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وصف التحديات الخاصة باألزمات

واضطــراب  صــراع  مــن  الفلبيــن،  جنــوب  يف  الواقعــة  ميندانــاو،  عانــت 
متزايديــن زاد مــن وطأتهمــا الظــروف االقتصاديــة الصعبــة وغيــر المســتقرة، 
وانعــدام الثقــة يف الحكومــة والصــراع الجغــرايف الســيايس الواســع. أدى 
العــراق  يف  اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم  التابعــة  مــاوت  مجموعــة  حصــار 
ــن 300,000  ــر م ــزوح أكث ــام 2017 إىل ن ــاراوي ع ــة م ــش( لمدين ــام )داع والش

فــرد قبــل أن يســتعيد جيــش الفلبيــن الســيطرة.

يف خضــم هــذا الظــرف، ســى مشــروع شــباب ميندانــاو للتطويــر التابــع 
المعرضيــن  للشــباب  فــرص  لتوفيــر  الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة  للوكالــة 
للخطــر والذيــن انقطعــوا عــن المــدارس لكســب العيــش والمســاهمة يف 
مجتمعاتهــم، ويف التغلــب عــى العنــف، وممارســات المتطرفيــن العنيفــة 
مندنــاو  شــباب  مشــروع  وقــام  المنطقــة.  يف  واالســتقرار  الســالم  ودعــم 
ــة  ــة واإلقليمي ــوكاالت الوطني أيًضــا بالتعــاون مــع مجموعــة مختلفــة مــن ال
والقطــاع  الحكوميــة،  غيــر  المحليــة  والمنظمــات  المحليــة  والحكوميــة 
 22,000 مــن  أكثــر  وشــجعت  المــدين،  المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص، 
والتقنيــة،  الشــخصية،  المهــارات  تدريبــات  يف  المشــاركة  الشــبابعى  مــن 
والتوظيــف، والقيــادة وأنشــطة تطويــر المجتمــع، وبنــاء مهاراتهــم التعليميــة 
ــة.  ــة والقيادي ــارات الحياتي ــش، والمه ــب العي ــى كس ــم ع ــية، وقدرته األساس
الــوزارات  مــع  بالتنســيق  للتطويــر  مندانــاو  شــباب  مشــروع  عمــل  وقــد 
التقــين  )التعليــم  خاصــة  وتقنيــة  وظيفيــة  تدريــب  ومعاهــد  الحكوميــة، 
الحكوميــة. غيــر  المحليــة  والمنظمــات  والشــركات،  والتدريــب(  والمهــين 

يتعــرض الشــبابالذين انقطعــوا عــن المدرســة لمســتويات عاليــة مــن العنــف 
األســري والمجتمــي وهــم عرضــة لخطــر التجنيــد لصالــح مجموعــات 
متطرفــة عنيفــة. يمكــن المعلمونالذيــن يعملــون مــع الشــبابالذين انقطعــوا 
المهــارات  تعلــم  يف  يســتفيدوا  أن  التحديــد  وجــه  عــى  المــدارس  عــن 
األساســية، والمهــارات المبنيــة عــى األدلــة اإلدراكيــة والســلوكية لتحســين 
مهــارات التأقلــم الخاصــة بهــم ولتمكينهــم مــن مســاعدة الشــبابيف التأقلــم 

ــل يف المســتقبل. ــاب القــدرة عــى التحم ــة واكتس مــع المواقــف الصعب
 

المعلمــون يعيشــون ويعملــون يف نفــس الظــروف المجتمعيــة الصعبــة 
تعلــم  مــن  االســتفادة  أيًضــا  يمكنهــم  ولــذا  العنــف،  لــذات  ويتعرضــون 
التأقلــم اإليجــايب ومهــارات التحمــل للحفــاظ عــى صحتهــم العقليــة. إن 
ــة  ــم كيفي ــل وفه ــكل أفض ــاعرهم بش ــم بمش ــى التحك ــن ع المعلمونالقادري
اســتخدام أنمــاط التفكيــر األكثــر مرونــة ســيصبح لديهــم القدرة عــى التحكم 
يف غضبهــم وعــى عــدم التصــرف بعنــف جســدي أو عاطــيف مــع التالميــذ.

