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كلمة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

فران�سواز داوود
رئي�سة جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

تتقدم جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية بجزيل ال�سكر والعرفان لكل م�ساهمة فردية وجماعية وموؤ�س�ساتية، �سواء من القطاع 
اخلا�ص اأو احلكومي، كان لها االأثر الكبري يف دعم اأن�سطة ور�سالة م�سروع العيادة النف�سية املتنقلة، �ساكرة لها دورها يف ت�سهيل االأن�سطة 
املجتمعية لتوفري اأف�سل ال�سبل لرفاهية اأطفالنا الفل�سطينيني والتخفيف من ال�سغوطات النف�سية واالجتماعية التي يتعر�سون لها. كما 
ت�سكر اأي�سًا طاقم العيادة املتنقلة الذي اأبدى اإخل�سًا وحمبة يف خدمة االأطفال والن�ساء، واملدربني واملدربات الذين �ساركوا املتدربني/

ات بخرباتهم ومعلوماتهم وح�سا�سيتهم جتاه ق�سايا املهم�سني واآليات التدخل النف�سي واالجتماعي.

وتوؤكد اجلمعية من خلل روؤيتها ور�سالتها على �سرورة تكاتف وتعاون موؤ�س�سات املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات التي تعنى مبجايل الدعم 
النف�سي واالجتماعي وال�سحة النف�سية، واجلهات الر�سمية واحلكومية، من اأجل التاأكيد على ا�ستمرارية توفر خدمات الدعم النف�سي 

االجتماعي و�سمان جناعتها.

تهتم جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية من خلل العيادة النف�سية املتنقلة ب�سكل خا�ص بالن�ساء واالأطفال يف املناطق املهم�سة، 
التوعوية  امل�سروع  اأن�سطة  حققت  وعليه،  االحتلل.  جمابهة  يف  وامل�ستوطنات  باجلدار  املحاطة  القرى  حلاجات  اال�ستجابة  بهدف 
وبني  بينهم  ال�سمود  وتعزيز  الفل�سطينيني  القا�سرين  �سد  العنف  حلاالت  اال�ستجابة  اآليات  تعزيز  يف  مميزة  م�ساهمة  واالإر�سادية 

اأ�سرهم �سد اال�ستيطان.

ر�ؤية اجلمعية:
 “ت�سعى جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية للو�سول اإلى جمتمع فل�سطيني حر ودميقراطي قائم على العدالة االجتماعية وامل�ساواة بني اجلن�سني”.

ر�سالة اجلمعية:
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اإلى  تهدف  وجماهريية،  ون�سوية،  وطنية،  فل�سطينية،  موؤ�س�سة  هي  للتنمية  الفل�سطينية  العاملة  املراأة  جمعية 
والق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز من خلل تعزيز ومتكني وتعبئة الن�ساء للم�ساركة يف عمليات التنمية، والرتويج حلقوق املراأة املدنية 

وحقوقها كاإن�سان، وحت�سني الو�سع النف�سي واالجتماعي للن�ساء والفتيات.

ومعًا و�سوّيًا لغد اأف�سل خلدمة اأطفال فل�سطني
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برنامج اإلرشاد واالستشارة النفسي واالجتماعي

للمراأة  واالجتماعي  النف�سي  الدعم  يقدم  حيث   ،1991 العام  يف  واالجتماعي  النف�سي  واال�ست�سارة  االإر�ساد  برنامج  اجلمعية  اأطلقت 
الفل�سطينية واملجتمع، كونه باأم�ّص احلاجة لهذا الدعم، نظرًا لظروف احلياة ال�ساغطة، وانت�سار العنف القائم على النوع االجتماعي، 

خا�سة القتل على خلفية ما ي�سمى �سرف العائلة. 

ي�سعى برنامج االإر�ساد لتحقيق الهدف االإ�سرتاتيجي:  
 امل�ساهمة يف حت�سني الو�سع النف�سي واالجتماعي يف املجتمع الفل�سطيني، ومكافحة جميع اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات.

الأهداف املبا�سرة )الفرعية(:
تعزيز التوازن النف�سي – االجتماعي ال�سليم بني الفرد وذاته، وبني الفرد وبيئته. . 1
رفع م�ستوى وعي الن�ساء واملجتمع املحلي باأهمية ال�سحة النف�سية، ومكافحة جميع اأ�سكال العنف القائم على النوع االجتماعي.. 2
امل�ساهمة يف تطوير اأنظمة التحويلت واحلماية للن�ساء املعنفات.. 3

يعمل الربنامج على حتقيق هذه الأهداف عرب تقدمي الأن�سطة التالية: 
تقدمي االإر�ساد واال�ست�سارة الفردية واجلماعية والعائلية.   •

تقدمي خدمة االإر�ساد اجلمعي والتوعية املجتمعية.    •
التدخل وقت االأزمات.   •

اأن�سطة مناه�سة العنف وحماية الن�ساء املعنفات.   •
التدريب ورفع القدرات.   •

خط االإر�ساد الهاتفي املجاين 1800606060  •
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منذ عام 1995، وموؤ�س�سة كو�سبيه ت�سعى دائمًا اإلى دعم املجتمع الفل�سطيني من خلل تقدمي اخلدمات واالأن�سطة املختلفة فيها، �سارية 
نحو حتقيق ر�سالتها يف توفري فر�ص جيدة للمجتمع الفل�سطيني ب�سرائحه املختلفة ب�سكل عام، وتقدمي خدماتها لتمكني ال�سباب واملراأة 

على نحو خا�ص.

ت�سعى موؤ�س�سة كو�سبيه، بال�سراكة مع جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية، منذ اأعوام، لتحقيق االأهداف امل�سرتكة بينهما، التي 
تتمثل باالرتقاء باملجتمع الفل�سطيني ليغدو جمتمعًا قادًرا على توفري فر�ص متكافئة جلميع اأفراده، وخلق بيئة اأكرث �سمولية.

)العيادة النف�سية املتنقلة للأطفال( هو م�سروع مت اإطلقه يف ت�سرين االأول عام 2015، بالتزامن مع مرحلة كان م�ستوى العنف يف 
فل�سطني خللها اآخذًا باالزدياد مرة اأخرى، ومهددًا حلياة الكثري من الفل�سطينيني وخا�سة ال�سباب واالأطفال، على اعتبار اأنهم اأكرث 
الفئات عر�سة للعنف. وقد وجدنا اأن جميع التقييمات اللزمة التي قمنا بها قبل اإطلق امل�سروع الإح�ساء عدد حاالت العنف هو اأمر ذو 

اأهمية، فقد وجدنا ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد املعنفني يف املجتمع الفل�سطيني واالأطفال منذ �سهر ت�سرين االأول.

اأثر هذه  اأن ال�سري على درب حتقيق اأهداف امل�سروع كان حمفوفًا بالكثري من التحديات، لكننا مل�سنا يومًا بعد يوم  مما ال �سك فيه 
النوعية من املبادرات واخلدمات، ومدى اأهميتها يف تقدمي فر�ص وم�ستقبل اأف�سل لل�سباب واالأطفال.

اإنه ي�سكل ن�سبة كبرية من تعداد ال�سكان، فهو ي�سكل دعامة املجتمع وركيزة  يعترب عن�سر ال�سباب يف فل�سطني عن�سرًا مهّمًا، حيث 
للمجتمع  اأف�سل  مل�ستقبل  ا�ستثمار  هو  لديهم  الرفاهية  وتعزيز  بال�سباب  االرتقاء  باأن  نوؤمن  فاإننا  املنطلق،  هذا  ومن  فيه.  اأ�سا�سية 

الفل�سطيني.

ومن خلل ال�سراكة مع جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية ودعم الوكالة االيطالية للتعاون االمنائِي، كنا قادرين على االإ�سهام، ولو بجزء 
ب�سيط، يف حتقيق م�ستقبل اأف�سل لفل�سطني والفل�سطينيني.  

كلمة كوسبيه

كو�سبيه
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مشروع العيادة النفسية االجتماعية المتنقلة لألطفال
املت�سلة  واملمار�سات  ال�سيا�سات  جانب  اإلى  بال�سراع  املرتبط  العنف  ب�سبب  وحريتهم  اجل�سدي  واأمنهم  حياتهم  تهدد  خماطر  يواجهون  الفل�سطينيون  املدنيون  زال  ما 
اأ�سا�سي على �سل�سلة  باالحتلل االإ�سرائيلي، مبا يف ذلك وجود امل�ستوطنني.1 حيث يعاين الرجال والن�ساء واالأطفال من واقع غري �سحي ميتاز باال�سطهاد وقائم ب�سكل 
م�ستمرة من العنف. وهذا التعر�ص امل�ستمر لكافة اأنواع العنف النف�سي وال�سيا�سي واالجتماعي والعاطفي يخلق حالة م�ستمرة من ال�سغوطات والقلق بني الفل�سطينيني، 
ال �سيما االأطفال والقا�سرين/ات،2 وغالبًا ما يرتجم هذا العنف عن طريق م�ساكل �سلوكية يعاين منها االأفراد، خا�سة االأطفال، كاخلوف والكوابي�ص واالأرق والرتاجع 
االأكادميي واالكتئاب والتبول اللاإرادي. وكثريًا ما ترتبط هذه امل�ساكل بتداعيات على �سعيد منظومة االأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، من خلل ظواهر اجتماعية كالت�سرب من 

املدار�ص والزواج املبكر والعنف االأ�سري والتحر�ص اجلن�سي.
وعليه، جاء م�سروع العيادة النف�سية املتنقلة كا�ستجابة فورية للحد من اأعرا�ص العنف وتعزيز �سمود الفئات امل�ستهدفة من خلل تزويدهم باملعلومات واالأدوات الناجعة 
الآليات احلماية. وبعد انتهاء دورة حياته، عمل امل�سروع على رفع ن�سبة االأطفال امل�ستفيدين من خدمات الدعم النف�سي واالجتماعي باأكرث من 01% على مدار 8 اأ�سهر، ويف 51 
قرية يف بيت حلم ونابل�ص وطولكرم ورام اهلل. بينما �سجل يف نف�ص ال�سياق ازدياد بحوايل 53% يف عدد املعلمني/ات امل�ستفيدين/ات من ور�سات التفريغ النف�سي وجمموعات 
الدعم. بينما اأعربت ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات من خدمات امل�سروع بعد انتهائه، التي بلغت اأكرث من 61%، عن ح�سولها على االأدوات واملهارات اللزمة لتعزيز التوا�سل 

االأ�سري والتعامل مع املراحل العمرية املختلفة للأبناء، خا�سة يف �سن املراهقة.

ا�ستهدف امل�سر�ع الأطفال �القا�سرين ال�سباب �ال�سابات يف ريا�س الأطفال �املدار�س احلكومية �مدار�س الأ�نر�ا، �الن�ساء يف القرى من خالل:
اأكرث من 250 ور�سة توعية وتثقيف ا�ستفاد منها حوايل 3500 رجل وامراأة، منهم حوايل 2900 قا�سر/ة من 22 مدر�سة و16 ريا�ص اأطفال. ومت توظيف جمموعة   •

من االأدوات كالتفريغ النف�سي والر�سم والكتابة وامل�سرح ومتارين اال�سرتخاء والتنف�ص واحلركات البدنية واللعب.
اأكرث من 300 ات�سال من ال�سفة وغزة على خط االر�ساد الهاتفي املجاين، ا�ستفاد منهم 250 من خدمات االإر�ساد واال�ست�سارة.  •

حوايل 150 م�ستفيدًا من خدمات االإر�ساد الفردي والعائلي.  •
37 جمموعة داعمة ت�سم ما يقارب 800 طفل/ة وامراأة.  •

3 ور�سات ت�سبيكية مع امل�ساهمني وال�سركاء.  •
دورة تدريبية لوحدة الدعم النف�سي واالجتماعي يف قوات االأمن الوطني.  •

دورة تدريبية لوحدة حماية االأ�سرة بال�سرطة الفل�سطينية.  •
3 دورات تدريبية لطاقم العيادة النف�سية االجتماعية املتنقلة، واجتماعات ت�سبيكية وتن�سيقية مع اجلهات الر�سمية واملوؤ�س�سات القاعدية.  •

بالرغم من التحديات وال�سعوبات التي واجهها امل�سروع، والتي ال بد منها خلل تنفيذ اأي م�سروع، والتي ت�سمنت اأوامر االإغلق املفاجئة يف القرى واحلواجز و�سعوبة 
املوا�سلت واإ�سراب املدار�ص و�سعوبة و�سول الطلب/ الطالبات اإلى اأماكن تنفيذ االأن�سطة اأثناء هطول االأمطار؛ اأن�ساأ م�سروع العيادة املتنقلة خدمة حملية للدعم 
النف�سي االجتماعي للقا�سرين وعائلتهم، وعزز �سبكة الدعم املحلية ومهارات امل�ساهمني يف حماية القا�سرين، خا�سة من خلل التعاون مع املوؤ�س�سات القاعدية. على 
�سوء هذه النتائج، يو�سى با�ستمرارية هذ النوع من امل�ساريع الذي ي�سب ب�سكل اأ�سا�سي يف م�سلحة اجليل القا�سر لتعزيز رفاهيته النف�سية والعاطفية، وا�ستكماله يف 

املناطق التي اأبدت حاجة ما�سة لتدخلت الدعم النف�سي واالجتماعي، وحتديد مناطق اأخرى تعك�ص نف�ص االحتياج.
ي�سكل هذا الدليل مرجعية لعمل العيادة النف�سية املتنقلة �سمن خ�سو�سيات العنف كما مت اإي�ساحها اأعله، ويقرتح منوذجًا متكامًل لكيفية التعامل مع االأطفال والفتيات 
التي تقت�سي نظرة �سمولية يف توفري الدعم  النف�سية املتنقلة، وم�ستلهمًا من �سيكولوجيا التحرير  العيادة  املعنفيني/ات نف�سّيًا وج�سدّيًا وجن�سّيًا، معتمدًا على منوذج 

للفئات امل�سطهدة مبا يتنا�سب مع حاجاتها ح�سب تعريفها وحتديدها من قبل امل�ستفيدين اأنف�سهم.

1 OCHA, Humanitarian Needs Overview, Novembre 2015, p. 7
2  OCHA, Humanitarian Needs Overview, November 2015, p. 16
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التنسيق والتشبيك الميداني

يف بداية امل�سروع، مت التن�سيق جلل�سة ت�سبيكية مركزية مت فيها االإعلن عن انطلق م�سروع العيادة النف�سية املتنقلة بح�سور امل�ساهمني من موؤ�س�سات املجتمع املدين 
واحلكومي، ومت التعريف بالفئة امل�ستهدفة  ومعيار اختيارها واالأن�سطة  االإر�سادية املخطط تنفيذها من خلل امل�سروع.

ا�ستكمااًل، ُعقدت ور�سات تن�سيقية وت�سبيكية يف العديد من املواقع، حيث دعيت العديد من املوؤ�س�سات التي تعنى بالطفولة، ممثلة بال�سوؤون االجتماعية، ووحدة االإر�ساد 
العاملية للدفاع عن االأطفال، ومديريات ال�سحة، وجمعية  يف الرتبية والتعليم، ومديريات الرتبية والتعليم، ووحدة حماية االأ�سرة يف ال�سرطة الفل�سطينية، واحلركة 
االإغاثة الطبية الفل�سطينية، واملوؤ�س�سات القاعدية، واأبرز القيادات املجتمعية ال�سبابية يف املواقع، وغريها. عقدت هذه اللقاءات بهدف ت�سهيل ا�ستمرارية تقدمي خدمات 
تفتقر  التي  تلك  اأو  املدار�ص  يف  الرتبويني  للمر�سدين  املكمل  املتنقلة  النف�سية  للعيادة  واالجتماعيني  النف�سيني  االخ�سائيني  دور  وتو�سيح  و�سمولية،  متكاملة  اإر�سادية 

للخدمات االر�سادية.
 

اإن التن�سيق بني اجلمعية ووزارة الرتبية والتعليم العايل وبرنامج التعليم يف الوكالة كان له دور اأ�سا�سي يف م�ساعدة فريق العيادة املتنقلة على تنفيذ االأن�سطة االإر�سادية 
يف املدار�ص بهدف التقليل من حدة امل�ساكل ال�سلوكية الناجتة عن االأو�ساع االجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية التي يعي�سها االأطفال واأ�سرهم. ومن هنا، اأو�سى ال�سركاء 
ب�سرورة توظيف اأخ�سائيني نف�سيني واجتماعيني يف املدار�ص التي ال يوجد فيها اأخ�سائيون تربويون كحق يف رفع م�ستوى ال�سحة النف�سية املجتمعية. كما كان للموؤ�س�سات 

القاعدية دور رئي�سي يف ت�سهيل تنفيذ اأن�سطة امل�سروع، حيث اأبدت كامل ا�ستعداديتها للتعاون لتنفيذ االأن�سطة يف مقراتها  خلل اإ�سراب املعلمني.

بهدف التاأكيد على ا�ستدامة اأثر امل�سروع، مت اأي�سًا تطوير قدرات العاملني يف وحدة حماية االأ�سرة يف ال�سرطة الفل�سطينية ووحدة الدعم النف�سي واالجتماعي يف قوات 
االأمن الوطني، واإك�سابهم مهارات يف العمل مع االأطفال والن�ساء املعنفني/ املعنفات واملتعر�سني/ املتعر�سات لل�سدمة، من خلل دورتني متخ�س�ستني يف موا�سيع 
الدعم النف�سي واالجتماعي، والتدخل وقت االأزمات، واملناعة النف�سية وعلقتها بال�سدمة النف�سية. كما مت تفعيل دور القيادات ال�سابة من خلل التن�سيق والت�سبيك 
مع املوؤ�س�سات القاعدية لت�سكيل جمموعات �سبابية �سديقة للم�سروع، حيث مت اإك�سابهم مهارات اإدارة الور�سات وتن�سيق اللقاءات الرتفيهية والتفريغية، باالإ�سافة اإلى 

تزويدهم/ن بعناوين موؤ�س�سات يف حالة احلاجة لتحويل حاالت ت�ستدعي  تدخل مهني خمت�ص.

اأهم املهارات التي الفريق خالل امل�سر�ع 
اكت�ساب خربات ومهارات يف العمل مع احلاالت الفردية، وحتديد م�سار العلج، واكت�ساب تكنيكات اإ�سافية للعمل مع احلاالت. 	•

زيادة خربات يف العمل �سمن حمور االإر�ساد العائلي. 	•
كيفية التن�سيق والت�سبيك مع مؤ�س�سات املجتمع املحلي، اإما للتحويل لها اأو لتدخلت مهنية اأو ت�سهيل مهامنا يف مواقع العمل. 	•

اكت�ساب مهارة التخطيط للعمل مع املجموعات الداعمة واإيجاد خطط بديلة للعمل يف حال مواجهة �سعوبات وتنفيذ لور�سات العمل. 	•
اكت�ساب مهارة كتابة التقارير واخلطة املهنية.  	•
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مـــــدخــــل

على هذه الأر�س ما ي�ستحق احلياة...

