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  شكرًا: 
 

خالل مسيرتي  بأسمى آيات الشكر والعرفان أسطر كلمات الشكر لألصدقاء والصديقات الذين قاموا بنصحي وإرشادي

في صياغة نقاط الدليل ومراجعته علميًا وتدريبيًا ،بارك اهلل فيكم وفي علمكم وكتب أجركم على جهدكم الجميل 

 .في دعم المجتمع

 

 كل الشكر لـ

 جاسم المنصور.د 

 مارسلينا حسن.د 

 أسماء القاري.أ 

 خلود الصايدي.أ 

 فاتن الحج.أ 

 هناء الجالد.أ 

 سوزان الدبانه.أ 
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 الفهرس: 
 

 

 رقم الصفحة ورقات العمل تمارين مواضيع
 7   شكرًا

 7   الفهرس

 4   المقدمة

 8   مدخل للتدريب

 6   توقعاتك عن الدورة

 2   أهداف المادة التدريبية

 5  تمرين التعارف 

 0   قواعد المجموعات

 09  مدخل لعالم الطفل 

 00   مبادئ نمو وتطور الطفل

 07  تعريف االزمة 

 00  إدراك المشاعر 

 79  شبكة الثقة 

 70  مسطرة التوتر 

 77   من خالل تنظيم طريقة التنفس االسترخاءمدخل 

 77 استرخي  

 78 رحلة خيالية  

 72  الفعال التواصل 

 75   االتصالعملية 

 70  التركيز 

 79 فنون االستماع  

 70  تفريغ المشاعر 

 77   وسائل مساندة في الخطط الداعمة

 72 حل المشكالت  

 75 التفكير االيجابي  

 47 استراتيجية التواصل  

 47  مسرح العرائس 

 44   السيكودراما

 48   االستعداد لألزمة

 46  فيرميتر 

 42 0دراسة حالة   

 45 7دراسة حالة   

 40  تفعل وال  افعل 

 89   اإلسعاف النفسي االولي

 80   تنويه

 87   خطتك كمدرب

 87   المراجع

 



 __________________________________________الدعم النفسي  دليل 

_____________________________________________________________________________________ 

 ( +067 - 082277759:  موبايل   ||   alz3eim@gmail.com: بريد إلكتروني )محمد إياد الزعيم .الحقوق محفوظة للمدرب د

صفحة
 ||

 
4 

 مقدمة: 
 

 

ت مـن مشـاعر ومشـاهد ومعـارف     االساسية هي التعاطي مع المدخال كعضو في جسم اإلنسان وظيفتهالدماغ 

 حدودتكون خارج  صادمة ةمفاجئ ثاحدأ واالزمات هي ،الخبراتمعارف والنتائج وتلك المن  مخرجاتوالحصول على 

 ر مختلطـة مـن الخـوف   بمشاع ويتسبب باألمن إحساسه يمس الشخص لرض نفسي فيه ،يتعرض اإلنسان خبرة

 .أمراض عضوية ونفسيةربما و نسحاب من الحياة العامةإلوا والقلق

 

ال تنأشئ مركب معقـد دخول تلك التجربة للدماغ إن و،  PTSDاضطراب ما بعد الصدمة  يحدث الرض النفسي كما

كل العمليات الدماغية التي تأتي بعد  هذا المركب المعقد عرقلا فيبه معها أو تصنيفها التعاملالدماغ يستطيع 

 . سلوكية أو عضوية للشخص لها تعوق عملية نموه الذهني وتفاعلة مع المحيطإما الصدمة ويتسبب بمشاكل 

 

يفي دور حاسم ،  واألصدقاء األسرةمساعدة لالوقت ، لكن طوال يواصل الحدث العيش في وعينا  وفي معظم الحاالت

التي تمنحنا الدعم االجتماعي  ناعالقاتالى نحتاج  لذلك اليومية المعتادة ظائفالوتأدية ولالعودة ومعالجة الحدث 

المدرب بعد التدريب على /المرشد النفسية وهنا يكمن دور ؤثر إيجابيًا على الصحةوت تقلل التوتر والمتاعبوالتي 

لخلق تدخل يساعد على تفريغ تلك الشحنات والبدء بعملية التكيف واستخالص مخرجات تلك الصدمة  هذا الدليل

 .وتكون خبرات حياتية منها

 

ـ   اجين للـدعم النفسـي عبـر    وهو هدفي من هذه الوريقات والتمارين والتي آمل أن أوفق فيها بمسـاعدة المحت

ألن توزيع ، الدعم بطريقة مناسبةعلى تقديم  يينالميدان ينالعاملوالمجتمعية والمبادرات التطوعية  المنظمات

 حال االزمات؟ مبالك كل المدن فما قبل االزمة ال يغطي المرشدين واالطباء النفسيين

 

 تحياتي لكم ، ، ،

 الـمـؤلـف                                                                                                                                                            

 محمد إياد الزعيم.د

 م7907نيسان                                                                                                                                                            
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 مدخل للتدريب:  
 

 

كمادة عمل لتدريب  الجمعيات االهليةهذا الدليل موجهه لمجاميع التطوعية ومتطوعي الدعم النفسي واعضاء -

مـن خـدمات الـدعم    لمباشر على المسـتهدفين  وال يصلح في كثير من تمارينه للتطبيق ا المرشدين/المدربين

،وبفرضية أن من يقوم بتدريب هذا الدليل ألبد ان يكون مدرب لدية القدرة على العمل التدريبي بالمنهج النفسي

 .نفسيالتشاركي وخلفية عن االرشاد ال

 

مبني على تقنية التعليم التشاركي واستراتيجياته وإستخدامك  والملفات المرفقة للحقيبة التدريبية هذا الدليل-

 .له خارج هذا االطار لن يعطي النتائج المرجوة

 

ن واآلليات لن يكون صائبًا وتدريب فئة أخرى بنفس هذه التماري(  عام 76-79)الشباب الدليل مخصص للفئة -

 ،أو إستبدالها بتحوير التمارين والوسائل فننصح

 

 .شخص وأي عدد إضافي البد من التنبة للوقت أو لتغيير التمارين 74و 05التمارين مصممة لمجموعات عمل بين -

 

المادة التدريبية ليست نهاية المطاف في العمل ولكنها البداية لذا ننصح عاليًا بوجود مستشار نفسي أو طبيب -

 .لمزيد من التركيز على خدمة المستهدفيننفسي 

 

وال أنسى اإلشارة هنا أن الدليل هذا هو مجرد مدخل تدريبي والبد من ضـرورة التوسـع فـي القرائـات وخاصـة      -

 ومدونة سلوك التدخل اإلنساني للجنة المشتركة لوكاالت االمم المتحدة االتفاقيات الدولية الناظمة للعمل االنساني

ذوي اإلجتياجات الخاصة والقـوانين المحليـة الناظمـة    حقوق المانحة للحقوق مثل حقوق الطفل و اإلتفاقيات و

 .للعمل االغاثي وال ننسى سؤال المختصين بحيث توسع مهاراتك ومعارفك وتعمل في إطار آمن ومناسب لك

 

  .قييم المادة التدريبيةلتطوير المادة التدريبية أو لصدى تلمزيد من التوضيحات و يرجى  التواصل مع المؤلف-
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 ماهي توقعاتك عن الدوره؟ 
 

 

 

 

 

 

  

 على الميسر جمع توقعات المشاركين من الدورة حتى يسهل علية البناء عليها وتغطية

 .نقاط توقعاهم من المادة المقدمة

0. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________

__ 
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 أهداف المادة التدريبية:  
 

 

 :التاليسيتمكن المشارك في نهاية الدورة من                

 التحضير لألزمة/التعرف على إدارة االزمات .0

 األزمة/التعامل النفسي مع الصدمة .7

 وبعد الصدمة واالستفادة من نتاج الخبرات/إدارة المشاعر حال الصدمة .7

المرشد الشخصية المناسبة لعمليات تفريغ /وضع خطته المدرب .4

 .التكيف مع البيئة الجديدة/المشاعر
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 تمرين التعارف 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى  كفي بكفك يا أخي

 ك رسم كفهحيث يطلب من كل مشارالتمرين يقوم الميسر بشرح 

أو رافع أحد   Goodمثل شكل إشارة )بشكل كاركاتوري بحجم كبير 

القيام ثم  ثم قص رسمة الكف ملونة بحسب خيارهعلى ورقة ( االصابع

 .داخل الكفبة االسم بكتا

 .ثم لصق المطاط للشكل الكاركاتوي لليد بحيث يستطيع إرتدائه بيده

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

من كل صاحب كفين متجاورين التعارف على بعض عبر  الميسر طلبي

 :سلسلة من االسئلة ،مثل

 الحي/منطقتك/مدينتك .0

 منظمتك/مجموعتك التطوعية .7

 تعليمك/عملك .7

 سبب حضورك للورشة .4

بين  والتعارفكسر الجليد 

 المشاركين وإيجاد القواسم المشتركة

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 79

وعمل ريبورتاج تلفزيوني عن بالوقوف وجين يطلب الميسر من كل ز

 .مسلية نوعًا ماالشخص اآلخر والتعريف به أمام الجمهور بطريقة 
  اإلحتياجات  

 أقالم ملونة/ملونة أوراق

 مطاط /صمغ

 تنبيهات  

الدورات لذا /في بداية الورشات مهور في العادة متحفظين يكون الج

 :يفضل من الميسر المساهمه في توليد روح للمجموعة ونقترح التالي

 إبتكار إسم للمجموعة-0

 إبتكار نشيد او تصفيق معين-7

 وضع أمير للمجموعة لتنظيم العمل وبث روح االلفه-7

فكرة التميرن هي خلق الشريك الذي يكون دعامة العمل والتعامل -

 .طوال أيام الورشة ويضمن االنفتاح وجو االمان مع المشاركين
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  قواعد المجموعات 
 

 

 لوحة على القواعد كتابة ،ويتم المجموعة تحكم أن يجب التي القواعد ،عن المشاركين بسؤال الميسر يقوم

 .الحائط حتى يرجع لها لتنظيم وتذكير المشاركين على حائطية،وتعلق

 :لمحة عن بعض القواعد التي تحكم عمل المجموعات

 تنظيم المداخالت .0

 إحترام الوقت .7

 إحترام اآلخرين .7

 اإلنفتاح وإحترام وجهة نظر اآلخر .4

 الهاتف الجوال على الصامت إن لم يكن مغلقًا .8

 التدخين .6

 المأكوالت والمشروبات داخل قاعة التدريب .2

 

  
 قواعد مجموعتنا

كلنا  

نحترم  

 الوقت

جوالك 

على  

 الصامت

ال نحب  

 التدخين
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 مدخل لعالم الطفل 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى عالم سمسم

وعلى المشاركين  A1يشغل المسير المقاطع الصوتية المرفقة بالحقيبة بالملف -

التعرف على إسم البرنامج الكرتوني وأي حقبة زمنية تم عرض ذلك البرنامج أو 

 .الفلم

يستخدم الميسر عصًا أو قلم بيده كعصا سحرية تساعده على تغيير الزمن ،  ثم -

سنوات (  6) وبمجرد استخدامها سيتحول الجميع إلى أطفال صغار عمرهم أقل من 

 .ا الزمنولكننا يعيشون في هذ

نطلب من المشاركين بشكل فردي استحضار أطفال من واقعهن ،ونركز على   -

ونسأل ما هو ...( بنات، أوالد، ذوي احتياجات خاصة) أهمية أن نفكر بكل األطفال 

ونركز أن يكون ما يطلب على لسان الطفل )شعوركم لو كنتم من أطفال اليوم؟ 

 (وبلغته

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

 :في طفولتهم مثلعلى تذكر مواقف منوعة يقوم الميسر بحث المشاركين -

 ذكرى سعيدة .0

 ذكرى حزينه .7

 ذكرى أول هدية .7

 ذكرى مع شخص يحبه .4

 ذكريات في المنزل .8

 وحساسية تلك الذكرياتثم يقوم الميسر بإدارة نقاش حول تلك الذكريات -

التعرف على عالم الطفوله ومقاربة 

 .مشاعرة وإنفعاالته

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

لحاالت من زوايا االزمة ا رضوبعرض قصص من الواقع ألطفال تعيقوم الميسر -

ومن ثم يقوم بعض مقارباتها لمدخل الطفولة وكيف سوف تؤثر على نمائهم 

 .واالنفعالي والعاطفيالجسمي 

 اإلحتياجات   
 سماعات/MP3مشغل 

 جهازعرض/كمبيوتر

 تنبيهات

لم االطفال وإحتياجاتهم ومقاربة تجاة عا المشاركين يةسهو لرفع الحساالتمرين -

 .للتعرف عليها ردود أفعالهم

أثناء التمرين لربط مشاعر المشتركين واإلنتهاكات أو الصدمات التي وقعت لهم -

 .طفولتهم

على ادارة المجاميع وحماية المشاركين من التعليقات التمرين يحتاج قدره عالية -

 .حتى تحافظ على التوازن بين الجدية والمرح والحزن
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 مبادئ نماء وتطور الطفل: 

وقدراتـه  ينبغي تصميم الخبرات التي يخوضها األطفال، في أي عمر كان، بحيث تـدور حـول احتياجـات الطفـل     

وفي ما يلـي تحديـد   . ويحظى هذا الرأي بتأييد الدراسات العالمية المعنية بكيفية نماء الطفل وتعلمه. التنموية

 .لبعض مبادئ التنمية األساسية التي يمكن استخدامها كدليل لتصميم أنشطة وخبرات مالئمة لصغار األطفال

 :التطور عملية شمولية-

ن على شؤون الطفولة المبكرة لوصف ما ينبغي أن تتصف به تنمية الطفل هي أنها الكلمة التي يستخدمها القائمو

والمقصود بهذه الكلمة هو أنه ال يمكن حصر تنمية الطفـل فـي متغيـرات منفصـلة فـي الصـحة،       ". شمولية"

