سخ�سياً   ذل��ك  عمل  �ميكنه  مبتابعتها. 

الهاتف. بحيث يجب اأن تكون هذه املتابعة متاأنية �ال تت�سم 

بالتطفل.

دعم االأقران الر�شمي يف املجموعات

ميكن تقدمي دعم االأقران بطريقة اأكرث ر�سمية من خالل 

بها  مر  قريبة  حادثة  مناق�سة  فيها  يتم  جماعة،  ت�سكيل 

بينهم.  م�سرتك  ��سع  عن  احلديث  اأ�  اأف��راده��ا،  جميع 

�تكمن اإيجابيات هذه الطريقة يف اأن امل�ساركني يكت�سبون 

�يظهر  بها،  م��ر�ا  التي  احلادثة  اأ�  للو�سع  عاماً   فهماً  

اهتمام املنظمة بهم، كما ميكن من خاللها حتديد االأفراد 

الذين يحتاجون اإلى دعم اأكرب.

الرعاية الذاتية

اإن الرعاية االإدارية �دعم االأقران عامالن هامان لرت�يج 

الراحة النف�سية-االجتماعية للموظفني �املتطوعني. �من 

امل�ساعدة  ي�ستطيع مقدمو  اأمور  توجد هناك  اأخرى،  جهة 

اأجل  من  بها  القيام  ال�سعبة  الظر�ف  يف  يعملون  الذين 

اأنف�سهم.

اإن الرعاية الذاتية مهمة من جانبني: اإنها تقوم على تهيئة 

�متكن  بفاعلية،  االآخرين  مل�ساعدة  �املتطوعني  املوظفني 

امل�ساعدين من موا�سلة ذاك النهج. �لقد مت حتديد عدد 

باأن  التذكر  املهم  من  اأنه  اإال  الذاتية  امل�ساعدة  اآليات  من 

بع�س رد�د الفعل تكون طبيعية �ال ميكن جتنبها:

	 من املفيد التعبري حتى عن امل�ساعر املخيفة �الغريبة.
واٍع،  ب�ضكل  ال�ضرتخاء  ح��اول  توترك،  مباحظة  	 قم 

اأبطئ من تنف�سك �قم بارخاء ع�سالتك.

تنظيم جماعة لدعم االأقران

النوع من  لهذا  املقدمون  اأن يخ�ضع  امل�ضتح�ضن  من 

الدعم للتدريب حتى يكونوا قادرين على تويل دعم 

ميكن  اأخ���رى،  جهة  �م��ن  ر�سمي.  ب�سكل  االأق���ران 

تتبع اخلطوات التالية يف املواقع التي ال تتوفر فيها 

خيارات اأخرى للدعم:

على  اأك��د  لاجتماع:  اجلماعة  اأع�ضاء  	 ا�ضتدع 
اأهمية  تقل عن  اأهميته ال  �باأن  ح�سور اجلميع، 

اأدائهم العمل ب�سكل جيد

	 عني �سخ�سًا ليقوم مبهمة املي�ّسر: قائد الفريق اأ� 
اأي �سخ�س اآخر يالئمه ذلك.

الهدف  املي�ضر  تعريف  خال  من  الجتماع  	 ابداأ 
م��ن��ه – »مل�����س��اط��رة ال��ت��ج��ارب م��ع االآخ���ري���ن، 

�اجعل  الدعم«.  اإلى  احلاجة  جوانب  �اكت�ساف 

االأع�ساء يقرتحون موا�سيع للنقا�س.

تقدمي  فر�سة  على  �سخ�س  كل  يح�سل  اأن  	 يجب 
�طلب  اخل��ا���س��ة،  جتربته  على  بناء  معلومات 

معلومات حول موا�سيع محددة.

	 يجب اأن يدوم الجتماع ل�ضاعة تقريباً .
	 ميكن عقد االجتماعات املنتظمة ب�سكل اأ�سبوعي، 

اأ� ب�سكل يومّي يف الظر�ف امللّحة.
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اأخذ فرتة للراحة

حاالت  يف  االإغ��اث��ة  عمليات  �سمن  هورتن�س  عملت 

�سعرت  العمل  م��ن  �سنوات  ع�سر  »ب��ع��د  ال��ط��وارئ: 

هامة  ح��االت  جتاه  ببطء  اأ�ستجيب  ب��داأت  قد  باأنني 

»�سعرت  تقول:   ،« للقرارات  �سريعاً   اتخاذاً   تتطلب 

كان  اإذا  فيما  ت�سا�ؤيل  اأتذكر  ببطء.  اأحت��رك  باأنني 

اأ�د  الوظيفي؛ لكنني مل  ذلك هو ما يعنيه االإحرتاق 

الراحة.  معرفة اجلواب، فمنحت نف�سي ق�سطاً  من 

�ا�ستنزفوا،  ان��ه��ار�ا  ق��د  يل  زم���الء  ���س��اه��دت  لقد 

تاأهيلهم من  اثنتني الإعادة  اأ�  �سنة  اإلى  ��سيحتاجون 

جديد«.

	 حا�ل اأن تاأخذ ق�سطًا كافيًا من النوم �الراحة.
اجليد  من  يكون  قد  خطرية،  حلادثة  تعر�سك  	 لدى 
اأفكارك  له  ت�سف  �اأن  ما،  �سخ�س  مع  التحدث عنها 

�م�ساعرك الناجتة عنها. ي�ساعد يف معاجلة التجارب 

املوؤملة.

	 من املفيد كذلك ال�ضتماع ملا يقوله ويعتقده الآخرون 
�ق��د  اأي�����س��ًا،  اأث����رت فيهم  اأن��ه��ا  اإذ  ح���ول احل���ادث���ة. 

ي�ساركونك باآراء مفيدة.

باأنف�سهم باالإ�سافة  اإلى االعتناء  يحتاج مقدمو امل�ساعدة 

�قلل   ، جيداً  الطعام  بتنا�ل  قم  بغريهم:  اعتنائهم  اإلى 

من ا�ضتهاك الكحول والتبغ، ومار�س التمارين الريا�ضية 

لتخفيف التوتر عندك. 
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الذاتية:  الرعاية  م��ن  نوعاً  االإبداعية  الن�ساطات  �تعد 

اأي  عن  ابحث  املو�سيقى.  �اع��زف  �اكتب،  �ل��ون،  ار�سم، 

عن  تعرب  اأن  االأ�سهل  من  يكون  فاأحياناً   �سحي.  متنف�س 

م�ساعرك من خالل العمل ال من خالل القول. 

اإذا كان ال�سخ�س يعاين من �سعوبات يف النوم اأ� ال�سعور 

ميكن  �سخ�س  مع  ذلك  عن  احلديث  املفيد  فمن  بالقلق؛ 

قبل  الكافيني  تنا�ل  جتنب  ي�ساعد  قد  كما  فيه.  الوثوق 

الذهاب للنوم، اأ� اال�ستلقاء على ال�سرير يف �قت اأبكر من 

املعتاد للمطالعة، على تخطي ذلك.

الرتكيز على  بو�سع حرج  املر�ر  بعد  ال�سعب  �سيكون من 

ا�ستمر  لذلك  �اجل��ه��د،  ال��وق��ت  تتطلب  التي  ال��واج��ب��ات 

االأن��داد  �اأعلم  ذلك.  من  بدالً   الر�تينية  باملهام  بالقيام 

حدث  قد  ما  معاجلة  باأن  �تذكر  حالتك،  عن  �امل�سرفني 

الكبرية  التوقعات  جتنب  ال��وق��ت.   بع�س  ي�ستغرق  �سوف 

تقم  ال  �النزاعات.  االأم��ل  اإلى خيبة  فقط  ت��وؤدي  قد  التي 

اإذا  املتخ�س�سة  اال�ست�سارة  �التم�س  الذاتي،  بالتطبيب 

بعد عدة  التعامل معها  ا�ستمرت لديك رد�د فعل ي�سعب 

اأ�ضابيع من وقوع احلادثة.