يدور الدليل يف فلك النظرّية والتدّخلت املنظومية Systemic التي تنظر اإلى الفرد باعتباره جزءًا من جمموعة من العلقات واملنظومات التي ينتمي اإليها ويتفاعل 
معها موؤّثرًا ومتاأّثرًا. كما ينحاز اإلى “علم النف�ص االإيجابي” املتمحور حول ال�سّحة النف�سّية واحل�سانة النف�سّية، وامل�ستند اإلى اأهمية توظيف وتفعيل عوامل احلماية 
اأو يف حاالت االأزمات والطوارئ. يت�سافر يف هذا الت�سّور لل�سّحة واحل�سانة  ومقّومات الدعم الطبيعية املتّوفرة لدى االأفراد واملجموعات، �سواء يف احلياة العادّية 
النف�سّية العمل واالأمل واملعنى والذكاء الذهني واالنفعايّل واالإبداع والتكافل وال�سجاعة واحلكمة واملثابرة، وغريها من املوارد اجل�سمّية والنف�سّية واالجتماعية، بهدف 

حت�سني جودة احلياة والتوافق النف�سي للأفراد، ال �سّيما االأطفال.
كذلك ي�ستلهم الدليل املرتكزات النظرّية ل�سيكولوجيا التحرير Liberation Psychology يف نقدها ملفاهيم احلياد وامتناعها عن تكري�ص الو�سع القائم والتفاتها 
اإلى ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي وتاأكيدها على �سرورة اال�ستعانة بال�سرائح امل�سطهدة ومتكينها كم�سدر للمعرفة والتغيري. وهي نف�ص املرتكزات النظرّية التي تاأ�ّس�ص 

عليها م�سروع “العيادة املتنّقلة”.
الدليل موّجه اإلى اخت�سا�سيات واخت�سا�سّيي ال�سحة النف�سية والرتبية )�سيكولوجيون، مر�سدون اجتماعيون، مر�سدون تربوّيون، معّلمون،...( املنخرطني يف ميادين 

العمل املختلفة ذات ال�سلة )خدمات نف�سية واجتماعّية، مدار�ص، جمتمع حملّي،...(.
التدّخل من خلل  تف�سيلّيًا عند منوذج  التوقف  واملراهقني، مع  االأطفال  مل�ساعدة  واملهنيني  اإر�سادات للأهل  ويت�سّمن  والعملية،  النظرية  الدليل بني اجلوانب  يدمج 

جمموعات الدعم والتثقيف النف�سّي الأهميته �سمن الت�سّور النظري العام لربنامج “العيادة املتنّقلة”.
منعًا الإثقال الن�ّص، وت�سهيًل للقراءة واال�ستخدام، مت، دون ق�سد التمييز، اعتماد �سيغة املذّكر. كذلك مّت تقلي�ص االإ�سارات للمراجع اإلى احلّد االأدنى واإرفاق قائمة 

باأهّمها يف نهاية الدليل.

يتنا�ل الدليل، ب�سكل اأ�سا�ّسي، املوا�سيع التالية:
مبادئ احل�سانة النف�سية الفردّية واالأ�سرّية واملجتمعية و�سبل ت�سخي�سها وتعزيزها، مع اإ�سارة اإلى م�ساهمة العلج املعريف ال�سلوكي يف هذا ال�سياق.  •

 .PTSD مبادئ الت�سخي�ص واأ�ساليب العلج يف حاالت ا�سطرابات �سغوط ما بعد ال�سدمة  •
التدّخل االأويل مع االأطفال يف االأزمات ويف حاالت االإ�ساءة للأطفال.  •

جمموعات الدعم والتثقيف النف�سّي.  •

كما يتطّرق اأي�سًا اإلى املوا�سيع التالية: االعتداءات اجلن�سّية داخل االأ�سرة، اإر�ساد الن�ساء املعّنفات، االأ�سرة واملراهقة. 
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1. ماذا تعني ال�سّحة النف�سّية؟
اأو انتفاء العجز وال�سعف، ليتطابق مع حالة من العافية  يتجاوز مفهوم ال�سحة النف�سية، وفقًا لتعريف منظمة ال�سحة العاملية )WHO(، جمرد اخللو من املر�ص 
والتكّيف االإيجابّي، يتمّكن الفرد يف ظّلها من حتقيق احلّد االأق�سى املمكن من قدراته واإمكانياته الكامنة، ومواجهة �سغوط احلياة وم�سكلتها بكفاءة وجناعة 

عاليتني، وكذلك العمل املنتج واملثمر، وامل�ساهمة واالن�سجام يف املجتمع املحّلي مبنظوماته املختلفة.
وفقًا للمنظور املنظومّي، تتاأثر ال�سّحة النف�سّية للأفراد مبجمل املنظومات التي ينتمون اإليها اأو حتيط بهم، ابتداًء من االأ�سرة، مرورًا باملجتمع املحّلي واملدر�سة، و�سواًل 

اإلى املجتمع االأكرب والعامل الذي اأ�سبح اأقرب واأقوى ح�سورًا بفعل الثورة التكنولوجّية يف و�سائل االت�سال.
يف حني عملت �سيكولوجيا التحرير يف العقود االأخرية على املواءمة واملزاوجة بني ال�سّحة النف�سّية للنا�ص والت�سّدي ملنظومات القهر التي تكّبلها وتخلخلها، وت�سعى اإلى 

�سياغة جديدة واأ�سّد التحامًا بق�سايا العدل واحلّرية لدور مهنّيي ال�سّحة النف�سّية يف التغيري املجتمعي.
هذا يعني تعّذر الف�سل بني ال�سّحة النف�سّية والكرامة االإن�سانية مبختلف معانيها، والعنف ال�سيا�سي والعنف املجتمعّي، مبا يف ذلك ق�سايا الفقر والتمييز على اأ�سا�ص 

النوع االجتماعي والهويات ال�سيا�سّية واالجتماعّية والدينية.
لة يف مواجهة حتّديات النمّو والتطّور دون الن�سال املنهجّي �سد �سيا�سات الفقر والعنف والتمييز، وا�ستهداف  وال ميكن التعويل على ح�سانة االأطفال النف�سّية املتاأ�سّ

امل�ستويات واملنظومات كافة من اأجل اإحداث التغيري واال�ستثمار اال�سرتاتيجّي يف بناء اإن�سان معافى، مقاوم وخلق.

2. �ر�سة عمل: ال�سّحة النف�سّية
انظر �ص 40 ملزيد من التفا�سيل حول مهارات تخطيط »جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي« وتي�سري لقاءاتها.

الفئة امل�ستهدفة: بالغون

األهــــداف:
تقدمي تعريف �سامل ملفهوم ال�سّحة النف�سّية

تو�سيح املفاهيم اخلاطئة حول اال�سطرابات النف�سّية
ة بال�سعوبات النف�سّية مواجهة وتخفيف الو�سمة اخلا�سّ

تعّلم طرق للعناية بال�سحة النف�سّية 
اكت�ساب املهارة على طلب الدعم وامل�ساعدة

افتتــــاح:
A beautiful mind )مقطع من فيلم �سينمائّي: )10 د

دعوة امل�ساركني اإلى التعبري عن تداعياتهم حول املقطع )10 د(
املي�ّسر يتوّجه اإلى املجموعة بال�سوؤال:

ماذا تعني ال�سّحة النف�سّية بالن�سبة لك؟
نقا�ص )10 د(
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نقا�ص �سمن جمموعات �سغرية )10 د(
اأين التقيت باملر�ص النف�سي يف حياتك، يف عائلتك املمتدة اأم يف املجتمع املحلّي؟

مداخلة نظرّية ق�سرية )10 د(
ما هي العوامل التي توؤّثر على ال�سّحة النف�سّية؟

النموذج “البيو نف�سي اجتماعي”

النموذج البيو نف�سي اجتماعّي
وفقًا للنموذج البيو نف�سي اجتماعّي، فال�سّحة واملر�ص حمكومان بالتفاعل املركب بني 3 اأنواع من العوامل الكربى:

العوامل البيولوجّية )وراثّية، بيو كيماوّية، التغذية، التلّوث، اإلخ...(  .1
العوامل النف�سّية )املزاج، ال�سخ�سّية، ال�سلوك، اإلخ...(  .2

العوامل االجتماعّية )اأ�سرّية، ثقافّية، العنف ال�سيا�سّي، اال�ستعمار واالحتلل، اجتماعية اقت�سادّية، الدين، التكنولوجيا، اإلخ...(  .3
ال ميكن الأي نوع من العوامل الثلثة على حدة اأن يوؤّثر ب�سكل حا�سم وح�سرّي على ال�سّحة النف�سّية اأو املر�ص النف�سّي.

تعود الكثري من اال�سطرابات النف�سّية، مثل ف�سام ال�سخ�سّية، لعوامل بيولوجّية وراثّية. اإاّل اأن هذه العوامل ال تكفي وحدها للت�سبب باال�سطراب، وغالبًا ما تقرتن بعوامل 
بيئّية تزيد من احتمالّية ظهوره.

كذلك، فاإن من �ساأن عوامل نف�سّية كانعدام ال�سيطرة على امل�ساعر اأو االندفاعّية اأو االأفكار ال�سلبية اأن تعّر�ص االأفراد خلطر االإ�سابة با�سطراب ال�سخ�سّية العدائية 
اجتماعّيًا. يف املقابل توؤّثر ال�سعوبات النف�سية على ال�سّحة اجل�سدّية، فقد ترتّتب على ال�سعوبة املزمنة يف اإدارة الغ�سب مثًل اآثار ج�سدّية �سلبّية ك�سغط الدم واأمرا�ص 

القلب.
كما اأّن العوامل االجتماعّية، كالعنف ال�سيا�سّي والفقر والبطالة، تلقي بظللها على ال�سّحة النف�سّية للأفراد، وتتجّلى مثًل عرب اأعرا�ص ال�سدمات النف�سّية والقلق 

املزمن وغريها. 
العوامل الثقافّية اأي�سَا، باعتبارها جزءًا من العوامل االجتماعّية، تلعب دورًا مهّمًا يف ن�سوء بع�ص االأعرا�ص واال�سطرابات النف�سّية، فقد ت�ساهم حّدة الو�سمة االجتماعّية 
املرافقة للمعاناة النف�سّية يف انت�سار اال�سطرابات ال�سايكو�سوماتّية يف املجتمعات العربّية، ملا حتظى به املعاناة اجل�سمانّية من �سرعّية اجتماعية تتجّلى يف التعاطف مع 
املر�سى واال�ستعداد مل�ساعدتهم. يف املقابل، تكرث يف املجتمعات الغربّية ا�سطرابات االأكل مبا فيها االأنورك�سيا اأي�سًا ب�سبب التوقعات الثقافية ال�سائدة التي تعلي من �ساأن 

النحافة كقيمة جمالّية عليا.
بع�ص عوامل احلماية التي ت�ساهم يف تعزيز ال�سحة النف�سية:

�سد االحتياجات االأ�سا�سّية، الذكاء االنفعايّل )اإدراك امل�ساعر، ت�سميتها والتعبري عنها، حتّمل م�ساعر االإحباط والتحّكم بها، بناء العلقات االجتماعّية(، اال�ستقرار 
االأ�سري، الهوّية الثقافّية القوّية، االأمان االقت�سادي، اجلّو املدر�سّي االإيجابّي، االإح�سا�ص باالنتماء، التفاوؤل واالأمل، توّفر موارد الدعم املهنّية.

ينبغي اال�ستناد اإلى النموذج البيو نف�سي اجتماعّي يف و�سع اأي روؤية لتطوير �سّحة املجتمع ب�سكل عاّم و�سّحته النف�سّية ب�سكل خا�ص. 
ال ميكن ف�سل �سّحة اجل�سم عن �سّحة النف�ص، كما ال ميكن ف�سل اأي منهما عن العوامل واملعطيات االجتماعّية، �سمن ادراك العلقة التبادلّية الدائرّية التي تربط بني 
العوامل الثلثة الرئي�سّية. فعلى �سبيل املثال، تعميق الوعي بالتغذية ال�سحّية والريا�سة، وزيادة الو�سول اإلى اخلدمات النف�سّية واالجتماعّية، كما هو احلال يف م�ساريع 

العيادات املتنّقلة، و ال�سمود  يف ظل البيئة ال�سيا�سية احلالية ومن اأجل حقوق املراأة، فهي كّلها ت�سّب يف تطوير ال�سّحة النف�سّية للمجتمع.
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اال�سطرابات النف�سّية االأ�سا�سّية:
ا�سطرابات املزاج  •
ا�سطرابات القلق  •

اال�سطرابات ال�سلوكّية  •
اال�سطرابات ال�سايكو�سوماتّية  •

ا�سطرابات ال�سخ�سّية  •
اال�سطرابات الذهانّية  •

�سوؤال للنقا�ص يف املجموعة الكبرية )10 د(
ما هي التعابري الو�سمّية ال�سائعة يف املجتمع الفل�سطينّي يف التعامل مع، اأو االإ�سارة اإلى االأ�سخا�ص الذين يواجهون حتّديات �سّحية نف�سّية؟

مداخلة نظرّية ق�سرية )5 د(
الو�سمة: النظرة ال�سلبّية اإلى االأفراد الذين يعانون من �سعوبات نف�سّية حقيقية اأو مفرت�سة والتمييز �سلبًا �سّدهم. ترتبط الو�سمة جتاه املعاناة النف�سّية واأعرا�سها 
مبعتقدات تن�سبها اإلى امل�ّص وال�سحر واجلنون وال�سعف اأو حّتى العقاب الرّباين، ولذا، ت�سّكل الو�سمة حاجزًا جّدّيًا اأمام االأفراد يحول بينهم وطلب امل�ساعدة النف�سّية، 

جتّنبًا للأفكار امل�سبقة اأو للتهمي�ص واالق�ساء: »بفكروين جمنون«، »ما بلقي �سغل«،...

نقا�ص يف جمموعات �سغرية )10 د( 
كيف من املمكن مواجهة الو�سمة فيما يتعّلق بال�سعوبات النف�سّية؟

تلخي�ص النقا�ص يف املجموعة الكبرية ) 5 دقائق(
ميكن مواجهة الو�سمة وتخفيفها من خلل:

توعية جمتمعية ومنا�سرة حقوق االأفراد الذين يعانون من �سعوبات نف�سّية
اإف�ساح املجال اإعلمّيًا للمتخ�س�سني 

دعم االأطفال وبناء علقة من الثقة معهم
التحالف مع االأ�سر واال�ستعانة بها، وتوفري املعلومات لها واال�ستفادة من جتاربها

اال�ستعانة بالقيادات املجتمعّية كرجال الدين وال�سيا�سة يف الرتويج للمفاهيم ال�سحيحة حول ال�سّحة واال�سطرابات النف�سّية
التثقيف على العناية بال�سّحة النف�سّية وتعزيز احل�سانة النف�سّية 

اأفكار اأخرى:________________________
مترين ا�سرتخاء )5 د(
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تلخي�ص وانهاء )3 د(

3. ماذا تعني احل�سانة النف�سّية؟

لة للرتابط  تّت�سل ال�سّحة النف�سّية ودميومتها باحل�سانة النف�سّية باعتبارها مفهومًا مرّكبًا منظومّيًا، اأي حم�سّ
العميق بني اجل�سم والنف�ص والروح، ولتداخل وتفاعل املنظومات الثلث االأ�سا�سية: الفردّية واالأ�سرّية واملجتمعّية.

تعريف احل�سانة النف�سية: 
ال�سغط  الناجعة حلاالت  واملواجهة  وال�سدائد،  االأزمات  االإيجابّي على  التغّلب  القدرة على  قوامه  نف�سي  مبنى 
والفقدان وال�سدمات النف�سّية، وتفعيل املوارد الفردية واالأ�سرّية واملجتمعّية لتجاوز ال�سعوبات مع حفاظ 

اأو  الرجوعّية  ويعني   ،Resilience االإجنليزي  التعبري  بذلك  يوحي  كما  واملرونة  التما�سك  معنى  جوهرها  يف  احل�سانة  تعك�ص  وهويته.  اإن�سانّيته  على  الفرد 
املّطاطية، اأي قدرة اجل�سم على ا�ستعادة حجمه اأو �سكله بعد ت�سّنجه اأو انقبا�سه، وهو ما ميكن العثور عليه اأي�سًا يف القول العربّي املاأثور: “ال تكن لّينًا فتع�سر 

وال تكن �سلبًا فتك�سر”.
تنه�ص احل�سانة النف�سّية على 6 اأ�س�ص، هي وموارد اأ�سا�سّية للتوا�سل مع العامل واالآخرين، ُت�ستّق منها القدرات ال�سرورّية للتعامل مع ال�سغوطات واالأزمات. يختزل 
منوذج “معنى تام” هذا املبنى الدينامّي واملت�سابك، وا�سعًا يف �سلبه القدرة على �سياغة معنى تكّيفّي وغري مر�سّي لتجارب احلياة واإ�سفائه على التحّديات واملعاناة 

ب�سكل خا�ص.
مت اقرتاح هذا النموذج متعّدد االأبعاد من قبل العديد من املنّظرين يف جماالت علم النف�ص حتت م�سميات ومرجعيات نظرّية خمتلفة اأ�ساءت جوانب خمتلفة من االأداء 

االإن�ساين يف التوا�سل مع الذات والعامل، والتعامل مع ال�سراعات والتحديات الداخلّية واخلارجّية.
نقرتح هنا عنوانًا عربّيًا ي�ستدمج هذه االإ�سهامات ويوؤ�ّس�ص عليها باال�ستناد اإلى نظرّيات اإ�سافّية مهّمة واإلى اأحدث االأبحاث يف جمال احل�سانة النف�سّية. ونورد بع�ص 

املراجع الرئي�سية يف نهاية الدليل.

منوذج احل�سانة النف�سّية ”معنى تاّم”
م: جمتمع - علقات وموارد اأ�سرّية واجتماعّية   •

ع: عاطفة – انفعاالت وم�ساعر وعواطف   •
ن: ن�ساط ج�سمايّن - حركة واأحا�سي�ص ج�سمانّية  •

اأ: اإبداع وخيال  •
ت: تفكري - حتليل وت�سحيح اأفكار غري عقلنّية  •

اأ/م: اإميان، معنى، قيم ومعتقدات  •

كّل اإن�سان هو ن�سيُج َوْحِدِه من حيث احل�سانة النف�سية وطريقة ووترية ا�ستخدامه ملوارد معّينة دون غريها. اإذ يختلف حجم املوارد ودورها واأهمّيتها باختلف االأ�سخا�ص 
ومميزاتهم اجل�سمانّية والنف�سية والذهنّية والروحانّية، اإ�سافًة اإلى جتاربهم ومراحلهم وو�سعياتهم احلياتّية و�سياقهم االجتماعي والثقايف.

يجب تفعيل مقّومات احل�سانة النف�سّية وتعزيزها وقائّيًا كعوامل حماية لل�سّحة النف�سّية، للأفراد واالأ�سر واملجتمعات املحلّية، واأخذها بعني االعتبار عند �سياغة اأو 
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تنفيذ اأي تدّخل اإر�سادي فردي اأو جمعّي يف جمال ال�سّحة النف�سّية مع االأطفال اأو البالغني.

موارد احل�سانة النف�سّية ح�سب منوذج »معنى تاّم« ��سبل تعزيزها

جمتمع: علقات اأ�سرّية واجتماعّية  •
علقات �سخ�سّية واأ�سرّية متوازنة، دعم عائلّي، االنتماء ملجموعات خمتلفة، توزيع املهام واالأدوار، احلفاظ على وحدة املجموعة، االإميان بعدالة ق�سّية اجلماعة   
القومّية اأو الدينّية اأو االأيديولوجّية، تعزيز اإدراك االأدوار والتقدير الذاتي امل�ستمّد عنها، ال�سعور بامل�سوؤولية يف احلياة اليومية والقدرة على حتديد املهاّم، احلزم، 
جمموعات  يف  امل�ساركة  نف�سّي،  وتثقيف  دعم  جمموعات  يف  امل�ساركة  جماعية،  األعاب  اإليها،  والو�سول  املحّلي  املجتمع  موارد  على  التعّرف  قيادّي،  دور  اتخاذ 

تفريغ،... 
عاطفة  •

الوعي بامل�ساعر، وت�سميتها والتعبري عنها كلمّيًا واإبداعّيًا، ف�سف�سة، تفريغ، ر�سم، عزف، غناء، �سعر، كتابة، م�سرح. تنظيم امل�ساعر ال�سلبّية والتحّكم بها، علج   
بوا�سطة الق�س�ص وال�سعر،...

ن�ساط ج�سمايّن وح�ّسي  •
ريا�سة، مباريات، لعب، لعب اأدوار، م�سرح، اإبداع، عمل يف احلديقة، م�سي يف الطبيعة، حاجات اأ�سا�سية، اأكل و�سرب، طبخ، األعاب تركيب، �سلة، ا�سرتخاء،   

�سحك، حمام دافئ، عناق، األعاب تلوين،...
اإبداع  •

وم�سرح،  وتلفزيون  اأفلم  تاأّمل، م�ساهدة  له، خيال موّجه،  املرافقة  واالأحا�سي�ص  امل�ساعر  وطاأته وحت�سني  وتخفيف  للواقع  االإدراك  تو�سيع  ا�ستخدام اخليال يف   
مطالعة، اال�ستماع اإلى املو�سيقى، ا�ستخدام احل�ّص الفكاهي، ر�سم �سيناريوهات م�ستقبلية، ر�سم و�سرد اأحلم، ر�سم املكان االآمن، جت�سيد امل�سكلة، ر�سم املخاوف 

ومتزيقها،...
تفكري  •

جمع وحتليل معلومات، ا�ستي�ساح مواقف، اإيجاد تف�سريات، اتخاذ قرارات، �سياغة خطط، و�سع �سلم اأولويات، حّل م�ساكل، حتديد اأفكار خاطئة اأو غري عقلنّية   
وتعديلها، التمييز بني ما ميكن تغيريه وما ال ميكن تغيريه، األعاب فكرّية، األعاب تركيب، اأحاجي، تركيب �سور puzzle، األعاب فيديو،...