ة فجميع هذه المتغيـرات مترابطـة فـي حيـا    . والتغذية، والتعليم، والجوانب االجتماعية والعاطفية والروحية

وبالمثـل، فحـدوث   . فالتقدم في جانب من هذه الجوانب يؤثر على الجوانب األخـرى . الطفل وتتطور في آن واحد

على سبيل المثال، يؤثر سوء التغذية وسوء الحالة الصحية وعـدم  . مشكلة في أحد هذه المجاالت يؤثر عليها كّلها

وفي ما . النماء المعرفي والحركي واالجتماعي والعاطفي تقديم العناية بالطفل على النحو األمثل تأثيرًا سلبيًا على

بينما هناك عند األطفال دوافع طبيعية الستكشاف بيئتهم ومحاولـة السـيطرة   : يلي مثال على كيفية التفاعل

عليها، فإن هذه الحوافز تضعف عند األطفال الذين يعانون سوء الصحة أو سوء التغذية، وهذا يعـوق تعلمهـم   

يؤدي بدوره إلى مواجهة مشكالت في التعلم، األمر الذي يؤثر على تقدير الطفل لذاته، مما يؤثر على ونموهم، مما 

مـن خـالل الصـحة    )ولذا، ينبغي أن تشمل األنشطة أيضًا االهتمام بالتنميـة البدنيـة   . عمليات التعلم الالحقة

تـوفير الحـب   )ية االجتماعية العاطفيـة  ، والتنم(من خالل التربية والحفز)، وتنمية القدرات العقلية (والتغذية

 (.على النحو المتعارف عليه في اإلطار الثقافي للطفل)، والتنمية الروحية (وفرص للمشاركة االجتماعية

 

تشكل السنوات الثماني األولى من حياة الطفل األساس الذي ترتكز عليه جميـع مراحـل   

 .لطفل بأهمية حاسمةويتسم االهتمام المبكر باحتياجات ا:  النمو الالحقة
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 :النمو يبدأ قبل الوالدة، والتعلم يبدأ عند الوالدة-

وتـؤثر جميـع هـذه    . تحدث خالل فترة ما قبل الوالدة تطورات هامة تؤثر على الدماغ والجسد وكيميـاء الطفـل  

 .العوامل على قدرة الطفل على التعلم والنجاح والنمو والتمتع بصحة جيدة

أن تضمن برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة أن تتلقى المراهقات والحوامل مـا يكفـي مـن    ولذا، من الضروري 

وباإلضافة إلى ذلك، فمن المهم، أن تكفـل للطفـل بمجـرد    . التغذية والرعاية البدنية والنفسية، وكذلك الحماية

بيئة صحية وآمنة وظيفة له، وأن  ، وكذلك توفير(في شكل لبن األم)دخوله إلى هذا العالم، الدعم الغذائي المالئم 

 .ينعم األطفال بالحب والتغذية

أثبت المتخصصون في سيكولوجيا النمو أن السنوات األولى من حيـاة الطفـل تشـهد نمـو البنيـات الدماغيـة       

وقد ثبت أن الفوائد المترتبة على التدخل تزيد كلمـا  . والفسيولوجية التي يتوقف عليها النمو والتعلم الالحقان

 .ومن المهم أيضًا االهتمام المستمر لتنمية الطفل. رى تقديم الدعم في مرحلة مبكرةج

ولذا، فإن االهتمام بصغار األطفال منذ مرحلة الحمل وما بعدها يمكن أن يساعد علـى تفـادي الصـعوبات فـي     

الفعالـة، والتحفيـز   الرعاية الصحية، والوجبات المغذيـة، والتغذيـة   )والرعاية الجيدة للرضع . المرحلة الالحقة

 .هي أفضل تدبير وقائي لتفادي حاالت اإلعاقة والتأخر النمائي( العقلي، والتفاعل

ومن الممكن أن تغطي مشروعات رعاية الطفولة المبكرة للتنمية هذه المرحلة بأكملها، أو أن تركـز علـى فتـرات    

أو تركز على بيئة ولى من المرحلة االبتدائيةاأل كما يمكنها أن ترتبط بالصفوف. أقصر في إطار هذه الفترة الزمنية

ـ ولكن إذ. الطفل طوال مرحلة الطفولة هـذا   يا ركز المشروع على فئة عمرية محددة، فمن المهم أن يكون مخطط

كما هو الحال مثاًل بالنسبة لمحيط )المشروع على دراية بالخدمات واألنشطة التي ستأتي فيما بعد في حياة الطفل 

وأن يقيموا روابط معها، وذلك عماًل على استدامة المكاسب المحققة واستثمار أكبر قدر في (. دائيةالمدرسة االبت

 .المشروع

خاصة من حيث التغذية والصـحة  )تشير البحوث إلى أن وجود فجوات كبيرة في توفير ما يحتاجه الطفل : مالحظة

التعليم االبتدائي، يمكن أن يؤثر سلبًا على تنمية في المرحلة الهامة الممتدة من الحمل حتى االلتحاق ب( والتحفيز

قدرات الطفل طوال حياته، فإذا تم مثاًل توفير برامج تغذية وتحفيز للطفل خالل السنوات الـثالث األولـى، ثـم    

-Grantham)انقطعت هذه البرامج خالل سنوات الروضة، فستضيع المكاسب التي حققها االهتمام المبكر هباًء 

McGregor et al. 1998.) 

 

 أولي اهتمام ورعاية كافية للحوامل من الناحية النفسية والجسدية في أماكن االزمات
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 تعريف أزمة 

 التمرينإسم   
 

 الخطوات 

 :الخطوة األولى احتياج/جماد/إنسان

 الطلب من المشاركين كتابة على ثالث كروتم الميسر بيقو-

 (مثل أبي)شخص عزيز عليه إسم -الكرت االول

 (مثل شرب القهوه)إسم شيء يحب أن يقوم به -الكرت الثاني

 (مثل جوالي)إسم جسم أو مادة مرتبط به -الكرت الثالث

  الفئة المستهدفة  
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

بالطلب من المشاركين تعليق كروتهم على الجدار المشترك ثم  يقوم الميسر -

وتغطية كل كرت من الكروت وإخبار المشارك بأنه لن يعد  ريقوم بأخذ كرت أصف

بمقدورة التواصل مع ذلك الشخص الذي ذكر إسمه في الكرت االول أو الحصول على 

 .الشيء بالكرت الثاني  أو الذهاب لذلك المكان في الكرت الثالث

 

وفي كل مره يسألهم عن حقيقة مشاعرهم وقتها ؟ وكيف سيكون تفاعله مع 

 المحيط في غياب ذلك الكرت؟ وعالقته مع باقي الكروت؟

 

 الصدمات/تعريف االزمات

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 78

 "صدمه"ومايلحقة من " لالزمة"يقوم الميسر بتجميع تعريف مشترك -

 B1ثم يعرض الفيديو المرفق للحقيبة عن الصدمة ومراحلها 

المرفق  IES-R الصدمة بعد ما اضطرابات لتشخيص لذلك ننصح بعمل اختبار

 (جامس منصور.من إعداد د. )للحقيبة التدريبية للتعرف على حالة كل مستهدف

 اإلحتياجات   

 أقالم/(ألوان 7) كروت ملونة

 تنبيهات

 .األزمة والصدمةف لتعري التمرين هو-

 التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركية-
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 ماهي االزمة؟

 والتي المتضررين كبير بشكل تهدد التي اليومية االعتيادية التجربة نطاق خارج وقع رئيسي حدث هي: األزمة-

 .والخوف والرعب العجز بمشاعر مصحوبة تكون

 أو المجتمع، أو الفرد حياة في والتفكير العمل أساليب تقييم إعادة يحتم األحداث لمجرى مفاجيء انقطاع: األزمة-

 .اليومية للنشاطات االعتيادية األسس بفقدان عام شعور

الجماعية يصحبها عدد من االعراض النفسية  والكوارث الفردية الحوادث بين وقوعها حيث من األزمات تتراوح 

 .صحية ناهيك عن االضرار الماديةجسدية و آثاروصادمة 

يمكن تعريف الصدمة النفسية بأنها حدث خارجي مفاجئ وغير متوقع يهدد تكامل : ما هي الصدمة النفسية -

 . أو اآلخرين أو حياتهم ، وهو ما يستجيب له الفرد بخوف شديد وإحساس بالعجز أو الرعب وشمولية الفرد

بأنها الحدث السريع والخطير الذي يكون  1980: وهنالك تعريف آخر للخبرات الصادمة حسب ما رأته ريتشمان سنة 

 . خارج نطاق التحمل اإلنساني ويؤدي إلى صعوبات في الرجوع إلى الحالة الطبيعية السابقة للحدث

 هناك عامالن يجعالن الحدث حدثًا صادمًا:  

 بشكل مباشر أو غير مباشر" خطيرة تلحق بنا أو بشخص أخر تهديد بالموت أو إصابة  .0

 . بالخوف والعجز  يقوالشعور ال .7
 

  عواملتتوقف الصدمة على ثالثة: 

 . الخبرة  .0

 . الجنس  .7

 . العمر  .7
 

 

 كيف يستجيب اإلنسان لهذه الصدمات : 

بصورة  يختلف الناس عن بعضهم البعض في االستجابة للصدمات النفسية ، فبعضهم يستجيب للصدمة

ي الترابط األسرإيجابية ويتم التكيف مع آثارها المختلفة باستخدامه للعوامل المختلفة للتكيف مثل الدين و

واالجتماعي والتكافل والعوامل الثقافية واالجتماعية المختلفة للفرد ، والبعض اآلخر تترك الصدمة آثارًا 

 .ذا لم يتم التعامل معهم بصورة واعيةنفسية مختلفة لديه ، وهذا يحدث عند كثير من األطفال إ
 

 " األمراض النفسية بأنها بقايا خبرات صادمة منذ الطفولة 1915 وقد عرف فرويد سنة "
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  هي المراحل المختلفة التي تبين استجابة اإلنسان للصدمة النفسيةما : 

هي عدم تصديق ما حدث والرعب والذهول مرحلة التأثر الفوري بالحدث ، حيث تكون االستجابة الطبيعية هنا  : أواًل

 . والحذر العاطفي

 .مرحلة التفاعل ، وهي مرحلة التفاعل بين الضحية والمعتدي ، وفيها تتقمص الضحية شخصية المعتدي -:ثانيًا

مرحلة القبول،في هذه المرحلة تقبل الضحية بالمنافع والمساعدات التي حصلت عليها بعد حدوث الصدمة :ثالثًا

 . جر الضحية معتقداتها التي آمنت بها سابقًاوقد ته

مرحلة الخضوع واإلذعان ، تسلم الضحية باألمر الواقع والنتيجة التي حصلت بعد الصدمة على أمل النجاة  -: رابعًا

 وتجنب اإلصابة وتكون المحصلة النهائية هي الغموض الذي يزداد تدريجيًا والشعور بالذنب واإلحساس بالغضب

 . ة واإلذالل والعجزوالالواقعي

 

 ما هي آثار الصدمة النفسية :- 

ومشاهدة الموت والقتل أثناء المواجهات ت المسلحة، الصدمات النفسية الناتجة عن الحروب والكوارث والنزاعا

والمشاهد، ويمكن تصنيف ردود  المختلفة تترك ردودًا وآثارًا على الصغار والكبار ممن تعرضوا لهذه الخبرات

 :الفعل للصدمة كالتالي

 بعد الحادث: 

 ردود الفعل لألطفال-7ردود فعل قصيرة المدى   -0 

 أعراض الصدمة: 

 

 واقعية اإلحساس بالال .0

 جمود أو انفجار انفعالي .7

 يقظة زائدة اتجاه مؤشرات الخطر .7

تقيد األنشطة سوء فهم وعدم إدراك الواقع  .4

 والفعاليات

 . مشكالت في النوم .8

 الخوف والقلق .6

 تجنب ما يذكر بالحدث  .2

 مدركات مشوشة .5

 تخيالت وأحالم .0

 الحزن والغضب .09

 . الذنب ولوم الذات .00

 هابوالرالتعبير عن التخوفات  .07

 االلتصاق بالوالدين  .07

 انسحاب اجتماعي وعدوان  .04

مثل تبليل الفراش ، مص )أعراض نكوصية  .08

 ( اإلصبع

 نشاط زائد  .06

 مشكالت في النوم .02

 . إعادة تمثيل الحدث ولعب مرتبط به .05
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 تأثير األحداث الحالية على األسرة واألطفال 

النقطة الهامة التي نود أن نعرفها عن تأثير الظروف الضاغطة ، هو أن أي كائن حي سواء كان طفل أو كبير أو أسرة 

 : يحدث له تغيرات حتمية في أحد الجوانب التالية سوفيتعرض للظروف الضاغطة ، . مع أو مجت

 جسديًا  .4     عقليًا  .3   ً انفعاليا .2   ً  سلوكيا  .1 

 

 ففي زمن الضـغوطات النفسـية نجـد حـدوث بعـض التغيـرات علـى سـلوك بعـض األفـراد حيـث نجـد            

 .قسوة ، النقد، فقدان المجاملة ، الفتور فقدان الهمة والنشاطالحدة ، االنطواء ، االنسحاب ، العدوان ، ال

 

، حاالت التعلق العاطفي لألطفال بالوالدين ، حاالت مزاج المتكدر على صعيد العاطفة لدى البعض فنجد حاالت ال

حيث البكاء حاالت الفتور العاطفي أو التبلد العاطفي ، أو أن العاطفة جياشة بشكل كبير ،الحزن الشديد أو الكآبة

 .ألقل سبب حتى ولو كان غير منطقي

 

 وقد نجد بعض الناس تظهـر لـديهم األعـراض فـي شـكل انفعـالي حيـث نجـد الخـوف ، التـوتر ، الرهبـة           

