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برنامج الدعم النفسي اإلجتماعي
ألطفال وشباب الالجئين السوريين في لبنان
والميسرات
الميسرين
دليل
ّ
ّ

2

مقدمة
تتشــكر جمعيــة التنميــة لإلنســان والبيئــة  DPNAفريــق مدربــات ومدربيــن "حمايــة" ودعــم معهــد العالقــات
الثقافيــة الخارجيــة  Ifa -علــى انجــاز هــذا الدليــل.
تطلب  DPNAمن فريق الميسرات والميسرين االستفادة من هذا الدليل مع االشارة للمصدر.

ملخص المشروع:
تقــوم جمعيــة التنميــة لإلنســان ( )DPNAبتنفيــذ مشــروع علــى مــدى  6أشــهر تحــت عنــوان «برنامــج الدعــم
النفســي اإلجتماعــي ألطفــال وشــباب الالجئيــن فــي لبنــان» ،بالشــراكة معهــد العالقــات الثقافيــة الخارجيــة ،Ifa -
الــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي إخفــاض مــن حــدة التوتــر بيــن الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة
اللبنانيــة فــي  5مناطــق لبنانيــة .تخطــط الجمعيــة لتمكيــن الشــباب فــي مجتمعــات الالجئيــن بالمهــارات
والتقنيــات النفســية واإلجتماعيــة وإشــراكهم فــي وضــع برنامــج نفســي إجتماعــي يهــدف األطفــال فــي هــذه
المجمعــات والمجتمعــات المضيفــة مــن خــال األســاليب واألنشــطة التفاعليــة .تــم تعييــن فريــق مــن الميســرين
مــن المجتمعــات المحليــة نفســها لقيــادة هــذه األنشــطة .مــن خــال هــذا المشــروع ســيتم تشــكيل مجموعــات
الدعــم فــي كل مــن المناطــق المســتهدفة للتعامــل مــع القضايــا اليوميــة وهمــوم الالجئيــن وزيــادة وعيهــم.

إعداد محتوى
ريمي ليشاع
النا قصقص
وسام قطيط

اشراف
باتريسيا ابي عاد

إنتاج
جمعية التنمية لإلنسان والبيئة

تصميم
اليسا شما
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المحتوى
أنواع وعالمات العنف

٤

الميسر/ة
صفات ومهارات
ّ

٧

العمل الجماعي

١١

حقوق الطفل

١٣

تقنيات التنشيط

١٦

القائد

١٩

حل النزاعات

٢٦

مقدمة حماية :ألعاب تعارف  -توقعات

٤٥

األهداف األساس ّية للعمل مع الشباب
ال ّتنمير

٤٨
٥٣

التواصل الفعال

٥٤

اإلبداع والخلق

٦٤

تقرير نشاط دعم نفسي إجتماعي لألطفال PSS /
ACTIVITY REPORT

٦٨

التنشيط

٦٩

خطوات إعداد جلسة تدريبية ناجحة

٧١

البيئة التدريبية

٧٥

للميسر/ة حول جلسات
إرشادات عامة
ّ

٨١
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أنواع وعالمات العنف

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

الرسائل المفتاح

التعرف على وجهة
نظر المشتركين في
موضوع العنف

أوافق أو ال أوافق

نقسم الفريق إلى مجموعتين:

مجموعة االسئلة هي :

نطرح على كل شخص من
المجموعة سؤال ،إذا كان الجواب
صحيح ،يرمي الطابة في السلة
المخصصة ،كل طابة تدخل السلة
يربح الفريق عالمة.
مناقشة بعد كل سؤال إلكتساب
مهارة رفض العنف

• رامي يعانق رفيقه بمحبة
• ريم إذا مرضت بتروح لعند الطبيب
لحتى تتعالج وتاخد الدوا لتصح
• من حقي إنو إضرب رفيقي إذا أخدلي
قلمي
• صرخت المعلمة على آدم ألنه لم
يقوم بواجبه الدراسي
• رامي إعتذر من رفيقه ألنه إستعار
دفتره من دون إذنه
• سميرة سكبت الحليب على السجادة
فضربتها والدتها
• فاديا وريما تلعبان معًا فدفعت
فاديا ريما على األرض ألنها لم
تعطها الطابة
• شخص كبير يدفع ولدًا صغيرًا بعيدًا
عن مقعده في مطعم المدرسة
• مدرّس ينادي التلميذ بكلمة أحمق
• شخص يلمسك بطريقة تشعرك
باإلنزعاج
• شخص يصرخ في وجه منظفة
المنزل التي تعمل عنده
• وضع فتى في السجن وتعرّ ضه
ّ
للضرب من قبل رجال الشرطة لمجرد
أ ّنه سرق فاكهة من السوق

التعرف على أنواع
العنف

عمل جماعي
puzzle

نقسم الفريق إلى أربع مجموعات
يوزع لكل مجموعة  PUZZLEتمثل
صورة لنوع عنف معين

Powerpoint No.2

التعرف على عالمات
العنف

تأليف قصة

عند اإلنتهاء من تركيب الصور ،على
كل مجموعة ان تعرف نوع العنف
مناقشة أنواع العنف

تقسيم الفريق إلى  4مجموعات،
وإعطاء كل مجموعة صورة تمثل
نوع واحد من العنف.
يطلب من كل مجموعة إنشاء قصة
حول هذه الصورة .يجب أن يحتوي
في القصة األشخاص الذين خضعوا
لهذا النوع من االعتداء ،مكان،
ماذا تفعل؟ لمن الرجوع في حالة
اإلعتداء ،من قد يكون المسيء؟
وبعد سماع القصص ومناقشتها،
نتحاور مع الفريق حول عالمات
العنف وكم هو شيء مزعج أن
نكون معنفين.

المعلومات موجودة في:
Powerpoint No.2
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تعريف الطفل
حسبما هو وارد في المادة  ١من إتفاقية حقوق الطفل:
"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ".

المواثيق الدولية والعنف ضد الطفل
"تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية واإلدارية واالجتماعيــة والتعليميــة المالئمــة لحمايــة الطفــل
مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة واإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال،
وإســاءة المعاملــة أو االســتغالل ،بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية  ،وهــو فــي رعايــة الوالــد (الوالديــن) أو الوصــي
القانونــي (األوصيــاء القانونيــن) عليــه ،أو أي شــخص أخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه".
( المادة  ١٩من إتفاقية حقوق الطفل)

وفقــً ألحــدث الدراســات الوطنيــة ،أكثــر مــن 885000:طفــا " يعانــون مــن ســوء معاملــة نفســية ،مــن بينهــم 738000
يعانــون مــن ســوء معاملــة جســدية أيضــا" و 219000مــن تحــرش الجنســي.

تعريف العنف
"إســاءة معامــات الطفــل" أو " ســوء المعاملــة " ،وفقــً لمنظمة الصحــة العالميــة :كافــة أشــكال إســاءة المعاملــة
الجســدية و -أو العاطفيــة وإســاءة المعاملــة الجنســية ،واإلهمــال أو المعاملــة المهملــة أو اإلســتغالل التحــري
أو غيــره ،المســببة اذى آنيــً أو محتمــ ً
ا لصحــة الطفــل أو بقائــه أو نمــوه أو كرامتــه فــي إطــار مــن عالقــة تتميــز
بمســؤلية (عن الطفــل) أو ثقــة منــه أو ســلطة عليــه.

أنواع العنف
يقسم العنف/سوء المعاملة إلى  ٤أنواع:
• العنف الجسدي :ضرب الطفل ،وصفعه ،وهزه  بعنف ،ودفعه ،وخنقه ،وعضه ،وحرقه ،وركله    ...
• اإلهمــال :إهمــال حاجــات الطفــل األساســية والضروريــة لتطــوره و نمــوه الجســدي والعاطفــي والنفســي مــن
حيــث تأميــن الغــذاء والملبــس والمســكن والمحافظــة علــى النظافــة ،وتوفيــر الرعايــة الطبيــة إلــى جانــب الوقايــة
مــن أي ضــرر.
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• العنف النفسي  :اإلهانة  ،التجريح ،التهديد ،مصادرة الرأي ،اإلهمال والعزل أو طفل شهادة عنف...
•اإلعتــداء الجنســي  :نعــت الطفــل بمفــردات جنســية (شــتائم) ،تحــرش جنســي(لمس أجــزاء من جســد الطفل)
إســتخدام الطفــل فــي الصــور واألفــام اإلباحيــة والدعــارة  ،اإلعتــداء الجنســي -اغتصــاب...

آثار اإلعتداء على الطفل
آثار قصيرة األمد
• جســدية  :آثــار ضــرب متكــررة ،كســور ورضــوض متكــررة ،اإلضطرابــات الغذائيــة ،اضطرابــات النــوم ،حالــة الصــداع،
حساســية جلديــة ،مــرض متكــرر.
• سلوكية أو اجتماعية :اإلنزواء االجتماعي ،والعدوانية ،اإلنحراف ،تعاطي المخدرات والكحول في سن مبكر.
•نفســية  :القلــق  ،نوبــات غضــب  ،الشــعور بالذنــب والعــار  ،النشــاط المفــرط ،عــوارض االكتئــاب (حــزن و فقــدان
االهتمــام باألنشطة المســلية  ،)...اإلنطــواء علــى الــذات ،الحــزن ،محــوالت اإلنتحــار ،فقــدان الثقــة بلــذات وباآلخريــن،
تعذيــب ولــوم الــذات ،العــودة لمراحــل ســابقة مــن النمــو .
• ذهنية  :ضعف القدرة على التركيز ،اضطرابات الذاكرة ،تراجع األداء الدراسي والرسوب المدرسي.
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الميسر/ة
صفات ومهارات
ّ

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

التعرف على وجهة
نظر المشتركين في
هذا الموضوع

Brain storming
العصف الذهني

يطلب الميسر/ة من المشتركين
اعطاء رأيهم وكل المعلومات التي
تدل على صفات ومهارات الميسر/ة.

التعرف على صفات
ومهارات الميسر/ة

Powerpoint

الرسائل المفتاح

يقوم بتسجيلها جميعها على
الورقة الكبيرة .
مالحظة  :ال يجب ان يعطي رأيه
الميسر في هذا النقاش ،فقط
يسجل كل االفكار (حتى االفكار
الغير مهمة او التي تكون خارج
الموضوع)

يعرض المنشط المعلومات ويدور
نقاش واسئلة حول كل نقطة.