نظريتنــا يف التغييــر يه أن المعلمونالقادريــن عــى فهــم احتياجات صحتهم 
العقليــة والمدرَّبيــن بوســائل نفســية تعتمــد عــى األدلــة ممــا يدعــم الصحة 

ــل  ــن يف نق ــات ناجحي ــوا مدرسين/مدرس ــن أن يكون ــة يمك ــة اإليجابي العقلي
هــذه المهــارات للشــباب. عــالوة عــى ذلــك، فالمعلمــون الذيــن تــم تدريبهــم 
التأقلــم ســوف  اإليجابيــة ومهــارات  العقليــة  الصحــة  تعزيــز  كيفيــة  عــى 
ــروع  ــى المش ــذا، يس ــة. ل ــا وفعالي ــر نجاًح ــات أكث ــون مدرسين/مدرس يكون
التعليــم  ومحاضــري  الحياتيــة،  المهــارات  ميسري/ميســرات  تعليــم  إىل 
المهــين والتقــين والتدريــب، والمعلمــون يف المناطــق البعيــدة، ويســى إىل 
تعليمهــم المهــارات النفســية التأسيســية لدعــم الصحــة العقليــة والعاطفيــة 

لهــم ولتالميذهــم عــى حــد ســواء.

استعراض موجز

التدخــل  تــم تطويــر برنامــج تدريــب المدربينلينــاء مهــارات المعلمونــيف 
ــة  ــة للحاج ــود أدل ــات، ووج ــاالت الصدم ــة يف ح ــة العقلي ــوص الصح بخص
ــى  ــدرة ع ــاء الق ــرق بن ــايب وط ــم اإليج ــارات التأقل ــك مه ــا يف ذل ــل بم للتدخ
التكيــف. رغــم أن الكثيريــن يف المجتمــع الــدويل يركزون عى تبين اإلرشــادات 
ــة  الغربيــة يف العــالج النفــيس ألجــواء الصــدام ومــا بعــد الصــدام، إال أن قل
قليلــة )مثــل وينــدت وماريســيك وجودمــان، 2014( تناقــش مــدى فعاليــة 
ــل يف  ــي تعتمــد عــى الدلي ــر التأسيســية ال ــات وطــرق التغيي ــن النظري توطي
علــم النفــس يف هــذه الســياقات. عــالوة عــى ذلــك، فــإن المعلمونيقــع 
عــى عاتقهــم االضطــالع بــدور هــام يف بنــاء قــدرة العمالــة المجتمعيــة 
عــى التكيــف رغــم أن معظــم التركيــز ينصــب عــى تدريــب العامليــن يف 
المؤسســات االجتماعيــة عــى الدعــم النفــيس. يمكــن تطبيــق المقاربــات 
المســتخدمة يف المشــروع عــى نطــاق واســع يف أنظمــة التعليــم الرســمية 
رغــم أنــه يركــز عــى المعلمونــيف األنظمــة خــارج المــدارس. إن المنهــج 
مبــين عــى مزيــج مــن المبــادئ مــن النظريــات اإلدراكيــة الســلوكية ويتقبــل 

ــه. ــزم ب ــي ويلت ــيس العالج التأس

يفتــرض العــالج اإلدرايك الســلويك أن أفكارنــا يه مــا يحــرك ردود أفعالنــا 
العاطفيــة وبالتــايل تحــدد ســلوكنا يف كل المواقــف. وبنــاء عليــه، يجــدر 
ــا تغييــر طريقــة التفكيــر يف المواقــف لــي يتغيــر ســلوكنا. ويعتبــر العــالج  بن
ــة يف  ــى األدل ــكازًا ع ًــا وارت ــا وبحث ــات تمحيًص ــر المقارب ــلويك أكث اإلدرايك الس
علــم النفــس وبالتــايل فهــو فعــال يف الوقايــة مــن االضطرابــات النفســية 
ويف عالجهــا إذا وجــدت )دانيــل وكريســتا وهوفمــان 2018(. إن تعلــم تغييــر 
أســايس  جانــب  هــو  والمتطرفــة  والجامــدة  المرنــة  غيــر  التفكيــر  أنمــاط 
إلعــادة تأهيــل مرتكــي العنــف، وعــالج اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وعــالج 
اضطرابــات االكتئــاب والقلــق. عــالج القبــول وااللتــزام هــو تأهيــل محــدد 
للعــالج الســلويك المعــريف ممــا يســاعد البشــر عــى التمييــز بيــن ظــروف 
حياتهــم الــي يمكنهــم الســيطرة عليهــا وتلــك الــي ال يمكنهــم الســيطرة 
عليهــا. األفــراد والمجتمعــات الــي عانــت مــن مســتويات عاليــة مــن العنــف 
المجتمــي والصراعــات تصبــح لديهــم تجــارب يتحتــم دمجهــا يف قصــص 
حياتهــم بــداًل مــن تجنبهــا عــى الرغــم مــن صعوبــة األمــر بالنســبة لهــم. وقــد 

