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قائمة المصطلحات 

احلدث الطارئ 
حــدث مفاجــىء مهــدد لوجــود وكينونــة اإلنســان، يعرضه/هــا للتوتــر الشــديد خــالل فتــرة 
ــه أو  ــى حيات ــى اخلــوف عل ــار أي حــدث يدفــع الشــخص إل ــة محــدودة وميكــن اعتب زمني

يســبب له/لهــا األســى والقنــوط الشــديدين هــو حــدث صــادم.

األزمة 
مرحلة من اختالل التوازن النفسي الذي يظهر نتيجة حلادثة تهدد حياة اإلنسان و/أو 

كينونته/ها وتشكل خطورة كبيرة عليه/ها وجتعله/ها غير قادر/ة على التعامل معها أو 
حلها أو التخلص منها أو من أثارها.

استجابة إنسانية داعمة تقدم مباشرة بعد أحداث صادمة ألشخاص يتعرضون للمعاناة اإلسعاف النفسي األولي 
ويحتاجون إلى الدعم.

النفســي  واالرشــاد  الدعــم  فريــق 
للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء 

الفريــق الــذي مت تشــكيله يف كل مديريــة مــن مديريــات التربيــة والتعليــم بهــدف التدخــل 
ــني  يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات يف املــدارس. ويتكــون مــن املرشــدين التربويــني املؤهل
ــس/ة قســم  ــل رئي ــن قب ــم اختيارهــم م ــي، ويت ــذ تدخــالت اإلســعاف النفســي األول لتنفي

ــة. ــة اخلاصــة يف املديري اإلرشــاد والتربي

رئيس/ة فريق الدعم واالرشــاد النفســي 
للتدخــل وقــت االزمات والطوارىء

ــق الدعــم  ــادة فري ــوب عنه/هــا لقي ــة اخلاصــة أو مــن ين رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربي
واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء.

واالرشــاد  الدعــم  فريــق  عضــو 
االزمــات  وقــت  للتدخــل  النفســي 

والطــوارىء.

املرشــد/ة التربــوي/ة الذي/التــي مت تدريبه/هــا وتعيينه/هــا كعضــو/ة بالفريــق للتدخــل 
وقــت األزمــات والطــوارئ. وســيتم اإلشــارة اليه/هــا بهــذا الدليــل بكلمــة عضــو/ة الفريــق، 

مقــدم خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي، ميســر/ة املجموعــة.

خلية األزمة

اللجنــة التــي يتــم تشــكليها داخــل املدرســة بقــرار مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وتقــوم 
بوظائــف إدارة احلــدث الطــارئ حلظــة حدوثــه. وتضــم اللجنــة مديــر املدرســة، املرشــد 
ــى أمــن  ــى احملافظــة عل ــوي، مرشــد الصحــة املدرســية، أحــد املعلمــني. وتهــدف إل الترب
انتظــام  التدريســية، واحملافظــة علــى  الهيئــة  الطــالب/ات وأعضاء/عضــوات  وآمــان 

الــدوام.

األزمة املدرسية 

ــة  ــة فوري ــب اســتجابة ومواجه ــرة تتطل ــج خطي ــى نتائ حــدث أو موقــف حــرج ينطــوي عل
وتعــرف أيضــا علــى أنهــا نقطــة حتــول غيــر عاديــة تتمثــل يف مواقــف تتعــرض لهــا املدرســة 
ــا  ــه وتتالحــق فيه ــؤ ب ــة بشــكل يصعــب التنب ــا بصــورة مفاجئ ــا التدريســية وطالبه بهيئته
األحــداث بســرعة وينجــم عنهــا درجــة مرتفعــة مــن القلــق والتوتــر مــن جميــع أفــراد 

املدرســة ممــا يســتدعي التدخــل اخلارجــي حلــل األزمــة.

التحويل 

يعنــي التحويــل بحســب اإلســعاف النفســي األولــي ربــط الشــخص الناجــي باخلدمــات التي 
يحتاجهــا وضمــان حصولــة عليهــا واملتابعــة والتأكــد مــن حصولــه علــى اخلدمــات باجلــودة 
املالئمــة. وهــو إجــراء يقــوم بــه أعضاء/عضــوات أو رئيــس/ة الفريــق بعــد اكتشــافه/ها 
احتياجــات متقدمــة ألحــد الطــالب/ات أو أعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية. نتيجــة 

احلــدث الطــارئ والتــي ال ميكــن توفيرهــا مــن قبــل الفريــق أو املرشــد/ة باملدرســة.