نصائح لتدريب فعال
المدرب/ة:
• يصغي
• يتعاطف
• يناقش
• يوجه
• يشرك
• يحول/يبلور
• يحب ايصال رسالة

ما هو دور المدرب/ة؟
• توفير مناخ معنوي جيد
• التحفيز على طرح االسئلة والبحث عن إجابات
• تسهيل عملية التأمل في الخبرات الشخصية وتيسير عملية التعبير عن النفس
• جعل المجموعة تشارك فعليا في تحقيق النشاطات والحوار

Power Point No.3
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مهارات المدرب/ة
• إمتالك المعرفة بشكل ممتاز ،والقدرة على ضبط مجموعة االطفال والمراهقين
• التمتع بمهارات عملية ألدائها في الوقت الصحيح وبالطريقة السليمة من أجل تحقيق نتائج فعالة
• قبول اآلخرين  :التواصل ،التفاوض  ،االصغاء  ،القيادة  ،تثقيف النفس الدائم

العمل دائمًا على الذات
• أن يعي قدراته العقلية من طبع ودوافع ومعارف
• أن يتحلى بنضج وإستقرار
• أن يكون موضوعيًا وواقعيًا في النظر الى األحداث والسلوكيات واألشخاص
• أن يبتعد عن األحكام المسبقة

القدرة على التك ّيف
حسن التك ّيف والمرونة في السلوكيات والتفكير

يفسح المجال للمدرب/ة أن يواجه أي طارئ أو تغيير مفاجئ ،وأن يطور الجلسة والبرنامج وفق المستجدات

اإلبتكار
• إبتكار األنشطة والتأقلم مع المواقف واألحداث الطارئة وإيجاد األجوبة على توقعات فجائية
• الدراسة والعلم والتجدد المستمر في نظرته لألحداث ،ومواكبة أمور الطفل والمجتمع

التواصل
التواصل نوعان:
• أسلوب التعبير الشفهي ويتضمن التحدث واالصغاء
• أسلوب التعبير غير اللفظي
واألسلوبان مرتبطان ببعضهما ويجب إستعمالهما بشكل متجانس ومتناسق.
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التكلم أمام المجموعة
• التكلم بأسلوب موجز وواضح وعدم القراءة إليصال األفكار بشكل أسرع
• الوقوف :مما يجعل المدرب/ة مركز إهتمام
• إستعمال الوسائل السمعية  /البصرية
• التحرك يجعل المراهقين  /االوالد أكثر تركيزا ويسهل عليهم متابعة الحديث
• التغيير في نبرة الصوت إلبعاد الملل عن المستمعين
• التكلم بصوت عال ،واضح ،وبثقة
• النظــر مباشــرة الــى المســتمعين ممــا يســاعد علــى معرفــة مــاذا يفكــرون وفهمهــم  ،ويســاعدهم علــى
التركيــز معــك
• التركيــز علــى الموضــوع األساســي خــال الجلســة وإعطــاء المســتمعين المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بهــذا
الموضــوع
• اإلنتباه الى ردة فعل االطفال /المراهقين ومحاولة حل المشاكل في الوقت نفسه

اإلصغاء
الفعال عملية تشمل :
اإلصغاء يعني أكثر من مجرد إعطاء اإلنتباه الى حديث الشخص اآلخر ،فاإلصغاء
ّ
• القدرة على وضع نزاعاتك  ،تحيزاتك وإنشغاالتك جانبا لتستطيع التركيز
• تجنب التعبير الشفوي وغير الشفوي الذي يعبر عن عدم رضاك أو إصدار أحكامك عما يقوله االطفال
• اإلستماع لما يقوله الطفل ومالحظة ما لم يتفوهوا به
• إستعمال التعبير غير الشفهي عند اإلستماع الى الطفل ليعرف انك منتبه له وتسمعه
• اإلصغــاء للطفــل بموضوعيــة والتركيــز علــى الفكــرة التــي يطرحهــا وليــس علــى الطريقــة التــي يســتعملها
لعــرض الفكــرة
• إعطاء الطفل كامل اإلنتباه وال تدع أمورا أخرى تفقدك تركيزك
• إحترام الطفل إحتراما تاما  ،إحترام إنسانيته وميزاته الشخصية
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ما بجب تفاديه
• تحسيس األطفال انهم في الصف و يخضعون إلختبار
• الحشرية
• التحقيق
• اجبار الطفل على التكلم
• التوبيخ
• الحكم
• اإلستهزاء
• التعميم
• اعطاء نصائح شخصية
• تقبيل أو لمس الطفل
• استعمال صور التدريب على مواقع اإلجتماعية
• التمييز
• المشارطة
• تسريب معلومات خاصة بالطفل إال لفريق حماية في حاالت خاصة
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العمل الجماعي

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

الرسائل المفتاح

التعرف على أراء اآلخر

لعبة

نرمي الطابة الى فرد من المجموعة،
يقول رأيه في العمل ضمن مجموعة
ومن ثم يعيد رميها الى شخص أخر
الى ان الكل يعبروا عن رأيهم .

الميسر/ة ال يتدخل في األراء التي
يعبر عنها ،ال يؤكد وال ينفي اي
معلومة مطروحة .

أهمية التخطيط في
العمل الجماعي

نقسم المجموعة إلى مجموعات
صغيرة ،على كل مجموعة بناء البرج
مع حلوى الخطمي ()marshmallow
والسباغيتي
كل مجموعة لديها  300.000ليرة لبنانية
من أجل شراء السباغيتي والخطمي
األسعار:
حلوى الخطمي الصغيرة5000 :
حلوى الخطمي الطويلة10000 :
قطعة المعكرونة الطويلة10000 :
الفائز هو الفريق الذي يبني أعلى برج
ثابت بأقل كلفة وأقل وقت
 +مناقشة

أهمية المساعدة من
أجل تحقيق األهداف
في العمل الجماعي

تقف المجموعة في دائرة وكل
شخص يمسك يد األخر بشكل أن
تكون الدائرة مغلقة .نضع في يد كل
فرد قطعة من البسكويت.
ونطلب منهم أكل البسكويت دون
تحريك أيديهم .
مناقشة أهمية المساعدة من أجل
تحقيق األهداف في العمل الجماعي.

إختبار القدرة على
العمل ضمن
مجموعة

توزيع ورقة العمل من "القدرة على
العمل في فريق".
مناقشة أهمية التقييم الذاتي
الشفاف للتمكن من العمل على
الذات وتطوير القدرات الفردية للعمل
ضمن مجموعة.

Fiche 1
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حقوق الطفل

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

التعرف على الحقوق

Puzzle

تقسيم المجموعة إلى مجموعات
صغيرة من  5أشخاص .نوزع puzzle
لكل مجموعة.

الحق في العائلة

رسم

نوزع ورقة بيضاء لكل المشاركين
نطلب منهم رسم أيديهم على
الورقة .في كل اصبع نكتب اسم
أحد أفراد أسرته.

اللعب مع الحقوق

لعبة السمكة

يقسم الالعبون الى فريقين ،ويرقم
كل العب تباعًا .ترسم بواسطة
الطبشور دائرتين على االرض ،على
اساس انها بحر.

التعرف على مواد
حقوق االنسان

لعبة التفتيش
عن الكنز

الرسائل المفتاح

كل لغز يعبر عن حق من حقوق
الطفل  .على كل مجموعة إكتشاف
الحق الذي يتكلم عنها اللغز.
+مناقشة

يعطى لكل فريق  9سمكات حيث
كل سمكة مكتوب عليها حق .عند
ذكر الرقم المختار ،يأتي صاحب
الرقم من كل فريق ويحاول بالنفخ
دفع سمكته الى الدائرة " بحر " ،قبل
خصمه.
عند اإلنتهاء الفريق الرابح يشرح لنا
كل الحقوق المكتوبة على السمك.

يقوم الميسر/ة  -المنشط/ة
بتحضير أوراق صفيّة كتب عليها
بعض مواد إتفاقية حقوق الطفل
( أو نسخها وقصها) .قبل وصول
األطفال ،يقوم بإخفاء كل مادة من
مواد اإلتفاقية في أماكن مختلفة
من غرفة النشاط .عندما يصل
األطفال ،يشرح لهم أن شيئا" له قيمة
كبيرة مكتوب على أوراق صغيرة
مخبّأ في مختلف أرجاء الغرفة
وعليهم التفتيش للعثورعليه.
بعد إنتهاء الوقت المحدد للتمرين،
يطلب من كل من وجد ورقة قراءتها
بصوت عال وحفظها فهي اآلن
"مادته" .تشرح المادة وتناقش مع
األطفال وتعطى أمثلة لها صلة
بالمادة.

Fiche 2
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الحق في الغذاء

الحق في الصحة
والحياة واالمن

الحق في التعليم

الحق في الهوية

الحق في أوقات الفراغ

الحق في التعبير والحصول على

والتسلية

المعلومات

الحق في رعاية العائلة

الحق في المعاملة
الخاصة لألحداث
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الحق في الحماية من

الحق في الحماية من

األعمال الشاقة

اإلستغالل

الحق في الحماية من

الحق في الحماية

التمييز

الخاصة
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تقنيات التنشيط

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

معرفة المعلوملت
التي يعرفها
المشتركين

Brainstorming

يطلب المنشط/ة اعطاءه معلومات
حول التقنيات التي يمكن استعمالها
مع األوالد وتفسيرها.

التعرف على تقنيات
التنشيط

Powerpoint

نقسم الفريق إلى أربع مجموعات
يوزع لكل مجموعة  PUZZLEتمثل
صورة لنوع عنف معين.

معرفة ما مدى
فهم التقنيات

Test

الرسائل المفتاح

Powerpoint No.6

عند اإلنتهاء من تركيب الصور ،على
كل مجموعة ان تعرف نوع العنف
مناقشة انواع العنف.

يطلب من المنشط من المشتركين
ان يتقسموا فرق وعلى كل فريق ان
يطبق تقنية يختارها .
وعلى الفريق ان ينتقد العمل مع
مساعدة الميسر/ة.

أهمية تقنيات التنشيط
تكمــن أهميــة تقنيــات التنشــيط ،علــى اختالفهــا وتنوعهــا ،فــي التعامــل مــع جميــع المســتفيدين ،في إطار ورشــات
التكويــن ،كأعضــاء ( فاعليــن ) أي مشــاركين فــي إنجــاز األنشــطة والتعبيــر عــن اآلراء ،والمواقــف ،واتخــاذ القــرارات
وتحمــل المســؤوليات  ...وذلــك لضمــان إنتاجيــة أفضــل فــي أجــواء تفاعليــة وتواصليــة يســودها االحتــرام والتقديــر
والتفاهــم والــود والمــرح  ...بعيــدا عــن التعصــب واإللــزام والفــرض المفضــي إلــى الملــل والرتابــة أو االتكاليــة أو
الســطحية أو الضجــر أو الصــراع ...

Le Jeu de Role

لعب االدوار
أسلوب لعب األدوار هي تجربة الحاالت مع اثنين أو أكثر من مجموعة أفراد ،استنادا إلى الموضوع معين .
إنــه يســمح لــكل فــرد اللعــب علــى طريقتــه الخاصــة .لمعرفــة كيفيــة تعاطيــه مــع الحالــة وطريقــة اختيــاره
لألســلوب.
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Discussion Libre

مناقشة حرة
ان أعضاء الفريق يتناقشون بين بعض ،مع أو بدون الميسر/ة  ،بحرية وراحة كاملة.
الهدف منها :كل فرد يمكنه الكالم ،كما يريد في المواضيع التي تهمه او تجعله أقرب من الفريق.
الصعوبة التي من الممكن ان تواجهنا :الكالم في نفس الوقت.

Forum

فوروم
هو نوع من المناقشات عبر وساءل بصرية او سماعية.
من حساناتها :أننا نملك وسيلة للتفكير التي بدورها تسهل تبادل االفكار.
من سيئاتها :في بعض األحيان هذه الوسائل تكون مكلفة وحساسة.

Brainstorming

العصف الذهني
هــو نــوع مــن تجميــع افــكار فــي المرحلــة االولــى .كل األفــكار التــي تطــرح علينــا تســجيلها علــى اللــوح حتــى األفــكار
الخاطئــة  .وفــي المرحلــة الثانيــة نجمــع األفــكار األقــرب الــى الجــواب ونضعهــم فــي التسلســل.
من الحسنات  :الكثير من اإلبداع  .كل شيء مقبول ،وهذا نادرا ما يكون .
من السيئات  :الكم من األفكار التي ال جدوى لها.