ــية  ــدرة النفس ــاء الق ــم بن ــات وتعلي ــار الصدم ــة بآث ــة واعي ــول دراس ــق فص ــى خل ــدرات المعلمونع ــر ق تطوي
ــلوكية ــة الس ــج اإلدراكي ــتخدام المناه ــم باس ــى التأقل ع
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تســجيلهم يف  تــم  والذيــن  الدراســة  عــن  المنقطعيــن  الشــباب  تــم ضــم 
برامجنــا التعليميــة المســتعجلة وغيــر التقليديــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
24-15 ســنة إىل البرنامــج. بعــد ورشــة عمــل تدريــب المدربيناألوليــة، اســتمر 
المدربون/المدربــات الرئيســيون يف تدريــب جميع المعلمونــيف البرنامج يف 
ورش عمــل لمــدة يوميــن عبــر جنــوب الفلبيــن. وقــدم المدربون/المدربــات 
الرئيســيون ورش عمليــة مباشــرة وظلــوا متاحيــن لألســئلة واالستشــارات بينمــا 
قــدم المعلمــون منهــج ال 16 ســاعة لطلبتهــم. وخــالل ســتة أشــهر، تــم 

ــايل تدريــب 5000 مــن الشباب/الشــابات. ــم وبالت تدريــب 50 معل

األدلة والمخرجات

التحمــل  قــوة  نمــوذج  يف  المشــاركة  أن  إىل  األثــر  تقييــم  بيانــات  تشــير 
وتغييــر  القــرار،  تحســين عمليــة صنــع  إىل  الشــبابأدت  مــن  للمســتفيدين 
وجهــات النظــر حــول تقبــل العنــف، وتعزيــز التفكيــر يف عواقــب التصرفــات 

بشــكل أكبــر قبــل القيــام بهــا، وتحســين القــدرة عــى إدارة الغضــب.

