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مقدمة
ّ

ما هي اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال؟
ميكن إعطاء اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال يف مجموع ٍة واسعة من السياقات املختلفة .فمن املالئم استخدامها يف خالل حالة
طوارئ ،أو مبارش ًة بعد ٍ
حدث مفصيل ،مثل حاالت الطوارئ الكربى كالتسونامي ،أو الزلزال ،أو يف النزاعات ،أو الحرب .وهي مالمئة
مؤسسة إنقاذ الطفل ،واملنظّامت الرشيكة،
أيضً ا يف خالل أو بعد أزمة تصيب مجموعة صغرية من األفراد .كذلك ،ميكن لطاقم عمل ّ
األخصائيني أن يقدّموا اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال كتدخّل أ ّول وفوري يف عملهم مع األطفال املستضعفني يف
وغريهم من
ّ
سياق غري مرتبط بالطوارئ ،مثل األطفال الذين تع ّرضوا إلساءة جنسية أو جسدية ،أو لإلهامل ،واألطفال الذين يف نزاع مع القانون،
أو بعد الحوادث.
بالتايل ،ميكن أن يجري التدريب عىل اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال كجزء من استجابة فورية أو كجزء من نشاط لبناء القدرات
يف مجال االستعداد للكارثة يف املناطق املع ّرضة للطوارئ ،وأيضاً عند إعداد طاقم العمل عىل الالئحة العاملية لالستجابة للطوارئ.
مؤسسة إنقاذ الطفل :برنامج ليوم واحد
التدريب حول اإلسعافات األ ّولية النفسية من ّ
ملؤسسة إنقاذ الطفل ملدّة يو َمني
هذا التدريب ليوم واحد هو
تدريب مكثّف حول اإلسعافات األ ّولية ،يستند إىل التدريب األسايس ّ
ٌ
حول اإلسعافات األ ّولية النفسية للمامرسني يف مجال األطفال .وهو يقو ُم عىل عمليات تكييف لإلسعافات األ ّولية النفسية امل ُستخدَمة
يف اليابان ،والدمنارك ،وأملانيا ،وسويرسا.
وتتض ّمن عدّة األدوات التدريبية هذا الكت ّيب ،ومجموعة من  52رشيحة عرض  ،PowerPointوخمس أوراق توزيع.
يقدّم هذا التدريب للمامرسني يف مجال األطفال مجموعة مهارات وكفاءات متكّنهم من الح ّد من الضيق األ ّويل الذي يعاين منه
األطفال نتيجة الحوادث ،والكوارث الطبيعية ،والنزاعات ،واألحداث املفصلية األخرى .ويتض ّم ُن التدريب:
•
•
•

تقنيات تواصل لتوفري الطأمنة واملواساة لطاقم العمل الذي يعمل مبارش ًة مع األطفال الواقعني يف الضيق
نصائح وإرشادات لطاقم العمل الذي يعمل مع األهل ومقدّمي الرعاية األ ّوليني لألطفال الواقعني يف الضيق
اقرتاحات ألساليب من أجل دعم طفل يف الضيق.

ٍ
كرشط مسبق أن يكون جميع املشاركني قد أمتّوا تدريبًا حول حامية الطفل قبل التدريب حول اإلسعافات األ ّولية النفسية.
ويُفرتَض
كل من
مؤسسة إنقاذ الطفل أيضً ا تدري ًبا ليومٍ واحد حول إدارة الضغط النفيس لطاقم العمل .فيمكن إضافته إىل ّ
ولقد ط ّورت ّ
التدريب ليوم واحد والتدريب ليو َمني حول اإلسعافات األ ّولية النفسية.
ما هو الفرق بني التدريب ليوم واحد والتدريب ليو َمني حول اإلسعافات األ ّولية النفسية؟
يتمثّل الفرق الرئييس بني التدريب ليوم واحد والتدريب ليو َمني حول اإلسعافات األ ّولية النفسية يف أ ّن التدريب األسايس ليو َمني
ٍ
معلومات ونشاطات نظرية وعملية يف الوقت نفسه .أ ّما التدريب ليوم واحد فريكّ ُز بشكلٍ رئييس عىل النشاطات
ينطوي عىل
1
العملية.
فيفصل املبادئ والتقنيات الرئيسية
يقدّم التدريب ليو َمني حول اإلسعافات األ ّولية النفسية رش ًحا شامالً لإلسعافات األ ّولية النفسيةّ ،
لتوفري اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال (ومقدّمي الرعاية لهم).

"مؤسسة إنقاذ الطفل – تدريب حول اإلسعافات األ ّولية النفسية للمامرسني يف مجال األطفال :التدريب ليو َمني
 1التدريب حول إدارة الضغط النفيس ُمد َرج ضمن ّ

6

اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال

عتب التدريب ليوم واحد حول اإلسعافات األ ّولية النفسية مالمئًا إذا كان املشاركون ميتلكون مسبقًا معارف أساسية وخربات حول
يُ َ
لألخصائيني يف مجال الص ّحة والرتبية الذين لديهم إملام بنم ّو الطفل.
مناسب ج ّيدًا
ردود فعل األطفال يف األزمة .فهو مثالً
ّ
ٌ
وبالتايل فإ ّن اختيار تدريب اإلسعافات األ ّولية النفسية الذي يجب تطبيقه يعتم ُد عىل الخربة السابقة للمشاركني الذين تد ّربهم.
كميس للتدريب ليومٍ واحد ،نويص بأن تش ّجع املشاركني عىل االطّالع عىل التدريب ليو َمني املتوافر عىل شبكة االنرتنت قبل هذا
ّ
التدريب.

ليوم واحد
برنامج التدريب حول اإلسعافات األ َّولية النفسية ٍ
التوقيت
9.00 - 8.30
9.45 - 9.00

الجلسات
الوصول والتسجيل
الجلسة 1
الرتحيب واملقدّمة

10.45 - 9.45

الجلسة 2
ما هي اإلسعافات األ ّولية النفسية
لألطفال؟

11.00 - 10.45
12.30 - 11.00

اسرتاحة قهوة
الجلسة 3
ردود فعل األطفال عىل األزمة
اسرتاحة الغداء

13.30 - 12.30
14.15 - 13.30

الجلسة 4
تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل
إسعافات أ ّولية نفسية
اسرتاحة قهوة

14.30 - 14.15
16.30 - 14.30

الجلسة 5
تقنيات اإلسعافات األ ّولية النفسية
– التواصل مع األطفال الواقعني يف
الضيق

16.45 - 16.30

الجلسة  6خالصة

17.00

شك ًرا ملشاركتك!

النشاطات
 1.1نشاط تحفيزي (الشمس ترشق دامئًا عىل)
( 15دقيقة)
 1.2برنامج التدريب والهدف العام لليوم (20دقيقة)
 1.3القواعد األساسية ( 10دقائق)
 2.1مقدّمة عن اإلسعافات األ ّولية النفسية ( 15دقيقة)
 2.2مبادئ للعمل يف اإلسعافات األ ّولية النفسية (املراقبة،
واإلصغاء ،وإقامة الصلة) ( 60دقيقة)
 2.3شبكة العنكبوت – إقامة الصالت محلّ ًيا ( 15دقيقة)
 3.1نشاط تحفيزي (التقاذف الجامعي أو نشاط التنفّس
التحفيزي) ( 15دقيقة)
 3.2عمل جامعي ولعب أدوار حول ردود فعل األطفال عىل
األزمة ( 75دقيقة)
 4.1نشاط تحفيزي (القلم داخل الق ّنينة) ( 15دقيقة)
 4.2تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل إسعافات أ ّولية نفسية
( 30دقيقة)
 5.1كيفية التواصل مع األهل ومقدّمي الرعاية الواقعني
يف الضيق ( 20دقيقة)
 5.2تقنيتان للتواصل الناشط ( 20دقيقة)
 5.6كيفية التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق
( 20دقيقة)
 5.7لعب أدوار باستخدام تقنيات التواصل الناشط ( 60دقيقة)
 6.1الرسائل املستخلصة والدليل الجيبي ( 20دقيقة)
 6.2خالصة ( 10دقائق)

املواد الالزمة للتدريب :رشائح عرض  ،powerpointواألفالم املص ّورة  1و ،2وأوراق التوزيع  ،5-1و 10طابات صغرية ،وكبكوب من
الحبال أو الخيوط ،ولوح ّقلب ،وأوراق وأقالم.
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وحدة التدريب
الجلسة 1

الرتحيب واملقدّ مة
الغرض
أن يفهم املشاركون مضمون التدريب وأن يع ّرفوا بأنفسهم
املواد الالزمة
طابة ،ورقة التوزيع  ،1الرشائح 3-1
 1.1لعبة التقدميات "الشمس ترشق دامئًا عىل"
الغاية
مساعدة املشاركني عىل تحديد األمور املشرتكة بينهم وتشجيع املشاركني عىل رؤية أنّهم فريدون ومختلفون
عن بعضهم البعض أيضً ا.
املواد الالزمة
مساحة وطابة أو غرض آخر ل َر ْميِه والتقاطه.


للميس :هذا النشاط هو فرصة ممتازة لتعلّم املزيد ع ّمن يوجد يف املجموعة .وبالتايل ،يجب التفكري حول ما تو ّد
مالحظة
ّ
اكتشافه عن املجموعة كجزء من تحضريك قبل ورشة العمل.

 .1نر ّحب باملشاركني .نخطو إىل داخل الدائرة ،ونع ّرف عن أنفسنا فنقول اسمنا واسم املنظّمة التي نعمل أو نتط ّوع معها.
كل بدوره.
ث ّم نرتاجع ونطلب من الجميع أن يفعل كام فعلناٌّ ،
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 .2نأخذ الطابة ونطلب إىل املشاركني أن يقفوا عىل شكل دائرة ،ونرشح لهم أنّنا اآلن سوف نقرأ جمل ًة تبدأ بالكلامت التالية:
تصح بالنسبة إىل أحد األشخاص يف املجموعة ،يجب أن يخطو خطو ًة إىل األمام.
"الشمس ترشق دامئًا عىل ."...إذا كانت الجملة ّ
وقبل قراءة الجملة التالية ،يُطلَب إىل األشخاص الذين خطوا إىل األمام أن يرجعوا ويشكّلوا دائر ًة كبرية من جديد.
يخصه إذا
أي يش ٍء ّ
 .3نشدّد عىل أ ّن القيام بخطوة إىل األمام أو البقاء يف الدائرة هو أم ٌر طوعي – فال أحد ُمرغَم عىل الكشف عن ّ
مل يرغب يف ذلك.
.4
•
•
•
•
•
•
•

الخاصة التي ترتبط بحياة املشاركني :الشمس ترشق دامئًا عىل...
نقرأ بعض الجمل التالية أو نع ّد جملنا
ّ
كل شخص يعتقد أ ّن األطفال والشباب مه ّمون متا ًما كالراشدين.
ّ
كل شخص لديه قريب يف ٍ
بلد آخر.
ّ
كل شخص ينتعل جوارب زرقاء.
ّ
كل شخص شعر يف مرحل ٍة معيّنة من حياته بعدم األمان.
ّ
كل شخص استيقظ قبل السابعة صبا ًحا.
ّ
املحل إلخ).
كل شخص يعيش يف ( xxإسم البلدة/املجتمع ّ
ّ
يحب تناول الطعام اللذيذ.
ّ
كل شخص ّ

 .5بعد أن يعتاد الجميع عىل النشاط ،نرشح أنّنا سوف نرمي الطابة اآلن نحو ٍ
الخاصة التي يجب أن تُجيب
شخص ميكنه قول جملته ّ
بكل بساطة أن يرمي الطابة نحو شخص آخر.
املجموعة عليها .إذا مل يستطع الشخص الذي يلتقط الطابة أن يفكّر يف جمل ٍة ما ،ميكنه ّ
أي شخص ،كام ال يجب أن تكون شخصي ًة جدًا .ويجب
هام :يجب أن نوضح للمشاركني أنّه ال ينبغي أن تشكّل الجمل إساء ًة إىل ّ
كل مشارك عىل الفرصة لطرح جمل ٍة مع ّينة إذا كان يرغب يف ذلك.
الحرص عىل أن يحصل ّ
 .6نطلب إرجاع الطابة بعد أن يكون الجميع قد حصل عىل فرصة لطرح جمل ٍة معيّنة ،ث ّم نقوم بطرح جمل أكرث حساسي ًة وتح ّديًا
بقليل ،ترتب ُط بالظروف املحدّدة التي يواجهها املشاركون ،مثل الكوارث ،أو النزاعات ،أو الفقر.
أمثلة عن الجمل:
الشمس ترشق دامئًا عىل...
كل شخص عايَش حربًا.
ّ
•
كل شخص كان عليه االنتقال إىل مكان مختلف يف خالل أزم ٍة مع ّينة.
ّ
•
كل شخص اخترب زلزاالً (أو كارثة أخرى).
ّ
•
كل شخص خرس أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء بسبب املرض.
ّ
•
كل شخص م ّر يف أوضا ٍع مخيفة حيث تع ّرض لألذى أو حيث كان خائفًا من التع ّرض لألذى.
ّ
•
يجب اختيار األمثلة األكرث مالءمةً ،فهذا يساعد عىل رشح أسباب عقد ورش العمل هذه ،واإلقرار بالتحدّيات التي يواجهها املشاركون.
كل مشارك قد حصل عىل فرصة لتقديم جملة ،يجب أن نطلب إعادة الطابة.
 .7بعد أن يكون ّ
.8
•
•
•

نش ّجع عىل التأ ّمل حول النشاط عرب طرح األسئلة التالية:
كيف وجدتم هذا النشاط؟ ما الذي كان جيّدًا أو مفيدًا؟ ما الذي مل تحبّونه؟
ما الذي تعلّمتموه من هذا النشاط؟
ما هي بعض األمور املشرتكة بينكم؟ وما هي بعض االختالفات؟
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 1.2برنامج التدريب وأهداف اليوم
الغاية
تعريف املشاركني عىل برنامج التدريب والهدف العام لليوم.
املواد الالزمة
ورقة التوزيع ( 1برنامج التدريب) .رشائح العرض .3-1
نعرض الرشيحتَني  1و ،2ونر ّحب م ّرة جديدة باملشاركني ،ونشكرهم عىل االنضامم إىل جلسة التدريب حول اإلسعافات األ ّولية
النفسية لألطفال .ث ّم نعود إىل ذكر النشاط السابق ونسلّط الضوء عىل فكرة أ ّن القاسم املشرتك بينهم جميعاً هو أنّهم حرضوا
للتعلّم عن اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
نرشح أنّ الهدف العام من التدريب يتمثّل يف متكني املشاركني من التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق .وهذا سيسمح
للمشاركني بأنّ يشعروا بالثقة حيال تهدئة األطفال وحيال كسب املعلومات الها ّمة بشأن احتياجاتهم.
نرشح ما ييل" :قد يُحدث تقديم اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال فارقاً كبريا ً جدًا يف ردود فعل األطفال عىل حدث أزمة ،فورا ً
بعد حصوله وعىل املدى البعيد .فيمكن لإلسعافات األ ّولية النفسية أن تساعد األطفال عىل التأقلم والتك ّيف بشكل أفضل عند
وتغيات كبرية".
مواجهة تحدّيات ّ
"سنتحدّث اليوم عن ماهية اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال ،و َمن تستهدف ،وكيفية تقدميها لألطفال ،وأهلهم ،ومقدّمي الرعاية
لهم .أنتم هنا للمشاركة يف برنامج تدريب ليوم واحد .ويف خالل هذا التدريب ،سوف أنقل إليكم بعض املعلومات امل ُعدّة سابقاً،
لك ّننا سنتعلّم جميعنا من بعضنا البعض عرب املشاركة يف نشاطات جامعية ونقاشات عا ّمة".
ست جلسات:
نعرض الرشيحة  3ونعطي ورقة التوزيع  1برنامج التدريب .ونرشح ما ييل" :يتض ّمن تدريب اليوم ّ
•
•
•
•
•
•
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يف الجلسة  ،1سيكو ُن هناك ترحيب ومقدّمة موجزة عن تدريب اليوم
يف الجلسة  ،2سوف نتعلّم عن اإلسعافات األ ّولية النفسية ومبادئ العمل :املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة
يف الجلسة  ،3سوف نقوم بعمل جامعي ولعب أدوار حول ردود فعل األطفال عىل األزمة
يف الجلسة  ،4سوف نتعلّم كيفية تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية
يف الجلسة  ،5سوف منارس مهاراتنا يف التواصل الناشط
يف الجلسة  ،6سوف نلخّص مجريات اليوم ونختتم التدريب".

اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال

رسية
 1.3القواعد األساسية  /التوقّعات املتبادلة  /ال ّ
الغاية
االت ّفاق بشأن القواعد األساسية من أجل تعزيز الثقة واالحرتام املتبادل بني املشاركني.


املواد الالزمة

لوح ّقلب ،أقالم تعليم.


للميس :أكتب القواعد األساسية املقرتحة أدناه عىل ورق لوح ّقلب قبل بدء الجلسة.
مالحظة
ّ

كميس بإيقاف املحادثة يف
نرشح ما ييل" :وقتنا ضيّق ،ولدينا معلومات كثرية علينا إيصالها اليوم ،لذا يُرجى أن تعرفوا أنّني إذا ُ
قمت ّ
أي وقت ،فهذا ال يعني أ ّن املعلومات التي ت ُناقَش غري صالحة أو مه ّمة".
ّ
"يجب إدراج بعض القواعد األساسية الجوهرية إلنشاء بيئة تدريبية مسلّية ،وآمنة ،ودامجة ،ومنها:
•
•
•
•
•
•
•

نصغي إىل أترابنا وال نقاطع كالمهم.
نضحك مع اآلخرين وليس عليهم.
يحق للجميع إبداء رأيهم ،حتّى لو تعارض مع رأينا.
ّ
ال أحد مجرب عىل تشارك مشاعره أو آرائه إذا مل يرد ذلك ،لك ّننا نش ّجع الجميع عىل االنخراط بشكلٍ ناشط.
الرجاء طلب اإلذن قبل التقاط الصور وتصوير األفالم.
ألي معلومات يُكشف عنها وتشري إىل أ ّن أحد األطفال أو األشخاص مع ّرض لخطر األذى مبا يتوافق مع متطلّبات
تت ّم االستجابة ّ
الخاصة باملنظّمة أو السياسات الوطنية بشأن الحامية.
اإلبالغ
ّ
رسية".
تبقى املعلومات الشخصية التي يت ّم تشاركها يف هذا التدريب ّ

القلب.
أي اقرتاحات لقواعد أساسية إضافية ،ونكتبها عىل اللوح ّ
نسأل املشاركني ما إذا كانت لديهم ّ
رسية قائلني" :إ ّن مكان التدريب هذا هو مساحة آمنة شخصية .وبالتايل ،نعامل بعضنا البعض بلطف
ونسلّط الضوء عىل قاعدة ال ّ
كل ما تريدونه ،ولن يتشارك أحد مسائلكم الشخصية
واحرتام ونتقبّل اآلراء املختلفة .هذا يعني أيضاً أ ّن بإمكانكم أن تشاركونا ّ
والخاصة خارج مكان التدريب هذا .من امله ّم أن نتّفق جميعنا عىل هذا األمر ألنّه س ُيشعرنا جميعنا باألمان والراحة يف التشارك".
ّ
مبؤسسة
"إذا أردتم أن تعرفوا املزيد عن مبادئ التيسري املسلّية ،واآلمنة ،والدامجة ،ميكنكم إيجاد ذلك يف وحدة التدريب
ّ
الخاصة ّ
مبؤسسة إنقاذ الطفل".
إنقاذ الطفل ملدّة نصف يوم حول مهارات التيسري 2.ميكن تنزيل الكتيّب يف مركز املوارد
ّ
الخاص ّ

مؤسسة إنقاذ الطفل.2016 ،
 2مسلّية ،وآمنة ،ودامجة :وحدة تدريب ملدّة نصف يوم حول مهارات التيسريّ ،
http://resourcecentre.savethechildren.se/ library/fun-safe-inclusive-half-day-training-module-facilitation-skills
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الجلسة 2

ما هي اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال؟
الغاية



تعريف املشاركني عىل اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال ومبادئ العمل :املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة
املواد الالزمة
رشائح العرض  3 .12-4ألواح ّقلبة كبرية وقلم تعليم .ورقة التوزيع ( 2إقامة الصالت محلّ ًيا) ،كبكوب من الحبال
أو الخيوط.

 .2.1مقدّ مة عن اإلسعافات األ ّولية النفسية
الغاية
التعريف مبفهوم اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
املواد الالزمة
رشائح العرض 10-4
نستخدم رشيحة العرض  4لتقديم الجلسة.
نسأل املشاركني ما الذي يعرفونه عن اإلسعافات األ ّولية النفسية .ونقرأ التعريف عىل رشيحة العرض " :5اإلسعافات األ ّولية النفسية
هي "استجابة إنسانية داعمة ألشخاص يتع ّرضون للمعاناة وقد يكونون بحاجة إىل الدعم".
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نقرأ رشيحة العرض " :6اإلسعافات األ ّولية النفسية تشمل:
• تقديم الرعاية واملساندة العمليتَني من دون تطفّل.
• تقدير احتياجات ومخاوف األشخاص الواقعني يف الضيق.
• مساعدة الناس عىل تلبية احتياجاتهم األساسية (مثالً :الغذاء واملاء ،واملأوى ،واملعلومات).
• إراحة الناس ومساعدتهم عىل الشعور بالهدوء.
• مساعدة الناس يف الوصول إىل املعلومات ،والخدمات ،والدعم االجتامعي ،عن طريق تشا ُرك املعلومات.
• حامية الناس من التع ّرض ملزيد من األذى".
ونقرأ رشيحة العرض  :7اإلسعافات األ ّولية النفسية ليست:
• أمرا ً ال يقوم به إال املحرتفون.
• اإلرشاد االحرتايف.
• تد ّخالً رسيريًا أو نفسيًا طبيًا.
• تفريغًا نفسيًا.
• الطلب من شخص أن يحلّل ما حدث له أو أن يضع الوقت واألحداث يف ترتيب متسلسل.
قصتهم.
• إرغام الناس عىل أن يخربونا ّ
• الطلب من الناس إعطاء تفاصيل عن كيفية شعورهم".
نستخدم رشيحة العرض  8لوصف متى يت ّم اللجوء إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية" :ميكن تقديم اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال
يف خالل حالة طوارئ أو فورا ً بعد الحدث األزمة .وميكن أن يكون التدريب عىل اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال جز ًءا من
استجابة فورية أو جز ًءا من نشاط لبناء قدرات يف مجال االستعداد للكارثة يف املناطق املع ّرضة لحاالت الطوارئ ،كام قد يكون
إعدادًا لطاقم العمل عىل الالئحة العاملية لالستجابة للطوارئ" .إلّ أ ّن اإلسعافات األ ّولية النفسية ال تقترص يف استخدامها فقط عىل
حاالت الطوارئ الكربى مثل التسونامي ،أو الزالزل ،أو لدى مواجهة النزاعات أو الحرب .فيمكن اللجوء إليها أيضً ا يف خالل أو بعد
أزمة أصابت مجموعة صغرية من األطفال ،مثل اندالع حريق يف مدرسة ،أو رسقة".
األخصائيني أن يقدّموا اإلسعافات األ ّولية النفسية
مؤسسة إنقاذ الطفل ،واملنظّامت الرشيكة وغريهم من
ّ
"وميكن لطاقم عمل ّ
لألطفال كتدخّل أ ّويل وفوري يف عملهم مع األطفال املستضعفني يف سياق غري طارئ ،كاألطفال الذين تع ّرضوا إلساءة جنسية أو
جسدية ،أو لإلهامل ،واألطفال الذين هم يف نزاع مع القانون ،أو بعد الحوادث .وتشكّل اإلسعافات األ ّولية النفسية أيضً ا مجموعة
أي شخص يعاين من ضيقٍ
مهارات أساسية الجتياز الحياة اليومية التي تنطوي عىل العمل مع األطفال – فهي مفيدة لدى مقابلة ّ
طفيف ،وليس يف سياق األزمات الكبرية فحسب".
يصا لألطفال؟"
خص ً
نسأل املشاركني" :ملاذا نحتاج إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية ّ
ونقرأ رشيحة العرض " :9يف حاالت األزمات ،يتفاعل األطفال ويفكّرون بطريقة مختلفة عن الراشدين .فلديهم احتياجات ونقاط
ضعف محدّدة وفقاً لعمرهم ،ومرحلة نضوجهم ،وحجمهم الجسدي ،وتعلّقاتهم االجتامعية والعاطفية مبقدّمي الرعاية .وبالتايل،
يصا لألطفال".
خص ً
يحتاج األطفال إىل إسعافات أ ّولية نفسية ُمط َّورة ّ
نسأل املشاركني :هل تعتقدون أ ّن جميع األطفال يحتاجون إىل إسعافات أ ّولية نفسية؟"
ونقرأ رشيحة العرض " :10ال يحتاج جميع األطفال إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية .فبعض األطفال ،مثلهم مثل الراشدين ،يتأقلمون
بشكل ممتاز مع التجارب الصعبة .وسنستكشف الحقاً اليوم كيفية تفاعل األطفال مع األحداث املسبّبة للضغط النفيس ،وكيفية
تحديد األطفال الواقعني يف الضيق والذين قد يكونون بحاجة إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية".
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 2.2مبادئ للعمل يف اإلسعافات األ ّولية النفسية  -املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة
الغاية
متكني املشاركني من اكتساب فهم واضح ملبادئ العمل الثالثة يف اإلسعافات األ ّولية النفسية.
املواد الالزمة
ثالثة ألواح ّقلبة كبرية ،قلم ،ورقة التوزيع ( 1برنامج التدريب ،ت ّم توزيعه سابقًا)
رشيحة العرض .11
للميس :قم بتحضري ثالثة ألواح ّقلبة مع العناوين التالية" :املراقبة"" ،اإلصغاء"" ،إقامة الصلة" ،وقم بإضافة
مالحظة
ّ
حض ورقة التوزيع  2مسبقًا من خالل
املالحظات وفقًا ملا ييل .وعلّق األلواح ّ
القلبة الثالثة جميعها عىل الجدار .كذلكّ ،
إعداد الئحة باملوارد املحلّية.
 .1املراقبة
 ...لـتحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية وإقامة االحتكاك األ ّويل
التأكّد من األمان االحتكاك األ ّويل املعلومات
 .2اإلصغاء
 ...من خالل التواصل الناشط
اإلصغاء الناشط التطبيع
التعميم
التهدئة
التثليث
 .3إقامة الصلة
 ...من خالل تقديم املعلومات العملية واإلحالة إىل املساعدة املناسبة
املعلومات العملية
اإلحالة
إعادة ملّ شمل الطفل مع عائلته
رضرين من خالل املبادئ األساسية املتمثّلة يف
نرشح ما ييل" :يف هذه الجلسة القصرية ،سوف نناقش كيفية التواصل مع األطفال املت ّ
املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة .فاملراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة هي مبادئ العمل التي تقو ُم عليها اإلسعافات األ ّولية النفسية.
ومؤسسة رضوح الحرب يف تدريبها
(إنّها املبادئ التوجيهية امل ُقدَّمة من قبل منظّمة الص ّحة العاملية ،ومنظّمة الرؤية العاملية الدوليةّ ،
رص محور تركيزنا عىل كيفية دعمنا لألطفال وعائالتهم".
حول اإلسعافات األ ّولية النفسية) .وسينح ُ
نعرض الرشيحة .11
املراقبة  -لـتحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية وإقامة االحتكاك األ ّويل
اإلصغاء  -من خالل التواصل الناشط لتلقّي املعلومات وتهدئة الطفل
إقامة الصلة – من خالل تقديم املعلومات العملية واإلحالة إىل املساعدة املناسبة
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نطلب من املشاركني استعراض برنامج تدريبهم ونرشح ما هي الجلسات التي ستتط ّرق إىل املبادئ الثالثة ،باستخدام املالحظات
أدناه:
"الجلستان  3و 4تتناوالن ٍ
مبزيد من التفصيل جوانب املبدأ األ ّول ،أي املراقبة .فرتتبط الجلسة ( 3ردود فعل األطفال عىل األزمة)
مبستويات منو األطفال وردود فعلهم الشائعة عىل األحداث املس ّببة للضغط النفيس .أ ّما الجلسة ( 4تحديد األطفال الذين هم بحاجة
إىل إسعافات أ ّولية نفسية) فتبحث يف كيفية تحديد األطفال الذين هم بحاجة إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية عىل أساس ردود
فعلهم.
أ ّما الجلسة ( 5تقنيات اإلسعافات األ ّولية النفسية – مامرسة التواصل الناشط) فتبحث يف كيفية التواصل مع األطفال ومقدّمي
الرعاية الواقعني يف الضيق ،وتتط ّرق إىل مبدأ اإلصغاء .ومتثّل فرص ًة ملامرسة مهارات التواصل يف السعي إىل إعطاء الدعم العاطفي
لألطفال و/أو مقدّمي الرعاية.
وهذه الجلسة تتط ّرق إىل مبدأ إقامة الصلة .فسوف ننظر إىل كيفية مساعدة األطفال والعائالت عىل الوصول إىل الخدمات األساسية
واملحدّدة عن طريق توفري معلومات قد تساعدهم ،أو من خالل ربطهم بأماكن حيث قد تت ّم تلبية هذه االحتياجات .ولدى تقديم
املعلومات ،عليكم توفري املعلومات الدقيقة فقط ،واالمتناع عن إعطاء تطمينات خاطئة .عىل سبيل املثال ،ال تقولوا أبدًا" :ال بأس –
سوف نجد أ ّمك مج ّددًا "،إذا كنتم ال تعرفون أين هي األ ّم.
"إ ّن أحد أه ّم العوامل املحدّدة لكيفية تأقلم الطفل مع حدث مسبّب للضغط النفيس هو انفصاله عن مقدّمي الرعاية له .فمساعدة
الطفل عىل جمع شمله مع عائلته هي أيضً ا جز ٌء من مبدأ إقامة الصلة ،وقد تكون أحد أه ّم األعامل املندرجة ضمن اإلسعافات
األ ّولية النفسية لألطفال".
وعىل الرغم من أنّنا نقدّم إقامة الصلة كآخر مبدأ عمل ،إلّ أ ّن ربط الطفل بعائلته قد يكون أحد األعامل األوىل التي تقومون بها إذا
ما وجدتم طفالً مبفرده .إذ تعذّر عليكم ربط الطفل بعائلته ،فسيكون عليكم ربط الطفل مبنظّامت أو إدارات حكومية من شأنها أن
تقدّم الرعاية للطفل وتساعده عىل تعقّب أثر العائلة .يجب عليكم مراجعة املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن األطفال
غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،ومبادئ األمم املتّحدة التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ،3لالطّالع عىل توجيهات حول كيفية
القيام بذلك.
ابذلوا قصارى جهدكم ملساعدة األطفال والعائالت عىل الوصول إىل الخدمات .وقد تنطوي هذه الخدمات عىل تلبية االحتياجات
متخصصة.
األساسية أو عىل خدمات ط ّبية أو نفسية
ّ
إ ّن تزويد الطفل أو مقدّم الرعاية مبعلومات دقيقة من شأنه أن يهدّئ الوضع ويدعم مبدأ إقامة الصلة .اكتشفوا أين ميكن الحصول
عىل معلومات صحيحة ،وال تقوموا بالتخمينات أو االفرتاضات .إذا كنتم غري متأكّدين من وضعٍ ما ،عليكم أن ترشحوا أنّكم
ٍ
أقرب ٍ
وقت ممكن .احرصوا عىل أن تكون الرسائل بسيطة
ستكتشفون الوضع وستعطون للطفل وعائلته
معلومات محدّثة يف ِ
ودقيقة ،واطلبوا من الشخص تكرار الرسالة للتأكّد من أنّه يسمع ويفهم املعلومات .وقد يكو ُن من املفيد إعطاء املعلومات ملجموعة
بدالً من فرد واحد فقط .ال تقطعوا الوعود أبدًا .فال تنج ّروا إىل القول إنّكم ستعودون إذا كان األمر غري مر ّجح .وال ت ِعدوا أبدًا
رسية إذا كانت سالمة الطفل عىل ّ
املحك ،أو إذا كان الطفل مع ّرضً ا لخطر إيذاء نفسه أو اآلخرين.
بالحفاظ عىل ال ّ