Etude de Cas

دراسة حالة
دراســة وتحليــل حالــة أو مشــكلة معينــة .تكــون فــي معظــم األوقــات عمــل فــردي لكــي نــرى رأي وحــل ونظــرة
كل شــخص مــن المجموعــة.
الحسنات  :ال يكون هناك افكار خاطئة أو صحيحة انه رأي وعلينا احترامه أو مناقشته ولكن ال رفضه.
السيئات  :من الممكن وجود اشخاص ،بأفكارهم ،خارج الموضوع كليًا.
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Temoignage

شهادة حياة
ندعــو شــخص ليتحــاور مــع افــراد المجموعــة عــن خبــرة قــد عاشــها وتعلــم منهــا .علــى الميســر/ة ضبــط الوضــع
لتكــون االســئلة المطروحــة بمكانهــا ومحــددة.
الحسنات  :التواصل المباشر مع الشخص وطلب منه المعلومات الالزمة.
السيئات :سيكون هناك اسئلة ال معنى لها وال جدوى.

Tour de Table

حلقة دائرية
كل فــرد يتدخــل فــي دوره ،علــى امــل ان يكــون لديــه مــا يقــول  .االخــرون يلتزمــون الصمــت وال يقطعــون حديــث
احــد  .يمكننــا ان نطلــب اراء المشــتركين مرتيــن ولكــن بالــدور وبنفــس الطريقــة  .وعلــى الميســر ان يطــرح خالصــة مــا
قيــل فــي النهايــة .وقــت الــكالم يكــون محــدد لــكل شــخص عادتــا مــا يكــون دقيقتــان.
الحسنات :عملية عادلة .نضمن ان الحديث لن يقطع من احد .تفكير عميق.
السيئات :ال يمكن استعمالها مع عدد كبير ألن من الممكن ان يجعلوا الحوار ممل.

Photo Language

لغة الصور
نعــرض عــدد كبيــر مــن الصــور علــى اعضــاء الفريــق .عليهــم اختيــار واحــدة مــن بينهــم حســب مــا الموضــوع
المطلــوب ،مثــا :اهــداء الــى شــخص فــي الفريــق ،اهداءهــا للفــرد نفســه ،إلهداءهــا الــى ســجين ،االجمــل بالنســبة
لــي ،االحــزن بالنســبة لــي . ....وفــي النهايــة واالهــم ان يعبــر ويفســر إختيــاره .هــذه التقنيــة حساســة جــدا الرجــاء
اســتعمالها بحــذر.
					

الحســنات  :كل شــخص يعبــر ويكشــف قســم مــن شــخصيته مــن خــال
هــذه المراجــع .هــذه الصــور تتيــح الفرصــة للتعبيــر عــن مــا نشــعر بــه ولــم
نقولــه قبــل .
الســيئات  :كشــف عــن مواضيــع حميمــة ،تصــدر معهــا مشــاعر قويــة
وحساســة .واالتجــاه إلستكشــاف وجدانــي.
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القائد/ة

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

معرفة أنواع القادة
من خالل نشاط
تطبيقي

عمل جماعي

يقسم المنشط/ة الفريق الى
ثالث فرق صغيرة كل فريق يعين
المسؤول عنه.
ثم يأخذ المنشط/ة االشخاص
المعينين مسؤولين ويطلب من كل
شخص مهام مختلفة .
من األول ان يكون ديكتاتوري
من الثاني ان يكون ديمقراطي
ومن الثالث ان يكون ال مبالي
وعلى كل فريق بناء جسر من
 strawsالبالستيك
 +نقاش

معرفة كيفية
وأهمية عمل القادة

Powerpoint

تفسير اأواع القادة وطريقة عملها

الرسائل المفتاح

Power Point No.7

ما هي القيادة؟
القيادة هي عملية التأثير في الناس وتوجيههم إلنجاز الهدف المحدد.

القيادة الناجحة
هــي التــي تهــدف إلــى تحريــك النــاس فــي اإلتجــاه الــذي يحقــق مصالحهــم علــى المــدى البعيــد وهــي أيضــً بهدف
التأثيــر فــي اآلخرين.

من هو القائد/ة؟
الشــخص الــذي يســتخدم نفــوذه و قوتــه وكل مــا أوتــي مــن ســلطة ليؤثــر فــي ســلوك و اتجاهــات األفــراد بغيــة
إنجــاز أهــداف محــددة.
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التحكم
في الوقت
التركيز على
االنجازات

الثقة

عناصر في
القائد/ة
تجاه االفراد

تنمية
عوامل
القوة

تحديد
االولويات
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مميزات القائد/ة

الرؤية
العمل الجماعي
التحدث االيجابي
اإلستماع الجيد
اإلتصال المباشر والغير مباشر
التحفيز
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الشعور
بأهمية
الرسالة
الشخصية
القوية

اإلخالص

القدرات
اإلدارية

مهارات
اإلتصال
والتخاطب

صفات
القائد/ة
الناجح

النضج
واآلراء
الجيدة

التضحية

الطاقة
والنشاط

الحزم
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أنماط القيادة
• الديموقراطي
• الدكتاتوري
• الالمبالي

الديمقراطي
• يسمح بالمشاركة
• تسود فيه روح الفريق
• يستمع آلراء المرؤوسين
• القائد/ة و احد من المجموعة

الدكتاتوري
•متسلط في التعامل
• ال يسمح بالمشاركة
• الرقابة شديدة جداً
• القرارات فردية و فوقية

الالمبالي
• التوجيه معدوم
• تفويض القرارات
• ليست هناك رقابة فعالة
• القائد/ة بعيد عن المجموعة
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سلطة أكثر
مشاركة أكثر

حرية
المرؤوسين

متسلط

ديمقراطي

سلطة القائد/ة

القائد/ة
يتخذ
القرار
ويبلغ

القائد/ة القائد/ة
يتخذ
يتخذ
القرار
القرار
ويقنع ويناقش

يعرض
يعرض
يقدم
مشروع المشكلة المشكلة
ويفوض
مع
قرار
اتخاذ
مستعد اقتراحات
القرار
قرار
للتغيير

يفوض
سلطة
اتخاذ
القرار
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الديمقراطي

الديكتاتوري

درجة عالية من الجودة

درجة اقل من الجودة

درجة عالية من الرضا الوظيفي

درجة أقل من الرضا الوظيفي

معدل العمل ال يتغير كثير إذا
تغيب القائد

المعدل يتغير كثيرًا إذا
تغيب القائد

يقرر مع المجموعة ما يجب
فعله

يقرر بمفرده ما يجب
فعله

يعطي الفرصة إلبداء
الرأي

يعطي الفرصة إلبداء
الرأي

يهتم كثيرا بمعرفة كل
شخص للخطة طويلة األجل
و فهما

ال يهتم كثيرا بشرح
األهداف والخطة

من الصعب أن تتبع قائدًا ال طموح له وال ُمثل...
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حل النزاعات

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب

الرسائل المفتاح

األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

معرفة ما يملك
المشتركين من
معلومات

العصف ذهني

ماذا تعني لنا كلمة نزاعات وحل
النزاعات .
يسجل الميسر جميع االراء واالفكار
على الورقة الكبيرة.

تفسير ماذا يعني
"حل النزاعات"

Powerpoint

تفسير حل النزاعات ،طرق حل
النزاعات ،كيفية حل النزاعات ...

كيفية العمل
مع الشخصيات
الصعبة

نشاط

يوزع الميسر/ة ورقة لحلهل فرديا او
ضمن فرق.

مراحل النزاع

نشاط

Fiche 4

قصة الحمارين

Fiche 5

Powerpoint No.8

Fiche 3
""Power point N-8

تعريف النزاع
حالة من السلوك التنافسي الذي ينشاء بين طرفين أو اكثر بسبب تضارب مصالح او اهداف حسية او حقيقية.

النزاع خطر أم فرصة؟

الجانب السلبي للنزاع

الجانب اإليجابي للنزاع

عنف ومحاوالت تخريب

فرصة لتعزيزالعالقة مع
اآلخر و لتحسين التواصل

ممارسة الضغوط
فرض الحلول
خطر تدمير و تدهور العالقات
تضخم النزاع

تقوية الثقة بالنفس
تحفيذ لإلبتكار
فرصة للنمو والتطور
مصدر للتغيير
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أهمية النزاع للتطور اإلنساني
Interdependence

اإلعتماد المتبادل
نزاعات
Independence

اإلستقاللية
نزاعات
Dependence

اإلعتماد التام على اﻵخر-التبعية
عناصر النزاع

األطراف المتنازعة

اإلجراءات

المشكلة/الموضوع
 %90من تفاقم النزاعات سببه اإلجراءات المتبعة
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مراحل تفاقم النزاع

مشكلة

قل له

قل له
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تحالفات

تحالفات
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أنواع النزاع

وفقًا لألطراف المتنازعة

وفقًا لطبيعة أو
أسباب النزاع
الحقيقية او الحسية

فرد  -فرد
فرد  -جماعة
جماعة  -جماعة

المعطيات :نقص او اختالف
المعلومات
المصالح :االهداف المتضاربة
(السلطة ،المال)...،
العالقات :االحكام المسبقة،
التعميمات ،الصور المنمطة،
نقص في التواصل ،طبيعة
العالقة....
القيم  :المعتقدات ،االنتماء
الديني....
البنية :على الصعيد
الجغرافي أو االقتصادي ،أدوار
غير واضحة
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تمرين ماذا أرى؟
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الصور المنمطة Stereotypes
هــي صــور نكونهــا فــي أذهاننــا عــن أفــراد أو مجموعــات تــؤدي الــى تعميمــات فكريــة أو اجتماعيــة ايجابيــة أو
ســلبية.