القلق، الخوف من أمور لم يكن الفرد قد خاف منها من قبل كالخوف من الشوارع أو الظالم أو صوت سيارات اإلسعاف 

لمشي وحيدًا في الشوارع ، أو البقاء وحيدًا في المنزل أو الخوف من الخروج من المنـزل ، أو  ، أو صوت إطالق النار ، وا

الخوف من النوم وحيدًا ، أو الذهاب للحمام وحيدًا، وقد نجد االستثارات االنفعالية الحادة ألقل شيء حيث الجاهزية 

ــبية      ــور العص ــيط وظه ــان بس ــو ك ــبب ول ــل س ــوف ألق ــة والخ ــبية واالنفعالي ــبب  العص ــل س  .ألق
 

السـرحان ،   وقد نجد أعراض للضغوطات النفسية في صور عقلية حيث نجد، عدم التركيز ، عدم الفهم لما يقـرأ 

التشتت الذهني ، النسيان السريع ، عدم القدرة على البقاء واالستمرار في القراءة ، الخوف من القراءة، فقـدان أو  

 . تـــدني مســـتوى التلميـــذ العلمـــيفتـــور الـــدافع للقـــراءة ، وكلهـــا أمـــور تـــنعكس فـــي  
 

 وقــد نجــد أعــراض للضــغوطات فــي صــور جســمية حيــث نجــد ، آالم الجســم ، فقــدان الهمــة والنشــاط

حاالت آالم جزء من الجسم بال سبب ، آالم في البطن أو الرأس أو الصدر ، صعوبات في التـنفس لـدى الـبعض ، أو    

أنه يفقد توازنه ، أو آالم في العضالت ، أو حاالت االرتجاف الشعور بالدوخة ، أو ضعف العضالت ، وإحساس الفرد ب

 .أو آالم في العيون والزغللة وآالم في األطراف وغيره كثير

 

يجب أن نكون على علم ، وأن نكون متوقعين هذه األمور عندما نتعامل مع األزمات ، فمن المعـروف أن أي فـرد   

مي إما بصورة مباشرة بعد تعرضه للحدث ، أو بصورة آجلة يتعرض للظروف الصعبة فإنه سيحدث لديه تغيير حت

 .بعيدة ، وأن الخطر النفسي يكمن في تشرب اإلنسان األحداث وظهورها لديه في المستوى البعيد

 
 

 يوميًا ضمه 069نمو عاطفيًا إلى الطبيعي حتى ي لالطفيحتاج 
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حالة من التوتر واضطرابات في انتظام األسـرة وسـوء   ما على صعيد األسرة ، فإن الظروف الصعبة تؤثر في خلق أ

توافقها وتوافق أفرادها ، بحيث أن حالة القلق التي وجدت لديها كفيلة بتغيير نمط حياة األسـرة المعتـاد ، وأن   

 :مجرد التغير في نمط الحياة المعتاد كفيل بتأزيم األبناء والوالدين ، فينتج عن ذلك

  عدم تحمل الوالدين لألبناء. 

 .نفور الوالدين من األبناء  -

 .الحدة مع األبناء وعدم تحملهم وتحمل سلوكهم  -

 .نقد األبناء وفقدان الصبر في االستماع والتفاهم معهم  -

 .العصبية الحياتية  -
 

  ؟الصحة النفسية وحماية األطفال كيف نتصرف في إطار خلقس 

 :من هنا ننصح بالنصائح التالية للمساعدة

ظهور الخوف على الجميع أمر مشروع و طبيعي، بل يجب أن يشعر اإلنسان بالخوف ويجد الفرصة للتعبيـر  أن  -0

عن خوفه، ولكن الشيء الغير طبيعي هو المبالغة في الخوف واالستمرار الغير طبيعي في إظهار انفعال الخـوف  

 .والقلق

ة فعلية من مشاهدة األحداث شخصيًا، فحينما تقع أن خوفنا المبالغ فيه أمام أطفالنا أشد تأثيرًا عليهم بصور -7

 .أحداث معينة يندفع األطفال لمشاهدتها بدون خوف، ولكن مخاوفنا وتوتراتنا هي التي تؤرقهم وتزيد توتراتهم

حاولوا قدر اإلمكان إعادة انتظام الحياة داخل البيت وذلك بالعودة لممارسة أنماط السلوك المتبع داخل المنزل  -7

قوع األحداث فإن المحافظة على ممارسة أنماط السلوك المتبع في األسرة بصورة منتظمة يساعد الطفـل  قبل و

 .على االنتظام والتكيف بصورة سريعة

 يجب أن ال ننتقد الطفل على أي تغير حدث لديه ، يوجب أال نضيق الحياة -4

 .ي منهفإن كان التغير غير حقيقي في نظرك فهو حقيقي لدى صاحبه الذي يعان

تفهم مشاعر الطفل وذلك بإتاحة الفرصة أمامه للتعبير عما بداخله من مشاعر وأحاسيس ، وحـاول تقـديم    -8

 .بعض المعلومات الصحية والصريحة للطفل

 أتح المجال للطفل للحركة وممارسة األنشطة المتعددة سواء بالحركة -6

روتين الحياة يبدد مخاوف الطفل ويخرج الطفل من أجواء أو الكتابة أو الرسم أو أي أنشطة عقلية ، فتغيير نمط و

 .التوتر والشد االنفعالي ويغرس الهدوء والراحة داخل الطفل 

 حاول أن تكون هادئ مع الطفل وأمام الطفل ، وتماسك أمامه وال تحاول أن تظهر الخوف المبالغ -2

القصص المسلية وليست المخيفـة فـي هـذه    فاألطفال يقرأون معاناة األهل في العيون ، واستخدام مع الطفل 

 .األجواء
 

 .تلك هي النصائح التي نقدمها لألهل في حالة قيامنا كمرشدين بأي نشاط لإلرشاد األسري
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مثلما تحدثنا في البداية أن التعرض لألزمات سواء بالنسبة للكبار أو الصغار يترك بقايا داخل الشخص ومن ثم يؤثر 

من هنـا ظهـر    االجتماعية ،الصحية، سواء العقلية والمعرفية ،النفسية ، السلوكيةعلى مجمل وظائفه وقدراته 

 االجتماعيمصطلح الدعم النفسي 

 للفرد واالجتماعي النفسي البعد بين ديناميكية عالقة هو: إجتماعي ـ نفسي مصطلح معنى 

 .الفعل وردود المشاعر وكذك والفكرية والنفسية الداخلية العمليات يشمل النفسي البعد

 الثقافية والممارسات اإلجتماعية والقيم واإلجتماعية األسرية والشبكات العالقات يشمل اإلجتماعي البعد 

 لألفـراد  اإلجتماعيـة  ـ النفسية لالحتياجات تتصدى التس اإلجراءات إلى اإلجتماعي ـ النفسي الدعم ويشير 

 المحلية والمجتمعات واألسر
 

العاملين في هذا الحقل هي ضرورة معرفتنا بأن ردود الفعل أيا كانت والتي تنتج عن وأول مبادئ التدخل لنا نحن 

طبيعية للمثيـر غيـر الطبيعـي تعتبـر      األزمة هي ردود فعل طبيعية ألوضاع غير طبيعية ، فاالستجابة الغير

مين على رعـايتهم  طبيعية ويجب أن نعرف أيضًا بأن سالمة األطفال زمن األزمات تأتى من سالمة ذويهم أي القائ

سواء الوالدين ،المربين ،أو الذين يبذلون خدمة ألجل الطفل ،لذلك يجب إمدادهم بالمعلومات التي تمكـنهم مـن   

 .تقديم الخدمة المهنية والداعمة للطفل زمن األزمات
 

 ماذا يحتاج األطفال وقت األزمات ؟:س

جوانب خبرتهم التي مروا بها بطرية مالئمة ومناسبة يحتاج األطفال إلى المساعدة في استيعاب وإدراك وفهم  -0

لقدرتهم على الفهم واالستيعاب ،وكذلك في تمثل االنطباعات الحسية التي تكونت داخلهم والمرتبطة بالحدث ، إذ 

لذلك حتى يتعلم " إذا غرق السبب بطل العجب " أن المعرفة وال فهم نصف الطريق ، وكما يقول المثل الشعبي 

يات العودة لممارسة حياته الطبيعية ويتأقلم مع الحدث فإنه البد له من الحصول على المعلومات التي الطفل آل

 .يمكنه من مواجهة األحداث بالمعرفة والمساندة العاطفية من قبل المحيطين والمهمين له

 لعائلةيجب علينا أن نعلم أن األزمات التي يمر بها العائالت تؤدي إلى اختالل نظام وقدرة ا -7

وانتظامها ووظائفها ، لذلك قد يختل نظام اهتمام اآلباء باألبناء بصورة تدخل األطفال في العديد من المشاكل ، 

من هنا يحتاج الطفل إلى انتباه المحيطين به من أجل أن يشعر باألمن والطمأنينة والرعاية الدائمة لمساعدتهم 

 .لطفل قبل حدوث التأزمعلى استرجاع الحسد باألمن الذي كان يشعر به ا

 ضرورة إدراك األسرة بأهمية العودة إلى ممارسة انتظامها المعهود وممارسة سلوكهم قبل الحدث -7

فالحدث الذي ألم باألسرة وترك آثاره على الجميع أدى إلى اختالل سلوك ونظام الحياة لدى الوالدين واألسرة في 

سكين يقطع سلسلة انتظام خيط الحياة وذكرياتها وأحداثها ،  قدرتهم على االستمرار ، ومن هنا فالحدث يمثل

ومن هنا فإن انتظام الحياة هو السبيل الكفيل بإعادة إحساس الطفل باالستمرارية وعدم االختالف ، من هنا 

يجب أن ننصح األسرة بضرورة العودة إلى ممارسة نمط حياتها ونماذج سلوكها الماضي قبل الوقوع الحدث حتى 

 .في استعادة أفكار ومشاعر وسلوك الماضي وانتظام الحياةتنجح 

محاولة طمأنة الطفل وحذاري أن تنعت الطفل بألقاب وألفاظ غير الئقة في حالة حدوث ظواهر ناتجة عن  -4

 (الخ.. جبان ، خويف ) التأزم 
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 إدارك المشاعر 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

Face2Face 
 :الخطوة األولى

مثل  (بعدد المشاركين)ن مشاعر مختلفة بتحضير وجوه معبره عيقوم الميسر -

 .ثم يضعهم في صندوق أخضر الخ..خجل/خوف/حزن/فرح

بتلك  مرتبطه (بعدد المشاركين) على كروت ثم يقوم بكتابة مواقف مختلفه-

 .ثم يضعهم في صندوق أحمر الخ.. موقف محرج/الوجوه مثل نكته

والطلب من المشاركين سحب كرت واحد من كل ين تخلط االوراق في صندوقثم يقوم -

 .صندوق

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

هنا يقوم الميسر ، أكيد سيكون هناك عدم توافق بينهمعند سحب الكروت بالت-

المماثل  الزميل الذي يمتلك الوجهة عن بحث المشاركين على البحث في أرجاء القاع

 .للمواقف على الكرت المعطى

 يقوم الميسر بحث المشاركين على-

 التعارف وقت تبادل الكروت .0

 تشارك مواقف وقصص مماثله حدثت لهما .7

 .استنباط تعاريف لتلك المشاعر .7

تأطير المشاعر وإيجاد تعريف 

 .مسترك لها

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

التي دار الحوار عنها  يلخص الميسر على ورق قالب تعريف ورسم تشبيهي لكل من المشاعر-

 اإلحتياجات    .و أي مشاعر أخرى تقترحها المجموعة في التمري
 أقالم/كروت ملونة-

 صندوق7/ورق قالب-

 تنبيهات

 

بحيث تتساوى تعريفات  هو لتعريف وتأطير المشاعر بتعاريف مقاربهالتمرين -

 .المشاعر عند الحديث الحقًا عنها لدى جميع أعضاء المجموعة

وتلخيص  ره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركيةالتمرين يحتاج قد-

 .االفكار وإستخدام تكنيك العصف الذهني
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 شبكة الثقة 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى أعمى وبصير

بتوزيع االزواج  أرضية القاعة بوضع أقماع وعقبات ومن ثم يقوم الميسر بتحضير-

لفرق على عضو منها إجتياز عقبات وأقماع وهو مغمى العينين وعلى زميلة اآلخر 

  الفئة المستهدفة   .،تحت ضغط ساعة االيقاتالقيام بتوجيهه صوتيًا لتجاوز تلك العقبات واالقماع
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

المشاغبة وعمل مقاطعات حتى لتصل يقوم الميسر بحث المشاركين على -

 "االعمى"و" البصير"االرشادات بين الزمالء 

 
لتبادل  خلق حالة الثقة وبيئة األمان

 الحوارات

 الوقت  
 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

 .بتسجيل وقت كل فريق وإعالن الفرق الفائزيقوم الميسر -

 .ع الفائزين و تكريمهميشجعلى الميسر ت-

 

 اإلحتياجات   
 أقماع أو كاسات-

 (عصابة لالعين)قطعة قماش -

 صفارة-

 تنبيهات

مان بحيث دماج بين الفريق وخلق بيئة من األعالء حالة اإلنالتمرين هو إل-

الذي هو " الصديق"قلوبهم وتفريغ مشاعرهم ألن لديهم  حالمشاركين فتيستطيع 

 .طوال الورشة سند لهم

 التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركية-
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 التوتر مسطرة 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى إرتبط لساني