 3املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،ومبادئ األمم املتّحدة التوجيهية للرعاية البديلة لألطفالhttps://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf ،2004 ،
مؤسسة إنقاذ الطفل ،السويد.2013 ،
الرتبية اإليجابية يف حياة األهل اليومية (الطبعة الثالثة) ّ
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 2.3شبكة العنكبوت – إقامة الصالت محلّ ًيا
الغاية
تشجيع املشاركني عىل التفكري يف الصالت املحلّية


املواد الالزمة
كبكوب كبري من الخيوط أو الحبال .ورقة التوزيع ( 2إقامة الصالت محلّ ًيا) .رشيحتا العرض  12و.13
.1
.2
.3

.4

نطلب من املجموعة الوقوف عىل شكل دائرة.
منسك بطرف الحبل ،ومن ّرر كبكوب الحبال إىل أحد املشاركني.
ندعو هذا الشخص إىل التفكري يف ٍ
شخص ميكنه دعم طفل يواجه الصعوبات (قد يكون فردًا ،أو مجموعة أشخاص ،أو وكالة،
أو منظّمة ،إلخ ).ونرشح أنّه مع مترير الحبل ،عليهم أن يحاولوا عدم تكرار الجهة الفاعلة املعنية بحامية الطفل التي سبق
أن ت ّم ذكرها.
شخص يُجيب أن ميسك بالحبل ،ث ّم مي ّرر كبكوب الحبال إىل ٍ
كل ٍ
شخص آخر .ويف النهاية ،يجب أن يتك ّون ما يشبه
عىل ّ
شبكة العنكبوت.

 .5نرشح أ ّن شبكة العنكبوت متثّل شبكة من الجهات الفاعلة الحامية والداعمة لألطفال.
نوزّع الئحة املوارد املحلّية عىل ورقة التوزيع " 2إقامة الصالت محلّيًا" .يف جلس ٍة عامة ،منأل الفراغات مع املشاركني ،ونفسح الوقت
لطرح األسئلة والتعليقات .ث ّم نتابع مع مناقشة موجزة حول أهمية تحديد الجهات الفاعلة الفعلية املعنية بحامية الطفل يف هذا
السياق املحدّد ،وكيف ميكن إجراء اإلحاالت.
نعرض الرشيحة  12للتلخيص .ونرشح ما ييل" :معظم األطفال يتعافون ويتأقلمون مع التحدّيات التي يواجهونها يف خالل ٍ
حدث
مس ّب ٍب للضغط النفيس أو بعده ،إذا ت ّم جمع شملهم مع مقدّمي الرعاية لهم ،وإذا متّت تلبية احتياجاتهم األساسية ،وإذا شعروا
باألمان وبأنّهم خارج دائرة الخطر ،وإذا تلقّوا الدعم كاإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال".
ث ّم نعرض الرشيحة  13ونرشح ما ييل" :ولكن ،سيكو ُن هناك دامئًا أطفال ال يتأقلمون بشكلٍ جيّد جدًا .فاألطفال الذين قد يكونون
بحاجة إىل دعم محرتف إضايف هم أولئك الذين يبقون يف حالة ضيق شديد؛ واألطفال الذين كانت لديهم مشكالت سابقة؛ واألطفال
الذين يُظهِرون تغيريات جذرية مستم ّرة يف الشخصية والسلوك؛ أو األطفال الذين ال يستطيعون االستمرار يف حياتهم الطبيعية أو
الذين يشكّلون خط ًرا عىل أنفسهم أو عىل اآلخرين".
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Jonathan Hyams/Save the Children

الجلسة 3

ردود فعل األطفال عىل األزمة
الغاية
فهم حول منو األطفال وردود الفعل الشائعة عىل األزمات.
إكساب املشاركني ً
املواد
 10طابات صغرية.
رشيحة العرض  ،14أربع أوراق من ألواح ّقلبة كبرية ،أقالم تعليم ،ورقة التوزيع ( 3منو األطفال وردود الفعل
عىل األزمة)

 3.1نشاط تحفيزي :التقاذف الجامعي أو نشاط التنفّس التحفيزي
للميس :يوجد خياران للنشاط التحفيزي هنا .اخرت الخيار أ إذا كان يجب تعريف مجموعتك عىل بعضها البعض
مالحظة
ّ
بشكلٍ أفضل وتحفيزها .واخرت الخيار ب إذا كانت مجموعتك تحتاج إىل االسرتخاء وتخفيف التوت ّر .وميكن بدالً من ذلك
استخدام نشاط تحفيزي آخر أو تقنية لالسرتخاء تناسب احتياجات مجموعتك.
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 .1التقاذف الجامعي
الغاية
متكني املشاركني من االسرتخاء واالستمتاع .تعزيز االنتباه والرتكيز ،ومساعدة املشاركني عىل تعلّم أسامء بعضهم البعض.
املواد
 10طابات صغرية.
 .1نطلب إىل املشاركني الوقوف وتشكيل دائرة كبرية.
 .2نرمي الطابة إىل أحد املشاركني ،ونقول إسم هذا الشخص .عندها ،يحني دور هذا الشخص لرمي الطابة وقول إسم الشخص
الذي يرمي إليه الطابة .يُطلَب من املشاركني تذكّر إسم الشخص الذي رموا الطابة إليه (هذا مه ّم جدًا) .تستم ّر اللعبة إىل حني
كميس ويرمي الطابة إليك.
وصول الطابة إىل آخر شخص .فيقول إسمك ّ
 .3نطلب إىل املشاركني تكرار التمرين نفسه بعد مترير الطابة عىل كامل املجموعة ،من خالل رمي الطابة بالرتتيب نفسه بني
املشاركني كام يف امل ّرة السابقة.
 .4بعد أن يرسي النمط ،نرشح للمشاركني أنّه عليهم اآلن تذكّر الشخص الذي رموا إليه الطابة ،ولكن عليهم االنتباه أيضً ا إىل
الشخص الذي يرمي الطابة إليهم .ونرشح أنّنا سوف نبدأ النشاط من جديد ،ولكن مع أكرث من طابة واحدة هذه امل ّرة!
"الخاص بك" ،وبعد أن تبدأ الطابة طريقها عرب الدائرة ،يجب
كميس .بعد رمي الطابة األوىل إىل املشارك
ّ
 .5تبدأ باللعبة مج ّددًا ّ
إدخال طابة ثانية ،ث ّم طابة ثالثة ،وهكذا دواليك.
امليس اللعبة عرب إزالة الطابات عندما تعو ُد إليه.
 .6يوقف ّ
 .2نشاط التنفّس التحفيزي مع التمدّ د
الغاية
اسرتخاء الذهن ،والح ّد من االنشغال الفكري ،والتخفيف من التوت ّر.
املواد
ال مواد.
مستقيم والكتفان مسرتخ َيني .ونعطي التعليامت
نطلب من املشاركني الجلوس يف وضعي ٍة ُمريحة ،بحيث يكون العمود الفقري
ً
التالية:
"ابتسموا ابتسامة لطيفة" .أغمضوا أعينكم إذا كان ذلك يُش ِعركم بالراحة ،وإلّ  ،ركّزوا عىل نقط ٍة غري مزعجة أمامكم.
ضعوا يدكم ال ُيرسى عىل الركبة اليرسى ،والراحات مفتوحة إىل األعىل.
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باستخدام يدكم اليمنى ،سوف تضعون إبهامكم عىل فتحة أنفكم اليمنى ،وبنرصكم وخنرصكم عىل فتحة أنفكم اليرسى لفتح أو
كل فتحة أنف.
إغالق ّ
إضغطوا بإبهامكم عىل فتحة األنف اليمنى ،وتنفّسوا برفق من خالل فتحة األنف اليرسى.
تنفّسوا اآلن من فتحة األنف اليرسى ،ث ّم اضغطوا عىل فتحة األنف اليرسى برفق بواسطة البنرص والخنرص.
مع رفع اإلبهام األمين عن فتحة األنف اليمنى ،تنفّسوا من جهة اليمني.
أدخلوا الهواء من فتحة األنف اليمنى وأخرجوه من اليرسى.
لقد انتهيتم من جولة واحدة من التنفّس بالتبديل بني فتحتَي األنف .دعونا نتابع مع جولة أخرى .تنفّسوا من فتحة األنف ث ّم اضغطوا
عىل فتحة األنف اليرسى برفق بواسطة البنرص والخنرص .ومع رفع اإلبهام األمين عن فتحة األنف اليمنى ،تنفّسوا من جهة اليمني".
كل
نستكمل خمس جوالت إضافية ونطلب من املشاركني التنفّس بالتبديل من خالل فتحتَي األنف كلتاهام .ونذكّر املشاركني" :بعد ّ
زفري ،تذكّروا التنفّس من فتحة األنف نفسها التي أخرجتم الهواء منها .أبقوا أعينكم مغلقة طوال الوقت ،واستم ّروا يف أخذ أنفاس
طويلة ،وعميقة ،وسلسة ،من دون جهد أو ق ّوة".
"بعد الجولة الخامسة ،ح ّرروا اليد اليمنى وأنزلوها إىل حضنكم ،وخذوا بعض األنفاس الطبيعية من خالل فتحتَي األنف كلتاهام،
وافتحوا أعينكم ببطء إذا كانت مغلقة".
نش ّجع املشاركني عىل القيام ببعض متارين التمدّد البسيطة التي ت ُريحهم للعمود الفقري ،والرقبة ،والكتفَني .ونشدّد كيف ميكننا
استخدام حركات بسيطة للتخفيف من التوت ّر والضغط النفيس طوال نهارنا.
 3.2عمل جامعي ولعب أدوار
(اندالع حريق يف مدرسة)
الغاية
تحديد ردود الفعل الشائعة لدى األطفال ومقدّمي الرعاية لهم عىل األزمات.
املواد
القلبة الكبرية ،أقالم تعليم .ورقة التوزيع ( 3من ّو األطفال وردود فعلهم
رشيحة العرض  ،14أربع أوراق من األلواح ّ
عىل األزمة)
القلبة مع العناوين التالية:
حض أربع أوراق من األلواح ّ
مالحظة
للميس :قبل هذه الجلسةّ ،
ّ
•
•
•
•