الرعاية الذاتية

قم باالعتناء بج�سمك �عقلك

اح�سل على قدر كافٍ  من الراحة �النوم

مترن على طرق تخفيف ال�سغط النف�سي مثل التاأمل 

اأ� اال�سرتخاء

تنا�ل الطعام ب�سكل جيد �منتظم

اأية  اأ�  اليوغا  على  مترن  الريا�سية،  بالتمارين  قم 

متارين ج�سمانية اأخرى ت�ستمتع بها

توا�سل مع اأحبائك

حتدث مع زمالئك عن جتاربك �م�ساعرك

العب اأ� قم باأي عمل للت�سلية
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 ا�شافية مقرتحة

م�شرد بامل�شطلحات

الرزمة  هذه  على  تنطبق  اأدن��اه  املذكورة  التعريفات  اأن  مالحظة  يرجى 

بال�سر�رة،  يجوز،  �ال  النف�سي-االجتماعي  الدعم  �سياق  �يف  التدريبية 

اعتبارها �ساحلة للتطبيق ب�سورة عمومية.  

Active Listening االإ�شغاء التفاعلي

ال يقت�سر االإ�سغاء بطريقة تفاعلية على اإبداء االهتمام مبا يقال، بل اإنه 

يد�ر حول اإي�سال فهم ملا يعنيه املتكلم. �يتم ذلك، على حٍد �سواء، بطرق 

لفظية  بطرق  اأ�  اأ�التوكيد(  الراأ�س،  هز  احل�سور،  )مثال:  لفظية  غري 

ت�ستمر«،  اأن  اأرج��و  »�سحيح«،  »نعم«،  بكلمات،  التفوه  خالل  من  )مثاًل: 

»اأرغب اأن اأ�سمع املزيد حول ذلك«(. كما اأن ا�ستخدام نف�س امل�سطلحات 

�متابعة  بفهم  تفيد  ر�سالة  اإليه  �ستنقل  املتكلم  ي�ستخدمها  التي  �الكلمات 

ما يقوله.

Advocacy )منا�شرة )ا�شتقطاب الدعم

هذا  يف  اخل�سو�س  �ج��ه  �على  م��ا،  ق�سية  اأ�  ما  لفكرة  الفعال  الدعم 

ال�ضياق، التحدث بن�ضاط دعمًاً ل�ضخ�س ما اأو جماعة ما.

Anxiety قلق

تهيج  اأ�  البال،  تعب  اأ�  بالكرب،  تت�سم  �محزنة  غام�سة  عاطفية  حالة 

االأع�ساب عمومًا، �يف بع�س االأحيان الذعر، خا�سة عند مواجهة ما يذكر 

باأزمة. كما يت�سمن هذا امل�سطلح ان�سغال البال حول فقدان ال�سيطرة اأ� 

يتكرر.  قد  الو�ضع  باأن  واملخاوف  الأو�ضاع،  مع  التكيف  على  القدرة  عدم 

�من االأمور العادية بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يعانون من القلق، اأن يكونوا 

لأ�ضوات  �ضماعهم  عند  والفزع  بالرتياع  ي�ضعروا  واأن  با�ضتمرار  متاأهبني 

عالية اأ� عندما حتدث اأمامهم حتركات فجائية، الخ.    

Approach Strategies  ا�شرتاتيجيات املواجهة

عندما يحا�ل �سخ�س متاأثر باأزمة اأن يجد معنى اأ� تف�سريًا للو�سع �ي�سعى 

للح�سول على دعم �يتخذ االإجراءات الالزمة حلل امل�سكالت. 

ا�شرتاتيجيات التجنب )التحا�شي(

Avoidance Strategies
ال�سلة  ذات  �الذكريات  لالأفكار  العقلي  التجنب  منحى  ذلك  ياأخذ  قد 

الناجمة عن ذكريات  للن�ضاطات والأو�ضاع  ال�ضلوكي  التجنب  اأو  باحلالة، 

بعد  ج��دًا  املبكرة  املراحل  يف  �ا�سع  نطاق  على  التجنب  �ينت�سر  مكدرة. 

التعر�س حلالة متاأزمة. �قد يكون القليل من التجنب مفيدًا يف م�ساعدة 

النا�س على التكيف مع الأو�ضاع والتو�ضل تدريجيًا اإلى تفهم ما ح�ضل. مع 

ذلك، اإذا ا�ستمر التجنب لعدة اأ�سابيع، اأ� حتى لعدة اأ�سهر، فقد يوؤدي اإلى 

م�سكالت اأخرى �يحول د�ن تفهم احلالة. �اإذا اأردنا للو�سع اأن ال ي�سبح 

تدريجيا على مدى  التجنب  ا�سرتاتيجيات  �ترية  اأن تخف  ينبغي  مزمنًا، 

االأ�سهر ال�ستة االأ�لى.

 Bereavement   فجيعة الفقدان

رد الفعل العاطفي على فقدان �سخ�س اآخر ذي قيمة. يعترب االكتئاب ذ� 

اأمرًا اعتياديًا يف حالة مثل هذه اخل�سارة �يقرتن عادة  ال�سلة بالفجيعة 

ب�سعف ال�سهية للطعام �االأرق �ال�سعور بانعدام القيمة ال�سخ�سية.

  Bounce Back  العودة اإلى االأو�شاع ال�شليمة

العودة اإلى الطرق ال�سليمة يف اأداء الوظائف املطلوبة. 

 Burnout  احرتاق وظيفي

حالة عاطفية ناجمة عن ال�سغط النف�سي طويل املدى، تت�سف باالإرهاق 

للعمل،  �الد�افع  احلما�سة  اختالل  الطاقة،  ا�ستنزاف  املزمن،  العاطفي 

تناق�س الكفاية يف العمل، ت�سا�ؤل ال�سعور باالإجناز ال�سخ�سي، �الت�سا�ؤم 

�الياأ�س من حت�سن االأحوال.

  Community  جمتمع

يف التعريف االأكرث �سيوعًا، يو�سف املجتمع املحلي باأنه جمموعة من النا�س 

ميكن  لكن  اأ�سغر.  �ح��دة  يف  اأ�  ما،  قرية  اأ�  بلدة  يف  معًا  يقيمون  الذين 

يتفاعلون  النا�س  اأية جمموعة من  اأنه  املحلي كذلك على  املجتمع  تعريف 

معًا �يت�ساطر�ن اأ�سياء معينة ب�سفتهم جمموعة — مثاًل: الذين ينتمون 

اإلى جماعة عرقية معينة، اأ� يرتدد�ن على مكان عبادة �احد، اأ� يعملون 

كمزارعني اأ� كمتطوعني يف نف�س املنظمة.    

ن�شاطات قائمة على املجتمع املحلي ) ن�شاطات جمتمعية(

 Community –Based Activities 

ن�ساطات مرتبطة بحياة املجتمع املحلي �تبادر بها اأحيانًا جمموعات من 

خارج املجتمع املحلي. تنطوي هذه الن�ساطات على م�ساركة اأع�ساء املجتمع 

املحلي م�ستخدمني معارف املجتمع املحلي �قيمه �ممار�ساته القائمة.

  Coping  التكيف

بذل  ال�سعبة،  الظر�ف  — اإدارة  التال�ؤم مع ��سع حياتي جديد  عملية 

اجلهد حلل امل�ضكات، اأو ال�ضعي اإلى تخفي�س ال�ضغط النف�ضي اأو النزاع 

ال�سحي  ال�سلوك  يتجلى  احتمالهما.  اأ�  تخفيفهما  اأ�  االأدنى  حدهما  اإلى 

للتكيف يف مد يد العون لالآخرين �العمل بفعالية من اأجل اإيجاد حل مل�سكلة 

ال�سغط النف�سي اأ� الق�ساء على م�سدره. 

اإنكار  اأ�  ما  تهديد  في�سمل جتاهل  التكيف،  ال�سحي يف  ال�سلوك غري  اأما 

اآثاره، جتنب م�ضدر ال�ضغط النف�ضي، التوجه نحو النعزال، نقل الإحباط 

اإلى االآخرين، التدا�ي ذاتيًا، �التعر�س ملخاطر اأمنية ��سحية اأخرى من 

اأجل التمكن من اأداء الوظائف املطلوبة بطريقة طبيعية.
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Counselling  اإر�شاد

هي عالقة يقوم امل�ساعد مبوجبها مب�ساعدة ال�سخ�س املتاأثر �اإر�ساده يف 

اأف�سل. �ال يت�سمن االإر�ساد طريقة  اأ� فهم م�سكلته/م�ساكله ب�سورة  حل 

�اإيجاد  امل�ساكل  تي�سري حل  اإلى  ي�سري فقط  اإنه  بل  املعاجلة -  اأ�  التعامل 

طرق جديدة للتكيف مع الأو�ضاع ال�ضعبة.