وقوف في منتصف القاعة بشكل ال المشاركين من المدرب يطلبيقوم الميسر -

صف طولي، ويشرح لهم التمرين الذي هو يعرف ردود فعلهم تجاه أحداث يومية 

 .ومواقف مرو بها سابقًا 

على أن تكون المسافة بين أول القاعة وآخر القاعة هي مسطرة القياس بحيث أن أول 

م الترب بين هتين القيميتين وعليه 09القاعة هي الدرجة صفر وآخر القاعة هي الدرجة 

 .بحسب مخاوفهم او حبهم أو كرههم للموقف

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

للتعرف على درجة مواقف متنوعة يمر بها المشاركن  تجهيزالميسر  يجب على-

على إظهار ردود فعلهم بحث المشاركين التوتر أو القلق أو الصدمة لديهم ثم يقوم 

تواجد "أو " ظهرو قط بساحة منزلك"تجاهها على ان يبدأ بمواقف بسيطه مثل 

أو " سماع صوت عالي"وعلى ان يسلسل باقل المواقف بحسب حدتها مثل " فأرة

 "هزه عنيفة للمنزل"

ردود فعل المشاركين  التعرف على

 .وحالة القلق لديهم

 الوقت  
 :الخطوة الثالثة دقيقة 78

تقييم حالة المشاركين وأخذ المالحظات تجاة ردود فعلهم لحسين يقوم الميسر ب-

 اإلحتياجات    .أو تعديل مسار التدريب
 كروت ملونة/الصق ورقي-

 تنبيهات

 .المشاعر بتعاريف مقاربهالتمرين هو لتعريف وتأطير -

 التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركية-

تنبيه للميسر على أن مرحلة تبادل المواقف هي مرحلة حساسه فأي تعليق سلبي -

من قبل المشاركين قد يؤذي المشارك لذا مارس الحماية العالية للمشارك المشارك 

دنماج بين الفريق قد تكون نالفقرة لمرحلة أخرى يكون اال بمشاعره أو ألغي أو أجل

 .واالمان تجاه البرنامج عالي
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 االسترخاء من خالل تنظيم طريقة التنفس  ىمدخل إل 

طريقة االسـترخاء  لشرح ال تموي" االسترخاء من خالل تنظيم طريقة التنفس"األسس العامة لسير خطوات تمرين 

إمكانياتها، وإمكانية استخدمها ثم يقوم المدرب بتشجع المشاركين على تعلم هذه الطريقـة  وهدفها وتأثيرها، 

اإلجابة عن  كل األسئلة المطروحة من قبل المشاركين والمتعلقة بالمعلومات المقدمة على  يسركما يجب على الم

 .  ىورقة العمل كما يجب إعطاء بعض المعلومات واإلرشادات حول طرق االسترخاء األخر

 

واإلنسان ال يستطيع أن . يعد االسترخاء واحدة من األساليب الفاعلة في التخفيف من التوتر والضغط

لهذا فإن التدريب على االسترخاء . فهو إما مسترخ أو متوتر. يكون مسترخيًا ومتوترًا في الوقت نفسه

مع المشكالت اليومية وجعله عادة يساعد على التخلص من التوتر والضغوط، ومن ثم على التعامل 

فعندما يتنفس . وإحدى أسهل طرق االسترخاء تعلمًا هو االسترخاء عن طريق تنظيم التنفس. وحلها

سنتعلم اليوم كيفية االسترخاء، . اإلنسان بشكل صحيح وهادئ فإن ذلك يؤثر على الجسد كله

في البداية اقرأوا . اداتوعليكم فيما بعد القيام لوحدكم باالسترخاء من خالل إعطاء أنفسكم اإلرش

 .ببطء وهدوء " طريقتك في االسترخاء"الورقة 

 

 

 

 

 

 

لعمليات الدعم النفسي ومفتاح صندوق  البد من التمكن من عمل تمارين االسترخاء بجوده ألنها مدخل

 .المشاركين مشاعر
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 (0) قة عملور

 يسترخإ
أو إحساسه بالضغط قبل  مشارك أن يقدر مقدار توترهيجب سؤال المشاركين لتقدير التوتر أو الضغط وعلى كل "

 "االسترخاء

تتمرن في البداية تحت إشراف المدرب على هذا الطريقة، بعد ذلك بمفردك، حسـب خطـوات   

 .ونتيجة لذلك يستجيب الجسم باالسترخاء.  االستخدام المذكورة  في األسفل

 

 :طريقة االستخدام على النحو التالي

 : اختر بشكل متعمد الهدوء كهدف رئيسي وقم بتحقيقه من خالل-

جسـدك  تخيل تيار الهواء الدافئ يعم خذ وضعية مريحة في الجلوس، أغمض عينيك،  .0

وهكذا لكل  على سبيل المثال "الهواء الدافئ يسري في قدمي اآلن"وقل بصوت منخفض 

تركيـزك علـى جسـمك،    وجه . ،الحظ أجزاء جسمك جزءًا فجزًأعضو داخلي وخارجي لك 

 .،وال تفكر بأمور مزعجة ، ال تدع أفكارك تشرد ال تفكر بأي شيء رتوقف عن التفك

 

إن تشتت ذهنك بمشكله خارجية حاول أن تتخيلها على شكل الفتات إعالنية وتقـدم   .7

 منها يبطئ وأطفئ الكهرباء عنها

 

تـنفس واشـعر   راقب عملية الو ضع يديك علي بطنك أو على الجزء العلوي من البطن .7

 .كيف تتم

 

  (صور أطفال/نافورة ماء بيتك تحبها/جدول ماء زرته وأحببته) اختر متعمدًا  منبعًا للتخيل-

 كيف يتم ذلك؟ .. دقائق  09واحتفظ به لمدة 

مثال هدوء، مـاء، جميـل، أيـوه،    )قم باختيار أحدى كلمات االسترخاء، أو عبارة التهدئة  .0

 "(خليك رايق"

وهادئ، وردد الكلمة التي اخترتها أو المقطع عنـد كـل عمليـة    تنفس بشكل طبيعي  .7

 . شهيق وزفير

كنت تؤدي هذا التمرين بشكل صحيح أم ال ركز  ا، ال تفكر حول ما إذ"مستسلمًا"ابق هادئًا  .7

 (. كلمة الهدوء)كل أفكارك على الكلمة التي اخترتها  

الحظ كيف يسيل التوتر من الجسم عندما توجه أفكارك في وضع مريح علـى عمليـة    .4

 . التنفس

 دقيقة 08 –إلى  -09ابق في هذا الوضع بين  .8
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المحدد، بمكانك استخدم مقطع  تلتزام  بالوقي اليوم مستخدمًا هذه الطريقة واالاسترخي بين مرة إلى مرتين ف-

 .   موسيقي ينتهي بانتهاء الوقت الذي حددته لهذه العملية

ثر على ؤن الطريقة التي يتنفس بها اإلنسان تأتقليل التوتر كما لالتنفس الصحيح هو أحد الطرق الفعالة جدا -

 التنفس المقصود. ثر على التفكير واإلحساسؤالتوتر في العضالت وت

كرر هذه العملية  ،وء وبطئبهد،  يخرج الهواء ثم زفيراألنف بهدوء، وامأل رئتيك بالهواء من ميقًا ع ًانفسخذ -

يمكنك استخدام العد بينك وبين . )أخرىمره ومنتظمة لفترة من الوقت حتى تصبح عملية التنفس طبيعية 

وركز انتباهك على ..(  اثنان ثالثةواحد اثنان ثالثة أربعة؛ ثم زفير واحد : شهيق: نفسك في الشهيق والزفير مثال

تخيل الهواء الداخل والخارج كنهر متفرع يسيل بهدوء وبطء ويتفرع إلى . الهواء الذي يدخل إلى رئتيك ويخرج منها

 .فروع أصغر فأصغر

أو  حتى أثناء االستراحة أو اثنا االنتظار في أي مكان، . من الممكن استخدم هذا التمرين في أي وقت وفي أي مكان-

 .في سيارة األجرة أو الباص

 

 

 

 من المشاركين أن يجلسوا في وضعية مريحة  و إغماض أعينهم وأن يركزوا على تنفسهم كما تعلموا في المرة  طال الميسر ي

 . ويفضل كذلك أن يرافق هذا التمرين موسيقى هادئة في الخلفية.  الماضية  ثم يقرأ ببطء

 هجة العامية، وإعادة صياغة الرحلة بالطريقة المالئمةيمكن للمدرب استخدام الل: مالحظة  . 
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 (7)قة عمل ور

 جزيرة الدعم والسند االجتماعي

 رحله خيالية

 من الممكن استخدام موسيقى هادئة في الخلفية وبصوت منخفض في حال توفرها:  المواد المستخدمة

 أنت جالس على كرسي مرتخ وجسمك يثقل 

 أنت تشعر وتعي كل أجزاء جسدك بقوة 

 أنت تشعر بثقل، وهدوء وانشراح الصدر 

 ذراعاك ويداك ثقيلتان جدًا 

 عنقك وكتفاك ثقيالن جدًا

 قدمك وساقاك ثقيلتان جدًا

 وجهك مرتخ ومنشرح، دع األعضاء ترتخ

 ارمي كل التوترات، وأبعدها بعيدا عنك

 أنت هادئ البال، منشرح وتشعر براحة 

 أنت تشعر بأن تنفسك هادئ ومنتظم 

 صدرك يرتفع وينخفض مع كل شهيق وزفير 

 تشعر بالدفء، والهدوء في كل جسدك

 تخيل، انك في جزيرة 

 لديك حب االستطالع ومتلهف

 البحر من حول الجزيرة هادئ 

 ويلمع كالمرآة 

 واألمواج تتالطم بهدوء ونعومة وتزحف نحو الشاطئ 

 هناك تحرك بعض الخطوات هنا و

 أنت تشعر بالرمل تحت قدميك، ناعمًا ودافئًا

 أصابع أقدامك  تحفر وتغوص في الرمل الناعم والدافئ

 يمتد أمامك شاطئ ناعم كبير وواسع، على مد البصر 

 تسير على هذا الشاطئ منشرح الصدر 

 تسمع تالطم  األمواج، هدير الماء يعلو وينخفض

 ر بهدوءتنفسك هادئ عملية الشهيق والزفير تسي

 انظر حولك على الجزيرة، كم هي خضراء وبراقة 

 شجيرات متجمعة متداخلة، نخيل، وورود، و أزهار، رائحة جميلة 

 العصافير تغرد وتغني، تسمع طنين النحل 

 فراشات، كبيرة الحجم، تتأرجح في الهواء الدافئ

 أنت تتنزه وتشعر بسعادة 

 فئةتجلس وتتمدد على هذه الرمال الناعمة والدا

 تشعر أن جسمك يثقل، تشعر بالدفء وبالهدوء، واالسترخاء 

 تسرح في خيالك، تنهض وتسير، 
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 أثناء سيرك ترى مكانًا فسيحًا، تحيط به األشجار العالية، 

 أعشاش صغيرة، ليس لها أسقف، منتشرة في أطراف هذه البقعة 

 وتجد أشخاصًا  تعرفهم و آخرين ال تعرفهم 

 أو االبتعاد عنك يمكنهم أن يأتوا إليك

 . وأنت بإمكانك الذهاب إليهم، بإمكانك أيضا االبتعاد عنهم إذا رغبت

فكر بدقة مع من تريد اللقاء، مع من تريد البقاء، األشخاص المهمين لك الذين تعرفهم بدقة سعداء ويضحكون 

 ويتحدثون كالمًا جمياًل ولطيفًا

 تغيب الشمس ببطء خلف األشجار

 ُتسمع وموسيقى هادئة، صدى اآلالت الموسيقيةأصوت الطبول بدأت 

 بدأت النيران تشتعل بدأ األوالد والبنات بالوقوف

 . يرقصون بفرح، األطفال والرجال يتفرجون ويصفقون، ويقتربون من بعضهم يرقصون

 . الصورة تختفي اآلن شيئا فشيئا

 خذ هذا االنطباع وهذه الصورة األخيرة عن الجزيرة معك

 الذي التقيت بهم  وعن األشخاص،

 خذها معك في الذاكرة 

 أنت تشعر بالراحة واالطمئنان

 عند عودتك إلى الحجرة التي نحن فيها

 بإمكانك تخيل شكل الحجرة بدقة 

 أنت هادئ، منشرح ومرتاح، وفرح 

 هدوء كثيف يخترق جسدك

 شد ذراعيك 

  تنفس بعمق

 افتح عينيك

 

 هل قدرت أن تتخيل  الصور في داخلك؟ ................................................................................................. 

 متى أو في أي المواقف شعرت انك تتذكر؟ ............................................................................................. 

 مع من األشخاص التقيت؟ ..................................................................................................................... 

 ما الذي يعنيه هؤالء األشخاص في حياتك؟ .....................................................................................  ......... 

 ؟تكرر ظهور هؤالء األشخاص في ذاكرتك أو في تفكيرككم مرة ي ................................................................... 