ردود فعل األطفال الصغار ج ّدا ً (ما دون  6سنوات).
ردود فعل األطفال الصغار (بني  7و 12سنة).
ردود فعل املراهقني (بني  13و 18سنة).
ردود فعل الراشدين (مقدّمو الرعاية ،األهل ،املعلّمون إلخ.).
للميس :هذه العناوين ليست مطابقة للعناوين الواردة عىل ورقة التوزيع .توجد أربع مجموعات عىل ورقة
مالحظة
ّ
املتوسطة ،7-12
التوزيع  ،3لك ّنها عىل الشكل التايل :الرضّ ع واألطفال الصغار  ،0-3س ّن ما قبل الدراسة  ،4-6س ّن الدراسة
ّ
مبعلومات أكرث تفصيالً إذا كانت ُم ِ
ٍ
جدية لألدوار التي
واملراهقة (ال عمر محدَّد عىل ورقة التوزيع) ،وذلك لتزويد املشاركني
سوف يؤدّونها وللتع ّمق أكرث يف الدراسة يف املنزل.
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نعرض الرشيحة  14ونرشح ما ييل" :سوف نناقش اآلن ردود فعل األطفال عىل األزمة ضمن مجموعات .وسوف نستخدم سيناريو عن
كل مجموعة عىل ردود الفعل من فئات عمرية
اندالع حريق يف مدرسة للقيام بذلك .سوف تتوزّعون ضمن أربع مجموعات – وسرتكّز ّ
مختلفة".
نرشح بعض ردود الفعل الشائعة" :تشتمل ردود الفعل الشائعة لدى األطفال الذين م ّروا بأحداث مس ّببة للضيق عىل مشكالت النوم،
ومشاعر القلق واالكتئاب ،واالنسحاب االجتامعي من اآلخرين ،ومشاكل الرتكيز ،والبكاء ،وسلوك التش ّبث ،والغضب ،واالنكفاء .ويجتا ُز
معظم األطفال األحداث املسبّبة للضيق من دون تطوير مشكالت طويلة األمد يف الص ّحة النفسية ،ويتعاىف الكثريون مبفردهم .ولكن،
دعم مالمئًا يف مرحل ٍة مبكرة ،ومن شأن ذلك أن يخفّف جذريًا من خطر تطوير
ميكن املساعدة عىل التعايف إذا ما تلقّى األطفال ً
مشكالت يف الص ّحة النفسية عىل املدى البعيد".
كل مجموعة ورقة لوح ّقلب (مع العناوين التي متثّل مختلف الفئات العمرية)
نوزّع املشاركني اآلن ضمن أربع مجموعات .ونعطي ّ
وقلم تعليم .ونطلب من املجموعة الرتكيز عىل ردود أفعال الفئة العمرية التي أعطيت لهم.
واآلن ،نصف السيناريو عن اندالع حريق يف مدرسة:
"لقد سمعتم للت ّو أ ّن حريقًا اندلع يف مدرسة مجاورة .وهي مدرسة تستقبل األطفال من جميع األعامر ،من تالميذ رياض األطفال
طلب الصفوف الثانوية .وقد ُجرح عدد كبري من األشخاص ولقي بعض األطفال والراشدين حتفهم .فتستعدّون أنتم وزمالؤكم
إىل ّ
رضرة .ما هي ردود الفعل التي تتوقّعونها من األشخاص الذين ستقابلونهم؟ تفضّ لوا مبناقشة توقّعاتكم حول
للذهاب إىل املنطقة املت ّ
سلوك األشخاص ،والعواطف واملشاعر التي سيُظهرونها".
القلب.
نرشح العمل الجامعي" :كمجموع ٍة صغرية ،أجروا عصفًا ذهن ًيا لألطفال يف فئتكم العمرية ،ود ّونوا املالحظات عىل اللوح ّ
الخاص ،يك تكون ردود الفعل والسلوكيات التي تذكرونها ذات صلة
املحل
انطلقوا من التفكري املتوقّع من األشخاص يف مجتمعكم ّ
ّ
بثقافتكم".
حضوا لعبة
"خصصوا دقائق قليلة لقراءة ورقة التوزيع ( 3من ّو األطفال وردود الفعل عىل األزمة) .واآلنّ ،
نرشح اآلن لعبة األدوارّ :
أدوار إلظهار ردود فعل محتملة من فئتكم العمرية استجاب ًة للحريق يف املدرسة".
نكون صارمني يف تنظيم الوقت ونطلب من املشاركني التج ّمع يك يكونوا مستعدّين للمناقشات يف الجلسة العامة بعد  15دقيقة.
لكل
كل مجموعة تقديم لعبة األدوار الخاصة بها ونفسح الوقت للمناقشة ( 15دقيقة ّ
بعد  15دقيقة من العمل الجامعي ،نطلب من ّ
مجموعة).
كل عرض ،واطلب من أحد أعضاء املجموعة أو من مجموعة أخرى
للميس :د ّون بنفسك املالحظات يف خالل ّ
مالحظة
ّ
القلب عىل
كل عرض ،أطلب من مد ّون املالحظات تعليق لوحه ّ
القلبة أيضً ا .بعد ّ
تدوين مالحظات إضافية عىل ألواحهم ّ
الجدار ،ليتس ّنى للجميع رؤية لوائح ردود الفعل الشائعة طوال الفرتة املتبقّية من التدريب.
نشكر املشاركني عىل مشاركتهم ،ونفسح املجال لطرح األسئلة أو التعليقات .ونذكّر املشاركني بأ ّن جميع األطفال ال يُظهِرون بالرضورة
ردود فعل قوية .فكام لدى الراشدين ،لدى األطفال أنواع مختلفة من ردود الفعل.
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الجلسة 4

تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية
الغاية
متكني املشاركني من تحديد األطفال الذين ميكنهم االستفادة من اإلسعافات األ ّولية النفسية.
املواد
ق ّنينة فارغة .قلم أو عود صغري ،مستقيم .خيوط أو حبال .رشائح العرض 15-20

 4.1نشاط تحفيزي :القلم داخل الق ّننية
الغاية
تحفيز املجموعة وتعزيز مهارات الرتكيز والتعاون.
املواد
ق ّنينة فارغة .قلم أو عود صغري ،مستقيم .خيوط أو حبال.
حض للتمرين عرب ربط أربعة حبال أو خيطان طويلة بقلم أو بعود صغري ومستقيم بحجم قلم.
مالحظة
للميسّ :
ّ
وسيكون النشاط أكرث صعوبة إذا كانت الحبال طويلة (مثالً :بطول مرت واحد /ياردة واحدة) .وميكن جعله أصعب إذا
أغمض قائد املجموعة عينيه أو إذا أدار ظهره للمجموعة.
املخصصة للّعبة.
 .1نبدأ النشاط بتوزيع املجموعة عىل أربعة فرق ،ونطلب من أعضاء الفرق أن يقفوا يف الزوايا األربع للمساحة
ّ
ونرشح ما ييل" :متثّل هذه الفرق األربعة الشامل ،والجنوب ،والرشق ،والغرب .وهذه ليست مسابقة بل هذا مترين يجب أن
يتعاون فيه الجميع لينجحوا".
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 .2نضع الق ّنينة الفارغة يف وسط املساحة.
كل فريق طرف أحد الحبال املربوطة بالقلم.
كل فريق أن يختار قائدا ً ،ونعطي قائد ّ
 .3ث ّم نطلب من ّ
كل زاوية.
ونرشح ما ييل" :الغرض من اللعبة هو إدخال القلم إىل الق ّنينة .عليكم التعاون من خالل ش ّد الحبال بق ّوة متساوية من ّ
يحق له أن يتح ّرك من مكان وقوفه .أ ّما أعضاء الفريق فيساعدون من خالل إعطاء إرشادات
وميسك قائد الفريق بالحبل ولكن ،ال ّ
شفهية لقائد الفريق".
 .4عندما ينجح قادة الفرق يف إدخال القلم يف الق ّنينة ،نطلب من الفرق أن تختار قاد ًة جددًا ونك ّرر النشاط ضمن حدود الوقت
املتوفّر.
 .5نشكر املشاركني عىل تعاونهم ونذكّرهم بأ ّن التعاون مع اآلخرين أسايس للنجاح يف الحياة والتغلّب عىل التحدّيات .ونشري إىل أ ّن
هذه اللعبة مالمئة لألطفال الكبار والشبّان.
 4.2تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية
الغاية
متكني املشاركني من تحديد األطفال ومقدّمي الرعاية الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية بعد ٍ
حدث مفصيل.
املواد
رشائح العرض .15-20
نرشح ما ييل" :ناقشنا يف الجلسة  3بعض ردود الفعل الشائعة لدى األطفال من مختلف الفئات العمرية عىل األحداث املس ّببة
للضغط النفيس .كذلك ،تط ّرقنا إىل العوامل والتجارب التي تؤث ّر عىل طريقة تفاعل األطفال .وناقشنا أ ّن ردود الفعل تختلف بني
األطفال ،وأ ّن بعضهم يتفاعل بطريقة أقوى من غريهم ،ما يعني أ ّن جميع األطفال ال يحتاجون إىل نوع الدعم عينه".
نعرض الرشيحة " :15يف هذه الجلسة ،سوف نستعرض كيفية تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية -
معي ،ويف األيّام ،واألسابيع ،وحتّى األشهر التي تيل".
مبارشة بعد حدث ّ
"تحدّثنا يف وقت سابق عن اندالع حريق يف مدرسة .تص ّوروا اآلن أنّكم وصلتم للت ّو إىل موقع اإلنقاذ ودخلتم خيمة كبرية يجلس
أي أطفال يزداد عندهم خطر إبداء ردود فعل سلبية عىل
فيها حواىل  50راشدا ً وطفالً تأث ّروا جميعهم بالحريق بطريقة أو بأخرىّ .
حادثة الحريق؟"
نطلب من املشاركني أن يناقشوا هذا السؤال مع الشخص الذي يجلس بجانبهم لبضع دقائق ،ث ّم نقرأ رشيحة العرض .16
اآلن ،نطلب من املشاركني أن يناقشوا مع الشخص الذي يجلس إىل يسارهم السؤال التايل" :كيف نختار األطفال الذين نو ّد مقاربتهم
لنقدّم لهم اإلسعافات األ ّولية النفسية مبارشة بعد حصول الحدث املس ّبب للضغط النفيس؟"
بعد بضع دقائق ،نعرض الرشيحتَني  17و 18ونقرأ محتواهام.
أي نقص لدى مقارنة محتوى الرشيحتَني مبناقشاتهم .ث ّم نعرض الرشيحة  19ونسأل" :وماذا عن
ونسأل املشاركني إذا كانوا يالحظون ّ
بكل ثقافة؟"
الخاصة ّ
ردود الفعل
ّ
ونخصص وقتاً ملناقشة قصرية.
ّ
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أي عالمات ضيق واضحة لدى
نعرض الرشيحة " :20يتفاعل األهل ومقدّمو الرعاية أيضً ا مع حاالت الطوارئ واألزمات .هل تعرفون ّ
األهل ومقدّمي الرعاية؟"
نعطي فرصة لإلجابة ،ث ّم نعرض الرشيحة  20ونسأل املشاركني مجدّدا ً إذا كان يخطر يف بالهم بعض السلوكيات التي قد تشري إىل
ضيق لدى مقدّمي الرعاية يف ثقافتهم وسياقهم ،والتي قد ال تكون واردة ضمن الالئحة.
ونرشح ما ييل" :إ ّن التعبري عن العواطف أمر مقبول يف عدد كبري من البلدان .إلّ أ ّن بعض الثقافات تعترب أنّه من املخزي أو غري
املقبول التعبري عن العواطف القوية .ومن امله ّم بالتايل أن نفهم وندرك ما هو مالئم لدى التعاطي مع مسألة التعبري عن العواطف،
والدموع ،واملخاوف ،والغضب ،وما إليها يف سياقات محدّدة".ث ّم نسأل" :هل ميكنكم أن تعطوا أمثلة عن هذه االختالفات يف ثقافات
أخرى؟"ومننح وقتاً للتفكري واملناقشة.
ونسأل" :ماذا عن الفتيان والفتيات ،الرجال والنساء؟ هل توجد اختالفات من حيث العواطف التي نعتربها مقبولة؟"
ومننح وقتاً للتفكري واملناقشة.

Genna
GennaNaccache/Save
Naccache/Savethe
theChildren
Children
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Stefano Buonamico, Animator for Webink

الجلسة 5

تقنيات اإلسعافات األ ّولية النفسية – التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق
الغاية
متكني املشاركني من التواصل مع األطفال ومقدّمي الرعاية الواقعني يف الضيق
املواد

رشيحة العرض  .21الفيلم املص ّور  2عىل رشيحة العرض  ،22الفيلم املص ّور  1عىل رشيحة العرض  ،23لوح ّقلب
وأقالم تعليم.

ورقة التوزيع ( 4تقنيات التواصل الناشط) .ورقة التوزيع ( 3ت ّم توزيعها مسبقًا)
 5.1كيفية التواصل مع األهل ومقدّ مي الرعاية الواقعني يف الضيق
الغاية
متكني املشاركني من تحديد األهل ومقدّمي الرعاية الواقعني يف الضيق والتفاعل معهم.