ــع مجموعــات مــن  ــة مــع أرب ــز النوعي ــم عقــد مناقشــات مجموعــة التركي ت
ــت مناقشــات  ــون)ن = 16(. وتم ــن المعلم ــن م الشــباب)ن = 41( ومجموعتي
ــن  ــين. تضم ــم فلبي ــود مترج ــة يف وج ــة اإلنكليزي ــز باللغ ــات التركي المجموع
المشاركون/المشــاركات وبقــدر اإلمــكان، شــابة وشــاب مــن كل مجتمــع، 
ــن  ــار كل م ــروع. أش ــق المش ــه تطبي ــم في ــع ت ــن كل مجتم ــد م ــم واح ومعل
تــدل  والــي  والســلوك  التفكيــر  عمليــات  يف  تغيــرات  الشــبابوالمعلمونإىل 
عــى تحســين القــدرة عــى التحمــل، واإلدارة الصحيــة للعواطــف، وتحســن 
مهــارات التأقلــم يف التعامــل مــع قضايــا تشــمل االكتئــاب، والقلــق، والغضب. 
أظهــرت النتائــج النوعيــة أن أكبــر التغييــرات للطالب/للطالبــات كانــت واضحــة 
يف قدرتهــم عــى إدارة غضبهــم بشــكل أفضــل، وقدرتهــم عــى اتخــاذ قــرارات 
ــد  ًــا يف تحدي ــبوها حديث ــي اكتس ــارات ال ــالل المه ــن خ ــاة م ــل يف الحي أفض
ــدة  ــم الجدي ــارات التأقل ــاب مه ــف، واكتس ــلبيات يف المواق ــات والس اإليجابي
الــي ســاعدت الشــبابعى التهدئــة والتفكيــر يف حلــول للمشــكالت عوًضــا 
عــن القيــام بــردود أفعــال لحظيــة، ويف النهايــة، الــويع الجديــد بنقــاط 
الضعــف لديهــم ممــا ســاعد العديــد مــن الشــبابعى اتخــاذ قــرارات أفضــل 
الجماعــات  إىل  لالنضمــام  لهــم  مغريــة  عــروض  تقديــم  عنــد  ألنفســهم 
المتطرفــة أو مشــاركة األصدقــاء يف تعــايط المخــدرات، وغيرهــا. قالــت 
ــا كيــف نتعايــش مــع  ــه: “تعلمن إحــدى الشــابات عندمــا ســئلت عمــا تعلمت
المشــاكل يف الحيــاة. الــكل يواجــه مشــاكل يف الحيــاة، لــذا تعلمنــا كيــف 
ــين  ــا أن ــش. كم ــة يف التعاي ــه المختلف ــخص طريقت ــكل ش ــا ول ــش معه نتعاي
تعلمــت الســيطرة عــى غضبنــا”. وبالتركيــز عــى مهاراتهــا الجديــدة يف إدارة 
الغضــب، قالــت شــابة أخــرى قبــل التدريــب: “عندمــا أكــون غاضبــة فإنــين 
أنفــس عــن غضــي عــى شــخص مــا. وألجــأ إىل اســتخدام العنــف والكلمــات 
الجارحــة، لكــن بعــد )التدريــب( أدركــت أنــه ال يجــب القيــام بذلــك كشــخص... 
ــرًا مــن أجــل أن أهــدأ.” أظهــرت  ــرز العنــف(. وأصبحــت أقــرأ كثي )يجــب أال أب
نتائــج مجموعــي المعلمونالمركــزة أن المعلمــون شــعروا بالثقــة والدافعيــة 
لتقديــم المنهــج بعــد تلقيهــم تدريــب المعلمونعــى المــادة لمــرة واحــدة. 
ــوع  ــول موض ــب ح ــن التدري ــد م ــون للمزي ــون متطلع ــن كان المعلم يف حي
ــية  ــم الرئيس ــم للمفاهي ــق فهمه ــم وعم ــن ثقته ــوا ع ــة، أعرب ــة العقلي الصح
ــة للتدريــب.  ــلوكهم( نتيج ــتفادوا )وغيــروا س ــأن الشباباس ــة ب ــى ثق ــوا ع وكان
خــالل إحــدى مناقشــات مجموعــات التركيــز أوضحــت إحــدى المــدرس/

المدرســةات للطلبــة كيــف قامــت يه بدمــج العناصــر الرئيســية لمنهــج 
العــالج بالقبــول وااللتــزام يف ردود أفعالهــا بقولهــا “كنــا نشــعر بالصدمــة 
ــاركين يف  ــن المش ــا م ــم أيًض ــا{ نتعل ــا }كن ــوذج ألنن ــهيل النم ــد تس ــا عن ً أحيان

ثبــت أن قبــول التجــارب الــذايت مــع التدريــب عــى مهــارات التكيــف اإلدرايك 
ــؤدي إىل  ــريف ي ــلويك المع ــالج الس ــج الع ــالل نه ــن خ ــة م ــلويك الصحي والس

الشــفاء الفــردي والمجتمــي )مثــال، رويــز، 2010(.