  Crisis اأزمة

اأ�  الفرد  حياة  يف  الطبيعي  االأح��داث  م�سرى  يف  فجائي  توقف  اأي  تعني 

اأ�ساليب العمل �التفكري،  اإعادة تقييم  املجتمع، مما يجعل من ال�سر�ري 

احلياة  لن�ساطات  االعتيادية  االأ�س�س  بفقدان  العام  ال�سعور  تعني  كما 

تغريات  حت��دث  عندما  باأزمة  ما  �سخ�س  مير  ما  غالبًا  مثال:  اليومية. 

فجائية تختلف عما هو معتاد، مثل موت �سخ�س اآخر له �ساأن بالن�سبة لهذا 

ال�سخ�س، اأ� فقدان �ظيفته اأ� حد�ث خلل يف �سحته.

  Crisis Event  و�شع متاأزم

هي حدث مفاجئ ��سديد خارج نطاق اخلربات العادية �له �قع ي�سبب ما 

الفعالة عادة، لدى  التكيف،  النف�سي الكت�ساح مهارات  يكفي من ال�سغط 

الفرد اأ� املجموعة. تكون االأزمات بطبيعة احلال اأحداثًا مفاجئة ��سديدة 

مثل  اعتيادية،  جت��ارب  من  االإن�سان  به  مير  ما  نطاق  خ��ارج  ع��ادة  تقع 

احلوادث املدمرة، االأمرا�س اخلطرية، اأعمال العنف، االنتحار، الكوارث 

الطبيعية، الكوارث التي هي من �سنع االإن�سان )مثل احلر�ب، التفجريات، 

�ت�سرب الغاز(، �االأ�بئة

 Denial   اإنكار

هو اآلية دفاعية جتعل الفرد يحرم نف�سه اأ� ينكر عليها امل�ساعر، الرغبات 

�االأمنيات، االحتياجات، �االأفكار من اأجل جتنب القلق. 

 Depression  اكتئاب

بال�سعور  �تت�سم  االإن�����س��ان  تتملك  نف�سية  حالة  ه��و  عمومًا،  االك��ت��ئ��اب، 

من  ذل��ك  غري  امل��زم��ن،  احل��زن  الت�سا�ؤم،  ال�سلبية،  العجز،  بالق�سور، 

�سديدة.  بخ�سارة  الو�سع  هذا  يرتبط  ما  غالبًا  ال�سلة.  ذات  االأعرا�س 

�هي ردة فعل طبيعية اإذا ظهرت لفرتة زمنية ق�سرية، لكن ينبغي العمل 

على تخفيفها تدريجيًا مبر�ر االأ�سابيع �االأ�سهر، حتى ال تتطور اإلى درجة 

ت�سبح فيها اختالاًل.

 Disaster   كارثة

هي حدث غري متوقع، �غالبًا ما يكون مفاجئًا، يت�سبب يف اأعطال �اأ�سرار 

تكت�سح  اأنها  ال��ك��وارث  �ساأن  �م��ن  اإن�سانية.  �معاناة  كبري  �دم��ار  �ا�سعة 

القدرات املحلية، مما يقت�سي طلب م�ساعدة خارجية على ال�سعيد الوطني 

اأو الدويل. مع اأن الطبيعة غالبًا ما تكون هي املت�ضببة يف وقوع الكوارث، اإل 

اأن م�سادرها قد يكون االإن�سان نف�سه. ت�سمل م�سببات الكوارث: احلر�ب 

االأ�سباب  �من  النا�س.  �ت�سرد  االأ�طان  تدمر  التي  املدنية  �اال�سطرابات 

بالثلوج،  امل�سحوبة  ال�سديدة  الرياح  املباين،  انهيار  االأخ��رى:  املحتملة 

احلرائق،  االن��ف��ج��ارات،  ال���زالزل،  االأ�ب��ئ��ة،  �اجل��ف��اف،  القحط  موجات 

امل��واد  ت�سرب  )م��ث��ل،  النقل  ح���وادث  اأ�  اخل��ط��رة،  امل���واد  الفي�سانات، 

الكيما�ية(، الز�ابع، احلوادث النو�ية، اأ� االأعا�سري.      

   Dissociation  انف�شال

هي عملية ت�سبح فيها االأفكار �رد�د الفعل �العواطف منف�سلة عن بقية 

ال�سخ�سية، �يبد� املتاأثر�ن بهذه احلالة �كاأنهم ال يدركون ما يحدث لهم 

�من حولهم. 

  Emergency  حالة طوارئ

هي حادث مفاجئ �غري متوقع ي�ستدعي اتخاذ اإجراءات فورية لتخفيف 

اآثاره العك�سية.

 Emotional Abuse  اإ�شاءة عاطفية

نف�سيًا  مدمر  �سلوك  اآخر،  ل�سخ�س  الذاتي  التقدير  على  م�ستمر  اعتداء 

يقوم به �سخ�س يف موقع قوة اأ� م�سوؤ�لية اأ� ثقة برف�س اأ� جتاهل �سخ�س 

ميكن  كما  دعمه.  اأو  اإليه  ال�ضتماع  اأو  بوجوده  الإٌق���رار  رف�س  اأي  اآخ��ر، 

االإهانات،  طريق  عن  االآخ��ر  ال�سخ�س  مقام  من  احلط  على  تنطوي  اأن 

اأ� عزل ال�سخ�س  باأ�سماء قبيحة،  االنتقاد، اال�ستهزاء، التقليد �الت�سمية 

االآخر عن االآخرين.

  Empathy   تفهم وجداين

قدرة الفرد على اأن ي�سع نف�سه يف مكان فرد اآخر �فهم ��سعيته �عواطفه 

�د�افعه.

  Empowerment   التمكني

الفرد،  حياة  على  �قعًا  حت��دث  التي  ال��ق��رارات  على  ال�سيطرة  امتالك 

ب�سفته فردًا اأ� اأحد اأفراد جمموعة. �يتم حتقيق ذلك ب�سورة رئي�سية من 

خالل االإقرار بف�سل االآخرين �اإقامة الهياكل التي ت�سمح للنا�س بامل�ساركة 

الن�ساطات  يف  اأكانت  �سواء  امل�ساركة،  اإن  املحلي.  املجتمع  ن�ساطات  يف 

اليومية اأم يف الن�ساطات الرتفيهية اأ� التثقيفية، ت�ساعد يف تر�يج الرفاهة 

النف�سية للنا�س �متكنهم بحيث يكون مبقد�رهم ا�ستعادة �سعور ال�سيطرة 

على بع�س مناحي احلياة لديهم، اأي ال�سعور باالنتماء �باأن الفرد مفيد. 
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  Ethics  االأخالقيات

ي�سمل هذا امل�سطلح ال�سلوك ال�سحيح �احلياة اجليدة �فق بع�س املعايري 

اأ��سع من املفهوم ال�سائع لتحليل ال�سواب �اخلطاأ. �من  االأخالقية. �هو 

التي  احلياة  اأي  اجليدة«،  »احلياة  االأخالقي،  لل�سلوك  املركزية  املناحي 

ت�ستحق العي�س من اأجلها، اأ� احلياة التي تبعث على الر�سى.

 Extreme Stress   شغط نف�شي �شديد�

عندما يواجه اأحدهم باإرهاق �سديد اأ� مفاجئ، فقد يوؤدي ذلك اإلى مر�ره 

عاطفية عن حادث  اأزمة  تنتج  �قد  ال�سديد.  النف�سي  ال�سغط  من  بحالة 

اأ� �سكل اآخر من  اأ� النجاة من اعتداء  ما، اأ� فقدان اأحد اأفراد االأ�سرة، 

اأ�سكال احلوادث.

  Grief   حزن

املتاأثر  ال�سخ�س  حترير  هو  منها  املق�سود  موؤملة،  �لكنها  طبيعية،  عملية 

مما فقده. واحلزن اأو اجلزع هو عبارة عن �ضعور باأمل �ضديد للغاية جراء 

فقدان عزيز �فراقه. �ميكن اأن نقول اأن احلزن هو اإطالة للحب الذي يكنه 

ال�سخ�س املحز�ن جتاه ال�سخ�س املتوفى.

 Helper’s Fatigue   تعب امل�شاعد/املتطوع

منهك  باأنه  ي�ضعر  عندما  املتطوع  اأو  املوظف  على  تبدو  التي  العامات 

عاطفيًا.