املواد

الفيلم املص ّور  2عىل رشيحة العرض  .22لوح ّقلب وأقالم تعليم.
للميس :قبل التدريب ،شاهد الفيلم املص ّور القصري .إنّه يستغرق دقيقة واحدة فقط .يتحدّث الفيلم عن أ ّم
مالحظة
ّ
مؤسسة إنقاذ الطفل األ ّم،
تجلس مع طفلتها ،وعالمات الضيق الشديد بادية عليهام .ث ّم يرى أحد أفراد طاقم عمل ّ
ملؤسسة إنقاذ الطفل .وهناك ،يقوم طاقم العمل بإعطاء الدعم الفوري فيهدّئ األ ّم
ويقرتب منها ،ويو ّجهها إىل مخيّم ّ
واإلبنة من خالل مواساتهام ،واإلصغاء ،وإبالغ وتوجيه األ ّم ليك ترضع طفلتها وتعتني بها.
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فيلم قص ًريا،
نرشح أ ّن هذه الجلسة ّ
مخصصة لتقنيات التواصل مع األهل الواقعني يف الضيق .ونقدّم الفيلم" :سوف تشاهدون اآلن ً
ث ّم تناقشونه ضمن مجموعات .يف أثناء مشاهدته ،يُرجى أن تنتبهوا إىل سلوك مختلف األفراد (األطفال والراشدين) ،وكيفية
تواصلهم مع بعضهم البعض .وميكنكم تدوين املالحظات إذا أردتم".
ونعرض الفيلم املص ّور  2عىل رشيحة العرض .22
للميس :ترقيم األفالم املص ّورة مأخوذ من الكتيّب األسايس
مالحظة
ّ
نوزّع املشاركني ضمن مجموعات من  5إىل  6أشخاص ،ونطلب منهم مناقشة ما رأوه يف الفيلم املص ّور .ونطلب منهم وصف السلوك
والتواصل بني األفراد يف الفيلم املص ّور.
بعد حواىل خمس إىل عرش دقائق ،نطلب من املجموعات أن تتشارك مالحظاتها يف جلسة عامة .ونكتب املردود عىل لوح ّقلب .ولدى
املحل .فقد تكون هناك فوارق ثقافية.
أي اختالفات بني التواصل يف الفيلم ويف سياقهم ّ
تقديم املردود ،نش ّجع املشاركني عىل مناقشة ّ
ونذكر أ ّن عضو طاقم العمل يف الفيلم يقدّم مثاالً جيّدًا عن مبادئ املراقبة-اإلصغاء-إقامة الصلة.
مؤسسة إنقاذ الطفل لألهل هي مقاربة قامئة عىل االحرتام .ونرشح ما ييل" :قد ال نتّفق دامئًا مع األهل ،لكن
ونذكّر املشاركني بأ ّن مقاربة ّ
يجب أن توصلوا الرسالة دامئًا إىل األهل بأنّنا نحرتمهم وبأنّهم أه ّم أشخاص يف حياة أطفالهم .فهذه املقاربة تسعى إىل متكني األهل".
مؤسسة إنقاذ الطفل "الرتبية اإليجابية يف حياة األهل اليومية 4 ".وميكن إعطاء نصائح حول التعامل مع ردود
ميكن مراجعة برنامج ّ
الفعل عىل الضغط النفيس لألطفال ،إذا كان ذلك مالمئًا يف السياق ،وقد تكون النقاشات حول الرتبية اإليجابية مفيدة.
فمؤسسة إنقاذ الطفل تلتزم بدعم األهل والرتبية الوالدية لتعزيز الثقة بالنفس
قد يكون ذلك مطبّقًا يف البلد الذي تعملون فيهّ .
والتفاعل اإليجايب مع األطفال واألهل ،والتشجيع عىل الرتبية غري العنيفة".
ونرشح ما ييل" :تذكّروا أ ّن األهل أو مقدّمي الرعاية قد يكونون يف أزمة أيضً ا يف األوضاع الحادّة .فال تنخرطوا يف مناقشات ُمط َّولة،
وتوخّوا الدقّة والوضوح ،واتركوا املناقشات األطول ٍ
لوقت الحق .الوضع الحا ّد ليس وقتًا مناسبًا للتغيريات العميقة الطويلة األمد.
ولكن ،قد يتو ّجب علينا التدخّل إذا كان الطفل يتع ّرض لألذى .وتذكّروا أ ّن األهل ومقدّمي الرعاية ليسوا متلقّني سلبيني للدعم،
فاعرضوا الطأمنة والتوجيه ،اللذين من شأنهام مساعدة األهل أو مقدّمي الرعاية عىل رعاية أطفالهم والتواصل معهم بشكلٍ أفضل".
ونشري إىل دور اإلعالم يف األزمات" :من املفضّ ل حامية األهل ومقدّمي الرعاية ،وكذلك األطفال ،من اإلعالم الذي قد يتّخذ أحيانًا
أي احتكاك مع اإلعالم عرب األشخاص امل ُكلَّفني بهذه امله ّمة يف الفريق .خذوا يف الحسبان دور اإلعالم
طاب ًعا اقتحاميًا .فيجب تنسيق ّ
املعارص وأ ّن الكثري من األطفال هم مستخدمون ناشطون ملواقع التواصل االجتامعي ،ويحملون الهواتف الذكية .فقد تصل إليهم
معلومات لستم عىل علمٍ بها وقد ال يفهمونها – عن طريق اإلعالم أو األطفال األكرب س ًنا .ويف بعض األحيان ،حتّى املراهقون يخافون
من املعلومات التي يفهمونها من دون مساعدة راشد .فأفضل طريقة للمساعدة تتمثّل يف إعطاء املعلومات الدقيقة ،واملوجزة،
أي أسئلة حول معلوماتكم .وش ّجعوا الطفل عىل أن يطلب دامئًا من أحد الراشدين
واملحدّدة دامئًا ،والتحقّق ّ
مم إذا كان لدى الطفل ّ
"ترجمة" املعلومات التي ال يفهمها ،وعىل أن يتفادى نرش "الشائعات".
نشكر املشاركني وننتقل إىل النشاط التايل.

مؤسسة إنقاذ الطفل ،السويد.2013 ،
 4الرتبية اإليجابية يف حياة األهل اليومية (الطبعة الثالثة) ّ
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/positive-discipline-everyday-parenting-pdep-third-edition
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 5.2تقنيتان للتواصل الناشط
الغاية
تعريف املشاركني عىل تقنيات التواصل الناشط لتمكينهم من التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق.
املواد
لكل تقنية.
ورقة التوزيع ( 4تقنيات التواصل الناشط) ،سبعة أوراق لوح ّقلب – ورقة ّ


للميس :من امله ّم أن تتع ّرف إىل تقنيات التواصل السبع املختلفة املذكورة يف ورقة التوزيع ،أل ّن املشاركني قد
مالحظة
ّ
يطرحون أسئل ًة حولها.

نطلب من املشاركني قراءة ورقة التوزيع  4حول تقنيات التواصل الناشط السبع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االحتكاك األ ّويل – التعريف بأنفسكم
املعلومات (طرح أسئلة مفتوحة وتوضيحية)
اإلصغاء الناشط
التطبيع
التعميم
التثليث
التهدئة

كل تقنية ونطلب من املشاركني إعطاء أمثلة حول كيفية القيام بها .وند ّون الكلامت األساسية واألمثلة عىل ورقة اللوح
نستعرض ّ
القلب.
ّ
ونرشح أ ّن املشاركني سوف يستخدمون هذه التقنيات يف لعبة أدوار يف الجلسة املقبلة .ونفسح املجال لطرح األسئلة والتعليقات
حول التقنيات.
 5.3كيفية التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق
الغاية
ترسيخ مبادئ املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة يف اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
املواد
القلب من الجلسة ( 3املعلّقة عىل الجدار) .ورقة
الفيلم املص ّور  1عىل رشيحة العرض  .23أوراق وأقالم .أوراق اللوح ّ
التوزيع ( 3من ّو األطفال وردود فعلهم عىل األزمة) وورقة التوزيع ( 4تقنيات التواصل الناشط).
مالحظة
للميس :قبل التدريب ،نشاهد الفيلم .إنّه يستغرق دقيقة واحدة فقط ،ويعرض مبادئ العمل :املراقبة،
ّ
واإلصغاء ،وإقامة الصلة ضمن طابعٍ عميل.
يتحدّث الفيلم عن طفل واقع يف الضيق .يلمح أحد أفراد طاقم العمل طفالً يف السادسة من عمره عىل عكّازين يتّكئ عىل فتاة
يف العارشة تبدو عليها عالمات الضياع والرعب قرب مركز إجالء (املراقبة) .فتع ّرف العاملة بهدوء عن نفسها وتحاول أن تطمنئ
الطفلَني وتصغي إىل احتياجاتهام ومخاوفهام (اإلصغاء) .وهي ت ُعلِم الطفلَني غري املصحوبَني بالخيارات املتاحة لديهم وتؤ ّمن لهم
الصلة بالدعم الفوري (إقامة الصلة).
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نرشح ما ييل" :سوف نستعرض اآلن كيفية التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق .سنشاهد اآلن فيلامً قص ًريا ث ّم نناقش ما رأيتموه
يف الفيلم".
نوزّع املشاركني ضمن املجموعات األربع نفسها كام يف الجلسة  .3نوزّع األوراق واألقالم ،ونذكّر املشاركني بورقتَي التوزيع  3و 4يف
حال أرادوا استخدامهام.
قبل عرض الفيلم ،نطلب من املشاركني االنتباه إىل سلوك مختلف األفراد وكيفية تواصلهم مع بعضهم البعض .ونطلب منهم االنتباه
خاص إىل املبادئ الثالثة املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة وتقنيات التواصل بشكلٍ ناشط مع األطفال .ونذكّر املشاركني مببادئ
بشكلٍ ّ
الخاصة باملراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة .ونطلب منهم مراقبة العاملة لرؤية ما هي التقنيات
القلبة
العمل عرب اإلشارة إىل األلواح ّ
ّ
التي تستخدمها؟
نعرض الفيلم املص ّور  1عىل الرشيحة .23
باألخص ما يتعلّق بسلوك األفراد والتواصل بينهم.
عندما ينتهي الفيلم ،نطلب من املجموعات الصغرية مناقشة ما رأوه م ًعا،
ّ
بعد  5إىل  10دقائق ،ندعو املجموعات إىل تشا ُرك مناقشاتها يف جلس ٍة عا ّمة.
ونتأكّد من مناقشة النقاط التالية يف حال مل يتط ّرق املشاركون إليها:
• كيفية تعريف العاملة عن نفسها وقيامها باالحتكاك؟
• كيفية توزيع انتباهها بالتناوب بني الطفلَني؟
• هل تلمس الطفلَني بطريق ٍة مالمئة؟ ويف هذه الحالة ،كيف ومتى؟
تبي العاملة مقدرتها عىل اإلصغاء وتشجيع الطفلَني عرب اإلمياء برأسها وإعطائهام فرصة الكالم؟
• أين ّ
• هل تسمح العاملة بتشتيت انتباهها بفعل أ ّن أحد الطفلَني عىل عكّازَين؟
أي مسائل ثقافية محتملة؟
• هل يطرح الفيلم ّ
نشكر املشاركني عىل املشاركة .ونرشح لهم أنّه أحد األمثلة عن كيفية استخدام اإلسعافات األ ّولية النفسية ،ولك ّنه قد يكو ُن مفيدًا
أقل دراماتيكية.
أيضً ا يف أزمات ّ

Stefano Buonamico, Animator for Webink
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 5.4لعب أدوار باستخدام تقنيات التواصل الناشط
الغاية
متكني املشاركني من مامرسة مبادئ العمل الرئيسية يف اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
املواد
ال مواد.
نرشح ما ييل" :تحدّثنا سابقًا عن اندالع حريقٍ يف مدرسة .فلنعد إىل هذا السيناريو ونتد ّرب عىل مبادئ املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة
رضرين من الحريق".
الصلة ،مع األطفال املت ّ
كل مجموعة تحضري لعبة أدوار تتض ّمن أكرب عدد ممكن من
نطلب من املشاركني التوزّع عىل مجموعاتهم األربع .ونطلب اآلن من ّ
تقنيات التواصل الناشط .ونرشح أنّه عليهم القيام بلعب أدوار عن األطفال ضمن الفئة العمرية التي خ ُّص َصت لهم يف الجلسة .3
القلبة التي عملوا عليها.
ونذكّرهم باستخدام جميع املوارد من التدريب ،مثل ورقة التوزيع  3واأللواح ّ
نعطي املجموعات  15دقيقة لتحضري لعب األدوار الخاص بهم.
كل مجموعة عىل التوايل إىل تقديم لعب األدوار يف جلسة عامة .ونذكّر املجموعات التي ال تؤدّي برضورة
وعندما يستعدّون ،ندعو ّ
وأي مهارات تواصل من النشاط  5.2تستخدمها املجموعة املؤدّية .نفسح
االنتباه بشكلٍ ّ
خاص إىل املراقبة ،واإلصغاء ،وإقامة الصلة ّ
كل لعب أدوار.
كل مجموعة ،ونحرص عىل تسجيل التقنيات املستخدمة يف ّ
املجال للتفكري واملناقشة بعد عرض ّ
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الجلسة 6

خالصة

الغاية
متكني املشاركني من التأ ّمل حول الرسائل املستخلصة املرتبطة بتوفري اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال .توفري دليل
جيبي حول اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال واختتام اليوم.
املواد
ورقة التوزيع ( 5دليل جيبي) .رشيحة العرض  .24طابة
 6.1الرسائل املستخلصة
الغاية
متكني املشاركني من التأ ّمل حول الرسائل املستخلصة املرتبطة بتوفري اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال .توفري دليل
جيبي حول اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
املواد
ورقة التوزيع ( 5الدليل الجيبي) ،رشيحة العرض .24
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نعرض الرشيحة .24
شخصني ومناقشة أه ّم الرسائل التي يستخلصونها .وبعد دقيقتَني ،نطلب من
نطلب من املشاركني العمل ضمن مجموعات من َ
املشاركني التشا ُرك يف جلسة عامة.
املبي .ث ّم نعطي املشاركني خمس دقائق لقراءته
نعطي الدليل الجيبي للمشاركني (ورقة التوزيع  )5ونطلب منهم ط ّيه عىل النحو ّ
وملء املعلومات املحلّية من خالل النظر إىل ورقة التوزيع  2التي لديهم (إقامة الصالت محلّيًا) إذا كان ذلك مناسبًا.
أي أسئلة متبقّية حول اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
نتحقّق ّ
مم إذا كان لدى املشاركني ّ
 6.2لعبة ختامية
الغاية
اختتام التدريب ليوم واحد حول اإلسعافات األ ّولية النفسية لألطفال.
املواد
طابة
خاص يف
 .1نطلب من املشاركني الوقوف عىل شكل دائرة والتفكري يف كلمة واحدة أو جملة قصرية حول ما وجدوه مفيدًا بشكلٍ ّ
تدريب اليوم .ونذكّر املشاركني بأن يلتزموا اإليجاز والرتكيز.
 .2نعطي دقيقة للتأ ّمل قبل أن نسأل َمن يو ّد أن يبدأ ،ث ّم نرمي الطابة إىل هذا الشخص ليتشارك معنا فكرته.
كل َمن يرغب يف املشاركة.
 .3ث ّم تتنقّل الطابة عرب الدائرة إىل ّ
 .4بعد أن يكون جميع الراغبني يف املشاركة قد حصلوا عىل الفرصة للقيام بذلك ،نطلب استعادة الطابة.
 .5نشكر املشاركني عىل مشاركتهم طوال النهار ونرشح أنّهم بلغوا اآلن نهاية برنامج التدريب.
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ورقة التوزيع 1

برنامج التدريب
برنامج تدريب ليوم واحد حول اإلسعافات األ ّولية النفسية
الجلسات
التوقيت
الوصول والتسجيل
8.30 – 9.00
الجلسة 1
9.45 - 9.00
الرتحيب واملقدّمة
10.45 - 9.45

الجلسة 2
ما هي اإلسعافات األ ّولية النفسية
لألطفال؟

11.00 - 10.45
12.30 - 11.00

اسرتاحة قهوة
الجلسة 3
ردود فعل األطفال عىل األزمة

13.30 - 12.30
14.15 - 13.30

اسرتاحة الغداء
الجلسة 4
تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل
إسعافات أ ّولية نفسية

14.30 - 14.15
16.30 - 14.30

اسرتاحة قهوة
الجلسة 5
تقنيات اإلسعافات األ ّولية النفسية
– التواصل مع األطفال الواقعني يف
الضيق

16.45 - 16.30

الجلسة  6خالصة

17.00

شك ًرا ملشاركتك!