املؤسسات الشريكة 
املؤسســات التــي مت حتديدهــا مــن قبــل رئيــس/ة الفريــق والتــي ميكــن أن تقــدم املســاندة 
مــن خــالل التدخــل باملســتوى الرابــع، أو املؤسســات التــي ميكــن التحويــل لهــا لتقــدمي 

ــة. خدمــات تخصصي

الرعاية الذاتية 

هــي اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا رئيــس/ة الفريــق، اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة 
ــق ســلباً مــن التدخــالت باألزمــات  ــر أعضاء/عضــوات الفري اخلاصــة لضمــان عــدم تأث
والطــوارئ ومســاعدتهم لتخطــي الصعوبــات والتحديــات نتيجــة التدخــالت التــي يقومــون 
بهــا. أي أنهــا اإلرشــادات التــي تقــدم ألعضاء/عضــوات الفريــق لالهتمــام بذاتهــم بعــد 
تقدميهــم خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي؛ لتفــادي وجــود تأثيــرات نتيحــة التدخــل أو 

ــراق الوظيفــي. حمايتهــم مــن التعــرض لإلحت

اإلشراف 

خدمة تقدم لفريق الدعم اإلرشادي للتدخل يف األزمات والطوارئ أثناء وبعد انتهاء 
التدخالت تقوم على توفير مساحة آمنة ألعضاء/عضوات الفريق تهدف إلى:

ــي يقومــون بهــا يف مجــال 	  ــرات والتجــارب حــول التدخــالت الت ــادل اخلب ــم وتب التعل
اإلســعاف النفســي األولــي وتوفيــر مســاحة آمنــة للتعامــل مــع املشــاعر املختلفــة التــي 

تظهــر نتيجــة هــذه التدخــالت 
ــق حــول أفضــل الطــرق لتقــدمي 	  ــر مهــارات وتوجهــات أعضاء/عضــوات الفري تطوي

اخلدمــة والتعامــل مــع الناجــني.
اســتنباط العبــر وحتديــد التوصيــات واخلطــوات القادمــة املطلوبــة لتطويــر عمــل 	 

ــق. الفري
متابعــة نوعيــة وجــودة التدخــالت وحتديــد األطــر التطويريــة املطلوبــة لتطويــر عمــل 	 

الفريــق.
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المقـدمـة

تســعى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إلــى ضمــان توفيــر تعليــم للجميــع وحتســني نوعيتــه ومعاييــره؛ مــن أجــل تلبيــة احتياجــات املتعلمــني 
للتكيــف مــع متطلبــات العصــر، وتوفيــر بيئــة متوزانــة وســليمة تؤهلهــم للدفــاع عــن احلقــوق الوطنيــة وأداء الواجبــات بكفــاءة، والقــدرة علــى 
التفكيــر. لعــل الرســالة التــي تســعى الــوزارة إلــى حتقيقهــا تواجــه العديــد مــن العقبــات والتحديــات أهمهــا املؤثــرات علــى اســتمرار وأنتظــام 
العمليــة التعليميــة، وإمكانيــة توفيــر بيئــة ومــكان آمــن للطالــب/ة للتعلــم والتطــور والتفاعــل. فالطالــب/ة الفلســطيني/ة يواجه/تواجــه يوميــاً 
العديــد مــن املخاطــر التــي تهــدد انتظامــه/ا بالعمليــة التعليميــة وتؤثــر علــى صحتــه/ا وتســتمر لتشــكل خطــراً علــى حياتــه/ا، ولعــل أهــم 

هــذه التحديــات هــي اإلجــراءات واملمارســات اليوميــة مــن قبــل اإلحتــالل اإلســرائيلي جتــاه األطفــال بشــكل خــاص.
عملــت الــوزارة جاهــدة خــالل الفتــرة املاضيــة مــن خــالل اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة وميثلهــا املرشــدين يف امليــدان بالتعــاون 
مــع العديــد مــن اإلدارات والبرامــج يف الــوزارة واملديريــات علــى توفيــر أجــواء آمنــه للطــالب/ات ومســاعدتهم/ن للتعامــل مــع الظــروف 
ــكلت فــرق للدعــم  ــة ُش ــم/ن النفســية.ولتحقيق هــذه الغاي ــى صحته ــر عل ــى شــعورهم/ن باألمــن واألمــان وتؤث ــر عل ــي تؤث ــات الت والتحدي

اإلرشــادي للمســاهمة والتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ.
وتتواجــد هــذه الفــرق يف كل مديريــة وتعمــل علــى التدخــل ومســاعد الطلبــة وأعضاء/عضــوات الهيئــات التدريســية بعــد وقــوع أحــداث 
طارئــة تؤثــر عليهــم وتشــكل خطــراً علــى حياتهــم. وتســتخدم هــذه الفــرق منهجيــة اإلســعاف النفســي األولــي وقــد ســاهمت يف مســاعدة 

العديــد مــن الطلبــة واملعلمــني للتعامــل مــع تأثيــرات األحــداث الطارئــة واألزمــات التــي مــروا بهــا.
وهــذا الدليــل املســاند لفــرق الدعــم اإلرشــادي للتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ، هــو نتــاج اخلبــرة واملمارســة لهــذه الفــرق والتــي نتجــت 
عــن ســنوات مــن التجربــة والعمــل واحملاولــة واالســتنتاج. فالدليــل جــاء نتيجــة حلاجــة هــذه الفــرق لتجميــع التجربــة وتنظيمهــا يف دليــل 
موحــد يكــون مرجــع للمارســة والتطبيــق. وهــو محاولــة جلمــع كل التجــارب اخلاصــة بفــرق الدعــم اإلرشــادي وأيضــا جتــارب للمؤسســات 
ــة جمــع كل هــذه التجــارب ووضعهــا يف  ــة حتــدي كبيــر حملاول ــل والــذي كان مبثاب ــر هــذا الدلي ــت وســاهمت يف تطوي الشــريكة التــي عمل