اإميان ومعتقدات  •
ا�ستك�ساف جوانب اإيجابّية يف التجارب ال�سلبّية، اإ�سفاء معنى على املعاناة الفردّية )التطور ال�سخ�سي والروحايّن، تعميق التعاطف مع االآخرين، االبتلء، زيادة   
احل�سانة النف�سّية، والتقّرب من اخلالق،...( واجلماعّية )احلفاظ على وحدة اجلماعة وكرامتها، حتقيق احلرّية، تعزيز الهوية اجلماعّية،...(، توفري موارد 
اقت�سادّية، تعزيز االنتماء للجماعة القومية اأو للدولة وغريها من دوائر االنتماء، االإميان بالق�ساء والقدر، تعميق االإح�سا�ص بالعطاء، تعزيز التقدير الذاتّي، 
ا�ستي�ساح املعتقد االإن�سايّن اأو االأيديولوجّي اأو الدينّي وتعزيزه، قراءة وترديد مقوالت حكيمة وملهمة، مثًل: التم�ّسك بقيم العدل واحلق يف مواجهة الظلم عمًل 

مبقولة علي بن اأبي طالب: »ال ت�ستوح�سوا طريق احلق لقّلة �سالكيه«. ا�ستلهام �سخ�سيات تاريخية وتراثية ودينّية، تاأليف وتطوير �سردّيات ح�سانة ومقاومة،... 

مقولت ح�سانة نف�سّية
»وع�سى اأن تكرهوا �سيئًا وهو خري لكم«- القراآن الكرمي  •

»طوبى للحزانى الأنهم يتعّزون، طوبى للرحماء الأّنهم يرحمون«- االإجنيل املقد�ص  •
»اإن قامت ال�ساعة ويف يد اأحدكم ف�سيلة، فاإن ا�ستطاع اأال تقوم حتى يغر�سها، فليغر�سها«- حديث �سريف  •
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»اإن كنت حتكم على النا�ص، فلن جتد الوقت لتحبهم«- االأم ترييزا  •
»الوهم ن�سف الداء.. واالطمئنان ن�سف الدواء.. وال�سرب بداية ال�سفاء«- ابن �سينا   •

»لك �سيء يف هذا العامل، فقم«- غ�سان كنفاين  •
“تبدو االأ�سياء م�ستحيلة دائمًا، اإلى اأن نقوم بها”- نيل�سون مانديل  •

دعاء ال�سكينة: »اللهم اأعطني القوة على تغيري ما اأ�ستطيع تغيريه، والقدرة على القبول بر�سى مبا ال اأ�ستطيع تغيريه، واحلكمة والقدرة الكافيتني على التمييز بني 
ين«. هذين االأمرين املُرَّ

4. اإدارة ال�سغوطات من منظور العالج املعريّف ال�سلوكي 

يوّفر العلج املعريّف ال�سلوكّي مرجعّية نظرّية متينة للتعامل مع ال�سغوطات النف�سّية وتطوير احل�سانة النف�سّية، ويغطّي جمااًل مهّمًا يف منوذج »معنى تام«، هو جمال 
التفكري. ن�ستعر�ص هنا باإيجاز االأ�س�ص النظرّية ومبادئ التدّخل وتطبيقها يف �سياق اإدارة ال�سغوطات، مع التنويه اإلى اأن هذا ال يعني تب�سيطًا للعلج املعريّف ال�سلوكّي 

�سًا ومتاأنيًا. الذي يتطلب فهما عميقًا لل�سعوبات النف�سّية، وتدريبًا نظرّيًا وعلجّيًا متخ�سّ
ينطلق العلج املعريّف ال�سلوكّي من افرتا�ص مركزّي مفاده اأننا ن�سعر مبا نفّكر، اأّي اأن اأفكارنا ت�سبق م�ساعرنا. )مثًل، الفكرة: اأنا ولد م�ص �ساطر – النتيجة: م�ساعر 
باالإحباط واالكتئاب(. لذا فاالأفكار ال�سلبّية، التي ت�سري االأبحاث اإلى اأن 99% منها تنطوي على حتريفات واأخطاء، توؤدي اإلى م�ساعر �سلبّية. ت�سبغ هذه االأفكار اخلاطئة 
التي ن�ستمّدها من جتاربنا الطفولّية مع االأ�سخا�ص املهّمني يف حياتنا اإدراَكنا ال�سلبّي للواقع، فنغدو اأقّل مو�سوعّيًة يف تقييمنا لقدراتنا على مواجهة الظروف واالأحداث 
واالأ�سخا�ص يف حياتنا اليومّية. هكذا تتحول اأفكارنا اإلى �سلح هّدام يف اأيدي رقيب داخلّي قا�ٍص ومتزّمت يرهقنا بحديث ذاتّي مفرط يف �سلبيته وت�سّلبه، يحّطم تقديرنا 

لة يحّولنا ا�ستغراقنا بالتفكري ال�سلبّي عن اأنف�سنا اإلى م�سدر �سغٍط الأنف�سنا وللآخرين. الذاتّي وي�سعف ح�سانتنا اأمام ال�سغوطات. يف املح�سّ
فيما يلي االأخطاء التفكريّية الرئي�سية التي يرتكبها من يعاين من ال�سغط والقلق:

ثنائّية التفكري باالأ�سود واالأبي�ص
النظر اإلى االأمور ب�سكل متطّرف ومت�سّلب.  •

عدم النظر اإلى اجلوانب كافة اأو اإلى اإيجابيات و�سعّية ما.  •
كل �سيء هو اإما جناح مطلق اأو ف�سل مطلق.  •

اأمثلة: 
»لو كان فيها خري ما رماها الطري«.  •

»حياتي رح تكون دمار اإذا بتجوز�ص.. اإذا بلقي�ص �سغل.. اإذا ب�سرتي�ص بيت.. اإذا بكون�ص عندي والد«.  •
»اإذا ما بنجح يف االمتحان من املرة االأولى، رح اأكون اإن�سان فا�سل«.  •
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االفرتا�سات واهية املنطق 
ا�ستنتاجات موؤ�ّس�سة على معلومات غري كافية اأو غري موثوق بها.  •

ت�سّبب الكثري من املعاناة النف�سية واجل�سدية ملا يرافقها من قلق وتوّتر وغ�سب.  •
توؤذي التقدير الذاتي وتدّمر العلقات ال�سخ�سّية واالجتماعّية لكونها، غالبًا، ت�سع االآخرين يف �سوء �سلبّي وت�سحن العلقات بالتوّتر وتفقدها عفويتها.   •

اأمثلة:
»على بخت احلزينة �سّكرت املدينة«.  •

»�سديقي ما برّد على التلفون، اأكيد بدو�ص يحكي معي«.  •
»التك�سي تاأخر، اأكيد �سار حادث«.  •

االإفراط يف النقد ذاتي
جلد الذات على كل خطاأ حقيقّي اأو متخّيل.  •

اأمثلة:
»ر�سينا بالهم والهم ما ر�سي بينا«.  •

»الزم اأكون زوجة/ موظف/ اأب/ اأم دون اأي �سائبة«.  •
»اأنا اأناين الإين ب�سرف م�سارّيي على حايل«.  •

توقعات �سلبّية
تعميم حدث اأو نتيجة على اأحداث م�ستقبلية مماثلة اأو �سبيهة.  •

اأمثلة:
»اللي ما عنده حظ، ال يتعب وال ي�سقى«.  •

»بتوتر ملا اأحكي قدام جمموعة، وال مرة رح اأقدر اأعر�ص مو�سوع على جمموعة«.  •
»مبا اإنها حبيبتي تركتني، م�ص رح اأالقي حدا يحبني«.  •

تتطلب اإعادة برجمة االأفكار ال�سلبية وغري العقلنّية حتديد املواقف والظروف التي تظهر فيها هذه االأفكار وامل�ساعر ال�سلبية املرافقة من اأجل ت�سحيحها و�سياغة اأفكار 
بديلة اأكرث )بت�سّرف عن اإيلي�ص(.

متى �سعرت بهذا ال�سعور )خوف، غ�سب، اإحباط،...(؟  •
يف اأي ظروف؟  •

ما هي االأفكار التي �سبقت اأو رافقت ال�سعور؟  •
هل ت�ستطيع اإثبات الفكرة عقلنّيًا؟ ماهي االإثباتات التي تدعم �سّحة الفكرة؟  •

ما هي االأخطاء التفكريّية املحتملة؟  •
كيف ميكن ت�سحيح االأفكار غري العقلنّية وال�سلبية؟  •

ما هي االأفكار العقلنّية املو�سوعية البديلة املمكنة للأفكار غري العقلنّية؟  •
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مثال: املدير يطلبني ملحادثة.
ب علّي«. تفكري �سلبّي: »اأكيد مع�سّ  •

�سعور: خوف، قلق.  •
خطاأ تفكريّي: توقع �سلبّي. جتاهل اإمكانية اأن يكون هناك �سبب اإيجابي للدعوة. قراءة اأفكار املدير �سلبيًا.  •

ب علّي. ع�سان هيك رح اأفرت�ص اإنه كل �سي متام حلد ما بقويّل العك�ص«. تفكري اإيجابي/ مو�سوعّي: »طريقة تفكريي فيها اأخطاء. ف�ص �سبب اأفكر اإنه املدير مع�سّ  •
�سعور: هدوء.  •

5. »معنى تاّم« - فعالّية لت�سخي�س �تعزيز احل�سانة النف�سّية للبالغني
انظر �ص 40 ملزيد من التفا�سيل حول مهارات تخطيط »جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي« وتي�سري لقاءاتها.

اأهداف:
�سرح وتو�سيح مفهوم احل�سانة النف�سّية من خلل التجارب ال�سخ�سّية للأفراد.  .1

تعميق االإدراك باملوارد الداخلّية واخلارجّية التي ت�سّكل احل�سانة النف�سّية يف مواجهة ال�سغوطات واالأزمات.  .2
تطوير موارد اإ�سافية للح�سانة النف�سّية للأفراد.  .3

مواد: اأوراق، األوان، لوح.

افتتاح:
الحظوا �سو بتح�ّسوا بج�سمكم خلل م�ساهدة املقطع التايل:

م�ساهدة مقطع فيديو من يوتيوب من برنامج الطبيعة )دقيقتان(
What a wonderful world with Luis Armstrong with David Attenborough BBC One

الت�سارك �سمن املجموعة الكبرية باأحا�سي�ص اال�سرتخاء واالنقبا�ص خلل م�ساهدة املقطع )5 د(
االإ�سارة اإلى اأهمّية االإ�سغاء للج�سد والعناية به باعتباره موردًا اأ�سا�سّيًا للح�سانة النف�سّية 

مترين )15 – 20 د(
ا�سرتجع يف خيالك موقفًا اأو م�سهدًا �ساغطًا اأو باعثًا على ال�سيق بدرجة 5-6 على �سّلم 10. )0 ي�ساوي �سفر �سغط، 10 يعادل درجة مرتفعة جّدًا من ال�سغط(.

ا�سرتجع املوقف بتفا�سيله والحظ م�ساعرك واأحا�سي�سك اجل�سمانّية )دقيقة(
-   فّكر: ماذا �ساعدك الحقًا يف تخفيف �سعورك بال�سيق وال�سغط؟

-   ار�سم رمزًا ي�سري اإلى م�سدر امل�ساعدة وتخفيف ال�سغط.
-   يف جمموعات �سغرية: الت�سارك مب�سادر الدعم وامل�ساعدة التي خففت ال�سعور بال�سيق وال�سغط.

يف املجموعة الكبرية: الت�سارك مب�سادر الدعم وتوزيعها على الئحة املوارد “معنى تام” )10 د(
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عر�ص مفهوم احل�سانة النف�سّية من خلل املادة النظرّية يف الدليل )10 د(
نقا�ص )10 د(

-   نقاط للنقا�ص: 
-   ما هي موارد الدعم االأكرث �سيوعًا؟

-   ما تاأثري الت�سارك بالتجارب ال�ساغطة واملوارد الداعمة مع االآخرين؟
-   هل تتغري موارد الدعم ال�سخ�سّية وفقًا لتغرّي املواقف واملراحل العمرّية؟

-   ماذا تعني الفروق الفردّية؟
-   هل باالإمكان تطوير املوارد؟

-   هل من املمكن اأن يوؤّدي االإفراط يف ا�ستخدام مورد ما اإلى نتائج �سلبّية؟
-   هل هناك اأفراد بل ح�سانة نف�سّية؟

مترين خيال موّجه:
املكان االآمن )5 د(

الت�سارك باالأحا�سي�ص واالأفكار )5 د(
تلخي�ص واإنهاء )5 د(

6. ال�سدمات النف�سّية
تنجم ال�سدمات النف�سّية �سواء عن اأحداث �ساعقة وا�ستثنائّية اأو اأحداث »عادّية«.

ت�سمل االأحداث »اال�ستثنائّية«: كوارث طبيعّية، حوادث قتل، اعتداءات، جرائم مع �سبق االإ�سرار، اأنظمة �سيا�سّية ا�سطهادّية، ملحقة اأو ا�سطهاد على خلفّية دينّية اأو 
عرقّية، تعذيبًا، انتهاكات حلقوق االإن�سان وعبودّية، اأعمااًل اأرهابّية، حروبًا، اإبادات وحمارق، خطف، اللجوء والنفي، تغيريات مفاجئة وعنيفة يف االأنظمة ال�سيا�سّية، 

العمل يف وظائف تنطوي على اإمكانّية الت�سبب باالأذى للآخرين )�سرطة، جنود،...(.
بينما ت�سمل االأحداث ال�سادمة »العادّية«: حوادث �سري، حوادث عمل اأو حوادث بيتّية، اإجراءات جراحّية اأو طّبّية، اأمرا�سًا �سعبة، اإ�سابات بالغة، فقدانًا مفاجئًا وغري 

متوّقع، التعّر�ص ملواّد �ساّمة، غرقًا اأو اختناقًا، �سدمة مرتبطة بالوالدة.

كيف تن�ساأ ال�سدمات النف�سّية:
تنطوي ال�سدمة النف�سية على حالة من العجز والغرق االنفعايل والذهني والفيزيولوجّي، تتكون لدى االإن�سان يف ظّل تهديد خارجي، مفاجئ اأو مرتاكم، على حياته اأو 
كرامته اأو معتقداته، وتقرتن بغياب للموارد )الداخلية واخلارجية( اللزمة للمواجهة اأو با�ستخدامها ب�سكل غري منا�سب. تتزامن حالة العجز بانهيار اأو تخلخل عميق 

يف تلك الروابط والقوانني الطبيعّية التي متنح االإن�سان االإح�سا�ص باال�ستمرارية والثبات وال�سيطرة على م�ساعره وج�سده وفهم االآخرين والعامل من حوله. 
ال�سدمة مقرتنة اإذًا بطريقة املواجهة. ورغم اأهمّية املتغرّيات االأخرى كحّدة احلدث اأو توقيته اأو تكراره اأو �سياقه، يظّل املتغرّي احلا�سم هو كيف عا�ص الفرد جتربة 

اخلطر اأو ال�سائقة التي تعّر�ص اإليها.
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تتعافى الغالبّية ال�ساحقة من االأفراد من االآثار النف�سية للأحداث ال�سعبة تلقائيًا ودون احلاجة اإلى م�ساعدة مهنّية. لكن، يف حال تعّذر ال�سفاء الطبيعّي، قد تتفاقم 
.PTSD املعاناة النف�سية اإلى ا�سطراب �سغوطات ما بعد ال�سدمة

:PTSD اأعرا�ص ا�سطراب �سغوطات ما بعد ال�سدمة
Flashbacks & Nightmare  )1.   ا�سرتجاع التجربة ال�سادمة خلل النهار والليل )كوابي�ص

Avoidance 2.   جتنب مواقف واأ�سخا�ص واأماكن معينه تذّكر باحلادث
Numbness 3.   تبّلد �سعورّي وانكما�ص يف التعبري عن العواطف

 Hypervigilance 4.   حالة من التيّقظ والتح�ّسب املفرط للخطر
  

اأعرا�ص اأخرى: قلق، اكتئاب، اأرق، �سعوبات تركيز، اأوجاع ج�سمانّية.

اأدوات ت�سخي�ص:
)5-PCL( 5-PTSD Checklist for DSM

)1979 Impact of Event Scale )Horowits
(Posttraumatic Diagnostic Scale )PDS

نظرة نقدّية:
يخ�سع مفهوم ا�سطراب �سغوطات ما بعد ال�سدمة PTSD ملراجعات نظرّية يف العقود االأخرية، تن�سب انت�ساره العتبارات تاريخّية )منا�سرة حقوق املحاربني 

االأمريكيني القدامى يف فيتنام( و�سيا�سية )حجب ال�سوء عن االأ�سباب الرئي�سّية ملعاناة مليني الب�سر الواقعني حتت �سطوة العنف ال�سيا�سّي واالحتلل واللجوء وغياب 
العدالة االجتماعية(، اإ�سافًة اإلى هيمنة الت�سّور الثقايف الغربّي يف اإ�سفاء طابع مر�سّي على االأمل االإن�سايّن دون االأخذ بعني االعتبار املميزات االجتماعية والثقافّية 

والروحانّية لل�سعوب االأخرى، وتاأثريها املختلف على اإدراك التجارب النف�سّية والتعامل معها.

مبادئ عالج ال�سدمات النف�سّية
حت�سني املواجهة وتفعيل موارد احل�سانة النف�سّية وتقويتها.  •

جتّنب حالة العجز يف ظّل التهديد.  •
فهم قانونية العامل والذات.  •

مواجهة فعالة للعامل اخلارجي.  •
اكت�ساب ت�سّور ذاتي يّت�سم باملواجهة.  •

حتويل ال�سخ�ص من “�سحية” اإلى “ناٍج”: و”مواِجه”.  •
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�سروط م�ساعدة على العلج 
توجيه نحو املواجهة.  •

توجيه نحو القيادة وتلّقي الدعم االجتماعي.  •
توفري معلومات حول التهديد، قانونية و�سكل املواجهة.  •

امل�ساعدة يف جتّنب �سفة املر�ص.  •
اإك�ساب االإح�سا�ص بالثقة وال�سيطرة للمعاَلج خلل العلج.  •

.)PTSD( ا�سرتجاع احلدث ب�سكل تدريجّي بتفا�سيله ال�سعورّية والذهنية واحل�ّسية كافة حتت اإ�سراف مهني  •
)PTSD( تعّلم اال�سرتخاء  •

تقنيات علجّية لل�سدمات النف�سّية
عليه  ال�سيطرة  ا�ستعادة  بهدف  واحل�ّسية  وال�سعورّية  الذهنّية  بتفا�سيله  ا�سرتجاع احلدث  هو  النف�سّية  لل�سدمات  العلجّية  التقنيات  ملعظم  امل�سرتك  العلجّي  املبداأ 

وا�ستدماجه يف الذاكرة ودورة احلياة العادّية للأ�سخا�ص.

EMDR تخفيف احل�سا�سية واإعادة معاجلة احلدث ال�سادم عن طريق التحفيز الثنائّي للعينني )اأو للجهاز الع�سبّي ب�سكل عام(  •
PE التعّر�ص املطّول للحدث  •

SE ا�ستك�ساف وتفريغ تدريجّي للأحا�سي�ص اجل�سمّية املرافقة للحدث ال�سادم  •

7. احل�سانة النف�سّية الأ�سرّية 
ت�سمل عوامل احلماية الظروف اأو ال�سفات الفردّية واالأ�سرّية واملجتمعّية التي من �ساأنها اأن حتّد اأو تزيل املخاطر التي قد يتعّر�ص لها االأطفال، وتوّفر لهم والأ�سرهم 

احلماية واالأمان واإمكانية التطّور ال�سحّي ال�سليم، والتكّيف االإيجابّي مع التغيريات واالأزمات، وفر�ص التطّور واالإبداع. 
عوامل احلماية م�ستّقة من منوذج احل�سانة “معنى تاّم” ومتطابقة مع جماالته.