  Neglect  اإهمال

الطعام  املاأ�ى،  مثل  لالأطفال،  االأ�سا�سية  االحتياجات  تلبية  يف  التق�سري 

املغذي، اللبا�س املالئم، التعليم، الرعاية الطبية، الراحة، البيئة االآمنة، 

التمارين، االإ�سراف، احلنو، �الرعاية.

ات�شال غري لفظي 

  Non-Verbal Communication
حركات  اأي  الكلمات،  ا�ستخدام  بد�ن  يتم  الذي  االت�سال  اأ�سكال  جميع 

التنهدات  مثل  اللفظية  غ��ري  �االأ����س���وات  ال��وج��ه،  ت��ع��ب��ريات  اجل�����س��م، 

�ال�سهقات. �هي بطبيعتها محددة ثقافيًا.

 Peer Support  دعم االأقران

االأ�سا�سية  العنا�سر  �ت�سمل  م�ستواك،  نف�س  يف  ل�سخ�س  امل�ساعدة  تقدمي 

ال�ضتماع  الثقة،  الح��رتام،  الوجداين،  التفهم  الهتمام،  الدعم:  لهذا 

حل  التعا�ن،  الفريق،  بر�ح  العمل  الوا�سحة،  االأد�ار  �االت�سال،  الفعال 

امل�سكالت، �مناق�سة خربات العمل.

  Physical Abuse  اعتداء ج�شدي

اآخر  �سخ�س  اإي��ذاء  يف  ق�سد  عن  القوة  موقع  يف  �سخ�س  يت�سبب  عندما 

اأ� يهدد باإيذائه، مثاًل من خالل ال�سرب، الزعزعة، احلرق، ال�سفع، اأ� 

الركل.

  كرب ما بعد ال�شدمة

 Post traumatic Stress Disorder 

مثل  نف�سيًا،  كربًا  ت�سبب  التي  احل��وادث  اإعقاب  يف  تتطور  قد  فعل  ردة 

الكوارث الطبيعية، النزاعات امل�سلحة، االعتداءات اجل�سدية، االغت�ساب 

للحياة.  التي تنطوي على تهديد  ال�سيئة  اأ� احلوادث  �االإ�ساءة اجلن�سية، 

��سور  اأفكار  تكرر  الكوابي�س،  ال�سدمة يف  ا�ستعادة  مثل  اأعرا�سًا  �ت�سمل 

يف  املت�سرر  م�ساركة  تقلل  اأنها  نتائجها  �من  النف�سي.  �اخلدر  احل��ادث، 

العامل من حوله.

  Protective Factors  عوامل وقائية

هي عوامل تعطي النا�س »غطاء« نف�سيًا، �بالتايل تخفف اأرجحية العواقب 

عوامل  �من  املعاناة.  اأ�  امل�ساعب  مواجهة  عند  قد حتدث  التي  النف�سية 

الوقاية االنتماء اإلى عائلة حنونة اأ� جمتمع محلي يت�سم باحلنو، املحافظة 

�سيا�سية،  بعقيدة  اأ�  قوي  ديني  باإميان  �التمتع  �الثقافات،  التقاليد  على 

اأما بالن�سبة  اأكرب من ذاته.  اإلى �سيء  مما ي�سحن املتاأثر ب�سعور االنتماء 

لالأطفال، فت�سمل عوامل الوقاية العالقات العاطفية امل�ستقرة مع البالغني 

� الدعم االجتماعي من داخل العائلة �خارجها. 

  Psycho-Education  تثقيف نف�شي

طريقة تعليمية تركز على تعزيز قدرة النا�س على اإدارة ن�ساطات احلياة 

باملعرفة  تز�يدهم  خ��الل  من  امل�ساركني  متكني  بهدف  �ذل��ك  اليومية، 

تتولد  التي  عائالتهم  اأف��راد  فعل  رد�د  اأ�  فعلهم  رد�د  بخ�سو�س  �الفهم 

باآليات  متكينهم  وكذلك  الكرب،  ت�ضبب  لأو�ضاع  التعر�س  ج��راء  لديهم 

مع  للتعامل  البديلة  �الفر�س  املوارد،  االخت�سا�سات،  املهارات،  التكيف، 

امل�ساعب يف حياة مليئة بالتحدي �ال�سغط النف�سي.
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 Psychological   نف�شي

�قد  الب�سري.  الذهن  درا�سة  اأ�سا�س  على  مبني  اأي   - عقلي  اأ�سله  �سيء 

اأ�  الفرد  ذه��ن  يف  تن�ساأ  ظاهرة  اأ�  عملية  اأ�  ح��ادث  خ�سائ�س  ي�سف 

ت�ستهدف ذهنه.

  Psychological First Aid  االإ�شعاف االأويل النف�شي

اإعطاء  االأ�سا�سي،  االإن�ساين  الدعم  يف  النف�سية  االأ�لية  االإ�سعافات  تتمثل 

جتاه  �الثقة  �االح��رتام  �االهتمام  التعاطف  �اإظهار  العملية  املعلومات 

ال�سخ�س املتاأثر.  

   Psychosocial  نف�شي-اجتماعي

النف�سي  البعدين  ب��ني  الديناميكية  ال��ع��الق��ة  اإل���ى  التعبري  ه��ذا  ي�سري 

البعد  االآخر.ي�سمل  على  منهما  الواحد  يوؤثر  حيث  للفرد،  �االجتماعي 

النف�سي العمليات الداخلية �العاطفية �الفكرية للفرد — اأي �جدانه. اأما 

البعد االجتماعي، في�سمل عالقات الفرد مع االآخرين، ال�سبكات العائلية 

�املجتمعية، القيم االجتماعية �املمار�سات الثقافية.

الدعم النف�شي-االجتماعي 

 Psychosocial Support 

للتعامل  تت�سدى  التي  االأن�سطة  اإل��ى  النف�سي-االجتماعي  الدعم  ي�سري 

االحتاد  ن�ساطات  �تقوم  لالأفراد.  �االجتماعية  النف�سية  االحتياجات  مع 

الد�يل يف جمال الدعم النف�سي-االجتماعي على اأ�سا�س »�سيا�سة الدعم 

النف�سي- الدعم  اأن  على  تن�س  التي   ،)2003( النف�سي-االجتماعي 

االجتماعي ينبغي اأن يكون متكاماًل على حد �سواء يف عمليات اال�ستجابة 

اأن ت�سعى ن�ساطات  الطارئة �يف الربامج التطويرية بعيدة املدى. �ينبغي 

الدعم  تر�سيخ  �اإع��ادة  االت�سال  تي�سري  اإلى  النف�سي-االجتماعي  الدعم 

يف  النا�س  جهود  دع��م  ذات��ه  الوقت  �يف  املحلي،  املجتمع  يف  االجتماعي 

اال�ستجابة بفعالية لوقع االأحداث احلرجة.

برنامج الدعم النف�شي-االجتماعي

Psychosocial Support Program=PSP
يهدف الربنامج اإلى حت�سني الرفاه النف�سية-االجتماعية من خالل تقدمي 

اخلدمات للذين مر�ا بتجربة اأحداث مريرة، �ي�ستهدف املنطقة فيما بني 

النا�س  بني  فيما  �العالقات  النف�سية(  )اجلوانب  العاطفية  الفعل  ردات  

كجزء  الدعم  تقدمي  االأحيان  معظم  يف  �يتم  االجتماعية(.  )اجلوانب 

اخلدمات،  اأم��ا  ال�سحية.  ال��ربام��ج  مثل  اأخ���رى،  �ب��رام��ج  ن�ساطات  من 

فت�سمل التوعية بخ�سو�س ردات الفعل النف�سية-االجتماعية الناجمة عن 

االأزمات، حت�سني م�ستويات التاأهب للكوارث �اال�ستجابة لها، تر�يج قدرة 

االأفراد �املجتمعات املحلية على املواجهة، �حت�سني امل�ساعدات العاطفية 

املقدمة للموظفني �املتطوعني. 

الرفاه النف�شي-االجتماعي 

 Psychosocial Well-Being
ي�ضف الرفاه النف�ضي-الجتماعي الأو�ضاع الإيجابية يف حياة الفرد وهو 

مير يف مراحل االزدهار، �تتاأثر بتفاعل عوامل نف�سية �اجتماعية.

 Psychosomatic  نف�شي-ج�شدي

امل�ساكل  النف�سية-االجتماعية من خالل  امل�ساكل  التعبري عن  يتم  عندما 

اجل�سدية اأ� االأمل.