صحفــات محــددة.
تأتي فكــرة هــذا الدليــل بعــد قيــام اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة بإعــداد مســودة دليــل فريــق الدعــم اإلرشــادي النفســي يف 
املــدارس، والــذي كان بحاجــة لتطويــر وتعديــل، وتالقــى ذلــك بعــد تنفيــذ منظمــة أطبــاء العالم/فرنســا واملركــز الفلســطيني لإلرشــاد العديــد 
ــة، وقــد كان  ــم العالي/شــمال الضفــة الغربي ــة والتعلي ــات التربي مــن التدريبــات وورش العمــل لفــرق الدعــم النفســي اإلرشــادي يف مديري
اإلتفــاق مــع جميــع األطــراف والشــركاء علــى صياغــة هــذه التجــارب والتدريبــات والتوصيــات مــع مســودة الدليــل الــذي ذكــر ســابقاً للخــروج 

بدليــل يجمــع كل هــذه اجلهــود ، وقــد كان هــذا الدليــل احلالــي ثمــرة هــذه اجلهــود.
متثلــت اخلطــوة األولــى يف تطويــر الدليــل يف لقــاء موســع ضــم مشــاركني/ات مــن الشــركاء الثالثــة وهــم، وزارة التربيــة والتعليــم ـ اإلدارة 
العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة - ومنظمــة أطبــاء العالــم فرنســا، واملركــز الفلســطيني لإلرشــاد. باإلضافــة إلــى مرشــدين/ات، 
وأعضاء/عضوات/عضــوات فــرق دعــم إرشــادي للتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ، ومشــرفني/ات، ورؤوســاء أقســام. وقــد نتــج عــن هــذا 

االجتمــاع حتديــد توجــه الدليــل واخلطــوط العريضــة التــي ســيتم العمــل عليهــا.
عمــل املركــز الفلســطيني لإلرشــاد الحقــاً علــى ترجمــة هــذه اخلطــوط إلــى تفاصيــل وأقســام وفصــول بدعــم مــن منظمــة أطبــاء العالــم 
ــذي نأمــل أن يكــون داعمــاً لعمــل املرشــدين/ات وأعضاء/عضوات/عضــوات الفــرق يف مســاعدتهم  ــل ال ــا هــذا الدلي ــج عنه فرنســا، ونت
ودعمهــم للطالب/الطالبــات. وقــد نتجــت النســخة النهائيــة بعــد مراجعــة شــاملة وتفصيليــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 

ــم فرنســا. ــاء العال ــة أطب ــة اخلاصــة-، ومنظم ــة لإلرشــاد والتربي الفلســطينية -اإلدارة العام

يحتوي هذا الدليل على قائمة مصطلحات، إضافًة إلى خمسة فصول كما يلي:
ــة إدراك الناجــني لهــذه األحــداث  ــح كيفي ــى توضي ــم األساســية مــن أزمــة وحــدث طــارئ وينتقــل إل الفصــل األول: يوضــح ويقــدم املفاهي
ــة للتدخــل يف حــاالت الطــوارئ، ويقــدم منهجيــة اإلســعاف النفســي األولــي ومبادئهــا كمنهيجــة أساســية للتدخــل يف  والتوجيهــات العاملي

حــاالت الطــوارئ واألزمــات.
الفصــل الثانــي: يتنــاول واقــع وظــروف التعليــم والطــالب حتــت اإلحتــالل اإلســرائيلي واألثــر النفســي واإلجتماعــي والســلوكي والتعليمــي نتيجــة 
اجــراءات وممارســات اإلحتــالل اإلســرائيلي ومــن ثــم ينتقــل إلــى توضيــح تعريــف األزمــه املدرســية وخصائصهــا، يف هــذا القســم يتــم حتديــد 

كيفيــة تنفيــذ اإلســعاف النفســي األولــي بخصوصيــة التدخــل يف املــدارس ومــن ثــم تفرعهــا يف حــاالت املجموعــات أو اللقــاءات الفرديــة ويوضــح 
هــذا الفصــل أيضــا العالمــات التــي تســتوجب االنتبــاه والتحويــل ويختــم بطــرق العنايــة والتدريــب واإلشــراف ألعضاء/عضــوات الفريــق.

الفصــل الثالــث: يتطــرق إلــى خصوصيــة التدخــل مــع األطفــال واملراهقــني وتعريفــات اإلســاءة واإلعتــداء واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا يف 
حــال اكتشــاف تعــرض الطفــل/ة العتــداء أو إســاءة.