النشاطات
 1.1نشاط تحفيزي (الشمس ترشق دامئًا عىل)
 1.2برنامج التدريب والهدف العام لليوم
 1.3القواعد األساسية
 2.1مقدّمة عن اإلسعافات األ ّولية النفسية ( 15دقيقة)
 2.2مبادئ للعمل يف اإلسعافات األ ّولية النفسية (املراقبة،
واإلصغاء ،وإقامة الصلة) ( 60دقيقة)
 2.3شبكة العنكبوت – إقامة الصالت محلّ ًيا ( 15دقيقة)
 3.1نشاط تحفيزي (التقاذف الجامعي أو نشاط التنفّس
التحفيزي) ( 15دقيقة)
 3.2عمل جامعي ولعب أدوار حول ردود فعل األطفال عىل
األزمة ( 75دقيقة)
 4.1نشاط تحفيزي (القلم داخل الق ّنينة) ( 15دقيقة)
 4.2تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل إسعافات أ ّولية نفسية
( 30دقيقة)
 5.1كيفية التواصل مع األهل ومقدّمي الرعاية الواقعني يف
الضيق ( 20دقيقة)
 5.2تقنيتان للتواصل الناشط ( 20دقيقة)
 5.6كيفية التواصل مع األطفال الواقعني يف الضيق ( 20دقيقة)
 5.7لعب أدوار باستخدام تقنيات التواصل الناشط ( 60دقيقة)
 6.1الرسائل املستخلصة والدليل الجيبي ( 20دقيقة)
 6.2خالصة ( 10دقائق)
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ورقة التوزيع 2/1 – 2

إقامة الصالت محلّ ًيا

إقامة الصالت محلّ ًيا
الئحة املوارد املحلّية
للميس :يُرجى التحضري مسبقًا وإعداد الئحة املوارد املحلّية هذه مع املشاركني يف خالل النشاط  .2.3يجب أن
مالحظة
ّ
املؤسسات املحلّية ،واملنظّامت ،واألفراد الذين ميكن للمامرسني يف مجال األطفال أن يربطوا بها
تحتوي الالئحة عىل أسامء ّ
األطفال ،واألهل ،ومقدّمي الرعاية ٍ
محل ،يف حال
لكل مورد ّ
ملزيد من الخدمات والدعم .يُرجى رشح إجراءات اإلحالة ّ
وجود ذلك ،مع إلقاء الضوء عىل الخدمات املفتوحة للجميع من دون إحالة.
واملؤسسات الحكومية:
املكاتب
ّ

الرشطة والوكاالت األخرى املعنيّة بإنفاذ القانون:

منظّامت املجتمع املدين:

املنظّامت التابعة لألمم املتّحدة:

األطبّاء:

الدعم النفيس والص ّحة النفسية:

املؤسسات الدينية:
ّ
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ورقة التوزيع 2/2 – 2

إقامة الصالت محلّ ًيا
إجراء اإلحاالت

ٍ
احتكاك مبارش
بكل ما يف وسعهم لحامية األطفال والشباب من األذى وضامن رفاههم .قد تكون عىل
من امله ّم أن يقوم الراشدون ّ
مع األطفال والشباب ومقدّمي الرعاية لهم بشكلٍ منتظم .فمن امله ّم بالتايل مناقشة املسؤوليات التي لديك يف االستجابة لطفلٍ
يعب عن حاجة إىل ٍ
مزيد من الدعم.
ٍّ
وشاب ّ
من األمثلة عن الشباب الذين قد يحتاجون إىل ٍ
مزيد من املساعدة:
•
•
•
•
•

الذين يُظهِرون ،أو يثريون ّ
الشك بوجود إساءة و/أو سوء معاملة جسدية ،أو جنسية ،أو عاطفية
الذين يشريون إىل حاج ٍة إىل الدعم النفس-اجتامعي الفردي أو املشورة النفسية
ٍ
اضطرابات نفسية ويحتاجون إىل عالج رسيري نفيس أو ط ّبي نفيس
الذين يعيشون مع
الذين يحتاجون إىل انتبا ٍه ط ّبي بسبب اعتالالت أو أمراض جسدية
ٍ
صعوبات تعلّمية وقد يستفيدون من املساعدة التعليمية.
الذين يعانون

إذا كانت اإلحالة مطلوبة بسبب القلق من اإلساءة إىل الطفل ،فسيكو ُن من املطلوب عىل األرجح إرشاك الرشطة أو وحدة لحامية
الطفل .ويف حال االشتباه باإلساءة الجنسية ،يجب التأكّد من أنّك تعرف اإلجراءات .وال تقم أبدًا صل ًة للطفل من دون وجود األهل
أو موافقة من األهل أو ويص قانوين آخر تفيد بأنّه يجوز لك مرافقة الطفل/الشاب .وتأكّد من أنّك تدرك نقطة اإلحالة األوىل
قمت بذلك بشكلٍ غري صحيح ،قد تتسبّب بصعوبات يف إدارة الحالة الحقًا.
الصحيحة .فقد تكون الخدمات الطبّية أو الرشطة .فإذا َ
متخصصة للص ّحة النفسية .الحاالتُ التالية تستدعي اإلحالة إىل خدمات للص ّحة
يف بعض األحيان ،قد تكو ُن هناك حاجة إىل خدمات
ّ
النفسية:
إذا كان أحدهم:
•
•
•
•
•
•
•

قد اخترب مشكالت حادّة يف الص ّحة النفسية يف املايض وبدأت تبدو عليه عالمات املعاودة.
يتحدّث عن إيذاء أو قتل نفسه ،أو إيذاء اآلخرين ،أو يحاول إيذاء نفسه.
امليض يف حياته اليومية بطرقٍ أخرى.
يعاين من مخاوف شديدة تحول دون استمرار حياته اليومية أو يعجز عن ّ
تظهر لديه عالمات اإلدمان عىل الكحول أو املخدّرات.
يعاين من الهلوسات أو األوهام.
يخترب خموالً مط ّوالً (االفتقار إىل الحامس والفراغ العاطفي) أو يبقى يف حال ضيقٍ شديد.
يعاين من تغيريات جذرية يف الشخصية والسلوك.

تشتمل أمثلة الوكاالت واملنظّامت املختلفة التي قد تكون متوافرة لدعم الشباب الذين هم بحاجة إىل املزيد من الدعم عىل:
•
•
•
•
•

خدمات الدعم االجتامعي (مبا يف ذلك الدعم يف حالة اإلدمان عىل الكحول/املخدّرات)
خدمات جمع شمل العائالت ودعم األطفال غري املصحوبني
وحدة حامية الطفل يف الرشطة أو الضبّاط امل ُد َّربون عىل التواصل مع األطفال ودعمهم
الخدمات األساسية األخرى املطلوبة يف حالة الطوارئ (الطعام ،املياه ،املأوى ،الخدمات الص ّحية ،والتعليم)
املتخصصة يف الص ّحة النفسية.
الخدمات
ّ
اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال
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إجراء اإلحالة يعني معرفة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ما هي األسباب التي تستدعي إجراء اإلحالة (مثالً :عالمات ضيق تثري القلق لدى طفلٍ ما).
رسية؟
كيف هو اإلطار القانوين :متى تكون مج ًربا عىل إجراء إحالة ّ
بغض النظر عن مبدأ ال ّ
الخاصة ،كاملرشف ،أو مدير املرشوع ،أو مسؤول املدرسة ،أو سواهم ،عن الطفل الذي
مع َمن يجب أن تتكلّم ضمن منظّمتك
ّ
يس ّبب الشواغل.
يختص بـإجراء اإلحاالت.
ميسي التدريب يف ما ّ
ما هي أدوار ّ
املنسقني امليدانيني أو ّ
بهم/أي موظّف؟).
(أي خدمة/ما هي تفاصيل االت ّصال
ّ
مبَن يجب االت ّصال إلجراء اإلحالة ّ
كيفية إجراء اإلحالة بشأن مواضيع القلق املحدّدة (مثالً :الص ّحة الجسدية أو النفسية ،اإلساءة املحتملة ،إلخ.).
ما هي الوثائق أو املعلومات األخرى املطلوبة لإلحالة (مثالً :استخدام استامرة اإلحالة).
ما هي املتابعة املتوقّعة من الخدمة.
الخاصة باللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت وما
الخاصة بخدمات الص ّحة النفسية والدعم النفس-االجتامعي
استامرة اإلحالة
ّ
ّ
إذا كانت منظّمتك تستخدمها.

اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال

ورقة التوزيع 3/1 – 3

من ّو األطفال وردود فعلهم عىل األزمة
من ّو الطفل – ملحة عامة عن املراحل

النم ّو االجتامعي
النم ّو العاطفي
يبدأ بتطوير ابتسامة اجتامعية
يتط ّور رابط عاطفي بني الطفل ومقدّم
يستمتع باللعب مع اآلشخاص اآلخرين
الرعاية
وقد يبيك عندما يتوقّف اللعب
يصبح أكرث تواصالً وتعب ًريا بواسطة الوجه
التعلّق
والجسم
يقلّد سلوك اآلخرين ،ال س ّيام الراشدين
يظهر الطفل القلق لدى االنفصال عن
مقدّم الرعاية الرئييس بعمر  8أشهر تقريبًا واألطفال األكرب س ًنا
يزداد إدراكه لنفسه باعتباره فردًا
منفصالً عن اآلخرين
يف خالل السنة الثانية ،سوف يتأرجح
يزداد حامسه ملرافقة األطفال اآلخرين
الطفل بني االستقاللية والتش ّبث.
يربهن عن استقاللية متزايدة.

املجاالت
املرحلة :الرضّ ع
واألطفال الصغار
 0-3سنوات

النمو اإلدرايك
يشاهد الوجوه عن قصد.
يتبع األشياء املتح ّركة .
يتع ّرف إىل األشياء املألوفة واألشخاص
املألوفني عىل مسافة معيّنة.
يشري إىل اليشء أو الصورة عندما يس ّميه
أحدهم له.
بعمر السنتَني ،يستطيع تحديد أسامء
األشخاص املألوفني ،واألشياء املألوفة،
وأجزاء الجسم.
يستطيع قول عدّة كلامت منفردة (بعمر
الخمسة عرش إىل مثانية عرش شه ًرا).
بعمر السنتَني ،يبدأ باللعب التظاهري.
يستخدم عبارات بسيطة (بعمر مثانية
عرش إىل أربعة وعرشين شه ًرا) .ويك ّرر
الكلامت التي يسمعها يف املحادثة.

املرحلة :س ّن
ما قبل الدراسة:
 4-6سنوات

يظهر العاطفة إزاء زمالء اللعب املألوفني .يقلّد الراشدين والزمالء يف اللعب.
يف عمر  3-4سنوات ،يركّب األحجيات
يستطيع تبادل األدوار يف األلعاب.
يهت ّم باالختبارات الجديدة.
املؤلّفة من  3-4قطع.
يفهم املفاهيم التالية" :يل" و"له"
يفهم مفهوم وجود نو َعني "إثنني" من
يزداد ابتكاره يف يف اللعب الخرايف .يُظهِر أو "لها".
األشياء من حيث الشكل واللون
 5-6سنوات :يرغب يف إرضاء األصدقاء.
يفهم املفاهيم التالية" :مشابه"" ،مختلف" مزيدًا من االستقاللية .يتخيّل أ ّن الكثري
من الصور غري املألوفة قد تكون "وحوشً ا" .يتعاون مع اآلخرين ويتفاوض حول
يجيد بعض قواعد اللغة األساسية
الحلول للنزاعات.
ست
يتحدّث ب ُج َمل من خمس إىل ّ
يف عمر  5-6سنوات :مييل أكرث إىل
يرى ذاته كشخص كامل لديه جسم،
كلامت .يخرب القصص.
املوافقة عىل القواعد.
وذهن ،وأحاسيس.
حس أوضح عن الوقت.
يبدأ بتكوين ّ
يستمتع بالغناء والرقص والتمثيل
يظهر مزيدًا من االستقاللية وقد يقوم
قصة .يفهم مفهوم
يستذكر أجزاء من ّ
يف عمر  5-6سنوات :يزداد قدر ًة عىل
حتّى بزيارة أحد الجريان مبفرده.
التشابه/االختالف.
متييز الخيال والواقع
ينخرط يف اللعب الخرايف.
 6-5سنوات :يستطيع الع ّد لغاية عرشة
أشياء أو أكرث .يس ّمي أربعة ألوان عىل
األقل بشكلٍ صحيح .يفهم مفهوم الوقت
ّ
بشكلٍ أفضل.
كل يوم يف
يعرف عن األمور املستخدمة ّ
املنزل (املال ،الطعام ،األدوات)
اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال
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ورقة التوزيع 3/2 – 3

من ّو األطفال وردود فعلهم عىل األزمة
من ّو الطفل – ملحة عامة عن املراحل

املجاالت

النمو اإلدرايك

املرحلة:

املتدن أو العايل
ّ
عالمات تقدير الذات
يهت ّم بالحقائق.
تصبح أوضح.
يبدأ بفهم املنظورات البديلة ويبدأ
حل املشكالت .يكتسب تدريج ًيا التحكّم العاطفي.
باستخدام املنطق من أجل ّ
يتط ّور أيضً ا يف هذه املرحلة التحليل
االستقرايئ.

املتوسطة
الطفولة
ّ
 7سنوات –  12سنة

النم ّو العاطفي

النم ّو االجتامعي
تزداد أهمية هوية مجموعة األقران.
يخاف من اإلقصاء االجتامعي.
يفهم القواعد الثقافية واالجتامعية.

وخلقًا،
قد يكون الطفل مح ًبا للمغامرة ّ
لك ّنه يستفيد من النظام
يزداد هامش االنتباه.
املرحلة :املراهقة:
 13-18سنة

36

التفكري املج ّرد واملنطقي.
الشباب قادرون عىل استخدام التحليل
االستنتاجي.

اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال

يبدأ برؤية مستقبله وقد يشعر بالحامس
والقلق يف الوقت نفسه.
نزاعات قوية مع األهل ،ترتاجع عاد ًة
قرابة بلوغ س ّن الرشد ،لك ّن تقلّبات املزاج
وتغيات السلوك غال ًبا ما تكون جز ًءا من
ّ
العملية.