منوذج احل�سانة “معنى تاّم” - عوامل حماية االأ�سرة 
ح�سانة والدّية: علقات زوجّية قريبة ودافئة، تعاون ودعم متبادل بني الوالدين يف تربية االأبناء، ات�سال بني االأهل واالأبناء �سفاف مبنّي على االحرتام، حدود   .1
وا�سحة، قواعد �سلوكّية ملئمة لعمر الطفل وعادلة، فر�ص لتطوير اال�ستقللّية، بيئة اجتماعية داعمة، علقات اجتماعية، البحث على املوارد املجتمعّية واللجوء 

اإليها واال�ستعانة بها عند احلاجة.
لغة عاطفّية فيها تعبري وا�سح عن امل�ساعر االإيجابية وال�سلبّية: التعبري عن املحبة بني اأفراد االأ�سرة، تطوير الذكاء االنفعايّل واالجتماعي الأفراد االأ�سرة، اإدراك   .2

امل�ساعر وت�سميتها والتعبري عنها واإدارتها، تفهم م�ساعر واأفكار االآخرين والتعاطف معهم، حتّمل االإحباط واخليبات، بناء علقات اجتماعية. 
�سّد احتياجات اأ�سا�سّية: �سكن، اأكل، نوم، عناية �سحّية، ريا�سة، توا�سل مع الطبيعة، ن�ساطات عائلّية ترفيهّية م�سرتكة.  .3

معرفة ومعلومات حول املهارات الوالدّية وتطّور الطفل: القدرة على النقا�ص البّناء، مهارات اتخاذ القرارات وحّل امل�ساكل.  .4
تطوير اجلانب الروحاين والت�سارك بقيم اإيجابّية: االأمل، التفاوؤل، االأمانة، وح�سانة االأهل كقدوة للأبناء.  .5

لعب م�سرتك بني االأهل واالأطفال، ح�ّص فكاهي، هوايات.  .6
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8. د�ر مهنيي ال�سّحة النف�سّية يف حماية الأطفال
يتمتع املهنيون واملهنيات مبهارات بالغة االأهمية واالأثر يف تر�سيد وتنجيع حماية االأطفال باعتبارها �سريورة ي�سارك يف اإجنازها ومراجعتها الدائمة مهنيات ومهنّيون 

ومراكز وموؤ�س�سات نا�سطة يف املجاالت كافة:
تقييم احتياجات التطور والهوّية للطفل وفقًا للعوامل املختلفة كال�سن والنوع االجتماعّي والو�سع االجتماعي والقدرات وال�سعوبات التعلمّية واالجتماعية وغريها.  .1

ببنود  ا�ستبيانات  با�ستخدام  اإجراء ملحظات مبنّية )اأي  التعبري عن احتياجاته ورغباته،  الطفل على  ت�سمل م�ساعدة  نف�سي  تقييم وت�سخي�ص  توفري خدمات   .2
لة للم�ساهدة( اأو �سبه مبنّية )ملحظة مرنة و�سبه حّرة مع الرتكيز على بع�ص اجلوانب(. مف�سّ

مترير اختبارات نف�سّية معتمدة ومقننة ح�سارّيًا وبلورة فهم �سايكو دينامي )تاأثري الدوافع اللواعّية والتجارب الطفولّية وال�سراعات النف�سية الداخلّية على تطّور   .3
�سخ�سّية الطفل، مبا يف ذلك االأنا وال�سمري،...( ومنظومّي )طبيعة العلقات واالأدوار واأمناط االت�سال والتحالفات واملعتقدات داخل االأ�سرة وعلقة االأ�سرة 

باملنظومات االأخرى كاملدر�سة واملوؤ�ّس�سات ال�سّحية واملهنّية والقانونّية االأخرى،...( للحالة.
فهم املنظومة العائلّية من حيث االأداء واالأدوار واالأمناط واملراحل املختلفة يف الدورة احلياتّية للأ�سرة، اإ�سافة اإلى عوامل ال�سغط واحلماية، املهارات الوالدية،   .4

االأزمات والتحديات االأ�سرّية وديناميكّية العنف االأ�سري.
فهم للمنظومة القانونية.  .5

�سياغة فهم ل�سعوبات الطفل واقرتاح حلول علجّية.  .6
القدرة على العمل ب�سراكة ومع املوؤ�ّس�سات االأخرى ذات ال�ساأن.  .7

و�سع ا�سرتاتيجّيات تدّخل.  .8

9. العنف �سّد الأطفال
»يتمّثل العنف �سّد االأطفال و اإ�ساءة معاملتهم يف حاالت االإيذاء واالإهمال التي يتعّر�ص لها االأطفال دون �سن 18 �سنة. وت�سمل تلك الظاهرة جميع �سروب العنف و اإ�ساءة 
املعاملة. وت�سمل تلك الظاهرة جميع �سروب اإ�ساءة املعاملة اجل�سدية و/اأو العاطفية واالإيذاء اجلن�سي واالإهمال واال�ستخفاف واال�ستغلل التجاري اأو غريها من اأنواع 
اال�ستغلل، التي تت�سّبب يف اإحلاق اأ�سرار فعلية اأو حمتملة ب�سحة الطفل وتتهّدد بقاءه على قيد احلياة اأو مناءه اأو كرامته يف �سياق علقة من علقات امل�سوؤولية اأو الثقة 

اأو القوة. وُيدرج العنف املمار�ص من قبل ال�سريك املعا�سر، اأحيانًا، يف قائمة �سروب اإ�ساءة معاملة االأطفال«.3 

موؤ�ّسرات العنف �سّد الأطفال
ينق�سم العنف �سّد االأطفال اإلى 3 اأنواع: ج�سدّي، وجن�سّي، ونف�سّي، وقد يكون �سديدًا وحاّدًا اأو مرتاكمًا بفعل اإهمال طويل االأمد. 

)مت ا�ستخدام �سيغة املذّكر ت�سهيًل للقراءة، اإاّل اأن االإ�سارة للذكور واالإناث ولكل الوالدين(

موؤ�ّسرات الإ�ساءة: )�سّن 6 – 12(
املظهر اخلارجي:

مظهر خارجي مهمل جّدًا.  •
ملب�ص غري نظيفة اأو غري ملئمة لف�سول ال�سنة.  •

3 www.who.org
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احلالة اجل�سمانّية:
نحافة مفرطة اأو وزن زائد.  •
مر�ص متكّرر واإهمال طبّي.  •

االفتقار اإلى و�سائل م�ساعدة طبية لي�ص الأ�سباب اقت�سادية )جهاز لل�سمع، نّظارات، و�سائل للم�ساعدة على امل�سي وما �سابه(.  •
تعب دائم.  •

�سحوب جلدّي.  •
دوائر �سوداء حتت العينني.  •

جروح متلّوثة وغري معاجَلة.  •
اأظافر مك�ّسرة.  •

كدمات اأو بقع دم.  •
اإ�سابات �سفة جمروحة اأو منتفخة، كدمات اأو جروح يف منطقة العنق.  •

علمات كّي.  •
علمات ع�ّص.  •

علمات لدوخة مرافقة بالتقيوؤ.  •
�سعوبات يف امل�سي اأو يف اجللو�ص.  •

�سكوى من اأمل اأو حاجة للحّك يف املناطق احل�سا�سة من اجل�سم.   •

القدرات الذهنّية والو�سع التعليمي
ملحظة: يجب االأخذ باحل�سبان اأن ق�سمًا كبريًا من االأعرا�ص الواردة هنا قد تكون موؤ�سرات لع�سر تعّلمي اأو ال�سطرابات 
يف االإ�سغاء والرتكيز، اأو ملحدودّية ذهنّية، اأو الإعاقات ع�سوّية اأخرى ولي�ص بال�سرورة موؤ�ّسرات لتنكيل اأو الإهمال. عادًة، 
يف حال تعّر�ص الولد لتنكيل اأو الإهمال، ترتافق هذه العلمات بعلمات يف جماالت اأخرى. يو�سى با�ست�سارة اخلبري يف 

االإطار الرتبوّي الذي يعمل به املهنّي، يف كل حالة ت�ستدعي ال�سّك.

تدهور حاّد ومفاجئ يف الدرا�سة، دون �سبب وا�سح.  •
�سعوبة يف التعبري ال�سفهي.  •

�سعوبة اأ�سا�سية يف فهم العلقة بني امل�سبّبات والنتائج.  •
تفكري م�سّو�ص وغري منّظم.  •

ة(. �سعوبة يف ا�ستيعاب املعلومات ال�سمعّية )�سرح املعّلم اأو �سرد ق�سّ  •
�سعوبة يف التخطيط امل�ستقبلي.  •

ا�سطراب يف االهتداء الزمني )بلبلة بني اليوم والغد، اأو بني بداية االأ�سبوع ونهايته(.  •
عدم اكت�ساب مهارات تعّلم اأ�سا�سّية كما هو متوقع ح�سب اجليل، دون اأن يكون ذلك ناجتًا عن ع�سر تعّلم اأو ا�سطراب يف االإ�سغاء والرتكيز اأو ما �سابه.  •

امتناع عن تعّلم موا�سيع جديدة اأو عن تنفيذ مهمات جديدة.  •
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دافعّية منخف�سة اأو اهتمام �سئيل بالتعلم، رغم متّتع الطفل بقدرات جيدة و عدم وجود موؤ�ّسرات ل�سعوبات يف التعلّم.    •

احلالة االنفعالّية
خوف اأو قلق  •

توّتر  •
ارتباك  •

حزن اأو اكتئاب  •
المباالة بالبيئة املحيطة  •

تعبريات وجه جامدة  •
انغلق على الذات  •

عدم جتاوب مع مثريات املتعة  •
عدم جتاوب مع مثريات االأمل  •

كرثة البكاء  •
التعبري عن االإح�سا�ص بالياأ�ص  •

التعبري عن االإح�سا�ص بانعدام القيمة الذاتّية )و�سف ذاتّي كـ”وح�ص” اأو “قبيح” اأو ما �سابه(  •
تذنيب ذاتّي على “اأ�سياء �سيئة حدثت”  •

عدم الر�سى عن الوظائف البيتّية وامليل اإلى تخريبها اأو متزيقها  •
التعبري عن الرغبة باملوت  •

التفكري باأفكار انتحارّية اأو التعبري عنها  •
خمول  •

غ�سب وعدائّية  •
حدوث تغيري حاّد يف حالته االنفعالّية )حتّول فجائّي من االنفتاح والتفاعل االجتماعّي اإلى االنطواء وجتّنب العلقات مع االآخرين(  •

ال�سلوك
عدم ان�سباط �سديد  •

ان�سغال بفح�ص دائم للحدود مع البالغني )اال�ستمرار يف �سلوكّيات معّينة حتى بعد تو�سيح كونها غري مقبولة(   •
عدوانّية بارزة  •

عدوانّية جتاه االأوالد االأ�سغر �سّنًا  •
نوبات غ�سب متكررة  •

ميل اإلى ال�سدامّية  •
ميل اإلى تدمري وتخريب املمتلكات يف االإطار الرتبوّي  •

ميل اإلى االإيذاء الذاتي، ك�سرب اأو اأكل مواّد موؤذية  •
القيام مبحاوالت انتحار  •
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اإبداء تخّوف من العلقات مع البالغني  •
جتّنب االت�سال الب�سرّي مع االآخرين  •

رف�ص اأو التهّرب من االإجابة على اأ�سئلة متعّلقة باإ�سابات ج�سدّية  •
االمتناع عن التوّجه لطلب امل�ساعدة من البالغني   •

التبكري اأو التاأّخر يف القدوم اإلى املدر�سة والتاأّخر ملدة طويلة فيها بعد الدوام الدرا�سي  •
كرثة التغّيب عن املدر�سة  •

اخلوف املفرط من امل�ساعدة الطّبية )تطعيم، نزع القمي�ص بهدف الفح�ص وما �سابه(  •
رف�ص امل�ساركة يف ن�ساطات ج�سمانّية )مثل ح�س�ص الريا�سة(  •

�سعوبة كبرية يف حتّمل االإحباط  •
�سلوك طفويّل مقارنًة باجليل  •

م�ساكل تبّول الاإرادي  •
الوجود يف موقع “ال�سحّية” يف معظم االأحيان يف علقاته مع االأوالد االآخرين  •

التعبري عن خوف مفرط عند احل�سول على علمة غري جّيدة  •
احل�سور اإلى املدر�سة دون اللوازم املدر�سّية  •

�سرقة اأو طلب الطعام  •
القيام ب�سلوكيات ذات طابع جن�سي غري ملئمة لل�سّن  •

اإغواء جن�سّي لبالغني و�سغار  •
اّطلع جن�سّي غري ملئم لل�سّن  •

التفّوه بكلمات بذيئة  •
التلميح الأ�سرار ال ميكن الك�سف عنها  •

اإبداء رغبة للتوّجه اإلى امل�ساعدة اأو للتحّدث مع املرّبي اأو املهنّي، ثّم االمتناع عن ذلك  •
حمل نقود غري وا�سحة امل�سدر  •

التوّقف الفجائّي عن اال�ستمتاع بفعاليات خمتلفة ممتعة �سابقًا، مثل درو�ص املو�سيقى، ال�سباحة، نادي ال�سبيبة، وما �سابه  •

ر�سم ولعب
االمتناع عن اأو اإبداء تخّوف من الر�سم  •

ر�سم ذاتي بحجم �سغري جّدًا مقارنًة مع �سخ�سّيات اأخرى يف الر�سم  •
ظهور اأو�ساع جن�سّية ذات م�سامني �سادّية اأو مازو�سّية يف الر�سومات   •

افتقار الر�سومات اإلى االألوان  •
االمتناع عن اللعب  •
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اخلوف من اأو جتنب األعاب اخليال  •
اخلجل اأو احلرج خلل اللعب  •

علقة الطفل بوالده
قلق ب�سكٍل مفرط على والده   •

معانقة مفرطة لوالده   •
اإر�ساء مفرط لوالده  •

اخلوف من والده وعدم اجلراأة على التكّلم اأمامه  •
غ�ص الب�سر عند التحّدث مع والده  •

علقة الوالد بالطفل
نقد مفرط من قبل الوالد جتاه كل ما يقوله الطفل، ميل اإلى اال�ستخفاف به واتهامه بحدوث م�ساكل اأ�سرّية خمتلفة  •

االإ�سارة اإلى اجلوانب ال�سلبّية فقط يف الطفل )النظر اإليه باعتباره “�سيئًا” اأو “وح�سًا” اأو “كارثة” اأو ما �سابه(، وامليل اإلى مقارنته �سلبّيًا باإخوته   •
�سعوبة كبرية لدى الوالد يف اإيجاد جوانب اإيجابية اأو م�ستح�سنة لدى الطفل  •

�سعوبة كبرية يف االإ�سغاء ملا يقول اأو يعرّب عنه الطفل  •
عدم ال�سماح للطفل بالتعبري عن م�ساعر �سلبّية )فيما يتعّلق مبجاالت: املدر�سة، و�سعه االجتماعي، علقته بوالده،...(  •

تعامل مزاجّي متقّلب مع الطفل )مثًل: الغ�سب عليه ثم التعامل معه بحنان ثم الغ�سب عليه ثانيًة(  •
عدم و�سع حدود وا�سحة  •

عدم االكرتاث للطفل  •
فر�ص قيود �سديدة على الطفل  •

فر�ص عقوبات �سعبة ومهينة على الطفل )مثًل كاأن يجرب الطفل على التحّدث �سلبّيًا عن نف�سه اأو اإبقائه يف غرفة مغلقة ملّدة طويلة، اأو امتناع الوالد عن التكّلم   •
اإليه اأو ما �سابه(

تهديد الطفل ج�سدّيًا  •
تهديد الطفل برتك والده له )مثًل: “اإذا ا�ستمررت بهذا ال�سلوك، ف�ساأنقلك اإلى اأ�سرة حا�سنة”(  •

حرمان الطفل من جتارب خارج االأ�سرة رغم قدرته ورغبته يف امل�ساركة بها، كالرحلت والدورات ونوادي ال�سبيبة )دون اأن يكون ال�سبب اقت�ساديًا(  •
عدم ال�سماح الأ�سدقاء الطفل بزيارته يف بيته وعدم ال�سماح له بزيارة اأ�سدقائه  •

اإهانة الطفل اأمام الطلب االآخرين يف املدر�سة  •

علقة الوالد باملربي/ املهنيّ 
عدم ح�سور الوالد اللقاءات املدر�سّية، اأو احل�سور ورف�ص مناق�سة �سعوبات الطفل  •
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امليل اإلى اتهام االإطار الرتبوي باعتبار اأن ال�سلوك االإ�سكايّل للطفل ال يقع يف نطاق م�سوؤوليته  •
ة وحياة طفله ومطالبته بالرتّكز يف التقّدم التعليمي للطفل اتهام املربي مبحاولة اقتحام حياته اخلا�سّ  •

جتاهل حماوالت لفت انتباهه مل�ساكل الطفل اجل�سمانّية واالنفعالية اأو حلاجاته الطبية  •
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الـــــــو�ســـــايــــا الع�ســــــر
الو�سايا التالية هي اإر�سادات للعاملني يف االأطر الرتبوّية للتدّخل االأّويل مع االأطفال امل�ستبه بتعّر�سهم للعنف اأو الإ�ساءة املعاملة.

قد حتول طبيعة العمل ال�ساغطة يف االأطر الرتبوّية دون التقاط املوؤ�ّسرات لوقوع االأطفال �سحايا االإهمال، اإ�ساءة املعاملة اأو التنكيل. كما يتطّلب االأمر ح�سا�سية �سديدة 
وا�ستعدادًا مل�ساعدة الطفل عند احلاجة.

يواجه االأطفال يف كثري من االأحيان �سعوبات جّمة يف املبادرة اإلى االت�سال باالآخرين وم�ساركتهم مب�ساعرهم ومعاناتهم.
املحادثة مع الطفل هي فر�سة نادرة، ولذا يجب اإجراوؤها بالطريقة املنا�سبة مع مراعاة ال�سعوبة التي ت�سكلها للطفل وللمهنّي.

املعّلمون هم اأقرب االأ�سخا�ص للطفل بحكم علقتهم اليومّية معه، اإال اأّنهم لي�سوا معاجلني، وال يقع الت�سخي�ص يف نطاق م�سوؤوليتهم املهنّية، وعليه يجب اأن ي�ستعينوا 
باملهنيني املوؤّهلني.

كونوا �سديدي االإ�سغاء واليقظة.  .1
االنتباه للتلميحات اأو لل�سلوكيات املثرية لل�سبهة التي قد ت�سدر عن الطفل.  

“ت�سريح مبا�سر من قبل الطفل”، “رف�ص الذهاب اإلى �سخ�ص ما”.  
“الطفل يقول اإن �سخ�سًا ما يزعجه”، “�سخ�ص ما يعمل معي اأ�سياء م�سحكة”.  

تعاملوا مع الطفل بجّدية.  .2
عدم جتاهل ما يقوله يف حالة عاد اإلى اإنكار ما قاله، اأو اإذا كانت اأقواله م�سّو�سة و«غري منطقّية«.  

عادة ال يكذب االأطفال يف هذا ال�ساأن. اأحيانًا يكذبون حلماية �سخ�ص )م�سيء( يحبونه اأو خوفًا من االنتقام. اأحيانًا اأخرى قد يعاين الطفل من �سعوبة يف التعبري   
عن بع�ص التفا�سيل ب�سبب التاأثري القا�سي للحدث.

اعملوا على توفري بيئة منا�سبة.  .3
يجب اإجراء املحادثة يف اأ�سرع وقت ممكن واحلر�ص على اإجرائها يف بيئة هادئة ويف جو من االأمان والثقة.  