المعــريف  الســلويك  العــالج  عــى  القائمــة  التكيــف  مهــارات  أمثلــة  ومــن 
والمطبقــة مــن منظــور عــالج القبــول واإللتــزام يه مســاعدة الشــبابعى 
ــم يف  ــر منازله ــم تدمي ــدل أن يت ــن الع ــس م ــه لي ــن أن ــه يف حي ــرة أن ــين فك تب
الصراعــات األخيــرة، لكــن يمكنهــم اختيــار طريقــة ردود أفعالهــم تجــاه هــذا 
الواقــع. بينمــا يمكنهــم مواصلــة التفكيــر فقــط يف األفــكار الغاضبــة الــي 
تركــز عــى االنتقــام، والــي قــد تــؤدي إىل غضــب شــديد وانتقــام محتمــل أو 
االنضمــام إىل مجموعــة متطرفــة، فــإن لديهــم خيــار تبــين منظــور مختلــف. 
ــأدوار  ــام ب ــر الــي تركــز عــى إيجــاد طــرق للقي ــار أنمــاط التفكي يمكنهــم اختي
أكثــر فاعليــة يف المســاعدة عــى جعــل مجتمعهــم أكثــر أمانـًـا أو يف إعــادة 

ــة. ــه التحتي ــاء بنيت بن
 

الثقافــة  ســياق  يف  األدلــة  عــى  القائمــة  النفســية  المبــادئ  وضــع  تــم 
الفلبينيــة مــن خــالل اختبــارات عميقــة ألنشــطة المناهــج الدراســية مــع 
الطــرق  الشــبابحول  انطباعــات  وإدراج  المعلمونوالشباب/الشــابات، 
المحــددة الــي يعبــرون فيهــا عــن مشــاعر معينــة )مثــل الشــعور باليــأس 
مقابــل الشــعور باالكتئــاب( وأفضــل الســبل لشــرح هــذه المفاهيــم، والتركيــز 
عــى القضايــا المحــددة الــي ذكرهــا الشــباببأنها ذات أهميــة قصــوى يف 

حياتهــم.

ومــن خــالل اســتخدام منهــج متكامــل قائــم عــى األدلــة لدعــم الســالم 
واالســتقرار يف حــاالت النــزاع واألزمــات، تــم تنفيــذ البرنامــج عبــر أربــع مناطــق 
تراوحــت  والريفيــة.  الحضريــة  المناطــق  وبعــض  الفلبيــن،  داخــل جنــوب 
حــاالت االنقطــاع عــن المدرســة مــن خيمــة يف مخيمــات اإلخــالء، إىل غرفــة 
يف المبــاين البلديــة )فصــول خدمــات التعلــم األكاديمــي(، إىل مســاحات 

ــة. ــر تقليدي دراســية أكث

قــدرة  بنــاء  عــى  المدربيــن  لتدريــب  بالتحديــد  المنهــج  هــذا  تطويــر  تــم 
التحمــل تحــت عنــوان نمــوذج أســس الصمــود لرفــع الــويع باحتياجــات 
الصحــة العقليــة للفــرد، ونقــاط الضعــف، والمهــارات النفســية الجديــدة مــن 
أجــل تعزيــز الصحــة العقليــة. وللمنهــج ثالثــة أهــداف رئيســية. الهــدف األول 
هــو رفــع الــويع بالعالقــة بيــن األفــكار، والمشــاعر، والســلوكيات، وانعــكاس 
طريقــة الشــخص يف التفكيــر وكيــف أنهــا تقــود تصرفــه يف المواقــف. حيــث 
أن التماريــن التفاعليــة وأنشــطة تدبــر الــذات تســهل الطريــق نحــو هــذا التعلم 
األســايس. ويركــز الهــدف الثــاين مــن هــذا النمــوذج عــى مســاعدة المعلمون 
ــم. فعندمــا نفهــم مشــاعرنا  والشــباب يف اســتيعاب مفهــوم مهــارات التأقل
)مثــل مشــاعر الحــزن، والغضــب، والخــوف، واالنتقــام(، حينهــا يمكننــا أن 
نربــط بينهــا وبيــن نــوع الدعــم أو مهــارات التأقلــم المطلوبــة للتفكيــر يف 
عواقــب أفعالنــا. بعــد تعلــم كيفيــة التعامــل مــع المشــاعر الســلبية )بمــا 
يف ذلــك تعلــم مهــارات التأقلــم مثــل مهــارات الــويع واإلدراك واســترخاء 
أنمــاط  مــع  يتعاملــون  كيــف  المعلمــون  يتعلــم  التدريجــي(،  العضــالت 
التفكيــر غيــر الصحيــة عــى وجــه التحديــد وقطــع الطريــق عــى المؤشــرات 
ــون  ــم المعلم ــا، يتعل ــف. وختاًم ــدوان والعن ــؤدي إىل الع ــي ت ــة ال التحذيري
أنــه مــن أجــل الحصــول عــى الدعــم مــن اآلخريــن، فعلينــا أن نعــرف كيــف 