الفصــل الرابــع: اإلجــراءات التفصيليــة لعمــل الفريــق فيحــدد هيكليــة الفريــق وآليــة االســتدعاء ومراحــل التدخــل ومســتوياته كمــا يحــدد 
دور ومســؤولية كل مــن لــه عالقــة بالفريــق.

ــات  ــي تضــم الفعالي ــة التدخــل بالطــوارئ والت ــا حقيب ــاء العمــل والتدخــل. أهمه ــق أثن الفصــل اخلامــس: يضــم املالحــق الســتخدام الفري
ــق. ــي ميكــن اســتخدامها للتوثي ــى النمــاذج الت ــي ميكــن اســتخدامها للتدخــل مــع مجموعــة طــالب/ات باإلضافــة إل واألنشــطة الت

أهداف الدليل

توحيد املفاهيم واإلجراءات املتعلقة بعمل فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء.	 
حتديد األدوار واملسؤوليات لكل جهة من اجلهات ذات العالقة بالتدخل وقت األزمات والطوارئ يف املدارس.	 
حتديد آليات عمل فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء يف املدارس.	 

لمن الدليل 

الدليل موجه إلى اجلهات التالية:
املرشدين التربويني يف مديريات التربية والتعليم أعضاء/عضوات فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء.	 
رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة )رئيس/ة فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء(.	 
اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة.	 
مديريات التريبة والتعليم، مدير/ة املديرية، رؤوساء األقسام.	 
خلية إدارة األزمة يف املدرسة واملديرية والوزارة.	 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.	 
شركاء وزارة التربية والتعليم العالي الداعمني واملساندين للفرق باملديريات.	 

كيفية استخدام الدليل

الدليــل إطــار ينظــم عمــل فريــق الدعــم واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء، ويحــدد املفاهيــم واإلجــراءات وآليــات عمــل 
هــذا الفريــق، كمــا يوضــح األدوار واملســؤوليات لــكل جهــة ذات عالقــة بالتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ. لــذا فيجــب علــى كل أعضــاء/
عضــوات فريــق الدعــم واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء وكافــة اجلهــات ذات العالقــة اإلطــالع علــى الدليــل وضمــان 

معرفتهــم بكافــة اإلجــراءات يف الدليــل وتنفيــذ كافــة اخلطــوات الســابقة يف عمليــة التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة.
لتطبيــق التدخــالت مــع مجموعــات األطفــال ميكــن اســتخدام الفعاليــات املقترحــة وهــي عبــارة عــن لقاءيــن اعتمــد بنائهمــا علــى توجــه 
اإلســعاف النفســي األولــي، ولقــاء ثالــث وعــدد مــن الفعاليــات االضافيــة يف حــال احلاجــة لتنفيــذ لقــاءات اضافيــة بنــاء علــى قــرار رئيــس 

الفريــق، كمــا يضــم قســم املالحــق النمــاذج املطلــوب اســتخدامها للتوثيــق.
يتوقــع مــن كل شــخص ســيقوم بتنفيــذ تدخــالت يف مجــال اإلســعاف النفســي األولــى اإلطــالع علــى منهجيــة ومبــادئ اإلســعاف النفســي 
األولــي ومــن ثــم مراجعــة اإلجــراءات التــي حتــدد توجــه العمــل وبعــد ذلــك االنتقــال إلــى القســم اخلــاص بالفعاليــات واللقــاءات وأيضــا 

النمــاذج للتوثيــق.
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الفصل األول 

التدخل باألحداث الطارئة والصادمة

األحداث الصادمة والكوارث 

يتعــرض األفــراد واملجتمعــات إلــى الكــوراث واألزمــات واألحــداث الصادمــة التــي تؤثــر علــى مســار حياتهــم الطبيعيــة، حيــث يختبــر األفــراد 
أثنائهــا وبعدهــا العديــد مــن املشــاعر املختلفــة التــي قــد تؤثــر علــى حياتهــم، »وقــد يشــعر الكثيــر منهــم باالجنــراف أو االرتبــاك أو احليــرة 
حيــال مــا يحــدث. قــد يشــعرون باخلــوف الشــديد أو القلــق، أو بحالــة مــن البــالدة والرغبــة باإلنعــزال. قــد يصــدر عــن بعــض األشــخاص 

ردود فعــل بســيطة، يف حــني قــد يظهــر البعــض اآلخــر ردود فعــل أشــد. وتعتمــد ردود فعــل األفــراد علــى عــدة عوامــل منهــا:
طبيعة ومدى شدة األحداث التي اختبروها.	 
جتربتهم مع أحداث أليمة سابقة.	 
الدعم الذي يحصلون عليه يف حياتهم من اآلخرين.	 
صحتهم اجلسدية.	 
تاريخهم الشخصي والعائلي يف مشكالت الصحة النفسية.	 
خلفيتهم الثقافية وتقاليدهم.	 
أعمارهــم )علــى ســبيل املثــال، األطفــال يف مراحــل عمريــة مختلفــة يظهــرون ردود فعــل مختلفــة(.« )منظمــة الصحــة العامليــة، مؤسســة 	 

رضــوخ احلــرب، مؤسســة الرؤيــا العامليــة، 2011(.