قدموا الدعم.  .4
قد يكون الطفل قلقًا اأو خائفًا اأو م�سدوما، ويحتاج اأن يكون واثقًا بقدرتكم على تقدمي امل�ساعدة.  •

املحافظة على الهدوء والتفّهم طيلة الوقت.  •
التو�سيح للطفل اأّنه غري م�سوؤول عّما جرى له.  •

التعبري عن التقدير والت�سجيع للطفل لطلبه امل�ساعدة.  •
ترجمة م�ساعر الطفل وعك�سها )مثًل: “اأ�سعر اأن االأمر �سعب عليك”(  •

مديح تغّلبه على �سعوبة التوّجه اإليكم.   •

التدّخل األّولي واإلصغاء للطفل في حاالت العنف ضّد األطفال
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حتدثوا، ال ت�سغطوا.  .5
ال حتققوا  •

جتنبوا اأ�سئلة مغلقة  •
ا�ساألوا اأ�سئلة مفتوحة: “اأميكنك اأن حتّدثني عن ذلك؟”، “ماذا تعني؟”  •

ا�ساألوا اأ�سئلة لتو�سيع املعلومات: “كيف؟”، “اأين؟”  •
جتّنبوا اأ�سئلة اأو تعليقات كلمّية طويلة واإتاحة اإمكانّية الكلم للطفل  •

عدم فر�ص كلمات على الطفل  •

ال تكذبوا اأبدًا.  .6
اإذا كان �سّنه منا�سبًا، ميكن القول للطفل اإن القانون مينعكم من احلفاظ على ال�سرية يف هذه احلاالت، واإنكم قد تتوجهون اإلى ال�سرطة اأو اإلى عامل اجتماعي   •

لت�ستعينوا به.
ال تعدوا مبا ال ميكنكم الوفاء به: قد يوؤدي هذا االأمر اإلى مفاقمة االإح�سا�ص باخلوف وبعدم الثقة عند الطفل.  •

اأعطوا املعلومات ال�سرورّية للطفل.  .7
اعملوا على التخفيف من خماوفه من خلل بناء الثقة معه.  

حافظوا على هدوئكم.  .8
جتّنب اأي تعليقات كلمية اأو غري كلمية قد يكون تاأثريها �سلبيًا على الطفل، مثل تعليقات تنّم عن �سدمة: »غري معقول!« اأو تعبريات عن اخلوف من �ساأنها اأن   

توؤدي اإلى انغلق الطفل على نف�سه وتكّتمه. املطلوب منكم اإبداء تفهم ولي�ص قلقًا مبالغًا به.

احرتموا لغة الطفل.  .9
ال ت�سححوه يف حال ا�ستخدم مثًل تعبريات “غري مهّذبة”.  

ال تكتموا كّل �سيء داخلكم. ابحثوا عن الدعم.  .10
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ت�سمل االعتداءات اجلن�سّية االغت�ساب واالت�سال اجلن�سي وممار�سات جن�سية اأخرى:
ك�سف االأع�ساء التنا�سلية.  •

اإزالة امللب�ص والثياب عن الطفل.  •
ملم�سة اأو ملطفة ج�سدية خا�سة.  •

التل�س�ص على الطفل.  •
تعري�ص الطفل ل�سور اأو اأفلم فا�سحة.  •

اأعمال م�سينة غري اأخلقية كاإجبار الطفل على التلفظ باألفاظ فا�سحة.  •

ما هي االأبعاد النف�سية للعتداءات اجلن�سّية داخل االأ�سرة؟
ال�سّر العائلي و�سدمة الثقة  •

ينطوي االعتداء اجلن�سي داخل االأ�سرة على عدد من اخليانات التي تزعزع اأ�س�ص الثقة بني الطفل والعامل املحيط به:  
خيانة املعتدي وا�ستغلل حاجة الطفل للدفء بهدف اإر�ساء الرغبات اجلن�سية، خيانة اأبناء االأ�سرة غري املعتدين من خلل ت�سرّتهم وامليل اإلى اتهام املعتدى عليه،   

خيانة املجتمع واملوؤ�س�سات التي مل تقّدم احلماية، خيانة الطفل لذاته وحلقوقه والحتياجاته غري امل�سروطة اإلى احلب واالأمان والكرامة اجل�سدّية والنف�سّية.
ال�سرخ الهائل يف العلقات االأ�سرية  •

تتحّول ال�سخ�سية املحبة احلانية اإلى �سخ�سية معتدية، وتت�سوه العلقات القريبة بالعنف واال�ستغلل واخليانة واالإيذاء، يف حني تلجاأ �سخ�سيات اأ�سرية اأخرى   
اإلى االإنكار وتذنيب الطفل. يقع الطفل يف بلبلة عميقة بالن�سبة الإدراكه االأحا�سي�ص اجل�سمانية وامل�ساعر واملفاهيم والقيم، ويف اإدراكه لذاته والعامل واالأ�سخا�ص 
واملواقف. ت�سبح العلقة مع املعتدي م�سروطة باإر�ساء رغبات االأخري، الذي يعزل الطفل عن بيئته االجتماعية بهدف اإحكام ال�سيطرة عليه واحلفاظ على ال�سّر. 

عنف ج�سدّي  •
يقرتن االعتداء اجلن�سّي بفقدان ال�سيطرة على اجل�سد وانتهاك حرمته وخ�سو�سيته وحدوده، ما ي�سّوه �سورة اجل�سد و”ي�سيطنه” يف ذهن الطفل، وقد يدفعه اإلى   

معاقبته على خيانته من خلل حماوالت اإيذاء وت�سويه واإهمال وا�سطرابات يف االأكل، و�سواًل، يف بع�ص احلاالت، اإلى االنتحار.
كما قد يدفع العنف اجل�سدّي الطفل اإلى االنف�سال نف�سّيًا عن ج�سده حلماية نف�سه من االأمل، وذلك من خلل اآليات دفاعية تعمل على ف�سل ال�سعور عن التفكري   

واالأحداث. 
“كنت ال �سيء. جمّرد كتلة هائلة من اللحم، كتلك املعّلقة على كّلب اجلزارين يف ال�سوق. كّل هذه القطع واأنا واحدة فح�سب.. اأنا ال اأنظر اإلى حوانيت اجلّزارين.   

كتلة هائلة من اللحم كانت مّرة اأنا. معّلقة على كّلب، حتت رحمة االآخرين. عندها تركت الروح ج�سدي، مل يكن باإمكانها حتّمل االإذالل”.
)ناجية من �سفاح القربى(  

عجز وفقدان �سيطرة  •
قد يدفع االعتداء الطفل اإلى حالة من ال�سلل النف�سي، حيث ال �سبيل للمواجهة اأو للهرب، وال اأفق داخل الذات اأو خارجها. لذا ي�سبح ”احلّل“ غري الواعي لهذا   

.)Dissociation املاأزق الوجودّي اخلطري هو انف�سال الطفل عن الواقع ال�سادم )اإنكار، وجتزئة التجربة ال�سخ�سية، و�سطر الوعي

10- الأبعاد النف�سّية لالعتداءات اجلن�سّية داخل الأ�سرة )�سفاح القربى(
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ل اأّي �سيء اآخر عليه. اأنا اأنزع راأ�سي عن ج�سدي كما ينزعون غطاء  “ا�سرتجع بدّقة اللحظة التي يكون عجزي فيها عميقًا جّدًا. مثل بئر دون قاع، لدرجة اأيّن اأف�سّ  
قنينة اأو غطاء علبة خمللت. منذ هذه اللحظة �سيكون هناك كيانان: الطفلة التي تعرف اأن ج�سدها احتّل بيد اأبيها، والطفلة التي ال جتروؤ على املعرفة، وراأ�سها 

الربيء موّجه اإلى اأّمها”.
)ناجية من �سفاح قربى(  

ت�سويه اخليال واللعب  •
ي�سطو الواقع املوؤمل على اخليال، يحا�سره باخلوف ويجّمده، االأمر الذي ي�سلب الطفل القدرة على احللم واللعب والرتميز. ال يتمكن ذهن الطفل من معاجلة   

التجربة ال�سادمة وه�سمها، تظّل التجربة ماّدة متحّجرة وخامًا من الرعب والفقدان واحلزن ال�سديد.

زعزعة النمّو الطبيعّي  •
وبثقة  وبال�سيطرة  واالأمان  باالأمن  االإح�سا�ص  ويهتز  الواقع،  متطلبات  مع  التكيف  على  وقدرتها  النامية  اأناه  الطفل طاقات  �سّد  املمار�ص  اجلن�سّي  العنف  يفوق   
باالآخرين وبالذات، ترت�ّسخ جتربة االعتداء يف عمق ال�سخ�سية املجزاأة على �سعيد اجل�سد وال�سعور والذهن، وتنتج هوية �سلبية موؤ�س�سة على االإح�سا�ص بالذنب 

والقذارة وانعدام القيمة واحلقد على الذات.
“هكذا انقلب واقعي الطفويّل العادّي راأ�سًا على عقب. كان اخلطر كامنًا يف بيتي اأنا، بني االأ�سخا�ص الذين اأعرفهم. اأ�سبح املاألوف غادرًا، يف حني حمل يل غري   

املاألوف، وغري املعلوم، والغريب، بذور االأمل”.
)ناجية من �سفاح القربى(  

ال�سياق الأ�سري �الجتماعي
ميكن اعتبار �سفاح القربى مبثابة اغت�ساب اأ�سري، حيث تتجّلى االأ�سرة كم�سرح للثقافة الذكورية االأبوية املهيمنة يف املجتمع، حيث ت�ستمّد علقات ال�سلطة داخل االأ�سرة 
�سرعيتها من القيم املجتمعية ال�سائدة. يف الغالب يت�سامح املجتمع االأبوي مع العنف االأ�سرّي بينما يحا�سر االأطفال والفتيات يف هوّية ال�سحية العاجزة، م�ستخدمًا 

االإنكار واالإ�سكات والتعتيم واأحيانًا التواطوؤ القانوين واالإعلمّي.
يعك�ص �سفاح القربى تخريبًا جذرّيًا يف املنظومة االأ�سرّية من خلل انتهاك احلدود بني االأجيال والتبادل املر�سّي للأدوار واالت�سال غري ال�سليم وال�سلطوية املدّمرة يف 

العلقات.
يدفع الطفل ثمن هذا التخريب على �سعيد منّوه النف�سي وكذلك �سخ�سّيته وهويته. اإذ يكّر�ص املعتدي االعتداء اجلن�سّي ك�سيندروم �سرّية، مياَر�ص فيه العنف �سّد الطفل 

ويفر�ص عليه االنعزال وي�سبّب لديه ا�سطرابًا يف االرتباط االنفعايّل ونزعة تعّلقية مفرطة وغري �سحّية. 

11. م�ساعدة الأطفال يف الأزمات
ماذا يحتاج االأهل واملرّبون مل�ساعدة االأطفال يف االأزمات؟

ماذا يحتاج االأطفال يف االأزمات؟
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اأواًل: العناية بالذات وباالنفعاالت وامل�ساعر ال�سخ�سية املتعلقة باالأزمة.
باأنف�سهم واالإ�سغاء الحتياجاتهم، والبحث عن الدعم يف ظّل حالة عدم اال�ستقرار  تتمّثل اخلطوة االأولى نحو م�ساعدة االأطفال يف االأزمات يف عناية االأهل واملربني 
وال�سدمة الناجتة عن اأّي حدث اأو و�سع �سعب. تتعّلق قدرة االأهل واملربني على توفري امل�ساعدة مبدى ا�ستعدادهم على االعرتاف مب�ساعرهم وجتربتهم النف�سية خلل 

االأزمة والتعامل معها ب�سكل ناجع وفعّال:
ة باحلدث اأو بالظرف.  التحّدث اإلى االأقارب اأو االأ�سدقاء اأو الزملء عن امل�ساعر واالنفعاالت اخلا�سّ  •

فح�ص اإمكانية االن�سمام ملجموعة دعم مكونة من اأ�سخا�ص يت�ساركون بتجربة مماثلة اأو م�سابهة.   •
تطوير االإدراك للموارد والطرق ال�سخ�سّية يف التعامل مع ال�سغوطات وفقًا لنموذج احل�سانة »معنى تام«.  •

ا�ستخدام تقنيات ا�سرتخاء، ممار�سة متارين ريا�سية واأن�سطة ممتعة، والتفاوؤل بامل�ستقبل.  •
عدم الرتدد يف تلقي م�ساعدة مهنية اإذا لزم االأمر )اخت�سا�سيون نف�سيون، معاجلون، عاملون اجتماعيون،..(.  •

ثانيًا: فهم االأطفال.
تعتمد م�ساعدة االأطفال يف ظروف العنف ال�سيا�سّي واالأزمات ب�سكل عام على معرفة املّيزات النف�سية والذهنية ملرحلتهم العمرّية، وتوجيه التدّخل وتقييمه يف �سوء هذه 

امليزات. 
ال ميكن م�ساعدة االأطفال دون حماولة فهم جتربتهم النف�سّية خلل وبعد االأزمة والتقاط علمات ال�سغط التي قد تظهر عليهم:

اأي اأن خوف البالغني الوا�سح ينعك�ص ذعرًا  ي�ستجيب االأطفال للقلق ب�سكل خمتلف عن البالغني وتتاأثر ا�ستجاباتهم بردود فعل البالغني يف حميطهم القريب،   •
وافتقادًا للأمان لدى االأطفال.

يتعامل االأطفال مع حقائق مطلقة: اأ�سود/ اأبي�ص، جيد/ �سيئ،.. اأي ال جمال لتو�سيفات مرّكبة للواقع.  •
يتمركز االأطفال حول اأنف�سهم وي�ست�سعبون اإدراك وجهة نظر االآخر.  •

يفتقر االأطفال لتجربة �سابقة يف مواجهة االأزمات ويف فهمها ب�سكل كاٍف.  •
يدفع تعّر�ص االأطفال ملعلومات جزئية وناق�سة، اإلى اللجوء اإلى اخليال ل�سّد الثغرات املعلوماتية، ما ي�سهم يف ت�سويه احلقائق وتنامي اخلوف وخلخلة التوازن   •

النف�سي.
التفكري احل�سّي امللمو�ص )غري املجّرد( ال ي�ساعد االأطفال يف فهم ما يجري. ال يدرك االأطفال مفاهيم جمّردة مثل »اال�ستقلل«، »حق الدفاع عن النف�ص«، »حق   •

تقرير امل�سري«، وغريها.
مفاهيم الزمن غري متطورة عند االأطفال ال�سغار، حيث تراوح جتربتهم النف�سّية يف »هنا واالآن«، دون القدرة على اإدراك اأحداث و�سريورات على امتداد زمني   •

طويل.
ي�ست�سعب االأطفال فهم العلقة بني ال�سبب والنتيجة.  •

يجد االأطفال �سعوبة يف فهم الدافع من وراء عمل معنّي.   •
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ماذا يحتاج الأطفال يف الأزمات؟
احلماية: يجب منح االأطفال 100% من االإح�سا�ص باالأمان، دون �سروط اأو حتفظات وبغ�ص النظر عن درجة اخلطر والتهديد: »اأنت هنا حممّي ولن يحدث لك اأي   •

مكروه«. لي�ص مبقدور االأطفال اإدراك اأو احتمال و�سع يكون فيه االأمان جزئيًا، كاأن يقال لهم »ن�ستطيع حمايتكم اإلى حّد ما«!.
والقلق:  وتعبريات عن اخلوف  لتغيريات وموؤ�سرات غري عادية، كعلمات  وااللتفات  وال�سلوكية للأطفال  الكلمية  التعبريات غري  الب�سري: ملحظة  التوا�سل   •

انطواء، تعّلق بالبالغني، جتّنب اأن�سطة اعتيادية �سابقًا، بكاء، عدوانية، عدم هدوء، نوبات غ�سب، رف�ص.
االإ�سغاء: توفري جّو من الثقة واالألفة من �ساأنه اأن ي�سّهل على االأطفال التعبري عن خماوفهم وت�ساوؤالتهم دون اأن يكونوا معر�سني للتذنيب اأو للتوبيخ اأو للمباالة.   •

ال يبحث االأطفال يف الغالب عن حلول واأجوبة عملية لت�ساوؤالتهم، بل يريدون اأن ن�سغي ملا يودون قوله.
ال�سرب واالحرتام: لكّل طفل طريقته و�سرعته يف التعبري ويف التعامل مع الو�سع ال�ساغط. قد يكون الكلم واالنخراط يف االأن�سطة اجلماعية طريقة بع�ص االأطفال   •
يف التعبري عن اأنف�سهم، يف الوقت الذي يلجاأ فيه اأطفال اآخرون اإلى ال�سمت، والعزلة واالأن�سطة الفردية. احرتام اأ�ساليب االأطفال دون اإجراء مقارنات �سرورّي 

لتعزيز االإح�سا�ص باالأمان. 
التوجيه: ا�ستخدام كلمات مب�ّسطة ل�سرح ما يحدث والتحّكم مبدى التّعر�ص للمعلومات من خلل و�سائل االإعلم والنقا�سات العائلّية حول احلدث.  •

لي�ص بالكلم وحده. اإتاحة الوقت واملكان لطرق تعبري خمتلفة عن االنفعاالت وا�ستعادة ال�سيطرة دون توجيه نقد اأو اإ�سدار اأحكام، كاللعب والر�سم واملو�سيقى   •
اإن يف االختيار �سيطرة وجتاوزًا  اإذ  الر�سم، مو�سوع املحادثة،  األوان  اللعبة،  القرارات )نوع  واتخاذ  اإمكانية االختيار  الطفل  والتحدث. منح  والكتابة  والرق�ص 

للعجز(. 
الدعم والت�سجيع: التاأكيد على القرب والوحدة يف مواجهة احلدث: »نحن معًا«. التاأكيد على اإمكانية طلب امل�ساعدة اإذا �سعر/ت الطفل/ة باحلاجة اإلى ذلك.  •

احلفاظ على الروتني اليومّي: توفري جّو من الثبات واال�ستمرارية يف احلياة اليومية. من �ساأن الروتني املبني على توقعات وا�سحة واأدوار ثابتة وا�ستجابات فورية   •
اأن ي�سّكل جزيرة ينعم فيها الطفل باالإح�سا�ص باالأمن واالأمان رغم املخاطر اخلارجّية.

املتعة: التوجيه نحو اأن�سطة ممتعة، حيث ميكن على �سبيل املثال التعاون مع االأطفال على و�سع »قائمة باالأن�سطة املمتعة«، واللعب وا�ستخدام احل�ّص الفكاهّي و�سرد   •
النكت.

علج: حتويل االأطفال ملهنيني علجيني يف حال ا�ستمّرت التغيريات ال�سلبّية يف ال�سلوك لفرتة طويلة دون اأن تخّف حّدتها.  •

12. الأ�سرة �املراهقة

لغة املراهق 
غالبًا ما ي�سّرح االأهل يف تعاملهم مع املراهق عن عجزهم عن فهمه. وما يفاقم االإح�سا�ص بالعجز هو ما يبدو لهم تراجعًا حاّدًا يف قدرتهم على توّقع ما قد ي�سدر عن 
املراهق من �سلوكيات هي »اأبعد ما تكون عن املنطق ال�سليم«. �سيء ما يتعّطل يف لغة االت�سال مع »هذا الغريب الذي ي�سكن بيتنا« ويحّولها اإلى لغة �سراع ومواجهة يف 
حرب ا�ستنزاف اأ�سرية ال منت�سر فيها. ولكن من املرّجح اأن يكون املراهق هو اخلا�سر االأكرب باعتباره االأكرث تعر�سًا الحتماالت االنحراف يف منّوه النف�سي واالجتماعي 

ال�سوّي يف هذه املرحلة العا�سفة التي ميّر بها. 