 

 

 
 

 

النفسي من الضروري التركيز على مهارة االتصال كوسيلة فعاله لبناء الثقة مع تقديم الدعم لدى 

 .باب لعمليات تفريغ المشاعرالمستفيد و
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 التواصل الفعال 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى سمع هس

ويطلب ( على االقل مجموعتين)بتقسيم المجموعة لعدد مناسب  يقوم الميسر-

من المشاركين الجلوس بشكل مريح على شكل دارة ومن ثم يوزع االدوار بحيث يقوم 

 .كل عضو من المجموعة بالترتيب بالتمثيل الصامت لعبارة مختارة من قبل الميسر

ل وأسماء أفالم عدد من العبارات المميزة من حكم وأمثابتحضيريقوم الميسر -

 الخ..ومناطق وكتب

 .السرعة والضغط عليهم بعامل الوقتيقوم الميسر بحث المشاركين على -

  الفئة المستهدفة  
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

للمستهدفين من برامج الدعم -

 .النفسي

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

االستماع وكيف كان حاسمًا في موضوع إستنباط العبارة نقاشًا عن أهمية يدير الميسر -

 .الممثله

يسئل الميسر المشاركين سؤال كيف يمكن ان نستشف العيوب التي حدثت في التمرين -

 في إطار االستماع لحالة مصدوم؟

يعطي الميسر محاضرة عن أهمية االستماع الفعال والفرق بين اإلستماع الفعال والغير -

 .المناسب واالنغماس مع الحالةفعال والتعاطف 

 تنمية مهارة اإلستماع الفعال

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

يطلب الميسر متطوع من المشاركين  لتطبيق حالة وكيف نقوم باالستماع الفعال على -

 .أحد المشاركين

 .يقسم الميسر المجوعة ألزواج حتى يطبقوا التمرين على بعض-
 اإلحتياجات   

 جوائز/صفارة-

  تنبيهات

تنمية مهارة اإلستماع الفعال والبعد عن التعاطف الغير مرغوب أو التمرين هو -

 .اإلنغماس في مأساة المصدوم بحيث يتعذر عليه مساعدته

 .التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركية-

 .خطوات بناء الثقة وعمليات تفريغ المشاعراالتصال الجيد هو أول -
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  تصال اإلعملية 
 هي العملية التي يتم بها نقل المعلومات

ن بصورة تحقق األهداف، والمعاني واألفكار من شخص إلى آخر أو آخري

شخص بإرسال منبه بقصد أو بدون قصد لتغير أو تعديل سلوك كأن يقوم 

  .شخص آخر

 أجزاء عملية اإلتصال 

  :المرسل  – 0

 .التي تبدأ عندها عملية االتصال وهو مصدر الرسالة أو النقطة  

 : الرسالة  - 7

الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل ويتم عادة التعبير عنها ( المعاني أو األفكار)وهي الموضوع أو المحتوى   

 .بالرموز اللغوية أو اللفظية أو غير اللفظية أو بهما معًا

 : ة االتصال قنا – 7

 .الرسالة من المرسل إلى المستقبلأو القناة التي تنتقل بها  وهي الوسيلة  

 : رجع الصدى  – 8

 .فهمها من أنه تم التأكدوتأكيد إستقبال الرسالة من المرسل إلى المستقبل  وهي إعادة
 

 

 

  ثقافات مختلفةللعمل مع أشخاص من تتحضر تنويهات عندما : 

 

 

 

 

ملية االتصال ذات إتجاهات متعددة وبدون فهم معنى كل رسالة عف ، عملية االتصال هي االصغاءاهم جزء في -

ل هي جسر لبناء واصتالعامة فما بالك عندما تكون عملية ال هذا في الحياة من كل طرف تفقد العملية أهميتها ،

 .الثقة واالصغاء هو لبنات تلك العملية

وذلك للتوضيح له  ل جيدة ان تعيد صياغة ماقاله المستفيد من الخدمةكما أن من المهم لتكوين حلقة تواص-

 .تتجنب أي لبس في المعاني أو انحراف في مجرى القصه حتىو بأنك متابع لكالمة

س الوقت اليخلق وصمة لدى ان تجري حديثك مع المستفيد في مكان مناسب ويحترم خصوصية وبنف تنب-

 .كانالجمهور ال عن المراجعين وال عن الم
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 ركيزالت 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى ياهلل سماعوني

 بالطلب من المشاركين تحضير معلومات عن أنفسهم يقوم الميسر-

 الكنية .0

 لون العيون .7

 لون الشعر .7

 الطول .4

 االنشاد بصورهعلى وحثهم  تشكيل المجموعة على شكل دائرةيقوم الميسر بثم -

 مرتان" ياشباب..بدي خبركم خبرية"االول الشخص أن يقول  جماعية،على

 مرتان "لك شو بدك"المجموعة  وترد عليه

 "ياهلل إسماعوني"ثم يقول 

 "ياهلل قول"وترد عليه المجموعة 

 (شعري أشقر)وكمان ( أنا لون عيوني سود) ومن ثم يقول المعلومة

 كذا حتى يقول الجميع معلوماتهموه

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

 نقاشًا عن التمرين وعن أكثر شخص عرفتم معلومات عنه؟يدير الميسر -

 .يكافئ الميسر الشخص الفائز الذي تذكر أكثر معلومات صحيحه عن المشاركين-

 
 الفعال تنمية مهارة اإلنصات

 الوقت  
 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

 .يقدم الميسر محاضرة عن اهمية االنصات الفعال والتلخيص وإعادة الصياغة-

 اإلحتياجات    
 جهاز عرض/كمبيوتر-

  تنبيهات

 .تنمية مهارة اإلنصات الفعال والتلخيص وإعادة الصياغهالتمرين هو -

 .وإلتقاط المالحظاتالتمرين يحتاج للتأكيد على مهارة التركيز والتلخيص -

لذلك البد من التحضير  مرحارة المجاميع والالتمرين يحتاج قدره عالية على إد-

 .الجيد للتمرين
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 (7)قة عمل ور
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 تفريغ المشاعر 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى صالة المطار

يقوم الميسر بتحضير جو العمل كأنه صالة مطار ووضع الكراسي على شكل صالة -

 (Uعلى شكل حرف )إنتظار في المغادرة 

الميسر  بإعالن التحضير لإلقالع ومن ثم يعرض يقوموبعد إعالن وصول الطائرة -

مرفق ) صور عن صدمات ومشاهد تتحدث عن قصة صادمةمعرض /فيديو مقاطع

 .(A2مقطع فيديو مقترحِ 

تفاصيلها ثم يقوم  اختبريقوم الميسر بالتحدث عن تجربة صدامية مرت به أو -

 ميابالتكلم عن تجربتها الخاصة بالحادث الصدبحث المشاركين 

 

  الفئة المستهدفة  

 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

بتدوين المشاعر المرتبطة بالحادث الصدامي وتدوينها على لوح يقوم الميسر -

 .العمل

يدير الميسر النقاش بين المجموعة حتى تتقبل تلك المشاعر وتتعايش معها -

وتتخلص من مرحبة لوم الذات وتنمي المشاعر والخبرات اإليجابية عن ما تعلمته من 

 .الصدمة/الحادث

 الجماعي تفريغ المشاعر والدعم

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

مرفق نماذج  مع أو بدون موسيقى الجلسه يتمرين إسترخاء عميقالميسر  يختم-

 C1بمجلد 

 

 

 اإلحتياجات   

 مقطع موسيقي/كمبيوتر-

 تنبيهات

لتخليص المشاركين من مشاعر الذنب وحثهم على إستماع لتجارب التمرين هو -

 .اآلخرين والتحدث حول الحادث الصدامي

وإدارة  التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع والحث على التشاركية-

 .المشاعر

تنبيه للميسر على أن مرحلة تبادل المواقف هي مرحلة حساسه فأي تعليق سلبي -

مشارك من قبل المشاركين قد يؤذي المشارك لذا مارس الحماية العالية للمشارك ال

 .بمشاعره أو ألغي أو أجل الفقرة لمرحلة أخرى
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 كيف نستطيع خلق أنشطة تعويضية تساعد على التفريغ والتعبير عن ذاته؟:س 

إن التجارب الصعبة التي يتعرض لها الطفل تشكل عبئًا يفوق مقدرة الطفل على تحمله ، وبالتالي تظهـر عليـه   

 .نتيجة طبيعية ومتوقعة للواقع الضاغط على الطفلمعالم المعاناة النفسية والسلوكية وهي 

 

وهذه المعاناة التي تظهر في شكل أعراض سلوكية وانفعالية ما هي إال محاولة عالجية للطفـل للتنفـيس عـن    

مشاعره المضغوطة ، فإذا تعددت أمام اإلنسان سبل التعبير الطبيعي عن معاناته فإنـه يلجـأ بـالواقع غيـر     

لكي ال يصل الحد بالطفل إلى التعبير عن معاناته بالسلوك المرضـي يجـب علينـا تشـجيع     ف. الطبيعي للتعبير 

الطفل على ممارسة بعض األنشطة التي يقوم بها ، فهذه األنشطة تشكل درعًا يقي الطفل مـن آثـار المواقـف    

مات يعيـد إليـه   الضاغطة والخبرات الصعبة ، حيث أن لجوء الطفل إلى عالم الخيال والموسيقى والحركة والرسـو 

براءته واتزانه ولو مرحليًا ليتخلص من مخاوفه وقلقه ويشعر بالطمأنينة لو لبعض الوقت ، لذلك يجب توفير قدر 

المستطاع اإلمكانيات للطفل للعب والترفيه وشتى أشكال التعبير عن النفس زمن الضغط ألنها خير وقاية وخيـر  

دون تأصل القلق والكآبة في نفسه ، فاللحظات التي يقضيها الطفـل  عالج للطفل وأنها الطريقة المثلى للحيلولة 

يوميًا في ألعابه ، بعيدًا عن الواقع ولو بشكل مؤقت هي اللحظات التي تصقله وتحصنه بالمناعة ضد الصعوبات 

 .وتمنحه القدرة على الخروج من المأزق والمواقف الصعبة التي البد وأن تواجهه في حياته

 

العادي والطبيعي بحاجة للعب من أجل أن ينمو نموًا طبيعيًا ويكتشف من خالله خبايا عالمه، فما  فإذ كان الطفل

بالنا بالطفل المشكل الذي تعرض لخبرات صعبة نتج عنها تراكمات انفعالية تعتمل في صدره إنه بحاجـة إلـى   

 .تشاف عالمه المحيط بهإعطائه الفرصة الكبيرة للعب والتعبير ليخفف أواًل عما يضايقه وليستطيع اك
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 الداعمة الخطط في مساندة وسائل 

 على والسيطرة تجاوز األزمات على األطفال مساعدة بواسطتها يمكن التي العمل وآليات األساليب من العديد هناك

  .عندهم الذاتية المناعة والقدرات وبناء النفسي التوازن الوصول إلى بهدف الضاغط الوضع

 :الوسائل مايلي أهم وفي
 

 يمـرون  الـذين  لألطفـال  األساسـية  التعافي الخيال أدوات وعنصر والحركة اللعب يعتبر :باللعب العالج .0

توازن ال عيدت انجازات يحّقق أن خالله من الطفل ويستطيع التوازن استعادة على يساعد فاللعب .صعبة بتجارب

 .لنفسيته
 

 منها نذكر اللعب من أنواع ّعّدة وهناك: 

A. شخصـية أسـطورية   /قائد تاريخي (البطولية الشخصيات إحدى دور الطفل يتقّمص حيث: األدوار تمثيل

 .والسيطرة بالقوة ليشعر( كرتونية

 انتحال شخصّية الصغار،إذ إن األطفال مع جدًا فّعاله عالجية وسيلة ُيعَت العمل المسرحي األدوار ضمن تمثيل إن

 يختبئ فكأنه علنًا، بها البوح عليه يصعب التي أفكاره ومشاعره بإيصال للطفل يسمح آخر دور شخص  لعب أو ما

 هـذه مـن إظهـار     ينتج قد الذي الحرج متجّنبًا ،الحقيقة ورغباته وهواجسه عواطفه فيه مجسدًا الدور هذا وراء

 !علّي وليس ألعبه الذي الدور على اللوم فلينصّبفال يالم ولكن  العواطف
 

 ليس طبعًا -لدورل أدائهم طريقة إلى و األطفال، يختارها التي األدوار نوع إلى الميسرينتبه  أن من المهم:مالحظة

 أثناء في وسلوكه للشخصية تقّمصه في الداخلية لطاقته الطفل استثمار كيفية ناحية من بل الفّنية، الناحية من

 التمثيـل  خالل يستخدمها التي الّلغة إلى االلتفات عليه كما ،).الخ..االنفعال العدوانية، ،الزائد سالحما( التمثيل

 .الّقصة في األخرى الشخصيات مع الحوار وطبيعة  )اللفظي التعبير(
 

B. يلقـى  اللعـب  مـن  النـوع  هـذا  إن إذ بالدمى اللعب يتناول العالجي اللعب من آخر نوع: بالدمى اللعب 

 تركيـب  إلعـادة  الـدمى  هذه تستخدم المدرسة قبل ما مرحلة في الجنسين من األطفال قبل من كبيرًا استحسانًا

  .معها األشخاص وتفاعل الصادمة المشاهد

 المشـاعر  عـن  ممكـن  تعبيـر  ألوسع تسمح التي واألشكال الرموز من واسعة بمجموعة تزويدهم جدًا المهم من

 .الصغار األطفال لدى جدًا محببة أيضًا هي التي المّحشوة بالحيوانات الدمى استبدال يمكن, لديهم والهواجس
 

 أثنـاء  فـي  أقوالـه  إلى بتمّعن واإلصغاء لعبه طريقة ,الطفل ومالحظة اللعب من النوع هذا خالل من :مالحظه 

 .األمور من الكثير إلى لاللتفات تستطيع ، بالدمى اللعب
 

C. في ثقة ويكتسب قدراته خاللها من يختبر جديدة أنشطة أو أمكنة لالطف يستكشف هنا  ألعاب االكتشاف 

 يسـر الم ننصـح  لـذلك  .للتـأقلم  الضـرورية  بالمناعة ويزّوده يحصنه الجديدة،ما التجارب مع تفاعله عبر نفسه

 .فرصة عظيمة لنفسية الطفل فهي أمكن إذا استكشافية مغامرات في األطفال اصطحابب
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D. على وتحثه الحركية قدراته واختبار جسمه على السيطرة على الطفل تساعد : والرياضية الحركية األلعاب 

 اآلخرين مع االجتماعي التفاعل

 مدرب/مدرس بنصائح االستعانة يسرالم باستطاعة .النفسي توازنه استعادة في يساهم ،ما اللعبة في الشركاء

 .ضيريا برنامج وتنظيم تصميم على كساعدتلم رياضة

 فتتدّرج األطفال، عند الجسدية الطاقة استثمار في متدّرجًا نَمطًا الرياضية البرنامج/تمرينال تّتبع أن المهم من

 البدنيـة  قدراتـه  يكتشـف  الطفل تجعل تنافسية نشاطات بواسطة فاألصعب الصعب إلى السهل من التمارين