مفهوم األزمة النفسية والحدث الطارئ:

»األزمــة النفســية: هــي مرحلــة مــن اختــالل التــوازن النفســي الــذي يظهــر نتيجــة حلادثــة تهــدد حيــاة اإلنســان وتشــكل خطــورة كبيــرة عليــه 
وجتعلــه غيــر قــادر يف حينــه علــى التعامــل معهــا أو حلهــا أو التخلــص منهــا أو مــن آثارهــا.«) منظمــة اطبــاء العالــم اســبانيا، 2009 ( 

وتعــرف األزمــة بأنهــا حالــة مؤقتــة مــن اخللــل النفســي، تتصــف بــأن احللــول واملصــادر املألوفــة غيــر مجديــة وحتــدث عــدم القــدرة للشــخص 
علــى التصــدي للحالــة. األزمــات نســتقبلها كحالــة مــن الفوضــى والفقــدان، فاحليــاة وكمــا نعــرف تتفــكك وحتصــل بهــا فوضــى ومــا كان 

مفيــداً يصبــح غيــر مفيــد وهنــا تظهــر مشــاعر أو أحاســيس نحــن غيــر معتاديــن عليهــا ونشــعر أنهــا فــوق طاقتنــا.
ــة.  ــة ونهاي ــا بداي ــة األزمــات ألن له ــة ألغلبي ــة املؤقت ــى احلال ــم اإلشــارة إل ــاء وقــت محــدد، مــن امله ــى مراحــل، وأثن »األزمــات حتــدث عل

ــم اســبانيا، 2009( ــاء العال ــة أطب ــدة.« )منظم ــول جدي ــق حل ــع تطبي ــدة م ــزان جدي ــة ات ــا ســوف يجــد حال ــذي يعانيه فالشــخص ال
احلــدث الطارئ/الصــادم: »حــدث مفاجــىء مهــدد لوجــود وكينونــة اإلنســان، يعرضــه للتوتــر الشــديد خــالل فتــرة زمنيــة محــدودة« )املركــز 
الفلســطيني لإلرشــاد، 2017( وميكــن اعتبــار أي حــدث يدفــع الشــخص إلــى اخلــوف علــى حياتــه أو يســبب لــه األســى والقنــوط الشــديدين 

هــو حــدث صــادم.« )باتــل، 2008(
احلــدث الطارئ/الصــادم يشــمل تهديــد لرمبــا يفــوق قــدرة اإلنســان العاطفيــة املعتــادة علــى التعامــل معــه وتعيــق آلياتــه ووســائله املعتــادة 

للتعامــل معــه، وتضعــف قدرتــه علــى التكّيــف وتؤثــر ســلباً علــى عملــه وأنتاجــه اليومــي. مــن األمثلــة علــى احلــدث الطارئ/الصــادم:
تعرض الشخص خلطر املوت.	 
التهديد بالقتل.	 
التعرض للعنف.	 
فقدان أحد األعضاء.	 
فقدان أمور شخصية )هدم البيوت(.	 

إدارك الناجين لألحداث الطارئة والصادمة

تختلــف ردة فعــل األفــراد وإدراكهــم للحــدث الطــارئ أو الصــادم وتأثرهــم بــه نتيجــة العوامــل التــي ذكــرت ســابقاً، إال أنــه ميكــن توقــع مســار 
إدراك األفــراد لألزمــات واألحــداث الطارئــة التــي ميكــن تلخيصهــا بأربعــة مراحــل علــى الشــكل التالــي:

»املرحلــة األولــى: تتمثــل بحــدوث موقــف مفاجــئ مهــدد للحيــاة أو الكينونــة اإلنســانية، علــى أثــره يــدرك األشــخاص املتضرريــن/ات 
والناجــني/ات املوقــف كطــارئ قبــل أن يحــدث مباشــرة أو وقــت حدوثــه ممــا يســبب حالــة مــن التوتــر النفســي العالــي يلجــأ خاللهــا األفــراد 

واجلماعــات للطــرق املعتــادة، للتعامــل مــع احلــدث املهــدد.
املرحلــة الثانيــة: تتمثــل يف إدراك املوقــف الطــارئ، يف هــذه املرحلــة يصبــح احلــدث الطــارئ لــه معنــى يدركــه األفــراد ويحاولــون فهــم كيفيــة 

تأثيــره عليهم/هــن وعلــى نواحــي حياتهم/هــن املختلفــة، وعالقاتهم/هــن مــع أســرهم/هن واملجتمــع.
املرحلــة الثالثــة: مرحلــة التخبــط باملشــاعر والقــرارات خــالل هــذه املرحلــة، وبعــد إدراك الفــرد ملــا ميــر بــه، يدرك/تــدرك أيضــا مشــاعر 
جديــدة وشــديدة لــم متــر عليه/هــا مــن قبــل، باإلضافــة للشــعور بالضعــف وقلــة احليلــة والعجــز خاصــة بعــد تيقنه/هــا أن محاوالته/هــا 