متاثل قوي مع األبطال ،واألشخاص القدوة.
من الشائع أن يعتقد املراهقون األصغر
أي يش ٍء س ّيئ قد
س ًنا أنّهم ّ
محصنون ض ّد ّ
يحصل معهم.
ٍ
سلوك خطر.
ومييلون إىل االنخراط يف

ورقة التوزيع 3/3 – 3

من ّو األطفال وردود فعلهم عىل األزمة
من ّو الطفل – ملحة عامة عن املراحل
عالمات الضيق النفيس-االجتامعي الشائعة لدى األطفال
عالمات الضيق النفيس-االجتامعي الشائعة لدى األطفال
• عالمات الضيق الشائعة يف جميع الفئات العمرية:
• الخوف من وقوع الحدث املسبّب للضيق مج ّددًا.
• القلق من تع ّرض املق ّربني لألذى والخوف من االنفصال.
• ر ّد الفعل عىل التدمري.
• مشكالت النوم.
• تقلّبات املزاج.
عالمات الضيق الشائعة لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني  0و 3سنوات
• قد يتش ّبثون مبقدّمي الرعاية.
• ينكفئون إىل سلوك أصغر من عمرهم.
تغيات عىل أمناط نومهم وأكلهم.
• تطرأ ّ
• يبكون أكرث ويغضبون بشكل أرسع.
• يخافون من أشياء مل تكن تخيفهم يف السابق.
• يُظهرون فرطاً يف النشاط.
تغيات عىل نشاطهم يف اللعب/أمناط اللعب.
• تطرأ ّ
• قد يصبحون أكرث معارض ًة وتطلّباً من السابق أو مفرطني يف التعاون.
حساسني جدا ً تجاه ردود فعل اآلخرين.
• قد يكونون ّ

عالمات الضيق الشائعة لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني  4و 6سنوات:
• البدء بالتش ّبث باألهل أو بغريهم من الراشدين.
• االنكفاء إىل سلوك أصغر من عمرهم مثل امتصاص اإلبهام.
• التوقّف عن الكالم.
• قلّة أو فرط النشاط.
• التوقّف عن اللعب أو البدء بتكرار األلعاب عينها.
• القلق واالرتياب من وقوع األحداث الس ّيئة.
• اختبار اضطرابات يف النوم ،مبا يف ذلك الكوابيس.
• تغيري يف أمناط األكل.
• االرتباك بسهولة.
• عدم القدرة عىل الرتكيز بشكلٍ ج ّيد.
• االضطالع بدور الراشدين يف بعض األحيان.
• الغضب الرسيع.

عالمات الضيق الشائعة لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني  7سنوات و 12سنة:
يتغي مستوى نشاطهم البدين.
• ّ
رصفون بارتباك.
• يشعرون ويت ّ
• ينسحبون من التواصل االجتامعي.
• يتكلّمون عن الحدث بطريقة متك ّررة.
• قد يُظهرون تردّدا ً يف الذهاب إىل املدرسة.
ويعبون عنه.
• يشعرون بالخوف ّ
• يختربون آثارا ً سلبية عىل الذاكرة والرتكيز واالنتباه.
• يواجهون اضطرابات يف النوم والشه ّية.
• يُبدون العدائية والغضب والقلق.
• يشكون من أعراض جسدية ناتجة عن الضغط العاطفي.
رضرين.
• يقلقون بشأن غريهم من األشخاص املت ّ
• يختربون مشاعر ذنب ولوم ذايت.

عالمات الضيق الشائعة لدى األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني  13و 18سنة:
• يشعرون بحزن بالغ.
• يشعرون بالوعي الذايت أو بالذنب والعار ألنّهم مل يتمكّنوا من مساعدة
األشخاص الذين تأذّوا.
رضرين.
• يُظهرون تخ ّوفاً مفرطاً عىل غريهم من األشخاص املت ّ
• قد ينطوون عىل أنفسهم ويشعرون بالشفقة عىل الذات.
تغيات يف عالقاتهم مع اآلخرين.
• يختربون ّ
• زيادة يف املجازفة ،و/أو اعتامد سلوك تدمري ذايت و/أو تج ّنبي أو عدايئ.
• ويختربون تح ّوالت كربى يف نظرتهم إىل العامل.
• يشعرون باليأس من الحارض واملستقبل.
• يتحدّون السلطات ومقدّمي الرعاية.
• يعتمدون عىل أترابهم يف عالقاتهم االجتامعية.

ٍ
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2013اإلسعافات األ ّولية النفسية.
ملزيد من املعلومات ،يُرجى االطّالع عىلّ :
اإلسعافات األ ّولية النفسية  -كت ّيب التدريب للممارسني في مجال األطفال

37

ورقة التوزيع 3/1 – 4

تقنيات التواصل الناشط
تقنيات للتواصل الناشط مع األطفال الواقعني يف الضيق

تستعرض ورقة التوزيع هذه سبع تقنيات للتواصل الناشط مع األطفال الواقعني يف الضيق:
 .1االحتكاك األ ّويل – التعريف بأنفسكم
 .2املعلومات (طرح أسئلة مفتوحة وتوضيحية)
 .3اإلصغاء الناشط
 .4التطبيع
 .5التعميم
 .6التثليث
 .7التهدئة
يجب أن تعلموا أنّه قد ال ت ُستخدَم جميع التقنيات دامئًا .استخدموا تقنيات التواصل امل ِ
ُجديَة يف الوضع املحدّد القائم .ينبغي أن
تبدأوا دامئًا باالحتكاك األ ّويل ،لك ّن التقنيات األخرى قد ال ت ُستخدَم بالرضورة بالرتتيب الذي قُ ِّد َمت فيه هنا.

التقنية األويل .االحتكاك األ ّويل – التعريف بأنفسكم
• ما إسمك؟
• لصالح َمن تعمل؟
• ملاذا أنت هنا؟

ابدأوا دامئاً برشح َمن تكونون وماذا تفعلون يف هذا املكان .تكلّموا بلطف ،وروية ،وهدوء .حاولوا الجلوس بقرب الشخص ،أو
إجلسوا القرفصاء للتحدّث مع األهل أو الطفل ،بحيث تكونون عىل املستوى نفسه .وميكنكم إقامة احتكاك برصي أو جسدي إذا
كان ذلك مالمئاً يف ثقافتكم ،مثالً عرب اإلمساك بيد األهل أو الطفل ،أو إحاطته بذراعكم أو وضعها عىل كتفه.
معي .من امله ّم بالتايل أن
وحتّى إذا كان الطفل يعرف َمن تكونون ،إلّ أ ّن ذلك ال يعني أنّه يعرف دوركم أو مسؤوليتكم يف وضعٍ ّ
توضّ حوا للطفل ما هو دوركم ،مثالً" :عندما تحدثُ تجرب ًة صعبة كهذه ،يتمثّل دوري يف التكلّم مع األطفال يف املخ ّيم لرؤية ما إذا
أي شخص يو ّد التعبري عن أفكاره".
كان هناك ّ

التقنية الثانية .املعلومات (طرح األسئلة املفتوحة والتوضيحية)

استخدموا األسئلة املفتوحة لفهم الوضع بشكلٍ أفضل .األسئلة املفتوحة هي أسئلة ال ميكن اإلجابة عليها عاد ًة بنعم أو كال .وهي
الخاصة ومن منظورهم الخاص.
قصتهم بكلامتهم
ّ
غالباً تبدأ بـ’ملاذا‘’ ،متى‘ ،أين‘’ ،ماذا‘’ ،من قبل َمن‘ .فيتش ّجع األطفال عىل إخبار ّ
عىل سبيل املثال ،إسألوهم" :أين كنتم عندما حدث األمر؟‘" أو "ملاذا مل تأكل شي ًئا اليوم؟" أ ّما أمثلة األسئلة التوضيحية فهي "يه ّمني
أن أسمع املزيد من أفكارك بشأن "...و"هل تقول إنّ" ،"...هل تقصد أنّ...؟"
ٍ
مبعلومات عن
قصة الطفل غري متّسقة .فمن شأنها أن توضح ما حصل وتز ّودكم
األسئلة املفتوحة مفيدة يف الظروف التي تبدو فيها ّ
َ
مشاعره وأفكاره .لدى تيسري النشاطات ملجموع ٍة نفسية-اجتامعية مع األطفال ،تش ّج ُع األسئلة املفتوحة األطفال عىل املشاركة،
وحل املشكالت.
والتفكري اإلبداعيّ ،
احرصوا عىل تفادي التحقيق لدى طرح األسئلة املفتوحة .تذكّروا أنّكم يف حاالت األزمات موجودون لتساعدوا عىل الح ّد من الضيق،
وليس للتحقيق يف تفاصيل ما حدث للطفل أو الراشد .فالتحقيق قد يؤذي الشخص يف املرحلة األ ّولية بعد الحدث املسبّب للضيق.
يعب عنها الطفل أو الراشد يف مثل هذه الظروف.
مارسوا بدالً من ذلك مهارات اإلصغاء وركّزوا عىل االحتياجات األساسية التي ّ

التقنية الثالثة .اإلصغاء الناشط

يتض ّمن اإلصغاء الناشط أربعة عنارص:
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ورقة التوزيع 3/2 – 4
تقنيات التواصل الناشط
 .1الرتكيز اليقظ

ال تتكلّموا  -بل اصغوا فقط .فابقوا صامتني ودعوا الطفل يتكلّم بدون أن تقاطعوه .واستخدموا لغة جسدكم لتُظهِروا أنّكم تصغون
أي نوع من اإللهاء ،واخلقوا مكانًا هادئًا قدر اإلمكان ،واطفئوا أجهزتكم الخلوية أو ضعوها
وتركّزون عىل ما يقوله الطفل .وامنعوا ّ
يف وضع صامت.
انتبهوا كذلك إىل لغة جسدكم وإىل لغة الجسد املالمئة يف السياق الثقايف .وأقيموا اتّصاالً برصيًا إذا كان ذلك مالمئاً وفقاً للمامرسات
الثقافية السائدة .وعليكم أن تجلسوا أو تقفوا يف وضعي ٍة تكونون فيها عىل مستوى الطفل .ويجب أن تتن ّبهوا أيضاً إىل مساحة الطفل
الشخصية ،بحسب عمره ،وجندره ،والسياق السائد .فقد تجلسون يف زاوية مع ّينة مقابل الطفل يك تتج ّنبوا أن تكونوا وجهاً لوجه
مع الطفل بالكامل.
وإذا كنتم تعملون مع مرتجم ،احرصوا عىل أن يدرك املرتجم معنى اإلصغاء الناشط وأن يرتجم بدقّة كبرية.
أحياناً ،قد تثري بعض املسائل ،أو الكلامت ،أو األوضاع مشاعر شخصية تجعل اإلصغاء صعبًا بالنسبة إليكم .وقد يؤدّي ذلك إىل أحكام
من جانبكم مثالً .لذا ،من امله ّم أن تدركوا الحواجز التي متنعكم عن اإلصغاء ومحفّزاتكم العاطفية وأن تتحكّموا بها ،لتنجحوا يف
إعطاء الطفل أو مقدّم الرعاية انتباهكم الكامل.

 .2إعادة الصياغة

رصف كاملرآة – ولكن ليس بطريق ٍة
إعادة الصياغة تعني تكرار الكلامت األساسية التي يقولها الطفل أو مقدّم الرعاية .يجدر بكم الت ّ
آلية أو كالببغاء ،بل باستخدام نوع اللغة نفسه الذي يستخدمه الطفل .فهذا يُظهِر للطفل أنّكم تصغون وتركّزون عىل املعلومات
التي يقدّمها الطفل لكم .ويعطيكم ذلك فرصة أيضً ا للتحقّق من أنّكم فهمتم املعلومات بشكلٍ صحيح.

ٍ
بكلامت مختلفة .ومن امله ّم أن تصفوا ما سمعتم أو أن
إعادة الصياغة تعني أيضً ا تكرار ما قاله الطفل أو مقدّم الرعاية ،إنّ ا
معي ،ميكنكم أن تقولوا" :يبدو أ ّن هذه التجربة جعلتك غاضباً ،هل هذا
تعكسوه بدالً من أن ترتجموه .وحتّى تعطوا وصفًا لشعور ّ
صحيح؟"اعطوا الطفل دامئًا فرص ًة للتصحيح إذا لزم األمر .قولوا مثالً "ما فهمته هو  "...و"هل فهمت ذلك بشكلٍ صحيح"؟

 .3التشجيع

يتض ّمن اإلصغاء الناشط أيضً ا التشجيع .فيجب نقل الحنان واملشاعر اإليجابية عرب التواصل اللفظي وغري اللفظي .فهذا يساعد عىل
إرساء االنفتاح والشعور باألمان ،وهو أم ٌر رضوري إذا أردتم بناء الثقة .ميكن استخدام إعادة الصياغة كطريق ٍة لتشجيع الطفل عىل
قول املزيد .وارفعوا نربة صوتكم يف آخر جملكم يك يبدو وكأنّكم تطرحون سؤاالً لتشجيع الطفل عىل املتابعة.

حس من التشجيع يف بعض الظروف .لكن ،يف الكثري من الثقافات أو السياقات ،ليس من املالئم
قد يساهم اللمس الجسدي يف توفري ٍّ
قصة الطفل) .بدالً من ذلك ،ميكنكم مثالً أن ت ُظهِروا تعاطفكم قائلني" :أنا آسف
أن نعانق طفالً ال نعرفه (تذكّروا أنّكم ال تعرفون ّ
ج ّدا ً لسامع ذلك" أو "سوف أبقى بجابنك طوال الوقت فيام نبحثُ عن والدتك".

 .4التلخيص

بني الحني واآلخر ،فكّروا يف ما قاله الطفل أثناء الحديث ولخّصوه ،فهذا يظهر أنّكم أصغيتم وتحاولون الفهم .أيضاً ،يؤكّد لكم ذلك
أنّكم فهمتم املعلومات بشكلٍ صحيح .وإ ّن تطوير هذا الفهم قد يساعد الطفل عىل االستعداد لوضع الخطط .عىل سبيل املثال،
أي
ميكنكم أن تقولوا" :أو ّد أن ألخّص ما فهمته "...أو "إسمح يل أن أراجع برسعة ما كنت تقوله يل "...و"أرجوك ص ّحح يل إذا
ُ
نسيت ّ
تفصيل"...
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ورقة التوزيع 3/3 – 4
تقنيات التواصل الناشط
التقنية الرابعة .التطبيع

التطبيع والتعميم (أنظر التقنية الخامسة) هام تقن ّيتان للتواصل تنجحان باإلجامل مع األطفال والراشدين عىل ح ّد سواء.