 العمـل  أهميـة  و الُوّدية المنافسة مبادئ يتعّلم هو فيما جهة من ،يسرالم إشراف وتحت ُموجَّه بشكل ويتحّداها

 .اليوم نهاية في الهدوء إلى للعودة تمّهد استرخائية تمارين ذلك يليالمهم أن  من ، والتعاون الفريق ضمن
 

E. وتطـوير  مشـاعره  تحرير على تساعده هائلة نفسية بطاقات الطفل يمّد الخيال عالم إن : الخيال ألعاب 

 بتمثيـل  الطفـل  يقـوم  ،حيث األدوار تمثيل في كما ، اللعب في الخيال وُيستخدم .والعقلية التعبيرية قدراته

 .عفوّية بكل خياله مستخدمًا بها مّر التي المؤلمة التجارب

 

 في بما يشاء كما التجارب هذه "لتلوين" الطفل مخّيلة أمام المجال إفساح اللعب من النوع هذا في جدًا المهم ومن

 عن وذكرياته عواطفه مع التعامل على الطفل يساعد ذلك إن إذ ، عاشها التي التجربة حقيقة "هشويت"  ذلك

 .األحداث
  

F. صادم لحدث أو ألزمة تعرضهم بعد تركيزهم األوالد من الكثير يفقد  : التركيز لعابأ.  

 الذاكرة، وألعاب األحاجي ألعاب اختيار خالل من وذلك التركيز على قدرتهم استعادة على نساعدهم أن الضروري من

  ) الكمبيوتر(  الحاسوب وألعاب التصنيف، وألعاب

 

 تستقي أن المراقبة، هذه خالل من فتستطيع، لعبهم، وطرق االطفال تركيز مدىل كثب عن ةتابعالميسر الم على

المناسـب   الـداعم  الحقًا وضع تقدم وأن مجموعته في طفل كل واحتياجات مهارات عن ودقيقة وافرة معلومات

 .طفل لحالة كل
 

G. وتمنحهم طاقتهم تصريف على األطفال تساعد والحركية الرياضية األلعاب مجمل إن : التنفيس ألعاب 

 .والسيطرة بالموقف بالتحّكم شعورًا

 لألحداث تعرضهم جّراء مفرطة وحركة زائدًا نشاطًا يظهرون الذين لألطفال بالنسبة جدا مهمة األلعاب هذه وتكون

  .الصادمة

 

 صـورة  لتطـوير  اإلدراكية والتنّفس،والتمارين التوازن وتمارين اإليقاع، على والرقص الحركات، تقليد ألعاب مثل

 ).الخ اإليماء، وألعاب الطفل، عند الجسد
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 بواسطة كبتها، وعدم السلبية المشاعر من التحّرر أجل من المشاعر عن التنفيس أي : لتواصلبا العالج .7

 .الذهني العصف

 

 عديدة مواضيع فتُطرح مماثلة، أحداثا عاشوا آخرين مع األطفال يتشارك عندما جدا فعاال يكون الذهني العصف 

 مـن  تسّببه وما اليومية الطفل حياة على الطارئة تايروالتغ والمخاوف المزعجة واألوهام الكوابيس مثل للنقاش

 حلقـات  مثـل  إن، الصادم بالحدث مباشرة غير أو مباشرة عالقة لها مختلفة تجارب تُطرَح كما األمان، بعدم شعور

 مـا  والفكاهة، الدعابات من الكثير يتخّلله آمن جو في مشاعرهم عن للتحّدث فسحة طفالألل توّفر هذه التعبير

 .حرج أو خوف دون من يزعجه ما بكل البوح على الطفل يساعد
 

 خبـرة  لديه عيادي نفسي اختصاصي وجود في يُعَقد أن يجب الحلقات هذه مثل أن اإلطار هذا في ذكره المهم من

  )أطفال 8 إلى 6 من(  األطفال من صغيرة مجموعات إجماالضم ت التي الجلسات من النوع هذا إدارة في
 

 اإلبداع على وقدراتهم خيالهم تنّمي فهي األطفال على كبيرا تأثيرا والحكايات للقصص إن  :بالقصص العالج .7

 فضـال  الميادين شّتى في معرفتهم آفاق اللغوي،وتوسع محصولهم وتُغني الجمال، تذّوق من وتمّكنهم واالبتكار،

 ذلك، إلى إضافة، الحقا القراءة نحو إيجابية اتجاهات من لديهم تنّمي وما وترفيه تسلية من لهم توّفره عّما
 

 وقلقـه  الداخليـة  الطفـل  أزمـات  تحريـك  فـي  تلعبه الذي الدور حيث من جدا مهمة عالجية وظائف فللقصة

 .لها الحلول وابتكار صعوباته إدراك على مساعدته في كما وطموحاته

 

 ُيشـعره  ما وهذا نفسها، المأساة في كائن كل شاركتي بذلكف عالجية كوسيلة األطفال مع القصص استخدام أن

 الحـق  إحقاق تعني وهي( للقصة السعيدة والنهاية .وإحباطاته وقلقه وحقده حبه في وحيدا وال غريبا ليس بأنه

 المشكلة حول المناسب الوقت في المناسبة القصة اختيار جدا المهم من  )الخطأ إصالح و الشر على الخير وانتصار

 .المناسبة
 

 أعلـى  إلـى  اإلنسـان  شـغف  يثير الذي الفن الموسيقى تبقى الفنون، كل بين من  :بالموسيقى العالج .4

 ميولـه  عـن  النظـر  بغـض  موسيقية، مقطوعة أو لحنا سماعه عند مباليا ال المرء يبقى ما فنادرا مستوياته،

 على مباشرة تؤثّر فهي ط،بحُت تحّفز، تُنّشط، تتعُِب، تُزعج، تُثير، تهدئ، الموسيقى .انعدامها أو الموسيقية

 . واإليقاع اللحن خالل من اإلنسان وفكر وجسد عواطف
 

 خاصة المكبوتة األحاسيس عن للتنفيس المثلى الوسيلة وهي شاعرالم عن للتعبير مفيدة آلية الموسيقى تعتبر

 .الكالمي التعبير على القدرة لديهم ليس الذين األطفال عند
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 عنها ّوربا يع أن يمكنهم تجاربهم، عن اآلخرين إلى التحّدث يستطيعون ال الذين األطفال  :بالرسم العالج .8

 بعـض  إيصال) اآلخرين مع للتواصل المجال لفتح أو لالرتياح وسيلة ذاته بحد الرسم يكون وقد .الرسوم بواسطة

 .)عنها التكّلم الطفل على يصعب التي المهمة الرسائل

 

 المعالِج يستطيع حيث عائلتك ارسم '"أو" نفسك ارسم» تمرين بالرسم العالج في المستخدمة التمارين أشهر من

 األسـرة،أحدهم  أعضـاء  تربط التي وتلك سرتهأب تربطه التي العالقات وطبيعة الذاتية الطفل صورة إلى التعّرف

 .باآلخر
 

 يعكـس  المسـّلحة  والنزاعـات  الحـروب  مـن  الناتجة الصادمة ألحداث تعّرضوا الذين األطفال عند الحر الرسم إن

 ومن .اآلخرين أمام بها البوح على يتجرؤون ال والتي المكبوتة مشاعرهم

 

 تشـخيص  فـي  كبيـر  بشكل قدساهم والكوارث الحروب أثناء األطفال لرسومات المعمق التحليل أن نذكر أن المهم

 األطفال هؤالء لمساعدة العالجية والبرامج للخطط العامة األطر طرح في ثم ومن والسلوكية النفسية االضطرابات

 .الخاصة أوضاعهم مع التكّيف على
 

 والصلصـال،  بـالطين  اللعـب  مثل األطفال، مع استخدامها المعلمة تستطيع أخرى إبداعية فنية تقنيات هناك

 غير المشاعر تجسيد على الطفل تساعد تنفيسية وسائل تُعت وكلها والتلصيق، القص تمارين أو بالرمل، واللعب

 .لها المرافق التوتر عن وتفّرج الواعية
 

 والصـدمات  للضـغط  التعرض من الناتجة األخرى واألعراض والفزع والقلق الخوف إن  :باالسترخاء العالج .6

  .القلب دقات وتسارع التنفس وسرعة كالتشّنج جسدية فعل ردود عادة ترافقها

 تساعدنا واالسترخاء ببطء التنّفس على قدرتنا إن إذ هذه، الفعل ردود على السيطرة على التدريب جدا المهم ومن

 .والصدمات للضغط السلبية التأثيرات من التخفيف على

 

في الكثير مـن الحـاالت ممـا     يساعدإن العودة إلى اهلل والتحلي بالصبر والعبادات حقًا   :اإليمانب العالج.           2

 .االزمات/يخفف من حاالت التوتر والقلق الذي يعقب الصدمات

 

 

 

 وآليات التفكير اإليجابي حل المشكالت آلية تمكينهم لبالغين من المهم التركيز علىتقديم الدعم للدى 
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 إستراتيجيات التكيف: 
 (4)قة عمل ور

 التكيف إستراتيجيات

 حل المشكالت إستراتيجية

دراسـة  حل المشكالت هي إحدى العمليات العقلية التي ال تظهر في العادة للعلـن ولكـن    مهارة

عنه  بصورة منطقية وتبعد هفكارأعلى ترتيب  المشارك تساعدلهذه المهارة العقلية يتها نمط

 .التشتت

 .انوار الغرفة ال تعمل ،مساًء:الوقت : مثل

 (ال يوجد إضاءة ) المشكلةإدراك : الخطوة األولى 

 (نحتاج إلضاءة) تعريف المشكلة: الخطوة الثانية 

االنـوار  /خلل في مفتاح الكهرباء/الكهرباء مقطوعة) تحديد االسباب المحتملة: الخطوة الثالثة 

 (معطوبة

التأكد من أنوار الشارع ومن ثم اإلستعانه بـالجيران لـو   ) وضع الحلول والبدائل: الخطوة الرابعة 

 (إشعال شمعة/اإلتصال بكهربائي/االتصال بشركة الكهرباء/أمكن

 (إشعال شمعة) اختيار الحل: الخطوة الخامسة 

 (القيام بالبحث عن الشمعة والقداحة وإشعالها) وضع خطة العمل: الخطوة السادسة 

ف خطوة ألخرى البد من إيجاد آلية للتقييم حتى تتجنب االنحرا يجب عند االنتقال من . مالحظة

 .عن الخطوة التالية
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 (8)قة عمل ور

 التكيف إستراتيجيات

 فكير االيجابيإستراتيجية الت

ين نبعندما نتعرض لموقف ما فإننا نحاول تفسير هذا الموقف أو في إطار حياتنا العامة 

صديقي ولم يرد علي التحية فإن أول ما يخطر على بالي هو فإذا ألقيت التحية على . أسبابه

أنه لم ينتبه لي، أو قد أقول إنه مزعوج مني  فقد أفكر . ن نفسيالبحث عن السبب بيني وبي

الخ، وقد أشعر عندها إما بمشاعر إيجابية أو ...ويتجاهلني قصدًا، أو ربما أنا شخص غير محبوب

 .سلبية حسب الفكرة التي تدور بذهني

واجه مشكلة مزعجة أو تشعر بها عندما تما هي المشاعر التي : ؤال التاليبطرح السالقيام -

 موقفًا صادمًا؟ 
 

المشاعر السلبية الناجمة عن هذه هل  اسأل ثم من المشاعر تسمية مجموعة  اقترح -

 المشكالت المزعجة أو الصدمات أمر طبيعي أم ال؟ 
 

من منا يشعر بالفرح إذا فقد مصروفه اليومي؟ من يشعر بالسعادة إذا :  سأل أسئلة من نوعاو-

 حصل على عالمات أقل مما يتوقع في االمتحان؟ 
 

أو صدمة أمر طبيعي أن المشاعر السلبية التي نشعر بها نتيجة تعرضنا لموقف مزعج  وضح ثم 

 .عند كل البشر
 

شاعر  السلبية فإذا تعاملنا معها بطريقة إال أننا نختلف عن بعضنا بطريقة تعاملنا مع هذه الم

غير جيدة فسوف تقود إلى مزيد من المشكالت وتؤدي في النتيجة إلى شكاوى جسدية كالتعب 

أما إذا تعاملنا مع . الضارة ردود الفعلن والصداع والمغص والتوتر األمر الذي يسبب المزيد م

درتنا على مواجهة المشكالت ومن المشاعر السلبية بطريقة إيجابية فإنها سوف تزيد من ق

 . قدرتنا على التحكم بأمورنا وإلى نضج شخصيتنا واتزانها
 

ناجح هو في كيفية التعامل مع مشاعره السلبية الناتجة الغير و ناجحالإن الفرق بين اإلنسان 

 .عن المشكالت
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 فيما يلي أخطاء التفكر التي مرت معنا في الجلسة السابقة والمطلوب وضع مقترح ومثال حول كيفية قلب الفكرة إلى فكرة إيجابية   

 مثال للتفكير اإليجابي البديل مثال لخطأ التفكير أخطاء التفكير

التفكير بطريقة 

إما أن ينجح كل 

 شيء وإما ال

إما أن تكون صديقي أو صديق  

 . فراس

 إما أن تؤيدني أو فأنت ضدي  

من الممكن أن تصادقني وتكون صديق فراس فهذا ال يتعارض  

 . مع ذاك

قد تؤيديني في بعض األحيان وقد تعارضني في أحيان أخرى،  

وقد تؤيد جزءًا من آرائي أو تعارض جزءًا من آرائي، وهذا أمر 

 . عادي

 سيرفض أهلي طلبي، حظي وأعرفه توقع ما هو سلبي

 

من قال أن أهلي لن يوافقوا، قد يرفض أهلي بعض الطلبات 

 ويوافقون على بعضها اآلخر، سأحاول ثم أحكم 

 كل الناس أشرار   التعميم 

 كل أصدقائي ينتقدوني  

 