  Recovery  التعايف

عملية التوجه بعد اأ�قات �سعبة نحو ا�ستعادة الرفاه النف�سي-االجتماعي.

  Regression  نكو�ض

الرتداد اأو الرجوع اإلى اخللف - اأي عك�س التقدم. ي�ضتخدم هذا امل�ضطلح 

عمرًا،  منه  اأ�سغر  لدى طفل  �سيوعًا  اأكرث  �سلوك  اإلى  الطفل  عودة  ل�سرح 

مثاًل عندما يبداأ طفل يف عمر 12 �سنة مب�س اإبهامه. كما اأن النكو�س اأ� 

الرتاجع ي�ضف حالة البالغ، الذي مير بحادث حرج، في�ضبح عاجزًا موؤقتًا 

عن التفكري وال�ضلوك كبالغ ويبداأ باتباع اأمناط �ضلوك طفولية.  

  Resilence  القدرة على املواجهة

قدرة ال�سخ�س على التكيف مع التحديات �امل�ساعب �التو�سل اإلى حالة 

قد  ال�سابقة  التوازن  حالة  تكون  عندما  عليها  �املحافظة  جديد  ت��وازن 

تزعزعت. غالبًا ما تو�سف بالقدرة على »االرتداد« اأ� »النهو�س« جمددًا. 

 Self-Medication  تطبيب ذاتي

ا�ستخدام مواد )مثل الكحول �املخدرات( يف محا�لة للتفريج عن م�ساكل 

اأخرى، مثل القلق، االأمل، االأرق، �غريها من امل�ساكل. 

  Separation Anxiety  قلق االنف�شال

من  مفرطة  درجة  خاللها  من  الطفل  يظهر  نف�سية-اجتماعية  فعل  ردة 

القلق عندما ينف�سل عن �الديه اأ� غريهما من مقدمي الرعاية املهمني. 

  Sexual Abuse  اعتداء جن�شي

اأ�  اأق��وى،  اأ�  عمرًا  اأكرب  طفل  ي�ستخدم  عندما  اجلن�سي  االعتداء  يحدث 

اأقل قوة الأغرا�س جن�سية. �يف  اأ�  اأ�سغر عمرًا  بالغًا، �سخ�سًا  اأ�  مراهقًا 

مثل هذه احلاالت، ال ي�ستطيع االأطفال �ال�سباب اإبداء موافقتهم على فعل 

جن�ضي مع �ضخ�س بالغ لأنهم ل ميتلكون قوة متكافئة اأو معرفة متكافئة مع 

املعتدي. �من �ساأن االعتداء اجلن�سي اأنه يقو�س الثقة �ي�سلب من االأطفال 

طفولتهم. وعندما يحقق ال�ضخ�س البالغ الربح، اقت�ضاديًا اأو اجتماعيًا، 

من االعتداء، فاإن ذلك ي�سمى »ا�ستغالل جن�سي«.
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Significant Other  شخ�ض اآخر ذو قيمة�

�سخ�س يعترب مهمًا �يعني �سيئًا بالن�سبة لنا، �قد يكون اأحد اأفراد االأ�سرة، 

اأ� �سديقًا، اأ� زمياًل، اأ� اأي �سخ�س اآخر يحدث عالمة فارقة يف حياتنا. 

 Social   اجتماعي

العالقات فيما بني النا�س

 Stress  ال�شغط النف�شي

ال�سغط النف�سي هو ا�ستجابة طبيعية لتحٍد بدين اأ� عاطفي �يحدث عند 

فقدان التوازن فيما بني املطالب �موارد التكيف. ففي اإحدى كفتي امليزان، 

حني  يف  متاأهبني،  �جتعلنا  تثرينا  التي  التحديات  النف�سي  ال�سغط  ميثل 

جند يف الكفة الأخرى اأن ال�ضغط النف�ضي ميثل الأو�ضاع التي ي�ضبح فيها 

االأفراد غري قادرين على تلبية املطالب املفر��سة عليهم، �يف اآخر املطاف 

يعانون من انهيار بدين اأ� نف�سي.

 Stressor  مثري ال�شغط النف�شي

اأم �سلبيًا، يثري ا�ستجابة تت�سم بال�سغط  اإيجابيًا  اأكان  هو اأي تغري، �سواء 

داخلية؛  اأ�  خارجية  اإم��ا  النف�سي  ال�سغط  مثريات  تكون  قد  النف�سي. 

فمثريات ال�سغط النف�سي اخلارجية هي النزاعات، تغيري العمل، ال�سحة 

املرتدية، فقدان االأحبة، نق�س الغذاء، ال�سو�ساء، درجات احلرارة غري 

اإلى  �ما  ال�سخ�سية،  ال�سخ�سية/احلرمة  امل�ساحة  توفر  عدم  املريحة، 

ذلك. اأما مثريات ال�سغط النف�سي الداخلية، فت�سمل االأفكار، العواطف، 

ردات الفعل، الأمل، اجلوع، العط�س، اإلى اآخره. 

  Support Groups  جمموعات الدعم

هي منتدى يتبادل فيها امل�ساركون الدعم العاطفي، باالإ�سافة اإلى الدعم 

تي�سري  �ميكن  كعالج.  املجموعة  هذا  ا�ستخدام  ينبغي  ال  اأنه  اإال  العملي، 

جمموعة الدعم من قبل �سخ�س قد تلقى بع�س التدريب االأ�يل يف جمال 

الوجداين  بالتقم�س  يتمتع  اأ�سبح  بحيث  النف�سي-االجتماعي،  الدعم 

�ال�سرب �ي�سعر باالرتياح اإزاء حتمل مثل هذه امل�سوؤ�لية.

  Supportive Communication  االت�شال الداعم

به،  �اهتمامنا  معه،  ال��وج��داين  تفهمنا  اآخ��ر  �سخ�س  اإل��ى  ننقل  اأن  هو 

�احرتامنا له، �ثقتنا بقدراته.

  Survivor Guilt  عقدة ذنب الناجي

تتولد هذه العقدة عندما يت�ساءل الناجون �ي�ستغربون كيف اأنهم قد جنوا 

اأنه كان  الناجون  �يعتقد هوؤالء  اآخ��ر�ن.  بعد حالة متاأزمة، يف حني مات 

ينبغي عليهم، اأ� اأنهم كانوا قادرين على بذل املزيد للحيلولة د�ن حد�ث 

املاأ�ساة، اأ� اأنه كان من االأف�سل لو اأنهم اأنف�سهم قد ماتوا.

  Sustainability اال�شتدامة

من خ�سائ�س العملية اأ� احلالة التي ميكن االإبقاء عليها يف م�ستوى معني 

اإلى اأجل غري محدد. �ميكن ا�ستخدام هذا امل�سطلح لو�سف املدة الزمنية 

يف  االإن�سان  �سنع  من  االأنظمة  خاللها  ت�ستمر  اأن  ميكن  �التي  املتوقعة، 

االإنتاج بطريقة مفيدة، اأ� املدة الزمنية التي ي�ستطيع نظام ما خاللها اأن 

يتعهد نف�سه بنف�سه.  

  Shock  ال�شدمة

جرح  اأ�  اإ�سابة  اأ�  بدين  جرح  اأ�  اإ�سابة  لو�سف  امل�سطلح  هذا  ي�ستخدم 

نف�ضي ت�ضبب بها اعتداء عاطفي مفرط. اإل اأن تعريفات مكونات ال�ضدمة 

مو�سوعية �محددة ثقافيًاً. �ي�ستخدم يف بع�س االأحيان م�سطلح »ال�سدمة 

اجلماعية«، الذي ي�سري اإلى احلاالت التي يعانى فيها جمتمع محلي باأ�سره 

�يفقد متا�سكه ب�سبب االأزمة.   

Vulnerability  قابلية للتاأثر والتاأذي، ا�شت�شعاف

التكيف مع  الفرد على  التي قد تخف�س من قدرة  العوامل  هي نطاق من 

العقلية  ال�سحة  اإعاقات  الفقر،  حياة  مثل  بها،  مير  التي  الكرب  جتارب 

اأ� البدنية، عدم �جود عائلة اأ� �سبكة اجتماعية، انعدام الدعم االأ�سري، 

املجتمعات  تكون  اأن  املمكن  اإلى �سدمات. كما �من  ال�سابق  �التعر�س يف 

�الدعم،  التاأهب  اأنظمة  نق�س  جراء  للتاأثر  قابلة  اأ�  م�ست�سعفة  املحلية 

�سعف اأداء ال�سبكات االجتماعية، �الفقر.