مث ً
ال:
• الفرنسي الوسخ
• اإليطالي المجرم
• الزنجي الغبي
• الفرنسي الطباخ الجيد
• اإليطالي الجميل
• الزنجي القوي

تشخيص فردي حول التعاطي مع النزاع
الموضوع
تعاون
Cooperation
ربح – ربح
العالقة

منافسة
Competition
ربح  -خسارة

حل وسط

Compromise
تنازل Acceptance
خسارة  -ربح

تجنب Avoidance
خسارة  -خسارة
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حل النزاع بالطرق الالعنفية
التفاوض

التحكيم

ب

أ

ب

أ
حكم

الوساطة

ب

أ
وسيط

عملية مباشرة

تدخل طرف ثالث غيرحيادي

تدخل طرف ثالث حيادي

عملية تطوعية

عملية غيرتطوعية

عملية تطوعية

أقل كلفة ووقت

رابح وخاسر

توصل للربح المتبادل

رضى متبادل

اإلعتماد على الحق والقانون

مقاربات لحل النزاع
مقاربة مبنية على القوة أم السلطة = استعمال الضغط واإلكراه
رابح و خاسر
مقاربة مبنية على الحق و القانون = اللجوء الى المحاكم
رابح و خاسر
مقاربة مبنية على المصالح والحاجات = التوفيق بين المصالح
رابح و رابح
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الفرق بين المواقف والمصالح

المواقف
المصالح

مستوى الربح

ماذا أريد

البحث عن حلول ايجابية
ربح  -ربح

حاجاته

حاجاتي

رغباته

رغباتي

حقوقه
قيمه

اآلخر

أنا

حقوقي
قيمي
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البحث عن النقاط المشتركة

* القيم والمعتقدات الدينية = غير قابلة للتفاوض

المصالح المشتركة
الحاجات المشتركة
االهداف المشتركة
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مبادئ التعاون والتفاوض لحل النزاعات
• فصل االشخاص عن جوهر المشكلة و بناء الثقة
• تفادي االحكام والتعميمات
• التعبير عن االحساس الخاص بأستعمال ال ” أنا“ بد ً
ال عن ال ” أنت“
• ذكر "ماذا" حصل بد ً
ال عن "لماذا" حصل
• التعبير بطريقة ايجابية وتفادي االنتقادات الالذعة
• التركيز علــى المصالــح ال علــى المواقــف مــا يضمــن الربــح علــى علــى المــدى الطويــل اســتخدام افضــل بديــل
للحــل (خــط ادنــى )...
• استحداث خيارات للحل
• استخدام معايير معينة الختيار الحل
• اختيار الحل
• اعتماد آليات لاللتزام باالتفاق (كيف اتأكد انه لن يخدعني)
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أنواع أعضاء المجموعة وكيفية التعامل معهم
المتسائل الالمتناهي
يهمه الحصول على رأيه/ا
الميسر/ة أو
• يريد إحراج
ّ
ّ
يجرنا إلى وجهة نظره
• يحاول أن
ّ
الميسر/ة أن:
على
ّ
يرد أسئلته إلى المجموعة
• ّ
• عدم محاولة حل مشاكله
• عدم اإلنحياز

المشاجر
• يحب جرح اآلخرين
• لديه دوافع مشروعة للشكوى
الميسر/ة أن:
على
ّ
• يحافظ على هدوئه
• إعالمه بأن المواضيع التي يطرحها يمكن مناقشتها خارج المجموعة
• اإلصغاء بتمعن
• الرد عليهم بطريقة تجبرهم على اإللتزام بالحقائق
• تجنب وقوع في دورة هجوم /دفاع  /رد الهجوم التذكير بالوقت المحدد للجلسة

المشاغب
• يحب اإلعتراض للمرح
• يمكن أن تكون ن ّيته صافية ولكن مشاكله الشخصية تلهيه
الميسر/ة أن:
على
ّ
• محاولة تسليط الضوء على األمور الجيدة في مداخالته
• عدم تسليط الضوء وإعطاء أهم ّية لمشاغباته
وردها للمجموعة
• استخدام أسئلته ّ
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المتش ّبص برأيه
الميسر/ة
• يتجاهل وجهة نظر اآلخرين ووجهة نظر
ّ
• ال يريد التع ّلم من غيره
الميسر/ة أن:
على
ّ
يسرك أن تناقشي أسئلته خارج المجموعة
• القول له أنه
ّ
• الطلب منه أن يتق ّبل وجهة نظر المجموعة في الجلسة

"أنا أعرف كل شيء"
• يريد فرض وجهة نظره على المجموعة
• يمكن أن يكون  :يعرف العديد من األمور أو ثرثار
الميسر/ة أن:
على
ّ
• عدم تهميش المجموعة
• القول" :هذه وجهة نظر مثيرة ،فلنرى ما هي وجهة نظر المجموعة؟"
• عدم اللجوء إلى أسلوب المواجهة

الصامت
تهمه أي من المواضيع
• ال
ّ
• يظن أنه ال يعرف األجوبة لألسئلة المطروحة
الميسر/ة أن:
على
ّ
• محاولة لفت انتباهه عبر سؤاله عن رأيه في سؤال مطروح يعرف جوابه
مبسطة أكثر لكي يفهم
• تفسير بطريقة
ّ
مهمة وتشجيعه
• اعالمه بأن مداخالته
ّ

الشخصية المساعدة
• دائمًا حاضر للمساعدة
• واثق من نفسه
• يقتنع بالذي تقوله له
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الميسر/ة أن:
على
ّ
• اإلستفادة من مساعدته لحث المجموعة على المشاركة
• عدم تهميش المجموعة
• شكره

الثرثار
• يتكلم عن كل شيء
• يخرج عن الموضوع الرئيسي
• يتكلم في مواضيع مختلفة في نفس الوقت
الميسر/ة أن:
على
ّ
• عدم السماح له باإلنجرار بالحديث
• القول له عندما يتوقف لثانية عن الحديث "ألم نخرج عن الموضوع؟"
• التذكير بوقت الجلسة

الخجول
• لديه أفكار
• لديه مشكلة في صياغتها والتعبير عنها
الميسر/ة أن:
على
ّ
• طرح عليه أسئلة سهلة
• مساعدته وتشجيعه
• زيادة ثقته بذاته
• تسليط الضوء على مداخالته الناجحة

فاقد التركيز
متهور ،حالم ،خياله خاصب ،رأسه في الغيوم ،ينسى
• ال ينتبه،
ّ
• شارد الذهن
• يلهي غيره
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الميسر/ة أن:
على
ّ
• طرح سؤال سهل عليه
• إعادة آخر فكرة قالتها المجموعة
• الطلب منه التعبير عن رأيه

المغرور
• يعامل المجموعة بغرور
• ال يتأقلم مع المجموعة
الميسر/ة أن:
على
ّ
• عدم انتقاده
• في حال لم يجب إجابة صحيحة استخدام تقن ّية "نعم ولكن"....

السلبيون
• يعرضون كل شيء ومقتنعون أن كل ما نقدمه اليهم مصيره الفشل أو من المستحيل تحقيقه
الميسر/ة أن:
على
ّ
• تجنب الوقوع في جوهم السلبي
• عدم مساندة موقفهم
• إظهار التفاؤل الواقعي
• عدم التسرع في إقتراح الحلول
• إستخدام موقفهم السلبي بشكل بناء
• لعب دور محامي الشيطان

المتوافقون إلى أبعد حدود:
• يبدون في غاية المنطق واإلخالص على األقل في وجودنا وفي غالب األحيان ال يفون بوعودهم
الميسر/ة أن:
على
ّ
• عدم السماح لهم باإللتزام بفعل أي شيء ال يمكنهم تحقيقه
ً
عادة ،تخرج الحقيقة من أفواههم
• اإلستماع لهم عندما يسردون النكت ،ففي هذا الوقت
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كيفية التعامل مع األفراد ذوي الشخصيات الصعبة
فــي كثيــر مــن األحيــان ،تنشــأ الصراعــات بيــن شــخصين او طرفيــن بســبب شــخصيات األفــراد المعنييــن .كيــف تعتقد
انــك تســتطيع التعامــل مــع هــؤالء األفــراد ذوي الشــخصيات الصعبــة الذيــن تلتقــي بهم؟

الغاضبون

االستراتيجيات:

إنهم يشكون باستمرار ،ولكنهم
يحركون ساكنًا لمعالجة سبب
ال
ّ
شكواهم .قد يشعروك أنهم غير قادرين
على القيام بأي شيء ،أو قد يرفضون
تحمل مسؤولية ّ
حل مقترح.

المترددون

االستراتيجيات:

يمكنهم التنازل عن مشروع ما ألنهم يضعون كل
شيء قيد اإلنتظار ،فيفوت األوان للقيام بأي من األمور
على اإلطالق.
يتأخرون كثيرًا في إتخاذ القرارات لدرجة يتم إتخاذها
بالنيابة عنهم.
يسعوم جاهدين للقيام بمهمة معينة لكي تكون
مثالية ،ولك ّنهم ال ينجحون أبدًا.

المتوافقون الى أبعد حدود

يبدون في غاية المنطق واإلخالص والتعاون ،على
األقل في وجودنا.
وفي أغلب األحيان ،ال يفون بوعودهم.

االستراتيجيات:
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السلبيون

االستراتيجيات:

انهم يعارضون كل شيء.
انهم مقتنعون بأن كل ما تقدمه لهم
مصيره الفسل او من المستحيل تحقيقه.

المدعون بالمعرفة
ّ

االستراتيجيات:

انهم مقتنعون ويريدون إقناعنا بأنهم يعرفون كل
ما في العلم من معرفة.
ً
وعادة ما يفرضون أنفسهم .يحاولون إشعار اآلخرين
بالنقص.

السلبيون-الصامتون

االستراتيجيات:

يجيبون على أي سؤال وأي طلب مساعدة ب
"نعم" أو "ال" أو بتذمر ،وأحيانًا يستعينون بجواب "ال
أعرف".

العدائيون  -العدوانيون

يحاولون تخويف وإرباك اآلخرين عبر اإلكثار بالكالم.
يقومون بتعليقات حادة أو يغضبون عندما يفشلون
في فرض إرادتهم.
إنهم مقتنعون بأن وجهة نظرهم هي وحدها
الصالحة.

االستراتيجيات:
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مثل /رمز حول حماران
التأمل في هذه الصورة.
لحل مشكلة او صراع يجب ان ال نكون قنفد ،ممسحة ،سمكة ولكن يجب ان نتوجه نحو الوحدة.
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مقدمة حماية :ألعاب تعارف  -توقعات

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

التعرف على جمعية
حماية

Power point

التعرف على بعضنا
البعض

ألعاب التعارف

التعرف على
توقعات المشتركين
ومخاوفهم من
وفي هذه الدورة
التدريبية

Brainstorming

المدة :ساعة ونصف

سير النشاط

الرسائل المفتاح
Power Point No.1

لعبة رقم  : 1يوزع المنشط محارم
على المشتركين ،كل فرد يختار العدد
الذي يريده ،والمنشط ال يفسر ما
هي الطريقة اال بعد ان يتأكد ان كل
المشتركين لديهم محارم .
عندها يطلب منهم على عدد اوراق
المحارم ان يعرفوا على انفسهم  .مثال:
ان كان لدي اربع اوراق محارم يجب ان
اعرف عن نفسي بأربع معلومات .

هدف هذه األلعاب كسر الجليد بين
المشتركين -التعرف على بعضهم
البعض بطريقة مسلية ومرحة.

لعبة رقم  : 2يرمي المنشط /ةالطابة
الى المشتركين كل مشترك يعرف عن
نفسه وبدوره يرمي الطابة الى شخص
اخر  .يستطيع المنشط تحديد عدد
المعلومات  .مثال  :االسم -العمر-
االختصاص -الهوايات ...
لعبة رقم  : 3يعرف الشخص االول عن
نفسه ( .انا اسمي جاد واحب السباحة)،
يأتي دور الشخص الذي يليه ليس فقط
عليه ان يعرف عن نفسه انما عليه ان
يعيد ما قال الشخص او االشخاص
من قبله مثال :هو اسمه جاد ويحب
السباحة وانا اسمي مروى واحب القراءة
 ...على الشخص االخير ان يعيد كل ما
قيل من قبله قبل ان يعرف عن نفسه .

يوزع المنشط/ة على المشتركين اوراق
صغيرة من لونين مثال  :االحمر واالصفر.
ويقسم الورقة الكبيرة الى قسمين:
قسم التوقعات وقسم المخاوف .
ويفسر لهم ان لون األحمر نكتب عليه
توقعاتنا ونعلقه في قسم التوقعات
وكذلك لللون االصفر .وعند انتهاء
وضع كل افكارهم يبدأ المنشط في
قرائتهم ولكن دون تعليق.