م�سطلحات اأ�سا�سية يف لغة املراهق
يف طريقه نحو البلوغ، يطّور املراهق لغًة جديدة وخا�سًة به يحاول من خللها اأن يكّر�ص �سخ�سيته النامية واأن يعرّب عن دوافعه واحتياجاته و�سراعاته النف�سّية املختلفة 
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التي تدور يف معظمها حول بناء هويته الذاتية كبالغ ومتمّيز وم�ستقّل وناجح. وملا نقول لغة ال نعني فقط اجلانب الكلمي منها واإمنا وباالأخ�ّص الت�سرفات املختلفة 
اأو يف املقابل االإهمال املفرط له، امليل  اأو تقلقهما. العناية الفائقة باملظهر اخلارجي  التي ياأتي بها املراهق والتي عادة ما تفاجئ الوالدين وكثريًا ما ت�ستفزهما و/ 
اإلى اجلدل واملعار�سة والعناد، تكثيف الن�ساط االجتماعي اأو اللجوء اإلى العزلة، االإعجاب بالفنانني والريا�سيني وامل�سهورين والناجحني ب�سكل عام، التدخني و�سرب 
الكحول، املغامرة وحتّدي االأخطار كالقيادة ال�سريعة لل�سيارات، االن�سغال بالغرائز اجلن�سّية، الفظاظة، التطّرف، احلرية، اال�ستعرا�سية وامل�سرحية، التعبريات اللغوية 
امل�ستحدثة وغري املفهومة اأحيانًا. هذه ال�سلوكيات وغريها، على التفاوت يف درجة خطورتها، هي م�سطلحات اأ�سا�سية يف لغة املراهق ال ميكن للوالدين اأن يجريا ات�سااًل 
فعاال وجمديًا معه دون تعلمها وفهم معانيها، وذلك من اأجل التعامل معها ب�سكل تربوّي �سحيح، يقي املراهق من اأي انعكا�سات �سلبّية حمتملة دون اأن يخنق يف الوقت 

ذاته حاجته اإلى التجريب والتمّيز. 
ًة حني يكون من�سوب املعاناة مرتفعًا عند املراهق و/اأو م�سحوبًا به�سا�سة نف�سّية )ثقة  اأهمّية بالغة، خا�سّ الوالدين  اإليها من قبل  اللغة واالإ�سغاء  ويكت�سب تعّلم هذه 
منخف�سة بالذات، ميل �سديد اإلى القلق، اكتئاب، حتّكم �سعيف بالدوافع وبالرغبات( ال متكنه من مواجهة اأو احتواء �سعوباته الداخلية واخلارجية. يف هذه احلاالت 
االأهل  املرير مع  النزاع  امل�ساعدة. كما قد ينطوي  يد  ة  بها طالبًا بطريقته اخلا�سّ اأو �سائقة ميّر  اأزمٍة  املفهوم” عن  “اال�ستفزازي” و”غري  ب�سلوكه  املراهق  يعرّب  قد 
ومقاطعتهم املعلنة عن رغبة عميقة بعلقة حقيقية معهم. وقد “يختار” املراهق املدر�سة اأو ال�سارع كقنوات للت�سال مع اأ�سرته، فيكون التح�سيل الدرا�سي املتديّن 
اإلى احلّب واالهتمام والتقدير والتوجيه الداعم  اأي�سًا عن خلل ما يف االت�سال داخل االأ�سرة وعن فراغ انفعايّل وحاجات نف�سّية للمراهق  ال�سلوكية تعبريًا  وامل�ساكل 

واحلازم ال تلقى ا�ستجابًة والدّية ملئمة.

اأ.، طالب يف ال�سّف التا�سع، متفّوق وناجح اجتماعّيًا، بدا موؤّخرًا اأقل اهتمامًا بتح�سيله الدرا�سي، االأمر الذي جنم عنه انخفا�ص معنّي يف معّدله. اإ�سافًة اإلى ذلك 
مييل اإلى اختيار فرع ال يتنا�سب وقدراته التي توؤهله الأحد الفروع العلمية الرئي�سية كالفيزياء والريا�سيات. اأ. ي�سوق يف ذلك االعتبار التايل: »ال اأريد اأن اأكّر�ص كل 

وقتي للدرا�سة. ال اأريد اأن اأكون متفّوقًا«.
يف لغة الوالدين هو �سلوك عناد ال يعدو كونه �سلوكًا مت�سّرعًا، غري مّتزن، متاأثرًا �سلبّيًا من اأ�سدقائه، يفتقر اإلى امل�سوؤولّية ويعّر�ص م�ستقبله للخطر. 

يف لغة املراهق قد يدّل هذا ال�سلوك على ا�ستقلليته وقدرته على اتخاذ قرارات منا�سبة له ورغبته يف خو�ص جتارب اأخرى متكنه من �سّد حاجات نف�سية خمتلفة 
كاالنتماء اإلى جمموعة االأ�سدقاء وحتقيق ذاته من خلل ن�ساطات اجتماعية. كما قد يعرّب عن احلاجة اإلى التحرر من توقعات االأهل واملحيط ال�ساغطة )وخوفه من 
عدم اإجنازها والتما�سي معها( وعدم االن�سياع لرغبتهم يف ت�سميم م�ستقبله بال�سكل الذي يرتوؤونه والتحكم مب�سار حياته وباأولوياته وبعلقاته. وقد يعك�ص اأي�سًا، 

من جهٍة اأخرى، اأزمًة نف�سية طارئة اأو خوفًا مفرطًا من الف�سل يحّد من اأدائه يف االمتحانات.                                      
لي�ص بو�سع والدْي اأ. قراءة وفهم �سلوكه ما مل يتعلما لغته �سكًل وم�سمونًا. وهذا ما �سيتوجب عليهما عمله قبل ال�سروع يف التعامل مع التديّن التح�سيلي لدى اأ..

اأن يتعلم االأهل لغة املراهق يعني اأن يتعّلموا لغًة تقوم على االنفتاح والتفّهم والتقّبل بداًل من االنغلق واجلمود واالنتقادّية املفرطة. واأن ي�سعوا اأنف�سهم مكان املراهق 
ناظرين اإلى االأمور واالأ�سياء بعيني املراهق ولي�ص بعيني الكبار. وباإمكانهم اأن ي�ستعينوا بتجاربهم ال�سخ�سية كمراهقني وباملراهق نف�سه لتطوير قدرتهم على الدخول 
اإلى عامله وطرق تفكريه وتعبريه. فاالأهل ميكنهم اأن يت�ساءلوا مثًل: اأي ت�سّرف من ت�سّرفات اأبنائي يذّكرين بت�سّرف يل مل يكن مفهومًا لوالدّي؟ ماذا اأغ�سبني جدًا 

عليهما خلل فرتة مراهقتي؟ ما هي اأغرب طريقة ا�ستخدمتها لكي اأو�سل لهما فكرة اأو ر�سالة ما؟
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لغة املراهق ومراهقة الوالدين
يوؤّهل ا�سرتجاع الوالدين للغتهم كمراهقني �سابقًا واإعادة ا�ستخدامها مع املراهق لتوا�سل اأكرث جناعًة معه بحيث ي�ستطيعان »قراءة ما بني �سطور لغته« وفهم املعاين 
اأفكارهما واأحلمهما و�سراعاتهما وعلقاتهما وجناحاتهما  اأن ي�سركا املراهق بذكرياتهما عن فرتة مراهقتهما وعن  الوالدين  الكامنة يف �سلوكه. مبقدور  واالأفكار 
وخيباتهما اآنذاك. من �ساأن هذه امل�ساركة اأن متهد الطريق للمراهق للقرتاب من والديه دون اال�سطدام مبا ميثلنه من »�سلطة مت�سلبة ال �ساغل لها اإال الوعظ وتقييد 
احلرية« وللتعرف على »املراهق الذي كانوه«؛ »تعارف« من هذا النوع يتيح الفر�سة الإجراء حوار اأو حتى اإدارة �سراع غري مثقل باالأفكار امل�سبقة لكل طرف جتاه االآخر. 
هذا االأمر يتطلب الكثري من ال�سجاعة وال�سدق واحلذر من الوالدين لتجّنب ال�سقوط يف اخلطاأ الفادح، وال�سائع، املتمّثل يف عقد مقارنات بني االأجيال هدفها اإثبات 
التفّوق االأخلقي واالجتماعي وال�سخ�سي ملراهقي االأم�ص )االأهل( على مراهقي اليوم. التعميم االنتقادي املطلق، وامل�ستند اإلى تقييم غري مو�سوعي يف اأحيان عديدة، 
اإح�سا�ص املراهق بالظلم وبقناعته بعجز والديه، والكبار ب�سكٍل عام، عن فهمه واالإ�سغاء حلاجاته، ف�سًل عما تعنيه هذه االأحكام من جتاهل خل�سو�سية  يعزز من 
املرحلة التاريخية التي يعي�ص فيها املراهقون مراهقتهم والتي تتجاوز يف تعقيداتها وتغرياتها ال�سريعة احلقبة الزمنية التي عا�ص فيها االأهل مراهقتهم. االختلف قائم 
و�سديد بيد اأّنه من املوؤذي تربوّيًا ا�ستغلله ل�سالح ال�سلطة الوالدية ب�سكٍل هدام للثقة املتبادلة وموؤجج لل�سراع العقيم وغري املجدي. ال فائدة ترجى من تدمري التقدير 
الذاتي للمراهق كما ال م�سداقية اأو تاأثريًا اإيجابّيًا حقيقّيًا ل�سلطة والدّية تّدعي املثالية وحتتكر ال�سفات احلميدة كافة وال ت�سغي اإاّل لنف�سها. املفتاح للدخول اإلى عامل 

املراهق هو لغته ومفتاح اللغة االإ�سغاء.

االأطفال واملراهقون والو�سع االقت�سادي للأ�سرة
ي�سّكل االأطفال واملراهقون �سريحة معّر�سة ملخاطر نف�سية واجتماعية �سّتى ناجمة عن الرتّدي يف احلالة االقت�سادّية للأ�سرة، بدءًا باالإ�سقاطات املحتملة على العلقات 
مع الوالدين التي يبداأ الغ�سب والقلق واأحا�سي�ص مت�ساربة اأخرى بنخرها وتخريبها وعلى �سورة الوالدين التي ت�ستويل عليها ملمح ال�سعف والعجز عن تاأدية دورهما 
االأ�سا�ص يف اإعالة االأ�سرة وتلبية احتياجات اأفرادها. واإذ تتنازع م�ساعر اخلجل والتذنيب الذاتي للأطفال واملراهقني م�ستنزفًة طاقاتهم النف�سية املوّظفة يف معظمها يف 
ح�سر “ال�سر املُ�سني”، حالة املعاناة االقت�سادية، بني جدران البيت ومنع ت�سّربه اإلى االأ�سدقاء اأو املعلمني يف املدر�سة، فاإّنه غالبًا ما ينتابهم ال�سعور بالتق�سري يف مّد 

يد العون مادّيًا اأو نف�سّيًا للأ�سرة ما يفاقم ال�سعور القاهر بالذنب. 

واإن كانت االأزمة النف�سية املرافقة للأزمة االقت�سادية االأ�سرّية اأ�سّد وطاأًة على االأطفال واملراهقني، متجّلية اأحيانًا من خلل اأعرا�ص �سلوكّية كالرتاجع يف التح�سيل 
الدرا�سي ويف الدافعية للتعّلم، وتنامي امليول االنطوائّية والعدائّية، اإاّل اأّنه، يف املقابل، تدّل اأبحاث خمتلفة على متّتع االأطفال واملراهقني بطاقات مواجهة ناجعة وفّعالة 
متّكنهم من التغّلب على االأزمات التي قد تعرت�ص حياتهم وحياة اأ�سرهم. لذا فمن ال�سروري توفري امل�ساعدة الهادفة اإلى تدعيم االأ�سر واالأفراد وتفعيل طاقات املواجهة 
العادية اأو االحتياطية الكامنة يف داخلهم وقايًة لهم من خماطر التدهور النف�سي واالجتماعي. وذلك عرب االأطر املنا�سبة التي قد تكون املدر�سة اأهّمها واأبلغها تاأثريًا 

ة فيما يتعّلق باالأفراد االأ�سغر �سّنًا.  خا�سّ

13. احل�سانة املجتمعّية ��سيكولوجيا التحرير
اإذا ال�سعب يومًا اأراد احلياة.. فل بّد اأن ي�ستجيب القدر

رغم التفات علم النف�ص لدور املجتمع يف ال�سّحة النف�سّية للأفراد، فاإن موبقات فكرّية واجتماعّية �سّتى ارتكبت با�سمه حتت مقولة احلياد التي ُترِجَمت يف الكثري   •
من االأحيان اإلى تخّفِف �سهل ومريح من امل�سوؤولّية االأخلقّية. اإلى ذلك �ساهمت مهن ال�سّحة النف�سّية يف ن�سر وتكري�ص مفاهيم وتف�سريات ت�سفي طابعًا مر�سّيًا 
و�سمّيًا على املعاناة النف�سّية وترى يف اأ�سكال الغ�سب وال�سخط والنقمة كاّفة على اال�ستبداد والظلم ال�سيا�سي واملجتمعّي اأعرا�سًا خللل يف االأداء النف�سي يقت�سي 
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العلج ولي�ص رّد فعل طبيعّيًا على غياب العدل واحلّرية وامل�ساواة يف جمتمعات ت�سّخر الذات الب�سرّية واحتياجاتها ملنطق القوة والقدرّية وال�سوق. يف املقابل ال تزال 
كرامة العديد من االأ�سخا�ص الذين يعانون من اال�سطرابات النف�سية تتعّر�ص للأذى وللإهانة واالإهمال، حيث يحرمون يف كثري من االأحيان من حقهم يف اتخاذ 
القرارات التي تخ�سهم باأنف�سهم، من اإمكانية احل�سول على فر�ص التعليم والتوظيف ومن امل�ساركة الكاملة يف املجتمع، مبا يف ذلك فر�سة امل�ساركة يف عمليات 
�سنع القرار ب�ساأن امل�سائل التي توؤثر فيهم، مثل ال�سيا�سات اخلا�سة بال�سحة النف�سية واالإ�سلحات الت�سريعية اأو اخلدمية. وف�سًل عن ذلك، فاإن االأ�سخا�ص 

امل�سابني باال�سطرابات النف�سية كثريًا ما ُيحرمون من اإمكانية مزاولة االأن�سطة الرتفيهية والثقافية« )منّظمة ال�سّحة العاملّية(.
ثّمة علقة متينة بني ال�سّحة النف�سّية والكرامة االإن�سانّية وحقوق االإن�سان، ت�سّب يف عمق مفهوم احل�سانة النف�سّية بتجّلياتها الفردية واالأ�سرّية واملجتمعّية،   •
تعك�ص الكرامة، يف تعريف “منّظمة ال�سّحة العاملّية”، “قيمة الفرد املتاأ�سلة وقدره، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باالحرتام والتقدير واالعتزاز بالنف�ص والقدرة على 

االختيار”. وتنبع القدرة على احلياة بكرامة من احرتام احلقوق االأ�سا�سية للإن�سان/ مبا يف ذلك:
التحرر من العنف واإ�ساءة املعاملة،  •

التحرر من التمييز،  •
اال�ستقلل واحلق يف تقرير امل�سري،  •

االندماج يف احلياة املجتمعية،  •
امل�ساركة يف ر�سم ال�سيا�سات.  •

�سيكولوجيا التحرير
»يولد جميع النا�ص اأحرارًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق”.

املادة 1 من االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان

من موقع �سيا�سّي واأخلقّي خمتلف ماأهول باملقهورين والفقراء واملهم�سني يف اأمريكا اللتينّية، نه�ست �سيكولوجيا التحرير Liberation Psychology، لت�سّلط 
�سوءًا كا�سفًا من الداخل على بنى وتقنيات واأدوات القمع التي ت�ستخدم يف قمع وتهمي�ص الفئات امل�سطَهدة.

ة عام 1989 يف ال�سلفادور، الن�ساط ال�سيا�سّي يف مقاومة الظلم كالتزام  يطرح هذا التوّجه، الذي القى اأحد اأهم منظريه، مارتني بارو حتفه بر�سا�ص القوة اخلا�سّ
اأخلقّي �ساٍم، وكفعل علجّي نا�سج وجمٍد يقوم به االأفراد جتاه اأنف�سهم، ال ميكن ل�سيانة ال�سّحة النف�سّية للنا�ص اأن تتم مبعزل عن ال�سياق ال�سيا�سي واالقت�سادي 

الليربايّل املتوّح�ص الأملهم االإن�سايّن ودون التحاٍم مب�سروعهم احلياتّي والوجودّي.
يف هذا املعنى حتتكم املقاومة واحل�سانة املجتمعّية ملعايري اأخلقّية واإن�سانّية ال تت�سادم بال�سرورة مع فكرة العنف الثورّي لدى فرانز فانون الذي ن�سب اإليها وظيفة 
اجتماعّية – نف�سّية قوامها عدم الت�سليم باالأمر الواقع وبتفّوق امل�ستعِمر ودونّية امل�ستعَمر. املقاومة بلغة فانون ترميم الإن�سانية “املعّذبني يف االأر�ص” عرب توجيه الغ�سب 
نحو امل�ستعِمر واملحتّل دون التنازل عن ال�سوابط االأخلقّية، وذلك منعًا الرتداده املدّمر على العلقات االجتماعية جراء اخلوف اأو االإحجام عن التعبري عنه يف مواجهة 

اأ�سكال االحتلل املختلفة.
كما اأن ن�ساط املجتمع املديّن يف منا�سرته حقوق الفئات املهّم�سة وامل�ست�سعفة كالن�ساء وذوي التحديات البدنية والذهنّية والنف�سّية و�سكان املناطق النائية، ومتكينهم من 

تلّقي خدمات ال�سّحة النف�سّية هو فعل �سيا�سي ذو مفعول علجّي حتريرّي بامتياز.
مهنّيو ال�سّحة النف�سّية الفل�سطينّيون هم جزء من فكرة املقاومة اخلّلقة واالأْن�َسَنة هذه، وذلك من خلل عملهم العلجي الداعم مع من يحملون يف اأنف�سهم واأبدانهم 
وحياتهم اليومّية اآثار ال�سدمات العابرة للأجيال واالنتهاك املتوا�سل حلقوقهم االإن�سانّية، ومن خلل ا�ستخدامهم للمعرفة النف�سية والعلجية لرت�سيد الن�سال وفق 

معايري اإن�سانّية ال تتناق�ص مع ال�سّحة النف�سّية واحل�سانة النف�سية للأفراد واملجتمع.
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على مهنّيي ال�سّحة النف�سّية اأاّل ي�سمتوا اأو يتمّل�سوا من مهمة حتليل الواقع االجتماعّي وخماطبة النا�ص ب�سدق وو�سوح الأن ال�سمت رديف العجز وحليف القهر. 
لكن تظّل املهّمة الكربى خلق ف�ساء اجتماعّي رحب وتعّددي يحت�سن هذه املعاناة وي�سرعنها وي�سحنها مبعاين ال�سمود وال�سّحة النف�سّية، ويعيد االأفراد ملجتمعهم ُمعافني 

وُمقاِومني. 
ي�سّكل التدّخل االإر�سادي والعلجي مع الن�ساء والفتيات املعّنفات حالة منوذّجية ل�سرورة اقرتان العمل االإر�سادي والعلجي بفهم ملنظومات وديناميكّيات ال�سلطة يف 

املجتمع والعمل على تغيريها، مبا يف ذلك �سلطة املعالج واإ�سقاطاتها ال�سلبية على �سريورة وم�سمون العلج.