 .على الرغم من أن بعض الناس أشرار إال أن بعضهم طيب أيضًا 

على الرغم من أن بعض أصدقائي ينتقدوني، لكن بعضهم اآلخر  

 ليس كذلك 

 

المبالغة في األمور  

أو التقليل من 

جعلها )أهميتها 

 (تافهة

لن أتمكن من االستمرار في الحياة  

 إذا كانت درجاتي متوسطة

 نجاحي في حل المشكلة كان صدفة  

على الرغم من أني سأتضايق من حصولي على درجة غير  

متوقعة إال أن األمور لن تسوء بسبب ذلك، وسأتجاوز هذه 

 . المشكلة

 لدي بعض المهارات الجيدة  في حل المشكالت 

اعتقاد الشخص 

أنه يعرف مسبقًا 

 ما يفكر به اآلخرون

يتصرف معي ابي بعصبية ألنه يعتقد 

 أني مقصر في دراستي 

أفسر سبب عصبية والدي علي ان استفسر منه عن سبب  قبل أن

أو سأضع نفسي . عصبيته، فربما كان هناك سببًا آخر لم أنتبه له

مكانه، ربما عانى من يوم مرهق وعندما عاد وجدني جالسًا أشاهد 

ربما يرجع سبب تفكيري أنه يعتقد أني . التلفزيون في وقت دراستي

 .  مقصر إلى شعوري أنا بالتقصير

اتباع العواطف 

 واألحاسيس

إحساسي يقول أن أمي لن تقبل  

 طلبي، األفضل أال أسألها

أشعر أن إجابتي لن تكون صحيحة  

 األفضل أال أقولها وأصمت

ما الدليل على إحساسي هذا؟ قد ال يكون إحساسي صحيحًا، علي أن 

أجمع البراهين على أنها قد ترفض والبراهين التي تقول أنها قد 

 .توافق

أين عرفت أن إجابتي لن تكون صحيحة؟ هل جربت؟ ما  من 

 الدليل على أنها صحيحة أو غير صحيحة؟ 

التفكير الكمالي أو 

 المثالي

يجب أن أصل دائمًا في الوقت  

 المحدد وإال فأنا غير ملتزم

ينبغي علي أال أرفض طلبًا وإال  

 اعتبرني الناس متكبرًا

 

إذا لم أصل في الوقت المناسب فلن ينهار العالم، قد أتأخر أحيانًا  

 . بسبب ظروف طارئة لكن هذا ال يعني أني غير ملتزم

قبولي لكل ما يطلب مني ليس دلياًل على أني متواضع، من  

الممكن لي أن أرفض بعض الطلبات أيضًا، خاصة التي قد 

 أني متكبرتتعارض مع حاجاتي، حتى لو فكر بعض الناس عني 

لوم النفس أو لوم 

 اآلخرين

أنا المسؤول عن مرض أمي فقد  

 .أهملت دروسي

لو لم يكن المكان بعيدًا لحضرت  

 في الوقت المناسب 

 

على الرغم من بعض اإلهمال لدروسي، إال أن مرض أمي ال عالقة  

 . له بي، فالسبب هو التهاب األمعاء كما قال الطبيب

بعد المكان ليس سببًا، كان من المفترض أن أخرج في وقت أبكر  

 . بقليل كي أصل في الوقت المناسب
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 (6)قة عمل ور

 إستراتيجية التواصل

 أربط/أصغي/في بداية التواصل مع االطفال اتبع إستراتيجية أنظر

 

 :بالتاليلذلك أنصح عند الدخول لمكان تجمع االطفال 

 ر مجسم لشخصية كرتونية محببة لهمبأن يكون الدخول عفوي وغير مباشر مثل أن يحض .0

بحيث تالعبهم او أن يتابعوا فلم كرتوني أو يلعبوا لعبة معروفه لهم مثل مسابقة كرة قدم أو 

 .الرقص اإليقاعي على انغام موسيقى
 

بصريًا فصنف المنعزل والعدواني  بهذه الفترة تتاح لك تحليل تصرفاتهم عبر متابعتهم .7

 .الخ..مرح الوالبكاء و

لك مكتوبة بطريقة  سميةاضع الفتة  مثاًل( كمتطوع أو مقدم خدمة)ة ال تكن مجهول الهوي.7

 . (محببة لهم مثل كتابة االسم بجوار شخصية كرتونية)مريحة لألطفال 
 

فهؤالء يحتاجون مشرف لكـل  مجموعات ،مجموعة لألطفال العدوانيين  7صنف االطفال إلى  .4

ومجموعة لألطفال االنعزاليين ويمكن وضع مشرف لـك مجموعـة    طفل أو طفلين على االكثر ،

من االطفال ،ومجموعة المشرفين لألطفال ذو السـلوك الطبيعـي تقـدر بحسـب     ( 2إلى  8من )

 .أطفال عدد مناسب 09عددهم ونوعية البرنامج ولكن أتصور أن مشرف لكل 
 

فلألطفال العدوانيين ضع تمارين حركية غير تالمسية  وتمارين مناسبة ، بيئة آمنهأخلق  .8

صبغ /بينهم مثل نقل الكرات من سله في طرف القاعة لسله أخرى في الطرف اآلخر من الغرفه

الخ ،أما بالنسبة لألطفال االنعزاليين يفضل تمارين .. لعبة سباق االكياس/المجسمات والجدران

الخ ،وبالنسبة لألطفال ذو السلوك الطبيعي ..حكواتي/ذات مثل الرسم و التلوينالتعبير عن ال

 .فننصح بالمسرح التفاعلي والرقص االيقاعي والغناء الجماعي 
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 مسرح العرائس 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى جوارب الفرح

من جوارب وأزرار بتوزيع أدوات العمل على المشاركين والمكونه  يقوم الميسر-

 .وأوراق ملونه وأقالم فلمستر وخيط وإبرة وصمغ

 .يطلب الميسر من كل مشارك صنع دميتة الخاصة وخلق تسمية ونمط حياة لها-

 

  الفئة المستهدفة  
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

مجموعات عمل مناسبة بحيث تخلق سيناريو يوزع الميسر المشاركين في إطار -

تفريغ الضغوط وخلق آلة لتنمية  .وحوار لمسرحية والقيام بتمثيل السكتش المسرحي امام المجوعة

 .المهارات وبث روح المرح

 الوقت 
 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

وتحسين الحالة يدير الميسر نقاشًا عن أهمية التمثيل ودورة الفعال في تخفيف الضغط -

 .النفسية لالطفال والكبار

 B2يعرض الميسر الفيديو المرفق بالمجلد -

 اإلحتياجات 
 أزرار ملونة/جوارب

 فلمستر أقالم/ملونه أوراق

 صمغ/إبرة/خيط

 تنبيهات

 .مدخل إلستراتيجات السيكودراما وتقنيات المسرح التفاعليالتمرين هو -

 اإلبداع والعمل المسرحي والفكههالتمرين يحتاج قدره عالية على -

 .يمكن حشي الجوارب وتحويلها إلى دمى محشية للمرح-
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  السيكودراما– Psychodrama (الدراما النفسية) 
 

 الثاني الشق أما نفسي ويعنى( Psycho) األول شقين من تتألف حيث( Psychodrama) ترجمتها السيكودراما

(Drama )الحركى التمثيل إلى تترجم التي الدراما وهى. 

 تفريـغ  فـى  األساسـية  وظيفتها تكمن حيث مبتكرة بطريقة ولكن النفسي العالج أنواع من نوعًا والسيكودراما

 التـي  أو الماضـي  فـى  له حدثت التي بالمواقف عالقة لها أدوار تمثيل خالل من الدفينة ومشاعره الفرد انفعاالت

 الشفاء له ليتحقق لحدوثها، تنذر التي العالمات توافر حيث المستقبل فى له ستحدث قد التي أو الحاضر فى تحدث

 .بداخله يدور نفسى صراع أى من

 "Jacob Levy.Moreno/مورينو ليفى جاكوب" قام* مورينو ليفى جاكوب الطبيب هو" السيكودراما" مؤسس

 كافـة  وتفيـد  هذا يومنا حتى قائمة ومازالت م 0047 عام بالسيكودراما للعالج جمعية أول أسيس، 1974 – 1889

 .بالسيكودراما العالج تقدم التي الحديثة المؤسسات

 متعـددة  بطريقـة  والجماعي الفردي الشخص عالم الكتشاف" تكنيكات" أو أساليب استخدام يتم السيكودراما فى

 تتم لكى مصمم ذو هدف نفسي درامي جانبب والتدخل ، المكبوته مشاعره عن يعبر أن فى الفرد لمساعدة األبعاد

 إلخـراج  ولمسها مخاوفهم معرفة فى مساعدتهم ثم ، الواقع فى عليها يوجدون التى بحالتهم األشخاص مواجهة

 .ووضع حل لحاالتهم لديهم ما أفضل

 شروط عمل نص مميز: 

 المعالج/المرشد دور مخرج النص/أن يكون دور المدرب .0

 يكون موجه يخدم هدف عالج الحالة المشاركةأن  .7

 يضمن تفاعل المجموعة .7

 يكون المستهدف هو بطل القصة .4

 التنوع لوسائط العمل يناسب الفئة المستهدفة .8

 التقاط ما يرشح من تصرفات المشاركين لبناء وتعديل آليات التدخل العالجي الحقًا  .6

 

 ولكن جيده ونفسية جسدية أضرار من لنواتجها االحقه المعالجات وكل مفاجئ حدث هي الصدمة إن

 .أضرارها وتخفيف لتجنبها ووسائل آليات وخلق أضرارها وتوقع توقعها هي لالزمات عالج أجود
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 االستعداد لالزمة: 

طرق الدعم النفسي للمتضررين والتدريب على اإلسعافات االولية و ئ المالجئ وآليات التعامل حال الخطلذا فإن تهي

 .أنسب طريق لتخفيف االزمات والصدماتلهو 

ى لنفسي والجسدي الواقع علتخيل آثار أي صدمة على بالغ ومقدار الضرر اا أن ننول

 طاالطفال الذين اليمتلكون آليات التعبير وتصريف الضغوالمصابين فما بالك ب

 .والتعامل مع االزمات

م بالتعبير عن والسماح لهوالكبار لذلك إن خلق وسيلة تواصل مع االطفال  

ليهم كيف يتصرفوا حال وقوع طارئ ذو أهمية بالغة مشاعرهم والتواصل معهم لتع

الصدمة وله عظيم االثر في البناء وتعزيز القدرات بعد /في تخفيف من أضرار االزمة

 .االزمة

  وقت االزمة تهدف إلىتدخالتنا:  

  الناشئه إدارة ومعالجة إحدى القضايا أو المشكالتفي مساعدة ال .0

 .تحسين الرفاه النفس اجتماعي .7

 .عالج االضطرابات النفسية .7
 

 إستجابتنا للحتياجات حال األزمات: 

 .ال يتطلب أي تدريب  >>الدعم األساسي لألفراد المتضررين  .0

 .تتطلبان الوعي بالقضايا النفسية االجتماعية >>مساعدة الجماعات ومعالجة االحتياجات الوقائية  .7

 تتطلب التدريب على  >> األولية النفسية، دعم السكان المتضررين وتنفيذ النشاطاتاإلسعافات  .7

 .اإلسعافات األولية وإلى تدريب على أساسيات الدعم النفسي االجتماعي

تدريب موسع على موضوعات معينة تتطلب  >>  تحتاج االستشارات وجماعات الدعم المستهدفة إلى  .4

 .قليةبدورها خلفية في مجال الصحة الع

 .تتطلب خلفية في مجال الصحة العقلية  >> تدخالت الصحة العقلية .8
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  (مقياس الخوف)فيرميتر 

 التمريناسم   
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى رجل الزنجبيل

له لمواقف وإحتياجات خاصه بها والمشاعر ثبعض االمبعرض يقوم الميسر 

 .المرتبطه بها

  الفئة المستهدفة   ماء|| ندويش ، عطش س|| الحاجة لألمان ، جوع || الحاجة للمحبة ، خوف || مثل بكاء 
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

للمستهدفين من برامج الدعم -

 .النفسي

 وأقل5للفئة العمرية -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

 7بتقسيم تلك الورقه لجدول من يوزع الميسر أوراق على كل مشارك بحيث يقوم -

والعامود الثالث " االحتياج"والعامود الثاني " الموقف"أعمدة ونكتب في العامود االول

 "المشاعر"

مواقف متفرقة من الحياة  8يقوم الميسر بحث كل مشارك بإختيار عدد من -

 .والحتياجات التي ترتبط بها والمشاعر التي تنتابك أثنائها

لألزمات وتحضير ردود االستعداد 

 الفعل

 الوقت  
 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

 لتلك ضعيحاول أن يومة مواقف من واقع االز 8تعراض سا ب يقوم الميسر-

إحتياجات  وحاول أن تضع ى الشخصخفف من آثارها علت نحلول يمكن أ المشاعر

 .مواجهتها/قف وآليات للعامل معهالهذه الموا

 اإلحتياجات   
 القص/أقالم/كروت ملونة

 تنبيهات

 :الخطوة الرابعة

يقوم الميسر بتوزيع إحتياجات التمرين على المشاركين ثم الطلب منهم طوي -

طيات ثم يقومون برسم رجل كعك الزنجبيل عليها ثم  8االوراق الكبار  لعدد 

رجال  8من عدد من  يقومون بقصها حتى يتشكل لدينا عدد متكرر ومتسلسل مكون

 .كعك الزنجبيل

يقوم الميسر بحث المشاركين على تلوين رجال الزنجبيل بداية من اللون االبيض -

من المشاعر ) الخطورة ثم كتابة عليها نوع المشاعر/إلى االحمر حسب درجة الحدة

 .وتحتها نقوم بكتابة الحلول (التي إنتقيناها في الخطوة الثالثة 8الـ 

ب لحدوث حاالت مشابهه لما كتبه االطفال واالستجابة المقترحه تتم التجري-

 .وتعديلها لو إقتضى االمر

التمرين يحتاج قدره عالية على إدارة المجاميع وبث روح الحماس فيها ،وأقترح هنا -

إختراع شكل معين من التصفيق او أغنية يرددها الفريق عند كل مفصل من مفاصل 

 .العمل

 