هذه التوقعات والمخاوف يقرأها
المنشط في نهاية الدورة لنرى ما
الذي حققناه وان كانوا وصلوا الى ما
كانوا يريدون.
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جمعية «حماية»
تأسســت جمعيــة «حمايــة» عــام  2009بموجــب العلــم والخبــر رقــم  748/2009وفقــً لدراســات اجرتهــا وزارة الشــؤون
االجتماعيــة مــع جمعيــة «كفــى» وعــام  ،2008وأظهــرت تعــرض  88,500طفــل فــي لبنــان لســوء معاملــة نفســية،
 738,000طفــل لســوء معاملــة جســدية و  219,000طفــل لتحــرش جنســي .امــام هــذا الوضــع الدقيــق ابصــرت جمعيــة
«حمايــة» النــور .

مهمة الجمعية
هدف «حماية» الى تعزيز الحماية الشاملة للطفل داخل المجتمع .

محاور عمل جمعية «حماية» الخمسة االساسية
• نشر الوعي في المجتمع لكسر المحرمات
• تدريب االطفال إلكتساب المهارات الحياتية للدفاع عن النفس
• تدريب ومرافقة االهالي والمهنيين المسؤولين عن االطفال
• إعادة تأهيل ضحايا العنف وعائالتهم
• تكييف وتحديث القوانين اللبنانية

برامج حماية

برنامج التدريب

برنامج المرونة والحصانة
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برنامج التدريب
يهــدف البرنامــج الــى توعيــة المجتمــع حــول موضــوع ســوء المعاملــة واشــكاله المتعــددة والــى اعطــاء رؤيــة
شــاملة عــن نشــاطاتنا واهدافنــا .يتوجــه البرنامــج للمســاعدة علــى تأميــن بيئــة ســليمة لألطفــال بواســطة برامــج
تدريــب متنوعــة -موجهــة لألطفــال ،لألهــل ولألخصائييــن .مثــال برنامــج «غــوردن» التدريبــي المعــروف عالميــ ًا،
التدريــب عــاى المهــارات العالئقيــة ،التدريــب علــى الحمايــة الذاتيــة بمواجهــة أي شــكل مــن أشــكال العنــف...

برنامج المرونة والحصانة
يهدف البرنامج الى متابعة شاملة أطفال ضحايا سوء المعاملة وكذلك اسرهم.

تواجد «حماية»
جمعيــة «حمايــة» متواجــدة علــى معظــم االراضــي اللبنانيــة لمتابعــة حــاالت ســوء المعاملــة علــى الطفــل ضمــن
إطــار عملهــا الخاجــي .
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االهداف األساس ّية للعمل مع الشباب
ّ
تطفل ّية
• توطيد العالقات االنسان ّية بطريقة تعاطف ّية غير
الراحة الجسد ّية والفكر ّية
• تعزيز االمن بشكل فوري و مستديم كما تأمين ّ
اما شعور االثارة او االحباط
• تهدئة و توجيه المستفيدين الذين طغى عليهم ّ
• تحفيــذ المســتفيدين علــى تحديــد مخاوفهــم و احتياجاتهــم بشــكل دقيــق وواضــح و تجميــع المعلومــات
االضاف ّيــة ان دعــت الحاجــة
• تقديــم المســاعدة المباشــرة كمــا العمــل علــى ايصــال المعلومــة لل ّناجييــن بغيــة تأميــن احتياجاتهــم الآلن ّيــة
وال ّتغ ّلــب علــى مخاوفهــم
الدعــم االجتماعــي بمــا فيهــم العائلــة واالصحــاب والجيــران
• تعزيــز اال ّتصــال مــا بيــن المســتفيدين و شــبكات ّ
ّ
واالشــخاص\المنظمات المح ّل ّيــة التــي تعنــى بمســاعدتهم
• المســاعدة علــى ال ّتأقلــم و تقديــر الجهــود المبذلــة بعمل ّيــة ال ّتأقلــم هــذه كمــا تمكيــن المســتفيدين و تشــجيع
الفعــال خــال فتــرة المعافــاة
الكبــار واالطفــال والعائــات علــى دورهــم
ّ
فعــال مــع االضــرار النفس ـ ّية التــي
• ايصــال المعلومــات للمســتفيدين بغيــة مســاعدتهم علــى ال ّتأقلــم بشــكل ّ
لحقــت بهــم جـ ّـراء المصائــب
ّ
• الوضــوح عــن مــا اذا كنـ َ
صح ّيــة أخــرى او
متوفــراًو (اذا ألــزم) القيــام بتحويــل المســتفيدين الــى مراكــز خدمــات
ـت
ّ
ّ
المنظمــات
خدمــات القطــاع العــام او

السلوك المهني
•العمل فقط في إطار نظام االستجابة للكوارث المرخص
ومستعدا للمساعدة
•ردود فعل ايجاب ّية :التزم بالهدوء وال ّتهذيب لكن منظم ًا
ّ
• المحافظة على السرية
خاصتك ودورك المعين
• البقاء ضمن الخبرة
ّ
المختصة عند الحاجة
بالرجوع الى الخبرات
ّ
• القيام ّ
•أن تكون على علم بقضايا الثقافة والتنوع وأن تكون على دراية بحساس ّيتها
خاصتك  ،وممارسة الرعاية الذاتية
•االنتباه إلى ردود الفعل العاطفية والجسد ّية
ّ
• المراقبة أوال" و دون تدخل .ثم طرح األسئلة بطريقة محترمة و بسيطة لتحديد كيفية المساعدة
ّ
ّ
والتأكد من ّ
تطفال
أن اال ّتصال معهم ليس تدخال أو
•عدم المبادرة ا ّلا بعد دراسة الوضع والشخص أو األسرة
ّ
تحل بالصبر وكن متجاوب ّا
•التحدث بهدوء.
•التحدث ببطء وبشكل بسيط  .ال تستخدم االختصارات أو المصطلحات الصعبة
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• اذا أراد المســتفيدين التحــدث  ،يجــب أن تكــون مســتعدا لالســتماع  .حــاول التركيــز علــى ســماع مــا يريــدون قولــه،
وكيــف يمكــن أن تكــون عونــا لهــم
ّ
لكل ما قام به المستفيدين
• تقدير السمات اإليجابية
• إعطاء معلومات دقيقة و مناسبة العمار المستفيدين
• بالنسبة للصغار ،الجلوس أو االنحناء على مستوى عين الطفل
• مســاعدة األطفــال بالتعبيــر عــن مشــاعرهم ومخاوفهــم .تقديــم تســميات بســيطة لــردود الفعــل العاطفيــة
ـدة مثــل " الرعــب " ألن هــذا قــد
المشــتركة (علــى ســبيل المثــال :حزيــن  ،خائــف  ،قلــق )  .ال تســتخدم الكلمــات الحـ ّ
يزيــد مــن حزنهــم
• اإلصغاء بعناية والتحقق من فهمك للطفل
• االدراك بــأن األطفــال قــد يظهــرون تراجعــا فــي ســلوكهم كمــا و أنهــم قــد يســتخدمون اللغــة بطريقــة غيــر
صائبــة
• اســتخدام اللغــة التــي تناســب ومســتوى الطفــل .يكــون األطفــال الصغــار عــادة أقــل ادراكا لمفاهيــم مجــردة
مثــل " المــوت" .فاســتخدام اللغــة المباشــرة البســيطة قــدر اإلمــكان
• التحدث مع المراهقين بطريقة مناسبة احترام ًا لمشاعرهم و مخاوفهم
• اعطــاء هــذه التقنيــات الــى الوالديــن  /مقدمــي الرعايــة لمســاعدتهم علــى تقديــم الدعــم العاطفــي المناســب
لطفلهم

بعض السلوكيات التي يجب تجنبها
• ال تعطي االفتراضات حول ما يشهده المستفيدون أو ما مروا به
• ال تفترض أن جميع الذين تعرضوا لكارثة هم في حالة صدمة
ّ
متوقــة و مفهومــة
• ال تعامــل االشــخاص علــى اســاس انهــم مرضــى نفســيين .معظــم ردود الفعــل تكــون
نظــرا لمــا تعـ ّـرض اصحابهــا مــن تجــارب مريــرة جـ ّـراء الكــوارث .ال تص ّنــف ردود الفعــل "باالعــراض" أو "التشــخيص" أو
"الظــروف" أو"األمــراض" ،أو "ااضطرابــات"
• ال تتحــدث الــى الناجيــن بطريقــة متعاطفــة جــدا فقــد يخلــق هــذا لديهــم الشــعور بالفوقيــة و بــدال مــن
التركيزعلــى عجزهــم أو ضعفهــم أوأخطائهــم ،أو احتياجاتهــم الخاصــة ،يجــب التركيــز علــى مــا قــام بــه
الشــخص ليكــون فعــاال أو علــى مــا قــد ســاهم بــه لمســاعدة اآلخريــن المحتاجيــن ســواء أثنــاء الكــوارث أو فــي
االوقــات الراهنــة
• ال تفتــرض أن جميــع المســتفيدين يريــدون التحــدث أو بحاجــة إلــى التحــدث معــك ففــي الكثيــر مــن األحيــان ،أن
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تكــون بجانبهــم و تتفاعــل معهــم بطريقــة داعمــة وهادئــة تشــعرهم بأمــان أكبــر
• ال تستخدم طريقة "االستجواب" لالطالع على تفاصيل ما حدث
• ال تتكهــن اوتقــدم معلومــات غيــر دقيقــة .إذا لــم تتمكــن مــن اإلجابــة علــى ســؤال المســتفيد ،ابــذل قصــارى
الجهــد لمعرفــة الحقائــق

المعرضين لخطر مع ّين هم
األطفال
ّ
• األطفال الذين ال يلعبون و/أو ُيظهرون اضطراب في النفسية االجتماعية
معرضون لالنفصال عن مقدمي الرعاية األولية لهم
• األطفال الذين انفصلوا ،أو
ّ
• األطفال الذين هم عرضة لخطر تجنيدهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
• األطفال الذين هم أرباب األسر ،هم األمهات الشابات/القاصرات ،أو الذين يرعون اطفا آخرين
• األطفال الذين هم في خطر التعرض ألذى جسدي
• األطفال الذين ُيستغ ّلون في عمالة األطفال
• األطفال ذوي الحاجات الخاصة
• األطفال المهمشين والذين يفتقرون إلى الدعم والخدمات
• األطفــال الذيــن هــم عرضــة لخطــر االســتغالل الجنســي أو غيــره مــن أشــكال العنــف القائــم علــى الجنــدرة ،أو
الذيــن هــم عرضــة لخطــر الــزواج المبكــر

منظمة أن تعطي االطفال الوقت و المساحة لكي:
يمكن لورشات عمل
ّ
نموهم الطبيعي من خالل االنشطة ال ّترفيهية
• تعيد ّ
ّ
تخفف من ّ
الضغوطات لديهم
• تعالج و
• تع ّلمهــم اســتراتيج ّيات تأقلــم ايجاب ّيــة جديــدة مــن خــال انخراطهــم مــع أطفــال اخريــن ضمــن بيئــة حاضنــة
تحــت اشــراف الراشــدين
تخص سالمتهم الشخص ّية
• تطلعهم على بعض المعلومات التي
ّ

تعريف الصدمة
الحــدث الصــدام هــو حــدث خارجــي قطعـ ًا وهــو يتألــف مــن ميزتيــن اساســيتين :العنــف و عــدم القــدرة علــى التنبــؤ
هــو غيــر متوقــع ومفاجــئ.
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للحصــول علــى حــدث صــدام يجــب أن يكــون هنــاك تهديــد لســامة الشــخص ،يتجــاوز ردات الفعــل المحتملــة،
ويكــون بطريقــة غيــر متوقعــة ومفاجئــة و يرافقــه شــعور الرعــب والضيــق والخــوف والشــعور بالوحــدة والهجــر.