حلــل املشــكلة فشــلت، خــالل هــذه املرحلــة يســتمر ويــزداد الشــعور بالتوتــر والقلــق والتخبــط الســلوكي.
املرحلــة الرابعــة: مرحلــة البحــث عــن حلــول ومصــادر دعــم يكــون الفــرد املتضــرر/ة أو األســرة املتضــررة قــد أصبحــت جاهــزة للبحــث عــن 
حلــول طويلــة األمــد، تســاعدهم علــى التكيــف والتعامــل مــع احلــدث )املوقــف(، ممــا يقلــل مــن شــدة التوتــر النفســي والتخبــط. يف هــذه 
املرحلــة أيضــا قــد ينجــح الفــرد بتخطــي مرحلــة اخلطــر ويبــدأ بالتعامــل مــع املشــكلة بشــكل منظــم أو أنــه يفشل/تفشــل، ويف هــذه احلالــة 

يتطلــب تدخــل مهنــي ســريع علــى مســتوى املؤسســات النفســية واالجتماعيــة.
ميــر جميــع املتضرريــن/ات مــن احلــدث الطــارئ باملراحــل األربعــة املذكــورة أعــاله، لكــن ليــس بنفــس الســرعة والفتــرة الزمنيــة. كمــا أن 

بعــض األفــراد قــد ميــرون بفتــرة تخبــط احللــول مثــال وهم/هــن ال زالوا/لــن يحاولــون إدراك احلــدث.
أن التقســيم حســب املراحــل للتوضيــح وليــس للفصــل، وعليــه يجــب الفحــص مــع كل فــرد أيــن يقف/تقــف منهــا، والســؤال هــو مــاذا يحتــاج/
حتتــاج مــن مســاندة؟ مــن خــالل التجربــة والعمــل امليدانــي لوحظــت فروقــات يف احتياجــات واســتجابة املتعرضــني/ات للحــدث أن كانــوا 

أطفــاالً أو نســاًء أو رجــال.« )املركــز الفلســطيني لإلرشــاد، 2017(.
»ميــر الناجــني بعالمــات نفســية وجســمية مختلفــة نتيجــة التعــرض للحــدث الصــادم أو الطــارئ، ولكــن ليــس بالضــرورة أن ميــر كل الناجــني 
بهــذه العالمــات العديــد منهــم يســتطيع جتــاوز هــذه العالمــات باســتخدام القــدرات الداخليــة أو مــن خــالل الدعــم واملصــادر املجتمعيــة 

ولكــن أقــل يظهــر عالمــات أكثــر حــدة، أمــا العالمــات والســلوكيات واملشــاعر التــي ميكــن أن ميــر بهــا الناجــني فهــي بالشــكل التالــي:
مواجهــة أو جتربة مشــاعر وأحاســيس لــم ميــر بهــا الفــرد مــن قبــل، قــد تكــون مفاجئــة أو محيــرة بالنســبة له/لهــا. 	 
الشــعور باخلطــر املتمثــل باخلــوف، التوتــر، وفقــدان الســيطرة بالرغــم مــن انتهــاء احلــدث.	 
التخبــط الفكــري النــاجت عــن صعوبــة التركيــز، وضعــف القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات.	 
الشــعور بالعجــز وفشــل كل محــاوالت احللــول )شــعور الفــرد أنه/هــا عالق/ة(.	 
الشعور باليأس العام.	 
الشــعور باحلاجــة للتدخــل الســريع اآلنــي، والضغــط علــى مقدمــي/ات املســاعدة.	 
الشعور العام بعدم الراحة، العصبية والكآبة.	 
الشعور بالغضب والعدائية نحو اآلخر.	 
التأرجــح بــن االندفاعيــة واالنســحاب اإلعتمــادي علــى اآلخــر.	 
الشعور بتهديد وجود وهوية الفرد.	 
مشاعر أخرى.«  )املركز الفلسطيني لإلرشاد، 2017(	 

دعم الصحة النفسية في حاالت الطوارئ

طــورت اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت IACS توجهــاً يوضــح التدخــالت املطلــوب تنفيذهــا واخلدمــات املطلــوب توفيرهــا 
للناجــني واملتضرريــن مــن األحــداث الطارئــة واألزمــات. والتــي تســتوجب التنســيق والتعــاون املشــترك بــني كافــة اجلهــات والشــركاء، ويوضــح 
املعاييــر التــي يجــب اإللتــزام بهــا لتنفيــذ هــذه التدخــالت. هــو هــرم التدخــل اخلــاص بدعــم الصحــة النفســية واملعافــاة يوضــح أولويــات 

التدخــل يف حــاالت الطــوارئ.