الفئات امل�شت�شعفة، الفئات القابلة للتاأثر والتاأذي 

Vulnerable Groups
مع  يتعاي�سون  النا�س  من  جمموعات  لو�سف  امل�سطلح  ه��ذا  ي�ستخدم 

�مر�س  املكت�سبة  الب�سرية  املناعة  نق�س  فري��س  )مثاًل:  �سحية  حتديات 

االإيدز، ال�سل، ال�سكري، املالريا، �ال�سرطان(، ذ�� االحتياجات اخلا�سة 

الن�ساء،  ال�سن،  كبار  �امل��راه��ق��ون،  االأط��ف��ال  العقلية،  االأم��را���س  �/اأ� 

العاطلون عن العمل، الفقراء، �االأقليات.
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قراءات اإ�شافية مقرتحة 

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

الوحدة التدريبية 1 

Crisis events and  
psyChosoCial support
Advances in Disaster Mental Health and Psychosocial 
Support
Volume containing theoretical considerations as well as 
case studies from Sri Lanka, Lebanon, Iran, Philippines, 
Afghanistan, Palestine and India.
Prewitt, J. et al (2006). Voluntary Health Association of 
India Press 

Handbook of International Disaster Psychology
Volume 1 – 4, Edited by Reyes, G. and Jacobs, G.A. 
(2006), Praeger Publishers 

IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Sup-
port in Emergency Settings
Guidelines for planning and establishing responses to 
protect and improve people’s psychosocial well-being in 
emergencies. Also available in French, Arabic and Spanish
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). Geneva
www.humanitarianinfo.org/iasc

IASC Guidelines – Checklist for field use. 
IASC Guidelines for field use in the early phase of an 
emergency when reading the full guidelines may not be 
possible. 
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2009) 
www.humanitarianinfo.org/iasc

The Sphere Project 
Handbook and training materials; translated into French, 
Spanish, Arabic, Russian
Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disas-
ter Response, c/o IFRC, Geneva (2004)
www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang,English

Psychosocial interventions: A handbook. 
A handbook on planning and implementing psychosocial 
programmes. PS Centre Publications. (2009)

الوحدة التدريبية 2 

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

الوحدة التدريبية  3

loss and grief
Grieflink
A web resource on grief for the community and profes-
sionals. Contains information sheets on various topics, 
for example death in relation to illness, loss of a partner 
and unrecognised grief. 
www.grieflink.asn.au 

Journey of Hearts
A web resource combining elements of medicine, psychia-
try, poetry, prose and images to provide resources and 
support to those who have experienced loss. 
www.journeyofhearts.org

Living with Grief after Sudden Loss: Suicide, Homicide, 
Accident, Heart Attack, Stroke
Doka, K.J. (ed) (1996). Washington D.C. Hospice Founda-
tion of America

Mourning in different cultures
McGoldrick M, Almedia R, Hines PM, et al. (1991). In 
Walsh F., McGoldrick M., (Ed.), Living Beyond Loss: Death 
in the Family. (pp. 176-206) New York: W.W. Norton & 
Company

الوحدة التدريبية  4 

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

Psychosocial Support to Large Numbers of Traumatised 
People in Post-Conflict Societies: An Approach to Com-
munity Development in Guatemala
Anckermann, S., Dominguez, M., Soto, N., Kjaerulf, F., 
Berliner, P., Mikkelsen, E.N.; Journal of Community and 
Applied Social Psychology, 15, 136-152
 
Rising from the Ashes: Development Strategies in Times 
of Disaster
Anderson, M. B. and Woodrow P. J. (1998). Colorado: 
Westview Press.

Serving the Psychosocial Needs of Survivors of Torture 
and Organized Violence
Berliner, P. & Mikkelsen, E.N. (2006), in Gil Reyes & Jerry 
Jacobs (eds.) Handbook of Disaster Management. Praeger 
Publishers. 

Sexual and gender-based violence against refugees, 
returnees and internally displaced persons: Guidelines for 
prevention and response
UNHCR, (2003).
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf 

الوحدة التدريبية  5 

psyChologiCal first aid and supportive 
CommuniCation
First Aid and Psychological Support: The Value of Human 
Support when Life Is Painful
Background paper. Simonsen, L. & Lo, G. (2002). Interna-
tional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Psychological First Aid and Other Human Support
A guide for non-professional support
Knudsen, L., Høgsted, R. & Berliner, P. (1997). Danish 
Red Cross, Copenhagen 
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الوحدة التدريبية  6 

Children
Grief in Children – A Handbook for Adults
2Rev Ed edition. Volume describing how family, earlier 
experiences and other circumstances affect children’s 
reactions to bereavement. 
Dyregrov, A. (2008). London: Jessica Kingsley Publishers

Helping Children Affected by Natural Disasters
Short instructions for parents, teachers, health workers, 
community workers and others
www.child-to-child.org/resources/pdfs/ctcdisasters.pdf 

Prevention in motion: An educational workshop on the 
prevention of abuse, bullying and harassment for adults 
who work with children and youth
Fairholm, J. & Ferguson, P., (2005). Vancouver:  
Canadian Red Cross. 

REPSSI is a regional non-profit organisation working 
to mitigate the psychosocial impact of HIV and AIDS, 
poverty and conflict among children and youth in 13 
countries in East and Southern Africa.
www.repssi.org/

Working with Children, Adolescents and Families after 
Trauma – A Handbook of Practical Interventions for 
Clinicians
Dyregrov, A. & Regel, S. (2006). Oxford: Elsevier Health 
Sciences

World Report on Violence against Children
Also available in French and Arabic
Pinheiro, S. (2006). New York: United Nations
www.violencestudy.org 

الوحدة التدريبية  7 

supporting volunteers  
and staff
Antares Foundation 
A non-profit organisation whose mission is to improve 
the quality of management and staff support and care in 
humanitarian and developmental organisations.
www.antaresfoundation.org/

Emergency Support Network
Web resource with articles about critical incident re-
sponse and peer support
www.emergencysupport.com.au

Establishing and maintaining Peer Support  
Programs in the Workplace
Robinson, R. & Murdoch, P. (2003). Ellicot City: Chevron 
Publishing

Headington Institute – Care for Caregivers  
Worldwide
Web resource for humanitarian workers, including 
standards and protocols for psychosocial support to hu-
manitarian workers, self-examination tools, and a course 
on trauma and critical incident care for humanitarian 

workers, also available in Arabic, French, Portuguese and 
Spanish.
www.headington-institute.org 

Stress and Anxiety Management Manual
Manual about anxiety, stress and panic, and how to cope, 
change patterns, manage time and restore balance. 
Malley, G. (2003). Hampshire Fire and Rescue Service
www.hantsfire.gov.uk/stressmanual.pdf 
 

اأدلة تدريبية اأخرى يف جمال

 الدعم النف�سي – االجتماعي

other training manuals in  
psyChosoCial support
CABAC: Psychosocial Rehabilitation of Children Affected 
by Armed Conflict and/or Violence. A Manual for Semi- 
and Non-Professional Helpers
IFRC Reference Centre for psychosocial Support.
http://psp.dk/ psp.drk.dk/graphics/2003referencecenter/
cabac.pdf 

Community-Based Psychosocial Services in Humanitarian 
Assistance: A Facilitator’s Guide
Also available in French
Swedish Church Aid. Version 2 May 2005. Retrieved 
January 23, 2008 from: 
www.svenskakyrkan.se/psychosocialservices 
 
Helping to Heal – A Red Cross Methodology for Psycho-
social Care
A trainer’s manual and a volunteer handbook. Contains 
modules on stress, crisis and trauma, loss and grief, basic 
helping skills, populations with special needs, helping the 
helpers and defusing and debriefing. 
Jamaica Red Cross & International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies (2006). 

HIV Prevention, Treatment, Care and Support – A Train-
ing Package for Community Volunteers
International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, SAfAIDS & WHO (2006). 

Post-Emergency Phase Psychosocial Support Training 
Manual
Manual developed for field officers, with modules for 
workshops with children, adolescents, women, men and 
parents.
Pakistan Red Crescent, International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies, Danish Red Cross, 
ECHO (2005). 