 __________________________________________الدعم النفسي  دليل 

_____________________________________________________________________________________ 

 ( +067 - 082277759:  موبايل   ||   alz3eim@gmail.com: بريد إلكتروني )محمد إياد الزعيم .الحقوق محفوظة للمدرب د

صفحة
 ||

 
4
7

 

 (6) قة عملور

 "0"دراسة حالة 
 .خطير سير لحادث تعّرض عندما عمره من الثالثين في رامي كان

 

 الخلـف،  مـن  الدّراجـة  حافلة فصدمت. الخلفّي المقعد على صديقه و النارّية دّراجته راكبًا كان

 .عنها وصديقه رامي فسقط

 

 الشديد الحزن من أيام بضعة بعد. الحافلة عجالت تحت يقتل صديقه رأى عندما رامي وارتعب

 وفجأة السوق، في يتجّول كان عندما ذلك ابتدأ. الخوف من نوبات يعاني رامي بدأ والصدمة،

 .بشّدة يخفق قلبه بأّن وشعر التنفس في ضيق انتابه

 

 القلـب  فـي  بمشكلة يصاب أن من قلقًا رامي ،فأصبح القلب في مشكالت من يشكو والده وكان

 فـي  كـوابيس  رامي تراود وبدأت. سليم قلبه أّن بّينت اختبارات بإجراء الطبيب عليه أشار. أيضًا

 حتـى  تراوده الحادثة صور وكانت. لها تعّرض التي الحادثة مشهد أمامه يتكّرر بحيث النوم، أثناء

 يشـعر  وأخـذ . النوم في اضطرابًا يعاني وبدأ. والتوّتر بالخوف فيشعر مستيقظًا، يكون عندما

 .االنتحار في برغبة

 

 Post.الصـدمة   بعـد  مـا  حـادث يسـمى اضـطراب    إلى يتعّرض أن بعد المرء يصيب قد الذي القلق من يعاني رامي المشكلة؟ هي ما

Traumic Stress Disorder-PTSD 
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 (2) قة عملور

 " 7"دراسة حالة 

 القرية غادروا قد أوالدها وكان .عام قبل فجأة شريكها توّفي والخمسين، الثامنة في امرأة سلمى

 .كبيرة مدينة في العمل عن بحثًا

 

 وأخـذت . أوالدهـا  ومغادرة شريكها وفاة بعد شهّية وفقدان أرق حاالت تشهد بدأت ما وسرعان

 إلى دفعها ،ما الجسدية االضطرابات من ذلك وغير المعدة في وآالم الظهر في وآالم بصداع تشعر

 .وفيتامينات منّومة حبوبًا لها ووصفوا بخير إّنها لها فقيل. المحلّية العيادة زيارة

 

 أسـبوعين  غضـون  فـي  ثانية ساء نومها أّن غير. النوم في سّيما ،ال الفور على بتحّسن شعرت

 إلـى  شهور، لعدة ذلك واستمّر. والحقن المنّومة الحبوب من المزيد لها وصفوا. العيادة فراجعت

 .منّومة حبوب دون من النوم عن عاجزة أصبحت أن

 

 حالتهـا  عـن  العيـادة  طبيـب  يسـأل  لـم . ووحدتها شريكها وفاة من ناتجًا لالكتئاب"  جسديًا"  عارضًا  سلمى تعاني المشكلة؟ هي ما

 .المنّومة الحبوب إدمان إلى دفعها منّومة ،ما حبوبًا وأعطاها العاطفّية
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 Do’s&Don’ts 

 تمرينرقم ال  
 

 الخطوات

 :الخطوة األولى لمقدمي الخدمةنصائح 

 "2"و " 6"يقوم الميسر بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين ويوزع عليهما ورقتي العمل  -

ثم يطلب منهم القيام بتمثيل االدوار المحكي عنها في القصتين ومن ثم إقتراح آلية 

  الفئة المستهدفة   .التدخل النفسي والدعم النفسي
 .الدعم النفسي لمتطوعي-

 79+العمرية للفئة -

 الهدف   
 :الخطوة الثانية

يقدم المسير محاضرة تعريفية عن االسعاف النفسي االولي وآليات العمل وطرق -

تقديم الدعم،ثم يطلب من المجموعة إعادة تعديل آلية التدخل التي قاموا بها في 

 .الخطوة االولى

السابقة من تمريني ينبه المسير المشاركين لضرورة اإلستفادة من الخبرة -

 .عند صياغة خطة التدخل" التركيز"و " اإلتصال"

 

اإلسعاف النفسي األولي هو استجابة إنسانية داعمة تقدم الناس في معاناة أو من "

 "يحتاجون إلى الدعم

االستعداد لألزمات وتحضير ردود 

 الفعل

 الوقت  

 :الخطوة الثالثة دقيقة 48

 هالميسر محاضرة حول مايجب أن يفعليقدم على وقع آليات التدخل المقترحه 

 .المرشد أو ال يفعله أثناء االسعاف النفسي والدعم اإلجتماعي

 "إفعل"          

 كن صادقا ومحل ثقة .0

 احترم حق الناس باتخاذ قرارتهم الخاصة .7

 كن على دراية وضع جانبا أحكامك المسبقة .7

 ه حتى لو رفضوا المساعدة اآلن فيمكنهم الحصول عليها متى أرادواكن واضحا مع الناس أن .4

 احترم خصوصية الناس وابقي حكاياهم سرية .8

 تصرف بشكل الئق أخذا بعين االعتبار ثقافة الناس وأعمارهم والنوع االجتماعي  .6

 التزم الحياد في مواقفك أثناء العمل .2

 "ال تفعل"

 ال تشرح عالقتك بهم كشخص يقدم المساعدة .0

 ال تطلب من الناس أي مبالغ أو خدمات مقابل مساعدتهم .7

 التعطي وعود كاذبة أو معلومات غير صحيحة .7

 ال تبالغ بالتعبير عن مهاراتك .4

 ال تجبر الناس على تقبل المساعدة وال تستعجلهم .8

 ال تضغط على الناس لكي يخبروك حكاياهم .6

 ال تروي حكايا الناس مع األخرين .2

 بسبب تصرفاتهم أو أحاسيسهم ال تصدرا أحكاما على الناس .5

 ال تعبر عن مواقفك الشخصية .9

 اإلحتياجات   

 أوراق العمل-

 جهاز عرض/كمبيوتر-

 تنبيهات

 سعاف النفس االولي والدعم اإلجتماعي وآلية تقديمهاالالتمرين هو لتعريف -

 .تترتب على تقديم الخدمةالمحاظير التي و
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 اإلسعاف النفسي األولي:  
 

 يشمل ،معاناة أو من يحتاجون إلى الدعم اإلسعاف النفسي األولي هو استجابة إنسانية داعمة تقدم الناس في

 ”األمد قصير النفسي العالج” من طويل ألمد التعافي على الناس مساعدة على قدرة أكثر تبدو التي العوامل

 :وتتضمن
 .واألمل الهدوء اآلخرين، مع التواصل باألمان، الشعور –

 .والعاطفي الجسدي، المجتمعي، الدعم إلى الوصول –

 .وجماعات كأفراد أنفسهم مساعدة على بالقدرة والشعور –

 

 إطار عمل االسعاف النفسي االولي: 

 
 

  من يمكنه تقديم االسعاف النفسي االولي؟: سؤال 

المهنيين مثل األطباء يمكن تدريب العديد من الناس، لتقديم اإلسعاف النفسي األولي، على نحو فعال بما فيهم 

ولكن الحظ أن ليس . النفسانيين، واالختصاصيين النفسيين واالجتماعيين، المعلمين والعاملين في مجال الصحة

  فقط المهنيين هم من يمكنهم القيام بهذه المهمة
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 تنويه:  
 

ؤثر إيجابيـًا علـى الصـحة    تقلل التوتر والمتاعب وتوالتي  العالقات التي تمنحنا الدعم االجتماعيالى نحتاج  .0

 .ت والمشكالت والصعوبات الحياتيةبالعافية و يسهل التخلص من التوترا واإلحساس

 .أن تساعد المشاركين بتحسين واقع بيئتهم أو على خلق شبكة دعم  لهمعلى لذا تنبه بعد التدريب -

 تعـاطي المخـدرات أو شـرب   مصدومين سلوكيات غريبة لم يتبنوها سابقًا مثل ضغط الصدمة يتبنى التحت  .7

 الخ..الكحوليات أو التدخين 

 .لذا تنبه أن ذلك يمكن أن يتحسن بعد غياب عوامل التأثير ولكن حاول الحد منه ونصحه-

في إطار االزمة تخلق تجمعات سكانية بديلة نتيجة لعوامل النزوح او الهجرة والتي تضـمن خلـيط مـن كـل      .7

مثـل االغتصـاب والعمـل    )أو حتـى البـالغين    لألطفالت إضافية المناطق والثقافات وهنا قد تحدث صدما

وقد يتصرف البالغين تصرفات غريبة بدافع حماية االطفال او حماية بقية االسرة ( بالسخرة أو كرقيق أبيض

 (مثل زواج القاصرات او بيع بعض االطفال أو تسخيرهم للعمل في البغاء)

وحاول مساعدة االسرة قدر االمكان وإن كان الضرر بالغ على االطفـال   لذا تنبه أن ال تحكم على التصرفات مباشرة-

 .حاول أن تجد لهم  أسر بديله أو مالجئ

 كضغط االزمات يثقل الواقع على الشخص السليم  وتنقص موارده االساسية مثل الغذاء والدواء فما بالتحت  .4

 .بالشخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو المهشمين  أو مصابي االيدز  أو النساء

 .لذلك أولي اإلهتمام المناسب لهم وحاول توفير متطلبات الحياة االساسية لهم وإخلق شبكة دعم لهم-

لى إن أحد إستراتيجيات مواجهة الضغوط هي التكيف وهو يختلف من شخص ألخر والدليل هنا  يلقي الضوء ع .8

 .أسلوبين كمدخل للتكيف وهما مهارة حل المشكالت ومهارة التفكير اإليجابي

لذا من المهم التعمق بتمكين المشاركين من هذه اآلليات لمساعدتهم على التكيف أو خلـق آليـة أخـرى مثـل     -

 الخ...التمكين الحرفي أو توكيد الذات

 .ء مع أو بدون موسيقاتأكد من ختام كل جلسة بتمرين تنفس عميق أو تمرين استرخا .6
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  مرشد/كمدرب خطتكضع: 
 

بناء على الدورة التدريبية يرجى وضع تصورك لجلسة دعم لفئة محدده من متلقي الدعم النفسي االجتماعي ممن 

 .وقعت عليهم أزمة أو صدمة نفسية

 مساعدة لخطة العمل نويهاتت: 

 النفسي لكاالولي ضع تصور واضح لإلسعاف  .0

 إطار للمشاعر للمستهدفين وتعريف األزمة وما ينتج عنها من صدماتضع تصور الستخالص  .7

 ضع خطة عملية للتواصل واإلنصات لتقديم الدعم مناسبة لفئة العمرية من المستهدفين .7

 صمم خطة عملية لخلق بيئة تساعد على تحسين حياة تلك الفئة العمرية من المستهدفين .4

 من مهارات التكيف ضع خطة للتعامل مع الفقد وتمكين المستهدفين .8

 ضع تصور للتحويل الحاالت الحادة لمرشدين نفسيين أو أطباء نفسيين .6

 ضع خطة لتفريغ مشاعرك بعد كل عملية دعم .2

 

 قم بتحليل مسبق واجمع معلومات كافية عن الفئة المستهدفة والمكان والزمان المناسبين 
 

 مناسبة للفئة المستهدفة وأن يكون التدريب ضمن مدرسة التدريب  التمارين كونتذكر ان ت

 .التفاعلي
 

 جدول مساعد للتحضير لبرنامج العمل: 

 التنبيهات الوقت االحتياج الشرح مرحلةال الهدف الخطوة
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 مراجعال: 
 

 العربيةورشة الموارد  -فيكرام باتل -للجميع دليل الصحة النفسية 

 ورشة الموارد العربية–ريتا مرهج -والطوارئ النزاعات في األطفال دعم 

  ورشة الموارد -ناعومي ريتشمان( التواصل مع االطفال)كيف نساعد االطفال في ظروف الضيق والنزاعات؟

 العربية

 مكتب سوريا/اليونسيف –سامر رضوان .د -دليل برنامج مهارات التكيف وإدارة الضغوط 

 مرصد نساء سوريا-مطاع بركات.د –النفسي االولي لضحايا الصدمات والكوارث  االسعاف 

  الهالل االحمر القطر-مأمون المبيض.د –التعامل مع االطفال وقت االزمات 

  دليل للوالدين -مساعدة األطفال على الشفاء من آثار الصدمة والخسارة بعد اإلصابة بالحروقدليل

 ذي فينيكس سوساِيتي فور ِبرنِ  سرفايفرز-برونسون غن َ مي-والقائمين على الرعاية

  النفسية بالصدمة للمصابين النفسية الرعاية على للقائمين األولي النفسي واإلسعاف الدعم مبادئدليل 

 العراق في العالمية الصحة منظمة مكتب-ولكوارث العنف حوادث عن الناجمة

 Psychological first aid: Guide for field workers -for I. World Health Organization. 

II. War Trauma Foundation. III. World Vision International. 

 PPT not of IMC Libya PFA  Arabic Non-Specialized Version-KW edits 10-31-11 

 PPT note of training on PFA for miss Hanadi Massalkhi, BSN, MSN-Psychiatry 

and Mental Healt 

 