إذاً مجموعة األحداث الصادمة واسعة :
• العنف الجسدي
• العنف الجنسي
• الكوارث الطبيعية
• الحروب
• إكتشاف جثه
• التعرض لمشاهد العنف
• وبشــكل عــام  ،فــي جميــع الحــاالت التــي ال يســيطر الشــخص فيهــا عــن التفكيــر فــي الوضــع الــذي طغــى عليــه
عاطفيــا.

ظهور العوارض السريعة
عنــد حــدوث الصدمــة ،يقــوم الجســم بــردات فعــل ،أوال ردة الفعــل القصيــرة "الجمــود" ،ومــن ثــم تأتــي ردة الفعــل
التــي تعــرف "بالهــروب" ويعبــر عنهــا بإنفعــاالت ســلوكية ســيئة وشــعور بالذعــر و المحــاكاة أو مظاهــر العصبيــة
(الرهــاب الهســتيري)او األوهــام ،واالرتبــاك .وعنــد إنتهــاء هــذا الحــدث ،تأتــي ردة الفعــل الحــادة ،مثــل اإلنفعــاالت
او القلــق اوالذكريــات االقتحاميــة او غيــاب العواطــف .وتعتبــر هــذه عــوارض طبيعيــة وعاديــة بعــد المــرور بتجربــة
مؤلمــة.

العوارض (الحق ًا):
• موجة من التوتر الحاد المتعلقة بأعراض القلق وانعدام األمن
• صدمة عاطفية
• أعراض االكتئاب ( الشعور بالعجز  ،اإلرتباك ،وفقدان المعنى في الحياة)
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محددات التك ّيف
وعلى غرار النموذج التالي من " كاسيتا " على قاعدة  Vanistendaelو Lecomte
 تجارب أخرى يجب إكتشافهاالطابق األول:احترام الذات،المهارات،الفكاهة
الطابق األرضيالقدرة على إكتشاف معنى
-طابق التأسيس :شبكة التواصل غير الرسمية( عائلة ,اصدقاء ,جيران)...

لتطويــر القــدرة علــى بنــاء العالقــات والتحفيــز علــى المبــادرة واإلبــداع واالســتقالل ّية والفكاهــة  ،يحتــاج األطفــال
للراشــدين ان يكونــوا بمثابــة
ـد قــول  ،Cyrulnik Borisيمكــن ّ
الــى مــن يثقــون بهــم خصوصــا البالغيــن .فعلــى حـ ّ
أوصيــاء أو قــدوة لهــم  .وبطبيعــة الحــال ،فعلــى اآلبــاء أن يلعبــوا هــذا الــدور و لكــن فــي الكثيــر مــن االحيــان و يجــب
علــى مقدمــي الرعايــة والمعلميــن و المربيــن والمعلميــن أن يكونــوا فــي طليعــة األوصيــاء عليهــم .ومــن هنــا يبــدأ
المنهــج االحترافــي الحقيقــي.

53

ال ّتنمير

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

التعرف على انواع
التنمير وتأثيراتها

عمل جماعي

يطلب الميسر من المجموعة ان تقسم
الى ستة اقسام  .كل فريق لديه نوع
من انواع التنمير وعليه ان يعرضه مع
تأثيراته بطريقة مختلفة مثال  :تمثيل،
تقليد ،رسم ،تلوين ،لعبة ....

التعرف على انواع
التنمير وتأثيراتها

Power point

انواع التنمير وتأثيرها على الطفل

أنواع ال ّتنمير
• ال ّتنمير الجسدي
• ال ّتنمير اللفظي
• ال ّتنمير غير المباشر
• العزلة اإلجتماعية
• التخويف
• ال ّتنمير عبر اإلنترنات

للمتنمر
الملف الشخصي
ّ
• اختالل توازن القونية التسبب في ضرر

الوقائع
• يصبح عنيفا أكثر
• مشكلة التحكم في الغضب
• التالعب والتحكم في اآلخرين والحاالت األخرى
• سريع إلقاء اللوم على اآلخرين
• عدم تحمل المسؤولية عن أفعالهم

الرسائل المفتاح

Power point N9
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الفعال
التواصل
ّ

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب
األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

معرفة معلومات
المشتركين عن
موضوع التواصل
الفعال

العصف الذهني

يطلب الميسر/ة من المشتركين
معلومات حول التواصل الفعال.
يسجل جميع االفكار على ورقة
كبيرة ،وال يعطي رأيه حتى ان طلب
منه ذلك من المشتركين .

معرفة اهمية
التواصل

نشاط

نقسم المجموعة إلى مجموعات
صغيرة من  4أعضاء وعضو واحد
سوف يكون مراقب .
مث ً
ال مجموعة  1يكون قانونها أن كل
الورق "السبيتي" هو الرابح ومجموعة
 2يكون قانونها أن كل الورق "القبة"
هو الرابح.
بعد أول جولة من اللعب الفريق
الرابح يجب أن يلعب مع الفريق الرابح
من المجموعة األخرى بالتالي سوف
يلعبون وفق القوانين الخاصة بكل
مجموعة.
المراقب يجب أن يالحظ التفاعل
بين الجماعات وتركت التواصل مع
بعضهم وخاصة أن كل فريق يجهل
قوانين الفريق األخر.
 +مناقشة

التركيز على طرق
التواصل

رسم

نقسم المجموعة إلى مجموعتين،
المجموعة األولى عليها أن ترسم
رسم بسيط من ثم كل مشترك في
المجموعة األولى يجب أن يختار مشترك
من المجموعة الثانية ويجعله يرسم
ذات الرسمى الذي رسمها.
مناقشة طريقة التواصل وكيفية إرسال
الرسائل الكالمية ومدى وضوحها في
إيصال المغزى.

معرفة ضعف
االفراد في التواصل
الفعال

Lego

يطلب الميسر/ة من شخصين ان
يجلسوا ظهرهم لبعضهم البعض .
يبني الميسر امام الشخص االول شكل
من " "logoوعليه ان يطلب من الشخص
الثاني ان يبني المثل .
+مناقشة

ملخص عن جميع
االفكار التي تداولت

Power point

يطلب الميسر/ة من شخصين ان يجلسوا
ظهرهم لبعضهم البعض  .يبني الميسر/ة
امام الشخص االول شكل من " "logoوعليه
ان يطلب من الشخص الثاني ان يبني المثل .
+مناقشة

الرسائل المفتاح

Power point N-10
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الفعال
الشخص
ّ
ّ
بتفهم
• يسمع
• يتواصل بصدق
ّ
يحل المشاكل بعدالة
•
• يشارك القيم باحترام

التصرف؟
ما هو
ّ
• يمكنك رؤيته
• يمكنك سماعه
• يمكنك أن تشعر به

نافذة السلوك

مهارات المساعدة

انا أملك المشكلة

مهارات العالقات

منطقة الالمشكلة

مهارات المواجهة

هو يملك المشكلة

مهارات ّ
حل النزاعات

الطرفان يملكان المشكلة

سلوك
مقبول
ّ
خط القبول

سلوك غير
مقبول
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المساعدة
الخصائص
ِ
• التعاطف
• القبول
• الصدق

المساعدة
المهارات
ِ
• الحضور
• الصمت
• االعترافات
• النوافذ
• اإلستماع الفاعل

اإلستماع الفاعل
• الحضور
• االستماع إلى الوقائع والمشاعر
• إعادة ما فهمته
• التعبير عن التعاطف والقبول

أخطاء االستماع الشائعة
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العقبات الـ12
		
 .1األمر
		
 .2التحذير
 .3المواعظ
 .4النصح
 .5الجدال
 .6الحكم
 .7المديح
 .8إطالق النعوت
 .9التحليل
 .10الطمأنة
 .11التحقيق
ّ
التهكم
.12

ّ
لحل المشاكل
الخطوات الس ّتة
 .١تحديد المشكلة من حيث الحاجات
عدة أفكار
 .٢طرح ّ
 .٣تقييم الحلول
ّ
الحل
 .٤اختيار
ّ
الحل
 .٥تطبيق
ّ
.٦التحقق من النتائج

الفعالة
المواجهة
ّ
مفيدا
• تخلق تغيي ًرا
ً
• تحافط على احترام الذات لدى اآلخر
• تحافظ على العالقة
النمو
• تساعد الغير على
ّ
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رسالة األنا التواجه ّية
التصرف من دون لوم اآلخر
• وصف
ّ
• المشاعر األساس ّية المالئمة
• المفاعيل الواقع ّية ،الملموسة

جبل المشاعر الجليدي

الغضب

األلم
اإلحراج
الخوف
الحزن

اإلحباط

العجز
القلق
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ثالثة انواع من األوقات
منطقة غياب المشكلة

وقت
اإلنفراد
باآلخر

وقت
النشاط

 .١الطريقة :اإلستبداد ّية

الطرف األول يربح

الحل

مشاعر اإلستياء

الطرف الثاني يخسر

وقت
اإلنفراد
بالذات
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القوة
ردود الفعل على
ّ

نزاع
هروب
خضوع

 .٢الطريقة :المتساهلة

مشاعر اإلستياء
الطرف األول يخسر

الحل

الطرف الثاني
يربح
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القوة
 .٣الطريقة :مآزق استعمال
ّ

الطرف األول يربح

استخدام الجوائز

استخدام العقاب

الحل

خوف

الطرف الثاني يخسر

تبعية

 .٤الطريقة
االحترام

 6خطوات
في الطريقة ٣
الطرف األول يربح

لبلوغ
ّ
حل
َ
للطرفين
مقبول

االحترام

الطرف الثاني يربح
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الخطوات الس ّتة في الطريقة ٤
 -1تحديد الحاجات
 -2عرض الحلول
 -3تقييم الحلول
 -4اختيار ّ
حل
ّ
الحل
 -5تطبيق
 -6معاينة النتائج

الجو
تحضير
ّ
• يجب اختيار أفضل وقت ممكن
تودون التك ّلم معه/معها عن مشكلة مع ّينة
• أطلعوا الطرف الثاني أ ّنكم ّ
• أقنعوا الطرف الثاني أ ّنه يجب أن يكون الطرفان راض َيين عن النتيجة
فسروا الطريقة ٤
• ّ
وحددوا وق ًتا للبدء بتطبيقها
• ا ّتفقوا على استخدام الطريقة ٤
ّ
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التصرف
نافذة
ّ
الصمت
حضور غير لفظي
اعترافات
الفعال
االستماع
ّ

الولد يملك المشكلة
سلوك

رسائل األنا التصريحيّة
رسائل األنا الوقائيّة
رسائل االنا اإليجابيّة

منطقة الالمشكلة
ّ
خط القبول

الوالدان يملكان المشكلة

رسائل االنا التواجهيّة
تبديل األساليب

ّ
لحل المشاكل  ٣الطريقة

ّ
لحل المشاكل  ٣الطريقة
االستشارة
الفعال
المواجهة واالستماع
ّ
التصميم
تغيير الذات

مقبول

الطرفان يملكان المشكلة/
تضارب الحاجات
الطرفان يملكان المشكلة/
تصادم الق َيم

ّ
حل مشكلة تصادم القيم
مخاطر
مرتفعة

مخاطر
منخفضة

القوة
استخدام
ّ
التهديد باستخدام
القوة
ّ
إيجاد ّ
حل لمشكلة
التصرف
ّ
االستشارة
المواجهة واالستماع
التصميم
تغيير الذات

سلوك غير
مقبول
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االبداع والخلق

المدة :ساعة ونصف

ورقة تحضير جلسة التدريب

الرسائل المفتاح

األهداف الخاصة

التقنية

سير النشاط

معرفة الفرق بين
الخلق واالبداع

سؤال

مناقشة وابداء اراء

التمرين على االبداع

لعب ادوار

الميسر ربح  500غسالة و 300مظلة .
ال يمكنه بيعهم .
ال يمكنه فكها لبيعها قطع .
ماذا يمكننا التصرف ؟؟
على المشتركين اعطاء افكار مبدعة.