The Refugee Experience, Psychosocial Training Module
30-hour psychosocial training of humanitarian assistance 
workers in response to the psychosocial needs of refugees.
Loughry, M. and Ager, A. (Eds.) (2001). Refugee Studies 
Centre, University of Oxford
earlybird.qeh.ox.ac.uk/rfgexp/rsp_tre/particip/part_01.
htm

The IASC Guidelines for Gender based Violence Interven-
tions in Humanitarian Emergencies
Focusing on Prevention and Response to Sexual Violence
www.humanitarianinfo.org/iasc 
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امللحق : اإر�شادات خا�شة بالدعم النف�شي-االجتماعي: 

ن�ستعر�س يف هذا اجلزء جمموعتني من االإر�سادات حول الدعم النف�سي-االجتماعي:

 

	  دليل »ا�سفري«
	 اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت لل�سحة العقلية �الدعم النف�سي-االجتماعي يف حاالت الطوارئ. 

يتوفر كل من دليل ا�سفري �اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت على االإنرتنت.  �توفر هذه املقدمة نظرة �ساملة 

موجزة لتلك االإر�سادات. 

دليل �شفري 

�الهالل  االأحمر  ال�سليب  �حركة  احلكومية  غري  االإن�سانية  املنظمات  من  جمموعة  اأطلقته  الذي  ا�سفري  دليل  ا�ستهدف 

االأحمر يف عام 1997 حت�سني نوعية امل�ساعدات التي يتم توفريها لل�سكان املت�سررين من االأزمات.  �قد ظهر جزء من 

اإ�سارة تدل على ازدياد الوعي جتاه تلك الق�سايا يف  2004، �هي  االإ�سدارات النف�سية �االجتماعية الأ�ل مرة يف عام 

هذا الوقت. 

يتوفر دليل ا�سفري مطبوعًا اأ� على االإنرتنت على العنوان التايل: 

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

كما يتوفر الدليل باأكرث من 20 لغة مختلفة. 

لكي حت�سل على املعلومات ب�ساأن الدعم النف�سي-االجتماعي، اخرت »اخلدمات ال�سحية« »health services« �سمن 

  .»mental and social aspects« �االجتماعية«  العقلية  »النواحي  اخرت  ثم  االإنرتنت  موقع  على  العنا�ين  قائمة 

�يظهر هنا امل�ستوى املحدد للرفاه النف�سي-االجتماعي كما يوؤكد كيفية ��سول النا�س للح�سول على الدعم. 

اأمرا�س ال�سحة  التقليل من  اأجل  العقلية من  اإلى اخلدمات االجتماعية �خدمات ال�سحة  الو�سول  للنا�س فر�س  تتوفر 

العقلية �االإعاقة �امل�ساكل االجتماعية«.

ودعمًا لهذا امل�ضتوى، يقوم دليل ا�ضفري بعد ذلك باإدراج نقاط و�ضول رئي�ضية يف قائمة عرب املجتمع.  ويظهر اجلدول اأدناه 

تلك النقاط. 

اإ�ضراك املوارد الأ�ضرية واملجتمعية والثقافية مما يوفر مثًا  اإلى جانب  ت�ضم نقاط الو�ضول تلك امل�ضاعدات اخلارجية 

يحتذى للدعم النف�سي-االجتماعي.  فمثاًل تقف خدمات التق�سي )كمثال على امل�ساعدات اخلارجية( يف قائمة التدخالت 

االجتماعية اإلى جانب االأحداث الثقافية �االجتماعية التي يتم اإحيا�ؤها )�هذا مثال على املوارد املجتمعية �الثقافية(. 
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ميكن للنا�ض الو�شول الى اخلدمات االجتماعية وخدمات ال�شحة العقلية للتخفيف من االأمرا�ض 

ال�شحية وم�شاكل االإعاقة وامل�شاكل االجتماعية

املوؤ�شرات الرئي�شية للتدخالت النف�شية

والطب النف�شي

م��وؤ���ش��رات ال��ت��دخ��ل االج��ت��م��اع��ي:  خ��الل مرحلة 

على  التاأكيد  يكون  اأن  يتعني   – ال�شديدة  الكوارث 

التدخالت االجتماعية

املعلومات  اإل���ى  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  للنا�س  ت��ت��وف��ر   .1
املتوا�سلة املوثوقة حول الكارثة �جهود االإغاثة املت�سلة 

بها 

�الدينية  الثقافية  االأحداث  ا�ستعادة  اأ�  االإبقاء  يتم   .  3
يوؤديها  التي  احل��داد  طقو�س  ذلك  يف  )مبا  االعتيادية 

القائمون على االأمور الدينية �الر�حية(.  �ميكن للنا�س 

القيام بالطقو�س اجلنائزية. 

5 . حاملا ت�سمح املوارد، تتوفر لالأطفال �املراهقني فر�سة 
�اإل��ى  الر�سمي  �غ��ري  الر�سمي  التعليم  اإل��ى  ال��و���س��ول 

ن�ساطات. 

لتوفري �سل�سلة  الكارثة يتم ��سع خطط  اأمد  اإذا طال   .  7
املجتمع  على  القائمة  النف�سية  التدخالت  من  �ساملة 

املحلي ملرحلة ما بعد الكارثة. 

عقلي  ح���زن  م���ن  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن  ل���الأف���راد  ت��ت��وف��ر   .2
���ض��دي��د ب��ع��د ال��ت��ع��ر���س ل�����ض��غ��وط ال�����ض��دم��ات، فر�ضة 

�ت�سهيالت  النف�سية  االأ�ل��ي��ة  االإ�سعافات  اإل��ى  الو�سول 

 اخلدمات ال�سحية �داخل املجتمع.  

خالل  من  العاجلة  النف�سية  بال�سكا�ى  االهتمام  يتوفر   .4
النف�سية  امل��دا�اة  �تتوفر  ال�سحية.   للرعاية  اأ�لى  نظام 

ال�سر�رية  االأد�ي���ة  قائمة  مع  تتما�سى  التي  ال�سر�رية 

 �ذلك على م�ستوى الرعاية االأ�لية الرن�يجية.  

نف�سية  ا�سطرابات  من  يعاتون  الذين  االأفراد  ي�ستمر   .6
���س��اب��ق��ة يف ت��ل��ق��ي ال��ع��الج امل��ن��ا���س��ب، ك��م��ا ي��ت��م جتنب 

التعامل  اأي�سًا  �يتم  لالأد�ية.  املفاجيء  ال�سار  التوقف 

يف  املحتجزين  للمر�سى  االأ�سا�سية  االح��ت��ي��اج��ات  م��ع 

امل�ست�سفيات النف�سية.

محددة  ن�ساطات  يف  امل�ساركة  �املراهقني  للكبار  ميكن   .8
االإغاثة  ن�ساطات  مثل  امل�سرتكة  امل�سلحة  حول  �هادفة 

الطارئة. 

عن  املف�سولني  االأطفال  مثل  املعز�لون،  االأ�سخا�س   .9
اأ�سرهم اأ� االأيتام �اجلنود االأطفال �االأرامل من الن�ساء 

ي��ت��واج��د�ن  ال�سن �غ��ريه��م مم��ن ال  �ال��رج��ال �ك��ب��ار 

ت�سهل  ن�ساطات  اإل��ى  الو�سول  باإمكانهم  اأ�سرهم،  مع 

اندماجهم يف ال�سبكات االجتماعية. 

النا�س  ل�سم  التتبع  خدمات  اإن�ساء  اللز�م  عند  يتم   .10
اإلى اأ�سرهم.

بهدف  النا�س  يت�سرد  حيثما  م���اأ�ى  تنظيم  يتم   .11
بع�سهم  مع  �املجتمعات  االأ���س��ر  اإب��ق��اء  على  املحافظة 

بالقرارات حول  يتعلق  الت�سا�ر مع املجتمع فيما  يتم   .12
جتديد الأماكن الدينية واملدار�س ونقاط املياه ومرافق 

للم�سردين  امل�ستوطنات  ت�سميم  �ي�سمل  االإ�سحاح.  

�اإيجاد م�ساحات للن�ساطات الرت�يحية �الثقافية.
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اإر�شادات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت لل�شحة العقلية والدعم النف�شي-االجتماعي 

يف حاالت الطوارئ 

يف عام 2005، مت ت�سكيل قوة عمل تابعة للجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت، حيث مت ا�ستقطاب �دمج 27 �كالة مبا 

يف ذلك االحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر.  �قد تركز العمل الذي قامت به الوكاالت جمتمعة 

على احلاجة لطريقة �ساملة من اأجل الرفاه النف�سي-االجتماعي.  �جاءت اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت 

حول ال�سحة العقلية �الدعم النف�سي-االجتماعي خالل ظر�ف الطوارئ �التي ن�سرت يف عام 2007، النتائج التي اأ�سفر 

عنها هذا التعا�ن.