1213

“هرم التدخل الخاص بدعم الصحة النفسية والمعافاة
)نفس-اجتماعية( في حاالت الطوارئ

1- األمن واخلدمات األساسية: 

»ينبغــي توفيــر احليــاة الكرميــة مــن خــالل نشــر أو اســتعادة األمــن وســالمة احلكــم، وتوفيــر اخلدمــات التــي تلبــي االحتياجــات األساســية 
املاديــة )املــأكل واملــأوى، واملشــرب، والرعــاة الصحيــة األساســية والســيطرة علــى األمــراض املعديــة(. ويف معظــم حــاالت الطــوارئ يقــوم 
املتخصصــون يف قطاعــات مثــل الغــذاء، والصحــة، واإليــواء، واخلدمــات األساســية بتوفيــر هــذه اخلدمــات. بينمــا تتمثــل اســتجابة الصحــة 
النفســية واملعافــاة )النفس-اجتماعيــة( للحاجــات األساســية واألمــن، يف الدعــوة لضمــان توفيــر هــذه اخلدمــات مــن قبــل اجلهات املســؤولة، 
وتوثيــق تأثيــر هــذه اخلدمــات علــى الصحــة النفســية، واملعافــاة )النفــس - اجتماعيــة(، وتأثيرهــا علــى اجلهــات اإلنســانية لتقــدمي هــذه 
اخلدمــات بطريقــة ترتقــي بالصحــة النفســية واملعافــاة )النفــس اجتماعيــة( يجــب توفيــر هــذه اخلدمــات الرئيســة بأســاليب أمنــة، ومناســبة 

للمجتمــع بحيــث حتفــظ كرامــة املواطنــني و تدعــم املســاعدات االجتماعيــة احملليــه، وتســتنهض الشــبكات االجتماعيــة.

2- املساعدات العائلية واملجتمعية:

يُبــرز املســتوى التالــي اســتجابة جماعــة مــن النــاس ذات عــدد محــدود، تتمتــع بالقــدرة علــى احملافظــة علــى معافاتهــا )النفس-اجتماعيــة( 
والصحــة النفســية إذا تيســر لهــا أن حتظــى مبســاعدات مجتمعيــة، وعائليــة، فضــال عــن التمتــع بالعيــش يف بيئــة أمنــة.

مــن أمثلــة املســاعدات املقدمــة يف هــذا الصــدد مراســم التعــايف املجتمعــي ونشــر املعلومــات اخلاصــة باألســاليب اإليجابيــة الفعالــة، وبرامــج 
تبنــي املســاعدة، وتوفــر إمكانيــات احلصــول علــى التعليــم الســليم والبنــاء علــى املســتوى الرســمي وغيــر الرســمي، وخلــق فــرص عمــل، و 

تنشــيط جهــود الدعــم االجتماعــي يف املجتمــع مثــل تلــك املقدمــة مــن خــالل اجلمعيــات النســائية ونــوادي الشــباب.

3- املساعدات املركزة وغير املتخصصة:

يكــون عــدد اجلماعــة املعنيــة يف هــذا املســتوى أقــل مــن ســابقه. حيــث يشــمل هــذا املســتوى مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى 
تدخــالت فرديــة أو عائليــة أو جماعيــة أكثــر تركيــزاَ مــن أشــخاص مدربــني يعملــون حتــت إشــراف غيرهــم. فقــد يحتــاج ضحايــا العنــف 
املرتكــز إلــى النــوع االجتماعــي إلــى مزيــج مــن املســاعدة املعنويــة واملعيشــية مــن العاملــني املجتمعــني، ويتضمــن هــذا املســتوى أيضــا 

ــة املبتدئــني. ــي يقدمهــا أخصائيــني الرعاي ــة الصحــة النفســية الت ــة الســيكولوجية، وخدمــات رعاي اإلســعافات األولي

4- اخلدمات التخصصية:

اخلدمــات التخصصيــة تأتــي علــى قمــة الهــرم، وتتمثــل يف تقــدمي دعــم إضــايف إلــى نســبة محــدودة مــن املجتمــع، تأتــي مــن معانــاة غيــر 
ــاة  ــى مســتوى احلي ــة عل ــات هائل ــي رمبــا واجهــوا صعوب ــة، بالرغــم مــن عناصــر الدعــم املذكــورة يف املســتويات األخــرى، ممــا يعن محتمل
اليوميــة. وينبغــي أن يشــمل الدعــم املقــدم يف هــذا الســياق عناصــر دعــم ســيكولوجية ونفســية لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
نفســية حــادة، وذلــك إذا جتــاوزت احتياجاتهــم اخلدمــات الصحيــة األوليــة العامــة القائمــة بالفعــل. ويســتلزم هــذا النــوع مــن املشــكالت 
أحــد احللــنّي اآلتيــني: )1( االســتعانة باخلدمــات التخصصيــة )إن وجــدت(. )2( البــدء يف عقــد دورات تدريبيــة وإشــرافية طويلــة املــدى 
ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة األولية/العامــة. برغــم انخفــاض النســبة التــي حتتــاج إلــى مثــل هــذه النوعيــة مــن اخلدمــات التخصصيــة، 
إال أن عــدد أصحــاب االحتياجــات الكبيــرة التــي تتطلــب تقــدمي خدمــات تخصصيــة يبلــغ عــدة آالف يف معظــم حــاالت الطــوارئ الكبــرى.
إن الطبيعــة اخلاصــة لــكل حالــة طــوارئ، تنــوع الســياقات الثقافيــة، واالجتماعيــة، والتاريخيــة، يجعــالن مــن الصعــب حتديــد قواعــد جامعــة 

ألفضــل املمارســات العملية”.)اللجنــة املشــتركة بني الــوكاالت، 2007(.