نشاط

 10اسئلة حول القلم  +مناقشة

Fiche 6

نشاط

ورقة النظرة الجديدة +
مناقشة

Fiche 7
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 10اسئلة حول هذا القلم
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نظرة جديدة ٤
لنفكــر بطريقــة مختلفــة عــن االشــياء التــي هــي جــزء مــن حياتنــا اليوميــة .االبــداع ليــس نقطــة انتقائيــة ،انــه ال يحــدد
ال فــي مجــال او فــي مســاحة معينــة ...يصبــح طريقــة جديــدة للنظــر ،للتفكيــر ،للوجــود...

نشاط رقم : 1
مــن بيــن االدوات فــي الجــدول ادنــاه اختــاروا  3اشــياء التــي بالنســبة لكــم يلزمهــا تحســين او تطويــر ،واقترحــوا لــكل
واحــدة  6تغيــرات علــى االقــل.

باص
دراجة هوائية
طاولة مدرسة
ملعقة
دموع
طابع
شباك
انف

قلم
ورقة
لمبة
متحف
دفتر اتصاالت
مجفف شعر
آلة حاسبة
هاتف

الغرض االول

الغرض الثاني

طبشورة
كوب
قهوة
خيمة
طنجرة
فستان
عين
غاز

الغرض الثالث

.١

.١

.١

.٢

.٢

.٢

.٣

.٣

.٣

.٤

.٤

.٤

.٥

.٥

.٥

.٦

.٦

.٦

.٧

.٧

.٧
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نشاط رقم :2
مــن بيــن االدوات التــي فــي هــذا الجــدول اختــاروا غرضــا واحــداَ واقترحــوا  15طريقــة الســتعماله بطريقــة مختلفــة.
االبــداع ال يجــب ان ينســى الشــق التطبيقــي لالســتعمال.

الغرض المختار:

ظفر
ورق محارم
شمعة
جريدة
دوالب مستعمل
منشفة
كباية بالستكية
قلم
زهر لعب
كتاب
مكعبات سكر

بندورة
بطاقة بريد
طابة
مقص
جرة غاز
هاتف
نظارات
قميص نوم
عود كبريت
ملعقة
تلفاز
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تقرير نشاط دعم نفسي اجتماعي
لألطفال PSS ACTIVITY REPORT /
اسم الميسر/ة
موضوع النشاط
ملخص البرنامج
تاريخ النشاط Date /
Start and end time
من ساعة الى ساعة
رقم النشاط
عدد االطفال المشاركين
المكان:Location /
 )1ملخص النشاط
Summary Activity

مالحظات الميسر عن تغيير االطفال
 )2المشكالت/العوائق أثناء النشاط

Problems / Constraints

 )٣الفرص/التحديات المقبلة

Future Opportunities / Challenges
 )4اقوال مهمة كما ذكرها االطفالQuotes /

رجى ارفاق الئحة باسماء األطفال واعمارهم
يرجى ادخال صور النشاط
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التنشيط
 .1لعبة المرآة:
نطلب من المشتركين أن يقف بشكل ثنائي وجه ًا لوجه.
علــى كل مشــترك مــن الثنائــي أن يكــون المــرآة لألخــر ويقــوم بتقليــد حــركات وخطــوات األخــر ومــن ثــم نقلــب
األدوار.

دائرة األصوات:
نطلــب مــن المشــتريكن أن يقفــوا بشــكل دائــرة .أول شــخص يجــب أن يقــوم بإصــدار صــوت أو صرخــة معينــة ،الثاني
أن يعيــد الصــوت أو الصرخــة التــي قالهــا اللــذي ســبقه ويزيــد صرخــة أو صــوت جديــد ،والثالــث يقــوم بإعــادة الصــوت
أو الصرخــة التــي قالهــا األول والثانــي ويزيــد صرخــة وهكذا..

:piff، paff، poff. 2
يقف إلمشتريكن على شكل دائرة.
يبــدأ المنشــط بكلمــة  piffويرمــي الطابــة لمشــترك ،علــى المشــترك أن يقــوم  paffويرمــي الطابــة لمشــترك أخــر،
علــى هــذا المشــترك أن يقــول  ،poffوبــدوره يرمــي الطابــة لمشــترك أخــر ويجــب أن يبــدأ مــن جديــد بكلمــة .piff

.3ضفدع ،قطة ،عصفور :
نقــوم بتغطيــة عيــون المشــتركين بقطعــة قمــاش ونقــوم بالهمــس فــي أذن كل مشــترك بإســم مــن الثــاث
حيوانــات (ضفــدع ،قطــة ،عصفــور) .نطلــب منهــم أن يقومــوا بأصــوات اإلســم الــذي همســنا بــه ،ونطلــب مــن الذين
يقومــون بنفــس الصــوت أن يجتمعــوا مــع بعضهــم .

.4إثنان ،ثالثة ،أربعة ،خمسة:
نطلــب مــن إلمشــتريكن أن يقفــوا بشــكل عشــوائي ،وعندمــا نقــول عــدد معيــن علــى المشــتركين أن يشــكل
مجموعــات صغيــرة مــن هــذا العــدد ،مث ـ ً
ا إذا قلنــا ثالثــة ،علــى المشــتركين أن يكــون مجموعــات ثالثيــة وهكــذا..

.5لعبة األلوان:
نكتب األلوان بألوان مختلفة ،مث ً
ال نكتب "أصفر" باللون األحمر و"أخضر" باللون األزرق وهكذا..
نطلب المشتركين أن يقرأوا األلوان وليس الكلمات.
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.6لعبة البالونات:
نوزع على المشتركين بالونات ،نطلب منهم أن يقوموا بنفخ البالونات.
يجب أن يرموا البالونات في الهواء ويحافظوا عليهم في الهواء لمدة دقيقة أو دقيقتين .

.7لعبة "أنا بدي":
نقوم بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين .
يقوم المنشط بطلب أشياء غريبة مثل " :أنا بدي حذاء أحمر" أنا بدي نظارات".
على كل من الفريقين أن يتسابقوا ليأتوا بالغرض أو ً
ال.

.8لعبة الكرسي:
نضــع عــدد مــن الكراســي علــى عــدد المشــتركين ،علــى الموســيقى يجــب أن يــدوروا حــول هــذه الكراســي ،عندمــا
نوقــف الموســيقى عليهــم أن يجلســوا علــى الكراســي ،فــي الجولــة الثانيــة نســحب كرســي وعلــى المشــتركين أن
يجلســوا عندمــا تتوقــف الموســيقى والمشــترك الــذي ال يجلــس يخــرج مــن اللعبــة ،فــي كل جولــة نســحب كرســي،
لنصــل إلــى كرســي واحــدة.

 prrr.9و :pukutu
نطلب من المشتركين أن يتخيلوا عصفورين  prrrو .pukutu
 prrrهو عصفور يقف على رأس قدميه ويرفرف بجناحيه أما  pukutuهو عصفور ال يتحرك.
عندمــا نقــول  prrrيجــب أن يقفــوا علــى رؤوس اقدامهــم ويرفرفــوا بيديهــم وعندمــا نقــول  pukutuيجــب أنــا
يتوقفــوا ويجمــدوا .
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خطوات إعداد جلسة تدريبية ناجحة
مرحلة التخطيط للجلسة
إختيار موضوع
يجب أن يتوافق الموضوع مع االحتياجات التدريبية للمشاركين.
جمع المعلومات عن المادة
يميــل البعــض الــي الحلــول الســهلة وهــو اللجــوء الــي االنترنــت لجمــع المعلومــات الالزمــة اال انه يجــب ايضا الرجــوع
الــي بعــض الكتــب القيمــة التــي تحدثــت عــن موضــوع الجلســة التدريبيــة .ســيكون ذلــك مفيــدا كثيــرا عنــد االجابــة
علــي اســئلة المتدربيــن او عنــد رغبتنــا فــي التأكيد علــي بعــض المعلومات  .
ترتيب المعلومات
بعــد تجميــع المعلومــات نعمــد إلــى ترتيبها  مــع تحاشــي تكــرار المعلومــات الن ذلــك يضعــف الجلســة التدريبيــة
بشــكل كبيــر.
تحديد االهداف التعليمية
األهداف تقسم إلى :أهداف عامة وأهداف خاصة.
(يمكننا إستعمال شجرة األهداف لصيغة اهدافنا)

يجب ان يكون الهدف SMART
دقيقًا وواضحًا

S – SPECIFIC

قاب ً
ال للقياس

M – MEASURABLE

قاب ً
ال للتنفيذ

A-ATTAINABLE

واقعي

R – REALISTIC

وقت محدد

TIME - BOUND

المعرفة الفئة المستهدفة
مــن الضــروري أن نتعــرف علــي المتدربيــن ( العمــر ،الجنــس ،العــدد ،المســتوى التعليمــي ،المســتوى اإلجتماعــي،
المســتوى الثقافــي .)...ذات الموضــوع يمكــن ان يقــدم باكثــر مــن شــكل اعتمــادا علــي نوعيــة الفئــة المســتهدفة
والعــدد ،وســيكون علينــا تحويــر التعزيــزات والمعينــات وطريقــة االلقــاء حتــى تتوافــق مــع هــذ الفئــة المســتهدفة .
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معرفة المدة الزمنية
ان الوضــوح التــام فــي هــذا االمــر يعينــك علــي تحديــد المواضيــع التــي ترغــب فــي مناقشــتها وكميــة ونوعيــة
التماريــن.
تحضير النشاطات
كل نشاط له :سير عمله ،اهدافه الخاصة،تقنياته ،وسائله ،أدواته ومدته التي يجب أن نحددها.
نحضير أدوات التقييم

مرحلة تنفيذ الجلسة
ما قبل الجلسة
إحضار وتجهيز األدوات و المستلزمات للجلسة
أقالم ،أوراق ،طابة ،لوح..،
تجهيز مكان التدريب:
• وضع الكراسي بالشكل الذي يناسب األنشطة واألهداف التدريبية للجلسة
• تحضير األدوات والمستلزمات لألنشطة
• تشغيل  laptopو LCDإذا كانت األنشطة تطلب ذلك
• التأكد من التجهيزات (ماء شرب ،مقاعد ،مكان اإلستراحة)..
• التأكد من األجهزة والمعدات (اإلضاءة ،التكييف ،التدفئة ،التوصيالت الكهربائية)..
• يجب األخذ بعين اإلعتبار الجو العام (المساحة ،النظام ،التهوئة ،الهدوء)..،

أثناء الجلسة
مرحلة التقديم
• التعرف على المجموعة
• تهيئة وتحضير المجموعة لتقبل الجلسة
• التعرف على توقعاتهم من الجلسة
• مراجعة المكتسبات السابقة
• تقديــم الخطــوط العريضــة حــول الموضــوع وأهدافــه ويشــترط فــي التقديــم الجيــد أن ال يكــون مطــوال بــل
يقتصــر علــى مــا يكفــي لتوجيــه عقــول المشــاركين ومــا يثيــر االهتمــام والتشــويق لديهــم مــع التنويــع فــي كل
مــرة حتــى ال يصبــح هــذا الجــزء مــن الجلســة التدريبيــة مألوفــا فــي طريقــة تقديمــه إلــى حــد الملــل ورتيبــا إلــى
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حــد فقــدان الرغبــة فــي االنتبــاه إليــه.