و�سع اعتبارات االأمان املنتفعة يف راأ�ص اأولوّيات التدّخل.  •
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توفري امل�ساعدة الطبية عند احلاجة.  •
احلفاظ على ال�سّرية.  •

االإ�سغاء للكلم وللغة اجل�سد، والتقليل من املداخلت.  •
امل�ساعدة يف حتديد االأولويات.  •

يف حاالت العنف الزوجّي: 
م�ساعدة املنتفعة على اتخاذ القرارات، مع االأخذ بعني االعتبار اأّنه ال توجد حلول �سريعة، اإذ لكل امراأة و�سعيتها وطرقها يف املواجهة، وقد يكون عدم القيام باأي   •

خطوة اأحيانًا احلّل االأمثل املوؤقت حلماية نف�سها واأوالدها.
ا�ستك�ساف تاأثري عنف الزوج على املنتفعة، وم�ساعدتها على ا�ستك�ساف اأفكارها ومواقفها من العنف الزوجي، وفح�ص �سعورها بالذنب، وجتّنب ت�سجيعها على   •

تغيري نف�سها من اأجل تغيري زوجها. 
اإبداء الثقة بها وت�سديق ق�ستها.   •

جتنب اإ�سدار االأحكام والن�سائح، وجتنب التذنيب واالنتقاد.  •
الرتكيز على مواردها، والتعبري عن تقدير توجهها للم�ساعدة، وتعزيز نقاط قوتها وطرقها يف مواجهة الو�سع.  •

عك�ص وتطبيع م�ساعرها املتناق�سة جتاه زوجها.  •
التعامل مع خماوفها بجّدية.  •

ة.  اقرتاح امل�ساعدة وتوفري املعلومات والت�سبيك مع اجلهات املهنية املخت�سّ  •
جتنب الوعد مبا ال ميكن الوفاء به.  •

منحها حّرية االختيار فيما يتعلق با�ستمرار العلقة وطريقة االت�سال.  •

بع�ص م�سامني االإر�ساد:
ل�ست املذنبة يف كونك امراأة معّنفة  •
فًا ل�ست ال�سبب يف كون زوجك معنِّ  •

ت�ستحقني اأن تعاملي باحرتام  •
ت�ستحّقني حياة اآمنة و�سعيدة  •

اأوالدك ي�ستحقون حياة اآمنة و�سعيدة  •
ل�ست وحدك. هناك اأ�سخا�ص ميكن اأن ي�ساعدوك  •

إرشاد النساء والفتيات المَعنّفات
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14. جمموعات الدعم �التثقيف النف�سي
اآثار علجّية مبا�سرة وغري مبا�سرة،  اأن امل�ساركة فيها تنطوي على  للكلمة، رغم  النف�سي« جمموعات علجّية باملفهوم الدقيق  ال تعترب »جمموعات الدعم والتثقيف 
واإمّنا هي جمموعات اإر�سادّية وقائّية وتطويرّية ت�سعى يف املقام االأّول اإلى تزويد امل�ساركني مبعلومات وموارد داخلية )مثًل: اآليات الإدارة امل�ساعر ال�سلبّية، اأو حت�سني 
اأو ق�سايا نف�سّية معّينة م�سرتكة فيما بينهم، مبا يطّور طرق تعاملهم معها  اإليها( حول موا�سيع  االت�سال( وخارجّية )مثًل: تعريف بجهات علجية وطرق الو�سول 
وينعك�ص اإيجابًا على ح�سانتهم النف�سّية و�سّحتهم النف�سّية لناحية تعميق االإدراك الذاتي والتقدير الذاتي واكت�ساب املهارات وحتقيق التغيري االإيجابي. كما يتقا�سم 
امل�ساركون يف جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي، املي�ّسرة مهنّيًا من قبل مهنّي �سّحة نف�سية )�سيكولوجّي، مر�سد اجتماعّي،...(، اأ�سكااًل خمتلفة من الدعم النف�سّي 

واالجتماعّي املتبادل.
من املوا�سيع التي من املمكن تناولها �سمن هذه املجموعات: التعامل مع اأزمات �سحّية فردّية واأ�سرية )جمموعة اأ�سخا�ص يعانون من و�سعّية �سّحية مزمنة(، التعامل 
ة، جمموعة مدمنني على املخّدرات، جمموعة اأهايل اأ�سخا�ص يعانون من  مع الفقدان )جمموعة اأّمهات اأو زوجات ال�سهداء، جمموعة اإخوة الأوالد ذوي احتياجات خا�سّ
ا�سطرابات نف�سّية، جمموعة اأهايل الأوالد �سحايا اعتداءات جن�سّية،...(، تطوير مهارات والدّية )جمموعة اأهايل مراهقني( اأو اجتماعّية )جمموعة اأوالد مع �سعوبات 

اجتماعّية(.
تتمّيز هذه املجموعات بكونها منّظمة يف مبناها وحمتواها، اإذ تتمحور حول مو�سوع معنّي يتم طرحه ومناق�سته من خلل برنامج تثقيف نف�سي خمّطط �سلفًا ومت�سل�سل 

من حيث امل�سامني، يتناول، �سمن اإطار زمني حمّدد، جوانب خمتلفة من املو�سوع وذلك عن طريق ا�ستخدام تقنيات واأ�ساليب متعددة.
تتكون املجموعة الداعمة من 6–12 م�ساركًا. يرتاوح عدد اللقاءات بني 6–10، مّدة كّل لقاء ترتاوح بني 90–120 دقيقة.

ف�سًل عن اأهميتها وجناعتها، قد ت�ساعد هذه املجموعات امل�ساركني يف بلورة احتياجات علجّية اأكرب، واتخاذ قرار ب�ساأن االنخراط يف م�سارات علجّية اأكرث عمقًا 
�سًا )مثًل: قد ي�سعر م�سارك يف “جمموعة بالغني فاقدين” اأنه بحاجة لعلج نف�سّي فردّي على خلفّية اكتئاب �سديد اأو �سعوبات نف�سية اأخرى ال ميكن معاجلتها  وتخ�سّ
�سمن املجموعة(. على املي�ّسر اأن ينتبه ملثل هذه االحتياجات واأن ي�ساعد امل�ساركني على اإدراكها اإن ُوجدت، واأن يجيب على ت�ساوؤالت ب�ساأنها واأن يقرتح موارد علجية 

متوّفرة يف املجتمع.
والتفّهم،  االهتمام  بّث  عام:  ب�سكل  العلجّية  املجموعات  ملي�سري  ال�سرورية  االأ�سا�سية  املهارات  ميتلك  اأن  النف�سي”  والتثقيف  الدعم  “جمموعات  مي�ّسر  على  ينبغي 

االإ�سغاء واالحتواء، ال�سدق والعفوّية، واحلفاظ على توّجه اإيجابي قوامه االحرتام والدفء االإن�سايّن، ذلك اإ�سافًة اإلى املعرفة النظرّية حول:
مراحل تطّور املجموعة، تاأثري ديناميكّية املجموعة على �سلوك االأفراد فيها، تاأثري املي�ّسر على اأداء املجموعة.  .1

طريقة تفاعل االأفراد فيما بينهم يف �سياق جمموعة، تاأثري �سلوك اأحد االأفراد على االآخرين يف املجموعة، والتعامل مع بع�ص اأمناط امل�ساركة االإ�سكالّية �سمن   .2
املجموعة )مثًل: امل�سارك املنطوي اأو امل�سارك الرثثار،...(. 

مو�سوع املجموعة.  .3

كما على املي�ّسر اأن ميتلك مهارات تعليمّية اأ�سا�سّية مرتبطة بتقنّيات تقدمي املعلومات وتو�سيلها، وم�ساعدة امل�ساركني على تذويتها بهدف اإحداث تغيريات اإيجابّية يف 
�سلوكّياتهم وم�ساعرهم واأفكارهم.
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املي�ّسر م�سوؤول عن جناح عملّية التعّلم من خلل:
العناية باجلوانب االإدارية والتقنّية للمجموعة وللقاءات )حت�سري امل�سامني واالأدوات، حت�سري مكان اللقاءات وجتهيزه تقنّيًا واالهتمام باأن يكون نظيفًا ومريحًا   .1

من ناحية امل�ساحة ودرجة احلرارة، توفري �سيافة اأ�سا�سّية، اإجراء االت�ساالت مع امل�ساركني وتبليغهم بتغيريات طارئة اإذا حدثت،..(.
بناء بيئة تعّلمية اآمنة مبنّية على م�ساركة فّعالة وتفاعلّية الأفرادها. بالرغم من دوره الفّعال ن�سبّيًا، خلفًا ملي�سري جمموعات علجّية اأخرى، على املي�ّسر االن�سحاب   .2
جزئّيًا من االإدارة الفّعالة للمجموعة يف مراحلها املتقّدمة وتوجيه امل�ساركني نحو تقا�سم م�سوؤولّية اإدارتها واحلفاظ على قوانينها وحدودها )ال�سّرية، االإ�سغاء، 
ًة من قبل  االحرتام املتبادل،...(. لذا عليه التقليل من مداخلته تدريجّيًا والرتكيز على تي�سري النقا�ص وتبادل اخلربات وامل�ساعر واالآراء بني امل�ساركني، خا�سّ

امل�ساركني االأكرث ميًل لل�سمت الذين قد يحتاجون اإلى الدعم وتو�سيح املفاهيم حتى يتمكنوا من امل�ساركة واال�ستفادة. 
على املي�ّسر ا�ستخدام قامو�ص مهنّي مفهوم ومب�ّسط، ولغة ج�سد متيحة وم�سّجعة، واقرتاح عملّية تعّلم غنّية وحمّفزة للحوا�ص )ب�سر، �سمع،...( وامل�ساعر   .3
والعقل. اأي اأّن م�سامني واأ�ساليب التعّلم يجب اأن تخاطب امل�ساركني عرب 3 قنوات رئي�سّية: االنفعالية والذهنّية واحل�ّسية/ احلركّية، مع الرتكيز على الفعالّيات والتمارين 
التفاعلّية. هذا يعني اأّنه يجب اإتاحة املجال للتعبري عن امل�ساعر وت�سحيح االأفكار وحّل امل�ساكل واالإ�سغاء املتبادل وتوظيف اخليال والتاأّمل الروحايّن واالأدب والفنون 

كالر�سم واملو�سيقى والفيديو وال�سينما وامل�سرح واحلركة والتجارب احل�ّسية املتعدّدة واملوارد كافة التي تكّون منوذج احل�سانة النف�سّية “معنى تام”.

العوامل العلجّية يف املجموعات العلجّية
تندرج حتت م�سمّى العلج اجلماعي اأنواع عديدة من املجموعات ترتاوح يف عمق التغيري املن�سود وال�سريورة ودور املي�ّسر اأو املعالج: 

جمموعات العلج ال�سايكو دينامي
جمموعات العلج املعريف ال�سلوكي

جمموعات العلج عن طريق الفنون واالإبداع
جمموعات تطوير املهارات )مهارات اجتماعّية، اإدارة الغ�سب، التاأّمل واال�سرتخاء(

جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي
يكمن التاأثري الداعم للمجموعات العلجّية والداعمة على �سّتى اأنواعها يف عدد من “العوامل العلجّية )zczseL dna molaY، 5002(، رغم اأن بع�ص 

هذه العوامل قد ال حت�سر يف جميع املجموعات:
الت�سارك بامل�ساعر وال�سعوبات بني امل�ساركني يف املجموعة ي�سهم يف االعرتاف باإن�سانية جتاربهم وباأهميتها ومعناها.   •

زراعة االأمل.  •
الت�سارك باملعلومات.  •

العطاء وم�ساعدة االآخرين.  •
جتربة ت�سحيحّية لتجربة الفرد يف جمموعته االأ�سا�سّية: االأ�سرة.  •

تطوير مهارات اجتماعّية.  •
توفري مناذج �سلوكّية ميكن االقتداء بها.  •

ترابط املجموعة.  •
التطهري االنفعايّل )التغيري العميق يف االنفعاالت والعواطف(   •
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التخطيط للمجموعة:
اأو  ال�سلوكّيات  امل�ساعر،  االأفكار،  املتوّقعة )تغيريات يف  النتائج  املجموعة )وقائّية، تطويرّية(،  نوع  امل�ستهدفة،  الفئة  املو�سوع،  املجموعة: حتديد  حتديد طبيعة   .1

القيم(. 
حتديد املرجعّية: تتعّلق طرق وم�ستويات التغيري )املعرفّية، االنفعالية اال�ستب�سارية او ال�سلوكّية اجل�سدّية( بالتوّجهات والفر�سّيات النظرّية املعتمدة. هذا االأمر   .2
يتطّلب من املي�ّسر قراءة مواد واأبحاث مهنّية ذات �سلة متّكنه من االّطلع على امل�ستجّدات النظرّية حول مو�سوع املجموعة. من �ساأن تو�سيح املرجعّية النظرّية اأن 
ي�ساعد املي�ّسر على احلفاظ على الرتابط والتنا�سق بني امل�سامني والفعاليات والتغيري املن�سود، وعلى جتّنب بلبلة امل�ساركني ب�ساأن العلقة بني امل�سامني النظرّية 
والفعالّيات. فاإذا اعُتِمدت النظرية املعرفّية، مثًل، فل ميكن اأن يكون الهدف اإحداث تغيري على م�ستوى ال�سلوك. من ال�سرورّي ا�ست�سارة زملء وم�سرفني يف حال 

مل تتوفر لدى املي�ّسر املعرفة اأو اخلربة يف جمال معنّي اأو يف العمل مع فئة معّينة.
و�سع االأهداف: على االأهداف اأن تكون مرتبطة بالتغيري املن�سود كنتيجة للم�ساركة يف املجموعة، واأن ترفق باأهداف فرعّية تف�سيلّية وفعالّيات ذات �سلة. كذلك   .3
يجب اأن تكون االأهداف وا�سحة، مكتوبة، واقعّية يف مداها وقابليتها للتحقيق �سمن حمدودّية الوقت. مثًل، قد يكون الهدف الواقعّي يف جمموعة لتطوير احل�سانة 
هو تعّلم تقنّية معينة الإدارة ال�سغوطات عو�سًا عن تقليل درجة ال�سغوطات النف�سّية، الذي قد يكون هدفًا طموحًا اأكرث من اللزم. من ال�سرورّي اأن تن�سجم 
االأهداف مع املرجعّية النظرية وم�ستجّداتها ومع اخللفّية الثقافّية والقيمّية للم�ساركني. مثًل، قد ي�سطدم هدف تطوير القدرة على التعبري عن امل�ساعر مع قيمة 
عدم االإفراط يف احلديث عن امل�ساعر واحلر�ص عليها لدى امل�ساركني يف جمموعة حول التعامل مع الفقدان. وب�سكل عام، قد يقلل عدم التوافق بني االأهداف وقيم 

امل�ساركني من التزامهم جتاه املجموعة. 
و�سع امل�سامني:  .4

يعتمد تي�سري املجموعة على 3 حماور: امل�سامني النظرّية التعليمّية، م�سامني التجربة ال�سخ�سّية املح�سو�سة )فعالّيات ومتارين(، وال�سريورة )عملّية الربط بني امل�سامني 
النظرّية والتجربة العملّية ال�سخ�سّية املح�سو�سة(.

امل�سامني النظرّية التعليمّية: ت�سمل مداخلت نظرّية ق�سرية تفاعلّية، يدعو املي�ّسر امل�ساركني خللها اإلى طرح اأ�سئلة وملحظات بحيث يكون التعّلم مرتبطًا بالتجارب 
ال�سخ�سّية ولي�ص نظرّيًا وذهنّيًا فقط. على املداخلت النظرّية الق�سرية اأن تكون مت�سل�سلة واأاّل تتجاوز الـ 10-15 دقيقة، لتجّنب امللل واإغراق امل�ساركني باملعلومات.

يعتمد الدليل الذي بني اأيديكم اإطارًا نظرّيًا متعّدد االأبعاد ملفهوم احل�سانة النف�سّية يجمع بني نظريات العلج املنظومّي واالأ�سرّي و�سيكولوجيا التحرير والنظريات 
البنائّية والوجودّية والتحليلية النف�سّية واملعرفّية وال�سلوكّية وغريها.

امل�سامني ال�سخ�سّية املح�سو�سة: يعتمد هذا اجلزء من اللقاءات على فعالّيات ومتارين ت�ستدعي وتوّظف التجربة ال�سخ�سّية يف عملّية التعّلم. يجب اأن ت�ستند الفعاليات 
والتمارين اإلى توّجهات نظرّية وا�سحة، واإلى قرارات ب�ساأن القناة االأن�سب لطرح وتذويت مفهوم ما )ال�سعورية، املعرفّية، ال�سلوكّية، الوجودية، اجل�سدّية(. ا�ستك�ساف 
ردود الفعل للفقدان من منظور التحليل النف�سّي قد يتطلب تركيز الفعالّيات على التعبري عن امل�ساعر املختلطة املرتبطة بالفقدان كخطوة �سرورّية ال�ستكمال احلداد 
وتذويت الفقدان وتقبله، يف حني قد ترّكز الفعاليات من منظور العلج املعريّف ال�سلوكّي على فهم مراحل احلداد كطريقة ال�ستعادة ال�سيطرة على الذات وحتديد االأفكار 
غري امل�ساعدة التي تنتج م�ساعر حاّدة بالذنب. هذا النوع من التعّلم، دون التقليل من �ساأن التعّلم الذهنّي، هو اجلزء االأهم واالأكرث جناعًة وتاأثريًا يف �سريورة املجموعة. 

فمن �ساأن التعّلم من خلل امل�سامني ال�سخ�سية املح�سو�سة اأن يزيد من احتمال اإحداث التغيري وتعميمه على احلياة اليومّية للم�ساركني خارج املجموعة. 

اختيار الفعاليات:
يجب اختيار الفعاليات وفقًا للنظرية اأو النظريات املعتمدة، ومبا يتنا�سب مع �سّن امل�ساركني وم�ستوى تطورهم ال�سخ�سّي.

اأنواع الفعاليات: انظر منوذج احل�سانة النف�سّية »معنى تام«.
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اأو التمرين وطرح اأ�سئلة  ال�سريورة: تعني ربط امل�سامني النظرّية بامل�سامني ال�سخ�سّية املح�سو�سة. ميكن اأن يتّم الربط من خلل مناق�سة ما ح�سل خلل الفعالّية 
على امل�ساركني: ما هي ردود الفعل واالأفكار وامل�ساعر واال�ستب�سارات التي تكّونت، وكيف ميكن تطبيق ما مّت تعّلمه يف احلياة اليومّية.. كذلك ميكن اأن يتم من خلل 
ملحظات املي�ّسر حول �سريورة املجموعة وتطّرقه للعلقة بني امل�سامني املختلفة. يهدف الربط اإلى متكني امل�ساركني من تعميم اإدراكهم اجلديد على حياتهم خارج 

املجموعة.

اأ�سئلة الربط تتدّرج من االأب�سط اإلى االأعمق:
ماذا حدث يف املجموعة خلل الفعالّية؟

كيف اأّثرت الفعالّية على املجموعة؟
كيف اأّثرت الفعالّية على م�ساعر واأفكار وا�ستب�سارات امل�ساركني؟

تلخي�سًا، جناح املجموعة مرهون بالتوازن بني ثلثة حماور: امل�سامني النظرّية التعليمّية، وم�سامني التجربة ال�سخ�سّية املح�سو�سة )فعالّيات ومتارين(، وال�سريورة 
)عمليّة الربط بني امل�سامني النظريّة والتجربة العمليّة ال�سخ�سيّة املح�سو�سة(، لكن تظّل امل�سامني ال�سخ�سية املح�سو�سة )املنقولة عرب الفعالّيات والتمارين( القّوة 

املحّركة وراء جناح املجموعة وجناعتها.

تقييم املجموعة
هناك نوعان من التقييم يف »جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي«:

تقييم ال�سريورة وتقييم النتائج
تقييم ال�سريورة ي�ستمّر على امتداد م�سرية املجموعة، ويهدف ا�ستك�ساف مدى ر�سى امل�ساركني عن امل�سامني وارتباطها باحتياجاتهم وعن �سريورة املجموعة. هذا 
النوع من التقييم قد يتم بطريقة غري ر�سمّية من خلل �سوؤال امل�ساركني ما اإذا كانت املجموعة م�ساعدة وذات جدوى. باإمكان املي�ّسر اإجراء تقييم منّظم يف منت�سف 

م�سرية املجموعة، واجراء بع�ص التعديلت اإذا تطّلب االأمر.
تقييم النتائج يتّم من خلل ا�ستبيانات قبلّية وبعدّية حول اأهداف املجموعة، مع �سرورة توخي احلذر يف ا�ستخدام هذه االأدوات يف �سياق املجموعات لق�سر املّدة التي 

ت�ستغرقها املجموعة والتي ال ت�سمح باإحداث تغيريات كبرية.
هناك اأنواع خمتلفة من ا�ستبيانات التقييم:

تقييم لتحقيق االأهداف املحّددة الواردة يف برنامج املجموعة
تقييم ذاتي لدرجة ال�سغط

تقييم ذاتي مل�ستوى االأداء
تقييمات مل�ستوى االأداء من اآخرين يف بيئة امل�ساركني )العائلة، املدر�سة،...(

تقييم التجربة ال�سخ�سّية داخل املجموعة من حيث امل�سامني والفعاليات واأ�سلوب املي�ّسر
تقييم درجة الر�سى من امل�ساركة يف املجموعة ومن م�ستوى التقّدم ال�سخ�سّي
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االأ�سئلة التي يجب اأن ي�ساألها املي�سّر قبل تنظيم “جمموعة دعم وتثقيف نف�سّي”:
اأ�سئلة لتاأ�سي�ص املجموعة:

من )من هم املر�ّسحون للم�ساركة؟ الفئة العمرّية؟ ما هي معايري االختيار؟ من هي اجلهات التي من املمكن التعاون معها؟ ما هي اخللفّية واملهارات املهنّية . 1
املطلوب توفرها لدى املي�ّسر؟...(.