الخاصة ،وقد ال يشاركون أحدًا هذا االرتباك .التطبيع
يف األزمة أو بعدها ،قد يشعر األطفال باالرتباك بشأن ردود فعلهم ومشاعرهم
ّ
يعني أن نطمنئ الطفل بأ ّن ر ّد فعله شائع وطبيعي بالنسبة إىل ٍ
حدث ُمس ِّب ٍب للضيق .والنقطة األساسية هي أن يعرف الطفل أنّنا
نتف ّهم ردود فعله ونعتربها برشية ،وأ ّن ردود الفعل ال تعني أنّه يعاين من خطب ما .فقد يشعر األطفال باالرتباك بشأن ردود فعلهم
الخاصة ،وقد ال يشاركون أحدًا هذا االرتباك .أخربوا الطفل أ ّن ر ّد فعله شائع للغاية وأ ّن ردود الفعل واملشاعر ال تعني
ومشاعرهم
ّ
أنّه يعاين من خطب ما بل أنّه يخترب ر ّد فعل شائ ًعا عىل وضع غري اعتيادي.
التطبيع يساعد الطفل عىل إقامة صلة بني ردود فعله عىل الوضع ،وعىل فهم أ ّن هذه املشاعر وردود الفعل لها أسبابها .فهذا يساعد
رأسا عىل عقب ،ويعطي أمالً للطفل بأ ّن األمور قد تعود إىل طبيعتها.
الطفل عىل تخفيف شعوره بأ ّن العامل انقلب ً
يعب عنها الطفل أو يُظهرها .ففيام ال تستطيعون الحؤول دون إظهار الطفل لعواطف
كذلك ،يجب تق ّبل ودعم ّ
كل العواطف التي قد ّ
قوية ،ميكنكم مساعدته عىل فهم أ ّن هذه العواطف شائعة بعد التجارب الس ّيئة أو غري املتوقّعة .عىل سبيل املثال ،ميكنكم القول:
لكن الكثري من األطفال يختربون الخوف وهذا أمر شائع ج ّدا ً بعد تجرب ٍة كهذه".
"أرى أنّك خائفّ ،
ويكون لبعض األطفال ردود فعل جسدية عىل التجارب الصادمة .فإذا حصل ذلك ،ميكنكم أن ترشحوا ما ييل" :من الطبيعي أن يبدي
الجسد ر ّد فعل بعد أن تخترب أمرا ً مرعباً .عىل سبيل املثال ،قد يؤدّي ذلك إىل تسارع دقّات قلبك ،أو جفاف فمك ،أو تخدير ذرا َعيك ورجلَيك.
وقد تعاين من بعض اآلالم أو تشعر بالتعب أو الغضب ".بالتايل ،قد يتقلّص قلق الطفل عندما يفهم أ ّن ردود الفعل الجسدية هي طبيعية.

التقنية الخامسة .التعميم

إ ّن التعميم مرتبط بالتطبيع .والغرض من التعميم هو توسيع املنظور ملساعدة الطفل عىل أن يدرك أ ّن الكثري من األطفال اآلخرين
يتشاركون معه ردود الفعل عينها .فال يكفي أن يدرك الطفل أ ّن ردود فعله شائعة وطبيعية للغاية يف وضع غري اعتيادي ،بل من
امله ّم التشديد عىل أ ّن الكثري غريه من الفتيان والفتيات يشاركونه املشاعر وردود الفعل عينها .فهذا يساعد عىل تخفيف شعوره
بالعزلة وميكن أن يعطيه األمل.
ميكنكم أن تقولوا عىل سبيل املثال" :أعرف الكثري من الفتيان والفتيات الذين يشعرون بنفس ما تشعر به أنت .بعضهم يف مثل
مم كانوا عليه ".وميكن أن تقولوا بدالً
عمرك وبعضهم أكرب .وأعرف أيضاً بعض األطفال الذين أصبحوا اآلن بحال أفضل بكثري ّ
عم كان يزعجها" أو "يشعر الكثري من الفتيان والفتيات مثلك عندما يختربون
تحسنت كثريا ً بعد أن أخربت أ ّمها ّ
من ذلك" :أعرف فتا ًة ّ
ما اختربته أنت .إ ّن ردود فعلك مشابهة جدًا لردود فعل اآلخرين يف الوضع نفسه".
ت ُع َر ُض يف ما ييل دراسة حالة توضح كيف ميكن تطبيق مفهو َمي التطبيع والتعميم.
رأت مارلني البالغة من العمر مثاين سنوات والدها يرضب والدتها طيلة حياتها .وقد تصاع َد العنف بعد أن خرس األب وظيفته منذ
أسبو َعني ،حتّى أ ّن العنف كان شديدًا ج ّدا ً يف أحد األيام لدرجة أ ّن األ ّم نُقلت إىل املستشفى .وعرفت معلّمة مارلني بهذه الحالة عرب
الصف .بعد املدرسة ،قالت مارلني ملعلّمتها" :أنا متعبة ج ّداً" .فسألتها املعلّمة:
الخدمات االجتامعية ،لك ّن مارلني مل تتكلّم عن األمر يف ّ
"هل تودّين أن تخربيني عن سبب تعبك؟" فأجابت مارلني" :أنا ال أنام ج ّيدا ً ".فردّت املعلّمة" :نعم ،أعلم أ ّن الكثري من الفتيان
والفتيات يجدون صعوبة يف النوم إذا كانوا قلقني بشأن أمر ما" (تعميم)" .فمن الشائع ج ّدا ً ّأل ننام ج ّيدا ً إذا ك ّنا حزينني ،أو غاضبني،
أو مرتبكني بشأن أمر ما؛ ال س ّيام إذا كان يتعلّق بشخص نح ّبه" (تطبيع)
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التقنية السادسة .التثليث

أحياناً ،يجد األطفال ،ال سيّام الصغار منهم ،أ ّن التكلّم مع الغرباء مخيف جدًا ومرعب .فإذا مل يرد الطفل التكلّم معكم مبارشةً،
كلّموا الطفل عن طريق شخص آخر أو باستخدام لعبة أو أشياء أخرى تجدونها مناسبة (مثالً :عن طريق استخدام صورة ،أو شجرة،
أو شخص من كتاب) .وهذا ما يعرف مبنهجية التثليث ،أل ّن الشخص الثالث أو الغرض يصبح جزءا ً من الحديث ،ويشكّل معكم ومع
أي تهديد للتواصل مع األطفال الذين ال يثقون بكم بعد.
الطفل مثلّثاً .إنّها طريقة ال تنطوي عىل ّ
حتّى عند استخدام منهجية التثليث ،عليكم أن تتواصلوا مبارش ًة مع الطفل لتشعروه بأنّكم تركّزون عليه .عىل سبيل املثال ،إذا
سألتم الطفل كم يبلغ من العمر وبقي صامتاً ،ميكنكم أن تقولوا" :هل ميكنني أن أسأل والدتك؟" فإذا أومأ برأسه إيجابًا ،اسألوا
الراشد.
وحتى تؤكّدوا للطفل أنّكم ما زلتم تركّزون عليه ،انظروا إليه مجدّدا ً وقولوا" :إذا ً ،أنت يف الخامسة من العمر؟" يف نهاية املطاف،
وصف انتباههم قليالً عن عواطفهم.
حتّى أكرث األطفال خجالً يبدأون بالكالم إذا شعروا باألمان واالطمئنان ُ
أ ّما إذا مل يكن الطفل مع أهله أو مقدّمي الرعاية له ،فيمكنكم استخدام لعبة ،مثل دمية متح ّركة أو لعبة زغبة يف عملية التثليث.
ربا تريد أن ترشب املاء .أتريد أن ترشب املاء أنت
ميكنكم أن تقولوا" :لعبتك تبدو متعبة ،ال ب ّد أنّها سلكت طريقًا طويالً اليومّ .
أيضً ا؟"

التقنية السابعة .التهدئة

عندما يقع األطفال وأهلهم أو مقدّمو الرعاية لهم يف ضيقٍ شديد ،تتمثّل الخطوة األوىل املفيدة التي ميكنكم القيام بها يف مساعدتهم
عىل أن يصبحوا هادئني .فتهدئة الوضع هي إحدى الغايات النهائية لإلسعافات األ ّولية النفسية .مث ّة عدد من الطرق التي ميكنكم
تحقيق ذلك من خاللها ،وهي ترتبط يف الوقت نفسه مبا تقولونه وكيف تفعلون ذلك.
جميع التقنيات املوصوفة أعاله تساعد عىل تهدئة الوضع .ومن املفيد أيضً ا استخدام الصوت الهادئ واملنخفض واملطمنئ ،ولغة
الجسد التي ال تنطوي عىل التهديد.

مث ّة أيضً ا تقنيات أخرى مفيدة جدًا .ت ُس ّمى إحداها "التأريض" .إذا كان األهل أو الطفل يف حالة من الذعر أو يبدون مش ّوشني ،حاولوا
تشجيعهم عىل الرتكيز عىل األشياء غري املسبّبة للضيق يف البيئة املبارشة .عىل سبيل املثال ،حاولوا رصف انتباههم إىل يشء ترونه أو
تسمعونه  -مع األهل ،ميكنكم التعليق عىل صوت أو يشء يف املحيط القريب .ساعدوا األهل أو الطفل عىل الح ّد من الشعور بالذعر
أو القلق من خالل أن تطلبوا منهم أن يركّزوا عىل تنفّسهم ،وتش ّجعوهم عىل التنفّس بعمق وببطء.
أ ّما إذا تفاعل الطفل بطريقة سلبية ،عىل سبيل املثال بعدوانية ،فيمكنكم أن تحاولوا تهدئة الوضع والتصديق عىل عواطفه
وتشجيعه عىل التأقلم مع هذا الشعور بطريقة مختلفة .ارشحوا للطفل أنّكم تتف ّهمون غضبه ،ولكن اخربوه أيضً ا أ ّن تفجري مشاعره
لن يساعده .عىل سبيل املثال ،ميكنكم تنفيس احتقان محتمل قائلني" :ال بأس بأن تكون غاضباً ،لكن أرجوك ّأل ترضب اآلخرين
عندما تكون غاضباً .فأنا هنا ألهت ّم بك وألبقيك أنت وأصدقاءك آمنني".
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ورقة التوزيع 5
دليل الجيب حول اإلسعافات األ ّولية النفسية – ط َّي َتان
دليل الجيب حول اإلسعافات األ ّولية النفسية ليوم واحد
الصفحة األوىل
املبدأ الرئييس األ َّول:

املبدأ الرئييس الثاين:

راقبوا
 ...من أجل تحديد َمن يحتاج إىل اإلسعافات األ ّولية النفسية
وإقامة احتكاك أ ّويل

أصغوا
 ...من خالل التواصل الناشط

التحقّق من السالمة االحتكاك األ ّويل املعلومات

املبدأ الرئييس الثالث:
أقيموا الصلة
من خالل تقديم معلومات عملية واإلحالة إىل املساعدة
املناسبة
املعلومات العملية اإلحالة
إعادة ملّ شمل الطفل مع عائلته
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اإلصغاء الناشط التطبيع
التعميم
التثليث
التهدئة
املحل لربط األطفال،
املز ّودون الرئيسيون يف مجتمعي ّ
أو األهل ،أو مقدّمي الرعاية بالخدمات أو الدعم
الخاصة بها ،واإلحاالت،
مثالً :الخدمات مع أرقام الطوارئ
ّ
ومالحظات أخرى

الصفحة الثانية
نصائح عا ّمة:
• ال تحقّقوا
حساسني ومركّزين
• كونوا ّ
• الرتكيز األ ّول هو عىل الطفل ،ولكن أدمجوا دامئًا مقدّم
الرعاية وامنحوه الق ّوة عند اإلمكان
• وفّروا املعلومات الدقيقة واملالمئة للعمر
• ساعدوا األطفال والعائالت عىل الوصول إىل الخدمات وإىل
الدعم االجتامعي
• تذكّروا أن تهت ّموا بأنفسكم وبزمالئكم

يكون ر ّد فعل األطفال مرهونًا بـ:
• عمرهم ومرحلة من ّوهم
(خصوصا األهل
• كيف يكون ر ّد فعل اآلخرين
ً
ومقدّمو الرعاية)
• ما عاشوه
• التجارب السابقة مثل اإلساءة ،والعنف العائيل ،واإلهامل

الحساسة:
ردود الفعل الشائعة عىل األحداث ّ
• الخوف من أن يتك ّرر الحدث
• القلق من أن يتع ّرض األشخاص الذين يح ّبونهم أو أن
يتع ّرضوا هم أنفسهم لألذى أو االنفصال
املحل يتع ّرض للدمار
• ردود الفعل عىل رؤية مجتمعهم ّ
• ردود الفعل عىل االنفصال عن ذويهم وأشقّائهم
• االضطرابات يف النوم أو األكل
• البكاء
• الغضب ورسعة التأث ّر

متى ينبغي أن نقلق بشأن الطفلَ :من يحتاج إىل أكرث من
اإلسعافات األ ّولية النفسية؟
قد يحتاج األطفال إىل املزيد من الدعم إذا:
• بقوا يف حال ٍة من الضيق الشديد
تغيات كبرية يف الشخصية والسلوك
• أظهروا ّ
• تعذّر عليهم عيش حياتهم اليومية بشكل طبيعي
• شعروا بالتهديد
• كانوا مع ّرضني لخطر إلحاق األذى بنفسهم أو باآلخرين
انتبهوا! إذا كان الطفل يشعر بضيق شديد ،تفادَوا أن ترتكوه
مبفرده .إبقوا مع الطفل إىل أن ينتهي ر ّد الفعل هذا أو إىل أن
تتمكّنوا من الحصول عىل املساعدة من اآلخرين.
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مؤسسة إنقاذ الطفل يف  120بلدا ً .نحن ننقذ حياة األطفال ،ونحارب من
تعمل ّ
أجل حقوقهم ونساعدهم عىل تحقيق إمكاناتهم.
كل طفل عىل حقّه يف البقاء عىل قيد الحياة ،ويف
رؤيتنا هي عامل يحصل فيه ّ
الحامية ،والنمو ،واملشاركة.
رسالتنا هي أن نكون مصدر وحي البتكارات عظيمة يف الطريقة التي يعامل بها
العامل األطفال ،وأن نحقّق تغيريا ً فورياً ودامئاً يف حياتهم.