جوهر الجلسة التدريبية
يخصــص الميســر ثلثــي الزمــن لجوهــر الجلســة التدريبيــة ألنــه يمثــل لبهــا وموضوعهــا الرئيســي ويبنيــه وفــق
منهجيــة منســجمة :
•وضــوح فــي المضاميــن ،مناســب لمســتوى المشــاركين ،مالئــم فــي التنفيــذ مــع المــدة الزمنيــة المخصصــة-
الشــرح والتفســير مــن خــال اللغــة التــي يســتعملها المشــاركين ومــن خــال تقديــم المصطلحــات والمفاهيــم
تقديمــا مناســبا لمســتوى إدراكهــم.
• ضمان مشاركة فعالة وذلك من خالل التشجيع.
• تنــوع فــي التدخــات حســب تقــدم ســير الجلســة الهادفــة إلــى إيقــاظ فضــول المشــاركين واختبــار حســن
تقبــل المعلومــات المقترحــة و توظيفهــا فــي التقــدم بالمحتــوى نحــو األهــداف المرجــوة -.ثبات فــي صحــة
المعلومــات المقدمــة.
• مرونــة الميســر وقدرتــه علــى التكيــف مــع مختلــف الوضعيــات التــي قــد تظهــر خــال الجلســة التدريبيــة ويتطلب
هــذا حضــورا ذهنيــا مســتمرا وســعة أفــق وتجربــة شــخصية ثريــة فــي التعامــل مــع الحــاالت غيــر المتوقعــة فــي
الجلســة التدريبيــة ومعالجتهــا مــع المجموعــة بكيفيــة ال تحــدث خلــا فــي ســير عملهــا.

ما بعد الجلسة
مرحلة التقييم والمتابعة:
التقييــم هــي عمليــة مرحليــة نســتخدمها فــي نهايــة كل جلســة (تقييــم مرحلــي) وفــي نهايــة الجلســات
(تقييــم نهائــي) لقيــاس مــدى فعاليــة وأثــر الجلســة التدريبيــة ومعرفــة األهــداف التــي تحققــت ونســبة التغييــر
فــي المجموعــة .

تقييم الجلسة التدريبية
• يتولى الميسر تقدير مدى تحقق الهدف من خالل قيامه باختبار تقييمي ب :
• توجيه أسئلة مفتوحة لمعرفة مدى إكتساب المجموعة للمعلومات
• اعتماد اإلختبارات القبلية والبعدية
• اســتعراض المكتســبات التــي توصلــت إليهــا الجماعــة و الصعوبــات التــي واجهــت ســير عمــل واقتــراح الحلــول
الممكنــة لتفديهــا مســتقبال.
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• فتح آفاق نحو مزيد من البحث والدراسة

التقيم النهائي
يتضمن تقييم لكل الجلسات التدريبية وتتم عبر:
• اسئلة مفتوحة وتغذية راجعة feedback
• إختبار قبلي وبعدي
• إختبار نهائي
• أنشطة تطبيقية

المتابعة
يجــب أن ال تنتهــي عمليــة التدريــب بانتهــاء البرنامــج  ،بــل ال بــد مــن متابعة المشــاركين للتأكــد من مدى اســتفادتهم
مــن التدريــب وتطبيقهــم لمــا تدربوا عليــه .يمكــن متابعــة المتدربين بالطــرق التالية:
• القيام بزيارات متابعة للمتدربين
• توزيع استبيانات على المشاركين الذين تم تدريبهم
• اختيار عينة من المشاركين الذين تم تدريبهم وإجراء مقابلة معهم
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البيئة التدريبية
مفهوم البيئة التدريبية
هــي الجــو الــذي تتــم فيــه عمليــة التدريــب أو التثقيــف أو التوعيــة وتتضمــن كل األمــور الماديــة مثــل ( :مــكان
الجلســة ،طريقــة الجلــوس ،الوســائل التدريبيــة المســتخدمة ،مــدى تعــارف المشــاركين وكيفيــة التعامــل مــع
بعضهــم البعــض ) وطبيعــة العالقــات بيــن الميســر وبيــن المشــاركين أنفســهم .

خصائص البيئة التدريبية المالئمة
•مــكان الجلســة التدريبيــة تتوفــر فيــه شــروط الراحــة المقبولــة للمجموعــة مثــل :التهويــة الجيــدة ،المســاحة
الواســعة ،اإلضــاءة المناســبة ،بعيــدة عــن الضوضــاء ،وجــود مرافــق خدميــة ...الــخ.
• توفر وسائل تدريبية معينة ومناسبة لموضوع الجلسة.
• طريقة الجلوس مناسبة بحسب مساحة المكان (عدد المشاركين وبما يضمن مشاركة فاعلة).
• جــو الجلســة يجــب أن يكــون مبنــي علــى االحتــرام للمشــاركين والمجتمــع الــذي يمثلونــه والمســاواة بحيــث
يشــعر المشــاركين باالرتيــاح واألمــان وباألهميــة مهمــا تكــن خبراتهــم ،كمــا يزيــد الجــو مــن تفاعــل المشــاركين
ويحفزهــم فــي المشــاركة فــي األنشــطة والمناقشــات وتبــادل الخبــرات الشــخصية .
• وضع ميثاق حياة للجماعة ( قواعد عمل ).

كيف يمكن خلق بيئة تدريبية مالئمة؟
• تنفيذ نشاط التعارف
• سؤال المجموعة عن التوقعات من الجلسة أو التدريب
• تحديد ميثاق حياة الجماعة وبمشاركة المجموعة وهي القواعد التي تقترحها المجموعة وتلتزم بها
• العمل على كسر الجليد أو الجمود بين المشاركين
• التشديد على أهمية مشاركة الحضور بأنشطة الجلسة وتبادل الخبرات والمعلومات
• التعامل مع الطبائع المختلفة للمشاركين بطريقة إيجابية
• االبتعاد عن األحكام المسبقة عن المشاركين
• توجيه النقد اإليجابي البناء وليس السلبي الجارح
• استخدام األسلوب الناشط من خالل تقنياته المتعددة
• اعتماد الموقف اإليجابي من الجلسة والمشاركين والموضوع وكل ماله عالقة بالتثقيف أو التدريب
• اعتماد أسلوب مشاركة الحضور في اتخاذ القرارات
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• استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي المشجع على الحوار والمشاركة واالبتعاد عن إحراج المشاركين

نسبة االحتفاظ بالمعلومات
 ٪10مــن التــي نقرأهــا ٪20مــن التــي نســمعها ٪30مــن التــي نشــاهدها ٪50مــن التــي نســمعها ونشــاهدها فــي نفــس
الوقــت ٪80مــن التــي نقولهــا ٪90مــن التــي نقولهــا ونمارســها.

طرق الجلوس
شكل المجموعات الصغيرة

الشكل النصف دائري
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الشكل البيضاوي

شكل حرف U

شكل المربع
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شكل الدائري

الشكل المصفوف
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الشكل الموازي

الشكل المدرج

80

الجلوس الحر

شكل عظم السمكة
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للميسر/ة حول جلسات التدريب
إرشادات عامة
ّ
قبل الجلسة
•التأكد من وضوح أهداف الجلسة
•اإلطالع بصورة وافية على مضمون الجلسة
التزود بالمعلومات المفاهيمية األساسية المتع ّلقة بموضوع الجلسة
•
ّ
•فهم واف لكيفية تطبيق األنشطة والتمارين
• تحديد الصعوبات المحتملة وردات الفعل الممكنة ووضع خطة بديلة
• تحضير جميع المواد والموارد الضرورية لألنشطة قبل الجلسة
• تحديد وضعية جلوس األطفال وفق ًا لتسهيالت القاعة التدريبية وتحضير القاعة
• اإلبتكار وأقلمة التمارين وفق ًا لما تتطلبه الفئة المستهدفة بخصائصها وحاجاتها

خالل الجلسة
• التحلي بالثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على التحليل
• اإلهتمام بكل طفل وتشجيعه على المشاركة والمناقشة ولكن دون ضغط أو إحراج
• إحترام خجل الطفل وردود أفعالهم
• التفاعل اإليجابي مع األطفال ،والتواصل البصري وخلق جو من المرح معهم
• تشجيع األطفال وتفادي إنتقاد مواقفهم أو آرائهم
• وضــع قواعــد للجلســة عــن طريــق إشــراك األطفــال لمحاولــة ضمــان حســن ســير العمــل ونوافــر أجــواء مريحــة
تتضمــن القواعــد مســألة طلــب الــدور للــكالم واحتــرام آراء اآلخريــن
خــال الجلســة.
ّ
• التأكيــد لألطفــال أن مناقشــة هــذه الموضوعــات تســاهم فــي حمايتهــم وتجنبهــم مواقــف مربكــة أو مؤذيــة
لهــم
مبسطة وواضحة تالئم مراحل نمو الطفل
• استخدام لغة
ّ
ردات فعل األطفال وانفعاالتهم وعدم اهمالها والتجاوب معها بطريقة إيجابية
• اإلنتباه إلى ّ
• ربط المحاور ببعضها البعض والتذكير بأبرز رسائلها وأفكارها ضمن حلقات مختلفة

عند اختتام الجلسة
ّ
لتتركز في ذهن األطفال
تمت مناقشتها
• تلخيص أبرز الرسائل واألفكار التي ّ
المرجوة
• تقييم الحلقة بمشاركة األطفال والتأكد من بلوغ األهداف
ّ
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• اإلبقــاء علــى بــاب الحــوار مفتوحـ ًا بعــد نهايــة الحلقــة ،وإبــاغ األطفــال عــن وجــود متخصصيــن يمكنهــم تقديــم
المســاعدة فــي حــال تعـ ّـرض أي طفــل لإلســاءة

بعد الجلسة
• تقييم ذاتي لكيف ّية إدارة الحلقة وتيسيرها بهدف تحسين األداء
• تقييم مدى فهم األطفال للتمارين واألنشطة
• التأكد من عدم مواجهة األطفال صعوبات في استيعاب المفاهيم
• رصد ردات الفعل السلبية منها واإليجابية تجاه الموضوع أو التمرين
• تحسين أو تطوير أو أقلمة األنشطة مع المتخصصين إنطالق ًا من الحاجات والظروف
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برنامج الدعم النفسي اإلجتماعي ألطفال وشباب الالجئين السوريين في لبنان
والميسرات
الميسرين
دليل
ّ
ّ
إنتاج :جمعية التنمية لإلنسان والبيئة

إعداد المحتوى :جمعية حماية

تصميم :اليسا شما