تتوفر اإر�سادات اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت �على االإنرتنت بالعديد من اللغات على املوقع التايل: 

www.humanitarianinfo.org/iasc

تبداأ االإر�سادات مبا يلي: 

 الف�شل االأول:  مقدمة 

 الف�شل الثاين:  م�شفوفة التدخالت 

 الف�شل الثالث:  25 ك�شف اإجراءات  

•••••••	ما تفعله �ما ال تفعله                  	اأ�سئلة تتكرر كثريا   	اخللفية                 	املبادئ اجلوهرية  

 	اال�ستعداد للطوارئ                  	احلد االأدنى لال�ستجابة               	اال�ستجابة ال�ساملة  

	املوارد  	مثال/ اأمثلة    	اخلطوات العملية          	عينات املوؤ�سرات  

العمل يف ظل  11 جمااًل من جماالت  يبني  امل�سفوفة هي جد�ل  اإن  التدخالت.   تعر�س م�سفوفة من  ذلك  بعد  �هي 

�التغذية.  �يبني اجلد�ل لكل  الغذائي  �االأمن  ال�سحية  التن�سيق �اخلدمات  ت�سمل �ظائف مثل  التي  الطارئة  الظر�ف 

جمال من جماالت العمل االإجراءات التي مت اتخاذها قبل �خالل �بعد حد�ث الكارثة. 

يحتوي اجلزء االأخري من االإر�سادات ك�سوف االإجراءات جلميع االإجراءات املقرتحة باعتبارها احلد االأدنى لال�ستجابة 

خالل الكارثة.  �ي�سمل ك�سف خا�س باالإجراءات اخلطوات العملية التي ميكن اتخاذها كما يت�سمن اأمثلة على ذلك. 

يحتوي اجلزء االأخري من االإر�سادات ك�سوف االإجراءات جلميع االإجراءات املقرتحة باعتبارها احلد االأدنى لال�ستجابة 

خالل الكارثة.  �ي�سمل ك�سف خا�س باالإجراءات اخلطوات العملية التي ميكن اتخاذها كما يت�سمن اأمثلة على ذلك. 

امللحق
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النف�سي  للرفاه  للرت�يج  الوكاالت  بني  امل�سرتكة  الدائمة  اللجنة  ار�سادات  ا�ستخدام  كيقية  عن  مثاالن  يلي  فيما  ندرج 

االجتماعي يف عمل احلركة الد�لية

املثال )1( 

النف�سي- الرفاه  تعزز  التي  االإج��راءات  دمج  ع�سرة  االإح��دى  الوظائف  اإحدى  �هي  �املوقع  امللجاأ  لتخطيط  ميكن  كيف 

االجتماعي؟

تقول االإر�سادات اأن احلد االأدنى لال�ستجابة يجب اأن يت�سمن اعتبارات اجتماعية )ال�سالمة، االحرتام، امل�ساعدة الثقافية 

�االجتماعية املنا�سبة( �تخطيطًا يف املوقع �توفري امللجاأ باأ�سلوب من�سق.

ما الذي قد جتده يف هذا الكتاب عملياً؟  تعطي االإر�شادات اأمثلة من ليبرييا وتيمور ال�شرقية.  لقد مت على �شبيل 

املثال زيادة اخل�شو�شية من خالل بناء املالجئ بزاوية بني امللجاأ واالآخر بحيث ال يواجه باب اأحد املالجئ باباً مثله.  

وقد مت اختيار نقاط املياه واملراحي�ض يف مكان قريب يكون ظاهراً لدى روؤيته من املناطق العامة وذلك للحيلولة دون 

مخاطر عنف على اأ�شا�س جندري. 

املثال )2( 

كيف ي�ستطيع التعليم، �هو اأحد الوظائف الرئي�سية دمج االإجراءات التي تعزز الرفاه النف�سي-االجتماعي؟ 

تقول االإر�سادات اأن احلد االأدنى لال�ستجابة يجب اأن »يعزز الو�سول اإلى تعليم اآمن �داعم«. 

كيف يبدو ذلك اجلانب العملي.  اإن اأحد االإجراءات اخلم�شة الرئي�شية ي�شمل تعزيز بيئات التعليم االآمن.  وقد يعني 

هذا توفري مرافقني لالأطفال اأثناء ال�شفر من واإلى مدار�شهم ومنا�شرتهم لدى املجموعات امل�شلحة للحيلولة دون 

ا�شتهدافهم واإحلاقهم باملدار�س وتوفري مراحي�س منف�شلة للذكور واالإناث يف اأماكن اآمنة.  اإن للمعلمني الر�شميني 

وغري الر�شميني دوراً حا�شماً كي يلعبوه يف جمال الرفاه النف�شي-االجتماعي الأولئك الذين يتعلمون معهم. 

كيف ميكن لالإر�شادات اأن ت�شاعد املوظفني واملتطوعني؟ 

	 اإنها ت�ساعد يف تن�سيق الدعم النف�سي-االجتماعي. 
	 اإنها ت�ساعد يف تخطيط �ت�سميم الن�ساطات النف�سية-االجتماعية )�سواء كانت تلك الن�ساطات مدجمة اأ� م�ستقلة(.  
اأ� الن�ساطات التي يتم  اإن هذا يعني اأنه يتعني ��سع اعتبارات للدعم النف�سي-االجتماعي بغ�س النظر عن الربامج 

تخطيطها.  و�ضواء كان املو�ضوع اإقامة ملجاأ اأثناء الكارثة اأو تنظيم جمموعة دعم للنا�س الذين يعي�ضون وهم يحملون 

فري��س االإيدز )HIV(.  ف�سوف ت�ساعد هذه االإر�سادات يف التفكري بالكيفية التي ميكن من خاللها تعزيز الرفاه 

النف�سي-االجتماعي. 

	 اإنها ت�ساعد يف التعرف على الفجوات �بالتايل اتخاذ االإجراء للقيام بد�ر الرافعة من اأجل حتقيق دعم مح�سن. 
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جدول االأعمال العاملي لالحتاد الدويل )2006-2010(

اأهدافنا

الهدف )1(:  تخفي�س اأعداد الوفيات �االإ�سابات �تاأثريات الكوارث. 

الهدف )2(:  تخفي�س اأعداد الوفيات �االإ�سابات املر�سية �االآثار الناجمة عن االأمرا�س �طوارئ ال�سحة العامة. 

الهدف )3(:  زيادة قدرات املجتمع املحلي، �املجتمع املدين �ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر على التعامل مع حاالت اال�ست�سعاف االأكرث 

احلاحًا.

الهدف )4(:  ترويج احرتام النوع الجتماعي والكرامة الإن�ضانية والتقليل من التع�ضب والتمييز والعزل الجتماعي. 

اأولوياتنا

حت�سني قدراتنا املحلية �االإقليمية �الد�لية كي ن�ستجيب للكوارث �طوارئ ال�سحة العامة. 

رفع م�ستوى اإجراءاتنا مع الفئات االأ�سد �سعفا يف جمال تعزيز ال�سحة �مكافحة االأمرا�س �تخفي�س مخاطر الكوارث. 

زيادة براجمنا �جهود منا�سرتنا حلاملي فري��س نق�س املناعة الب�سرية املكت�سبة/مر�س االإيدز. 

جتديد منا�سرتنا الأ�لوية الق�سايا االإن�سانية، �بخا�سة مناه�سة عدم الت�سامح �الو�سمة �التمييز �تعزيز التقليل من مخاطر الكوارث. 

حقوق الطبع محفوظة ملركز الدعم النف�سي-االجتماعي التابع لالحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر. 

ال يجوز اقتبا�س اأي جزء من هذا الدليل اأ� ن�سخه اأ� ترجمته الأية لغة اأخرى اأ� تكييفه للوفاء باالحتياجات املحلية د�ن احل�سول على اإذن م�سبق 

من مركز مرجعية الدعم النف�سي-االجتماعي التابع لالحتاد الد�يل جلمعيات ال�سليب االأحمر �الهالل االأحمر �سريطة االإ�سارة بو�سوح اإلى 

امل�سدر.
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