ــه. ــذي نحتاج ــم ال ــب الدع نطل
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جميــع نطاقــات الصراعــات والتجــارب الــي تحــدث... ونشــرح لهــم أنهــم 
ليســوا الوحيديــن الذيــن يواجهــون تحديــات يف الحيــاة - مثــيل تماًمــا، كــوين 
ــياء  ــاركهم األش ــاة وأش ــات يف الحي ــن التحدي ــر م ــه الكثي ــين أواج ــة، فألن مثلي

ــات{.” ــون تحدي ــن يواجه ــن }الذي ــوا الوحيدي ــم ليس ــوا أنه ــى يدرك ح

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

عــى الرغــم مــن القلــق مــن أن هــذه المنهجيــة )أن يقــوم خبيــر الصحــة 
بتدريــب  يقومــون  بدورهــم  الذيــن  المدربينالرئيســيين  بتدريــب  العقليــة 
ــر إىل الشــباب/ ــن تســمح بنقــل المعرفــة بشــكل كبي المعلمونــيف المــواد( ل

الشــابات، إال أن األدلــة تشــير إىل خــالف ذلــك. يف الواقــع، تدعــم كل مــن نتائج 
البيانــات الكميــة والنوعيــة هذا النمــوذج باعتباره نموذًجا يمكــن أن يؤدي إىل 
تغييــر فعــيل للســلوك، وتعزيــز القــدرة عــى التحمــل والتأقلــم مــع المشــاعر 
الســلبية عــى وجــه التحديــد. امتــد التدريــب األويل للمدربيــن الرئيســيين 
لمــدة ثالثــة أيــام حيــث تــم فيهــا تعريــف المدربيــن بأســس العناصــر الرئيســية 
لنظريــة الســلوك المعــريف للمســاعدة يف وضــع األنشــطة الفعليــة للمنهــج 
يف الســياق المطلــوب. وقــام هــؤالء المدربون/المدربــات بتدريــب مــدريس/

ــي  ــزة ال ــة المرك ــات المجموع ــرت مناقش ــابات. أظه ــات الشباب/الش مدرس
أجريــت مــع الشــبابأن الشــبابقد اكتســبوا معرفــة كبيــرة وأشــار العديــد منهــم 

إىل تغيــر يف ســلوكهم مــع مــرور الوقــت.

ومــن المثيــر لالهتمــام أن االنتقــاد الرئيــيس أو الــدرس المســتفاد هــو أن 
المعلموناعتقــدوا أنهــم كانــوا ســيكونون أكثــر فعاليــة يف مناهجهــم لــو أنهم 
ــف  ــارات التكي ــق مه ــوا تطبي ــادة وتعلم ــردي يف الم ــب ف ــى تدري ــوا ع حصل
والمنهــج المعــريف والســلويك عــى أنفســهم. يف الواقــع، أظهــر المعلمــون 
رغبتهــم وحماســهم لمزيــد مــن التدريــب المخصــص الحتياجاتهــم الخاصــة، 

كوســيلة لتعزيــز فعاليتهــم مــع طلبتهــم. 

ويعــد المعلمــون العنصــر األســايس لتقديــم تدخــالت الصحــة العقليــة 
عــى مســتوى واســع النطــاق عالميـًـا. يف حيــن أنــه ليــس مــن ضمــن دورهــم 
وتدريبهــم تقديــم عــالج نفــيس مكثــف الضطرابــات معينــة، إال أنهــم قــادرون 
ــادئ النفســية األساســية الــي  ــم دروس قائمــة عــى المب ــد عــى تقدي بالتأكي
ــرق  ــم بط ــم التأقل ــبابعى تعل ــاعد الش ــا أن تس ــي يمكنه ــا وال ــت جدواه أثبت
أكثــر صحيــة والتفكيــر بشــكل مختلــف - وكالهمــا مــن شــأنه أن يحســن 

ــة. ــة العقلي الصح
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