ماذا )ما هي طبيعة ومو�سوع واأهداف املجموعة؟ ما هي امل�سامني النظرّية؟ ما هي امل�سامني ال�سخ�سّية املح�سو�سة؟،..(. 2
كيف )كيف يتم اختيار وجتنيد امل�ساركني؟ كيف تتم اإدارة الور�سات؟ كيف يتّم تق�سيم اللقاء ومترير امل�سامني؟ ما هي االأ�ساليب والتقنّيات؟(. 3
متى )ما هي االعتبارات الزمنّية لتنظيم الور�سة؟ ما هو الوقت االأن�سب لعقد اللقاءات؟ متى تنطلق الور�سة؟ ما هو عدد اللقاءات؟ ما هي وترية اللقاءات؟ ما هي . 4

مّدة كل لقاء؟،...( 
اأين )اأين تعقد اللقاءات؟ هل املكان منا�سب لعمل املجموعة من حيث امل�ساحة، والهدوء، واخل�سو�سّية، والتجهيزات التقنّية؟ ما هي املواد والتجهيزات اللزمة . 5

الإدارة الور�سات؟،...(

مراحل اللقاء:
افتتاح  •

طرح املو�سوع املركزّي من خلل مترين اأو �سوؤال حمّفز وا�ستخدام م�سامني ح�ّسية خمتلفة  •
تداعيات حّرة اأو نقا�ص موّجه من قبل املي�ّسر من خلل اأ�سئلة  •

تقدمي فقرة معلوماتّية  •
نقا�ص وت�سارك �سمن جمموعات �سغرية و/اأو �سمن املجموعة الكبرية  •

مترين لتعزيز احل�سانة النف�سّية  •
تلخي�ص �سعورّي كلمّي اأو اإبداعّي  •

تلخي�ص واإنهاء )التذكري باملوعد املقبل(  •

15. جمموعة دعم �تثقيف نف�سي للبالغني الفاقدين
مثال على اللقاءين االأول والثاين، لتفا�سيل حول بناء وتي�سري جمموعات الدعم والتثقيف النف�سي.

حت�سري:
حتديد معايري اختيار امل�ساركني: �سّن امل�ساركني، نوع الفقدان والعلقة مع الفقيد، توقيت الفقدان )حديث اأو قدمي(، خلفية الفقدان )عنف �سيا�سي، عنف - 

جمتمعي، فقدان طبيعّي(، م�ساركة فردية اأو زوجّية، جمموعة خمتلطة/ غري خمتلطة،...(
لقاءات فردّية مع امل�ساركني املر�سحني بهدف التجنيد للم�ساركة يف املجموعة وتقييم درجة ملءمتهم لها. - 
حتديد امل�سامني واالأ�ساليب واملواد.- 
حتديد وترية اللقاءات )اأ�سبوعّية، مّرة كل اأ�سبوعني،...(- 
حتديد املكان.- 
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املرجعّية النظرّية:
نظرية كوبلر رو�ص حول الفقدان والتعامل معه

املرجعّية النظرّية لنموذج احل�سانة النف�سّية )معنى تام(

اأهداف املجموعة:
ا�ستك�ساف وفهم ردود الفعل املختلفة لتجارب الفقدان عند البالغني.  .1

توفري م�ساحة اآمنة من الدعم املتبادل للم�ساركني متكنهم من فح�ص اأفكارهم وم�ساعرهم و�سلوكهم يف مواجهة الفقدان.  .2
زيادة وتعزيز موارد املواجهة ال�سّحية للفقدان والتعامل معه.   .3

 
امل�سامني التعليمّية:

مراحل احلداد
ردود الفعل النف�سّية للفقدان

االأفكار اخلاطئة حول الفقدان واحلداد
الفقدان كتجربة عائلّية

الفقدان والتخفف من االأ�سى من منظور روحايّن وديني
الفقدان كتجربة عائلّية

مفهوم احل�سانة النف�سية “معنى تام”

الفعاليات )اأمثلة(:
الت�سارك بتجربة الفقدان �سمن املجموعة الكبرية 

التعبري عن م�ساعر مرتبطة بالفقدان
الت�سارك مب�ساعر مرّكبة حول الفقدان )مثًل: م�ساعر الغ�سب اأو ال�سعور بالذنب( �سمن جمموعات �سغرية

حتديد اأفكار خاطئة حول احلزن واحلداد
مناق�سة مقوالت وقيم حول معنى االأمل يف الثقافات املختلفة

كتابة ر�سائل اإلى الفقيد 
ا�ستبيان موؤ�سرات االأ�سى املرّكب

ن�ساطات ا�سرتخاء
.................................
................................
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اللقاء الأّ�ل:

املرحلة الأ�لى: ترحيب، �تعارف، �تعريف باملجموعة �طريقة عملها.  .1
هدف اللقاء االأول هو التعارف بني امل�ساركني واملي�ّسر، اإ�سافًة اإلى تعريف امل�ساركني ب�سريورة وطريقة امل�ساركة �سمن جمموعة داعمة وتو�سيح اآلّية اإدارة   

اللقاءات.
ي�ستغرق هذا اجلزء من اجلل�سة 15–30 دقيقة ح�سب عدد امل�ساركني ومدى التف�سيل يف �سرد جتربة الفقدان.  

يرّحب املي�ّسر بامل�ساركني ويعرف امل�ساركني با�سم املجموعة: »جمموعة دعم للبالغني الفاقدين«، ثم يعّرف بنف�سه وبخلفيته وكفاءاته املهنّية ذات ال�سلة،   
وبخربته يف اإدارة املجموعة بهدف طماأنة املجموعة وتخفيف قلقها املتوّقع من امل�ساركة.

»هذا هو اللقاء االأول للمجموعة، من جممل 6-8 لقاءات اأ�سبوعّية )اأو مّرة كل اأ�سبوعني(، مدة كّل لقاء �سترتاوح بني 75-90 دقيقة«.  
املي�ّسر يدعو كّل م�سارك اإلى التعريف بنف�سه وبتجربة الفقدان التي كانت وراء رغبته للم�ساركة يف املجموعة.  

املرحلة الثانية: توقعات �اأهداف امل�ساركني )10 د(  .2
يف�سح املي�ّسر املجال للم�ساركني للتعبري عن توقعاتهم من املجموعة:  

“ماذا تتوقعون من املجموعة؟ ماذا تودون اأن تتزودوا به من املجموعة خلل اللقاءات؟”  
ميكن اأن يقرتح املي�ّسر اأمثلة على توقعات: “قد ي�سارك البع�ص مّنا لعدم متكنه من التعبري عن اأحا�سي�سهم مع اأفراد العائلة، وقد يكون اآخرون معنّيني باكت�ساب   

طرق للتعامل مع الفقدان واحلداد للفرتة املقبلة”.
على املي�ّسر اأن ي�سّجل التوقعات وحت�سري قائمة بها للقاء الثاين.  

املرحلة الثالثة: )5 د(  .3
مناق�سة املقولة التالّية:  

»اأمل الفقدان هو الثمن الذي ندفعه مقابل حّقنا يف اأن ُنِحّب واأن ُنَحّب«  
اإليزابيث كوبلر رو�ص  

مداخلة نظرّية ق�سرية )15 د(  .4
تت�سمن هذه الفقرة �سرحًا موجزًا عن مراحل احلداد ح�سب نظرّية كوبلر رو�ص.  

“ال �سّك اأّن الفقدان هو اأ�سعب التجارب االإن�سانّية واأ�سّدها اأملًا واأعمقها اأثرًا يف النف�ص. يغرينا فقدان من نحّب للأبد، وي�سعنا يف بداية م�سار من احلداد ميتد   
مدى احلياة، ويتقاطع معها واإن تغريت امل�ساعر واالأفكار وال�سلوكيات املرتبطة به وتفاوتت حّدتها.4

رغم الفروق الفردّية من حيث املّدة وامل�سامني ال�سعورية والذهنّية، ت�سري االأدبيات العلمية اإلى اأّن م�سار احلداد يتاأّلف من جمموعة من املراحل ميّر بها   
الفاقدون قبل ا�ستئناف حياتهم الطبيعّية رغم ما يرتكه الفقدان من اآثار دائمة يف النف�ص. 

منوذج م�سار احلداد التايل و�سع من قبل اإليزابيث كوبلر- رو�ص، طبيبة نف�سّية �سوي�سرّية- اأمريكّية.  

4 Kűbler-Ross, E.,  )1969(, On death and dying, New York: Routledge
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ال�سدمة �الإنكار:»غري ممكن«، »غري معقول«، »اأكيد هناك خطاأ«. قد متتّد هذه املرحلة من �ساعات اإلى اأيام. وت�سهم ال�سدمة يف م�ساعدتنا على احتمال   .1
االأمل وال�سمود اأمام ال�سعور الرهيب باخل�سارة. قد ي�سعر البع�ص اأن ت�سّرفاتهم اآلّية خلل هذه الفرتة، واأّن روتني حياتهم مل يتغرّي وكاأن �سيئًا مل يحدث.

من �ساأن جتّند العائلة واالأ�سدقاء للم�ساعدة يف تنظيم االأمور العملّية كاجلنازة ومرا�سيم العزاء وترتيب اجلوانب البريوقراطية املتعلقة بالوفاة واملرتتبة عليها،   
اأن يدعم الفاقد يف هذه املرحلة احل�سا�سة وي�ساعده على االنتقال اإلى املرحلة التالية بطريقة تدريجّية.

الغ�سب: »ملاذا اأنا؟«، »ملاذا اأ�ستحق هذا؟«. ت�ستّد م�ساعر احلنني اإلى الفقيد، كذلك تطفو م�ساعر خمتلطة من الغ�سب على الذات والعامل والفقيد، اإ�سافًة   .2
اإلى ال�سعور بالذنب، والكراهية واخلوف واخلجل من عدم التحّكم بامل�ساعر. تتزامن هذه امل�ساعر عند بع�ص االأ�سخا�ص باإرهاق وت�ستت يف الرتكيز وا�سطرابات 

يف النوم واالأكل.
امل�سا�مة: “لو عاد الفقيد، لكنت �ساأعمل كذا اأو اأغرّي كذا...”. اللجوء اإلى االآخرين، احلاجة ل�سرد ق�سة الفقدان للآخرين، البحث املرهق عن معنى   .3

للفقدان.
الكتئاب: “من �سّدة حزين ال طاقة يل ب�سيء”. تظهر م�ساعر قوية من االإحباط واحلزن والفراغ والياأ�ص والف�سل.  .4

قد ت�ستغرق املراحل الثلث: 2، 3، و4 من اأ�سهر اإلى �سنتني، حيث تكون ال�سنة االأولى االأ�سعب ملا يتخللها من منا�سبات وطقو�ص يغيب عنها الفقيد للمرة االأولى   
)اأعياد، اإجازات ر�سمّية، اأحداث معّينة...(، ونوبات غري متوّقعة من احلزن ال�سديد. على امتداد هذه املراحل يواجه الفاقدون حتديات التكيف مع الفقدان 

اأي�سًا على امل�ستوى االجتماعي عندما ي�سادفون اأقارب اأو معارف م�سرتكني.
التقّبل: “اأنا مت�سالح مع الفقدان، اأ�ستطيع النهو�ص من جديد وامل�سي قدمًا”. يندمج الفقدان يف �سريورة احلياة، ويربز امليل اإلى ا�سرتجاع الذكريات   .5

اجلميلة واالإيجابّية امل�سرتكة مع الفقيد، وي�سبح احلديث عنه اأ�سهل وتخّف حّدة االأ�سى يف حني تتعزز النظرة اإلى امل�ستقبل.

هذه املراحل لي�ست مت�سل�سلة بال�سرورة وقد تتداخل وتتكرر فيما بينها بني مّد وجزر. ردود الفعل كاّفة خلل املراحل املختلفة طبيعّية وتهدف اإلى مواجهة   
الفقدان والتكّيف معه. يتميز اكتمال احلداد بالعودة اإلى احلياة الطبيعّية وا�سرتجاع االإح�سا�ص بالقوة واالأمان والتقدير الذاتي واملعنى. يحدث الفقدان املهم 

تغيريات دائمة يف حياة و�سخ�سّية االأفراد، اإاّل اأّنه يظّل من املمكن ا�ستئناف م�سروع احلياة ال�سخ�سي واالأ�سري ب�سيء من الر�سى واالكتفاء رغم غمامة احلزن 
التي ترافق احلياة ب�سكل اأو باآخر«.

عند االنتهاء من التطّرق لكّل مرحلة من مراحل احلداد، ي�ساأل املي�ّسر امل�ساركني اإذا كانت هناك ملحظات اأو اأ�سئلة ثم يتايع.

املرحلة الرابعة: )20–30 دقيقة(
اإلى �سرد جتارب  امل�ساركني  النموذج بع�ص  املرحلة. قد يدفع عر�ص  املجال للأ�سئلة يف هذه  اإتاحة  ال�سابقة، ميكن  املرحلة  اأ�سئلة خلل  امل�ساركون  يوّجه  يف حال مل 

�سخ�سية ق�سرية مرتبطة بفقداناتهم. ينهي املي�ّسر هذا اجلزء مو�سحًا اأن اللقاء املقبل �سيتناول و�سف ومناق�سة ردود فعل خمتلفة للفقدان عند البالغني.

مرحلة الإنهاء )5 د(
يطلب املي�ّسر من كّل م�سارك و�سف �سعوره يف نهاية اللقاء بكلمة. ي�سكر امل�ساركني على الثقة التي اأولوها لبع�سهم وله كمّي�سر من خلل امل�ساركة بتجارب �سعبة.

يجري املي�ّسر مترينًا لتعزيز احل�سانة النف�سّية: مترين تنّف�ص )3 د(
يذّكر املي�سر امل�ساركني بتاريخ وتوقيت اللقاء املقبل، ثم ينهي: “اإلى اللقاء”.
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اللقاء الثاين:
يرحب املي�ّسر بامل�ساركني ويفتتح اللقاء بتمرين لتعزيز املوارد النف�سّية: 

مترين التنف�س )3 د(  .1
اقعد قعدة مريحة على الكر�سّي. حّط اإجريك على االأر�ص، ح�ّص ثبات االأر�ص حتت اإجريك. ح�ّص القوة التي بتطلع من االأر�ص الإجريك. غّم�ص عينيك وتنّف�ص   

بعمق اأكرت من مّرة، فّوت هوا جلوّا بدون جهد، وخّلي الهوا يطلع ببطء، �سوي �سوي... فّوت كمّية منيحة من الهوا بدون جهد، وبعدين خلي الهوا يطلع ببطء 
�سوي، �سوي.. تّخيل اإنه بتفّوت الهوا كاإّنك بتنفخ بلون زغري يف بطنك.. وبعدين بتخلّيه ينّف�ص..

والحظ االإح�سا�ص بالراحة والهدوء اللي بيغمر ج�سمك تدريجّيًا..   
نقا�ص و�سرح ق�سري )7 د(  

ًة يف حاالت االأزمات  يف�سح املجال للم�ساركة مب�ساعر واأفكار حول التمرين، ثم ي�سرح عن اأهمية التنّف�ص وتنظيمه يف ا�ستعادة التوازن النف�سي للأفراد، خا�سّ  
وال�سائقة، لكون التنف�ّص اأّول واأكرث الوظائف اجل�سمانّية تاأّثرًا بالتوّتر النف�سّي. يتم تقدمي �سرح ق�سري عن تاأثري ال�سغط على �سائر وظائف اجل�سم.

ربط مع اللقاء ال�سابق )10 د(  .2
املي�ّسر يطلب من امل�ساركني امل�ساركة مب�ساعرهم واأفكارهم خلل االأ�سبوع منذ اللقاء ال�سابق: »كيف كان االأ�سبوع املا�سي«.  

ة تعر�سوا لها. قد يتحدث بع�ص امل�ساركني ب�سكل عام عن كيفية ق�ساء اأ�سبوعهم، اأو عن مواقف اأو اأحداث خا�سّ  
قد ي�سارك املي�ّسر مب�ساعره كمثال حمّفز “كنت بانتظار لقائنا، على مدار االأ�سبوع فكرت كتري مبجموعتنا وباالأ�سياء اللي ت�ساركنا فيها يف لقائنا االأول”.   

مراجعة قائمة التوّقعات )10 د( ي�ستعر�ص املي�سر ويناق�ص مع امل�ساركني قائمة التوقعات بهدف حتديد احتياجات واأولوّيات املجموعة. باإمكان املي�ّسر اأن   .3
ي�ساأل عما قد يكون دفعهم يف التجربة ال�سخ�سّية للم�ساركني اإلى و�سع توّقع اأو هدف معنّي من امل�ساركة يف املجموعة. 

ال�سوؤال غالبًا ما تتلوه فرتة �سمت بني امل�ساركني قبل اأن يتطوع اأحدهم باالإجابة. ميكن ا�ستدراج اإجابة اأخرى من م�سارك اإ�سايّف يف حال توّفر الوقت.  

 عر�س مقطع من فيلم �سينمائّي حول الفقدان: )10 د(
)يجب ملءمة الفيلم للمجموعة(. اقرتاحات:   

» الغمّي�سة”، حنان كلب، 2014  
Film Blu, KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI, 1993  

)The Son’s Room, Nanni Moretti, 2001  
)Up, Bob Peterson, 2009  

املي�ّسر يدعو امل�ساركني اإلى الت�سارك بتداعياتهم وملحظاتهم حول املقطع )10–15 د(،
ثم يقوم بالربط بينها وبني اأفكار خاطئة حول الفقدان واحلداد

مداخلة نظرية ق�سرية عن االأفكار اخلاطئة حول الفقدان واحلداد )10 د(
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عن االر�ساد النف�سي االجتماعّي  و حترير االإن�سان

يف البدء كانت الكلمة. ب�سلطتها واأدواتها التعبريّية و لتاأثريّية الهائلة، �سلبًا واإيجابًا، بناًء وتدمريًا. الكلمة كاأداة تنوير وتفكري وتغيري، ولكن اأي�سَا كاأداة تعتيم و جتهيل 
ر و الكلمة التي تق�سي وتنّفر. الكلمة التي تعيد النف�ص اإلى منابع  وجلم لتوّثب الروح وتطّلعها للحّرية واالإبداع. الكلمة املراآة والكلمة احلجاب. الكلمة التي حتت�سن و تب�سّ
ان�سانيتها وتلك التي تقذف بها يف جّلة العواطف اجلارحة واالأفكار امل�سّللة عن الذات وعن العامل. الكلمة التي حتّث على الفعل وتلك التي ُتْقِعد عنه. ثّمة كلم  يوؤذي 

وكلم ي�سفي، اأو كما اأوجز املثل الفل�سطينّي ببلغة نادرة، : “كلمة بتحّن وكلمة بتجّن”.
ي�ستمّد االإر�ساد النف�سي واالجتماعّي قواه وجدواه من قدرة الكلم املجبول باملعرفة واخلربة على تي�سري منّو االأفراد  وت�ساحلهم مع ذواتهم، وعلى االأخذ بيدهم يف 
حاالت ال�سائقة واالأزمات وم�ساعدتهم يف ا�ستك�ساف ما تختزنه دواخلهم من طاقات و موارد، و اإر�سادهم  اإلى ت�سخريها لتخطي ال�سعاب واجناز م�سروع احلياة.  
بالتايل، االإر�ساد النف�سي االجتماعّي هو فعل اإن�سايّن و �سيا�سّي نبيل ال يقوم اإاّل على الدراية العميقة بالذات وااللتزام الدائم بتطويرها ومتكينها مهنّيًا، فعٌل مفتاحه 
االإ�سغاء و التّفهم ومنارته �سعادة االأفراد و �سعيهم اإلى حتقيق احلّد االأق�سى من توافقهم النف�سي االجتماعي ومن اإمكانياتهم الكامنة مبا ين�سجم مع قيمهم االن�سانّية 

والروحانية ومبادئ احلرّية والعدالة.1٥
تكت�سب مهّمة  املر�سدين/ات النف�سيني/ات االجتماعيني/ات الفل�سطينيني/ات اأهّميًة فارقة يف �سياق االحتلل و العنف ال�سيا�سّي املتوا�سل، اإذ ي�سّب حت�سني  ال�سّحة 
النف�سية  للأفراد، اأطفااًل وبالغني، يف امل�ساهمة ثقافّيًا واجتماعّيًا يف عملية خلق جيل حر ومثابر، وا�ستعادة احلق يف اأن ميار�ص الفل�سطينّي اإن�سانيته كاملًة دون نق�سان، 

حّرًا واآمنًا وكرميًا يف وطنه، فردُا  و �سعبًا.2 

5 Afuape, T. )2011(. Power, Resistance and Liberation in Therapy with Survivors of Trauma. To Have our hearth broken. London: Routledge. 
6  UN Press Release,International seminar ”enabling sustainable solutions for a dignified future“,  Stocholm May 2016, www.un.org/press/
en/2016/gapal1371.doc.htm

»كلمة بتحنّن وكلمة بتجنّن«
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