اإلسعاف النفسي األولي

يحتــاج الناجــني واملتضرريــن مــن األحــداث الطارئــة والصادمــة إلــى إطــار مرافــق داعــم قــادر علــى توفيــر الرعايــة واالنتبــاه خــالل الفتــرة 
ــل  ــة للتعام ــة والبعدي ــم باملصــادر القريب ــة وربطه ــم الداخلي ــم واســتخدام إمكانياته ــز قدراته ــى تعزي ــل عل ــوع احلــدث يعم ــن وق ــى م األول
ومواجهــة تأثيــرات احلــدث ســواء علــى املســتوى النفســي أو املســتويات األخــرى. فاإلســعاف النفســي األولــي يعمــل علــى توفيــر إطــار يقــدم 

الدعــم والرعايــة واالنتبــاه الحتياجــات هــؤالء الناجــني واملتضرريــن.
اإلســعاف النفســي األولــي يقــدم الدعــم واملســاعدة اإلنســانية كاســتجابة ســريعة خــالل أيــام لألفــراد واملجتمعــات املتأثــرة مــن األحــداث 
الطارئــة، والكــوارث، واألحــداث الصادمــة، ســواء تلــك التــي مــن صنــع اإلنســان أو تلــك الناجتــة عــن الطبيعــة. حيــث يهــدف اإلســعاف 
ــة، ويأخــذ بعــني  ــز قدراتهــم وإمكانياتهــم الداخليــة واألســرية واملجتمعي ــى جتــاوز هــذه األحــداث بتعزي األولــي إلــى مســاعدة األفــراد عل
اإلعتبــار الظــروف واالحتياجــات املختلفــة عنــد تقــدمي املســاعدة والدعــم، ويعــزز أطــر الدعــم األســرية واملجتمعيــة ويربطهــم باملصــادر 

احملليــة.
يولــي اإلســعاف النفســي األولــي اهتمــام ورعايــة خاصــة لألفــراد والفئــات ذات االحتياجــات اخلاصــة مثــل األطفــال،و كبــار الســن، وذوي 
اإلعاقــة، واملرضــى النفســيني، واملرضــى بأمــراض مزمنــة، واألســرى الســابقني، واجلرحــى. كمــا للمجتمعــات واملجموعــات التــي تعانــي مــن 

التهميــش والفقــر لوجــود احتياجــات خاصــة قــد ال يحتاجهــا بقيــة األفــراد واملجتمعــات.

األمن والخدمات األساسية

المساعدات االجتماعية والعائلية

المساعدات
غير المتخصصة المركزة

الخدمات
التخصصية
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ما هي اإلسعافات النفسية األولية؟

»وفقــا ملشــروع ســفير )Sphere( )2011( واللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت )IASC )2007 فــإن اإلســعافات األوليــة النفســية 
تشــير إلــى اســتجابة إنســانية داعمــة ألشــخاص يتعرضــون للمعانــاة ويحتاجــون إلــى الدعــم. وتتضمــن اإلســعافات األوليــة النفســية 

احملــاور اآلتيــة:
تقدمي الرعاية واملساندة العملية من دون تطفل.	 
تقدير االحتياجات واملخاوف.	 
مساعدة الناس على تلبية االحتياجات األساسية )مثل، الغذاء واملاء واملعلومات(.	 
اإلصغاء إلى الناس، وبدون ممارسة الضغط عليهم كي يتحدثوا.	 
طمأنة الناس وتهدئتهم.	 
مساعدة الناس على الوصول إلى املعلومات واخلدمات والدعم االجتماعي.	 
حماية الناس من التعرض ملزيد من األذى.« )منظمة الصحة العاملية، مؤسسة رضوخ احلرب، مؤسسة الرؤيا العاملية، 2011( 	 

من املهم االنتباه وعدم اخللط بني اإلسعاف النفسي األولي وتدخالت أخرى، فاإلسعاف النفسي األولي:

ال يهدف إلى تقدمي عالج متخصص أو تشخيص وتنميط وتقييم االضطرابات أو األمراض النفسية.

ال يهدف إلى احلصول على معلومات عن األحداث الصادمة واخلسائر.

خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي ليســت احتيــاج لــكل شــخص تعــرض حلــدث صــادم )العديــد مــن األفــراد واملجموعــات تســتطيع جتــاوز 
هــذه األحــداث بقدراتهــا الداخليــة ومصــادر الدعــم املجتمعيــة(.

ال يرغب جميع املتضررين أو الناجني باحلصول على خدمات اإلسعاف النفسي األولي ويجب احترام ذلك.

مبادئ اإلسعاف النفسي األولي

عنــد تقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي يجــب األخــذ بعــني اإلعتبــار املبــادئ التــي تضمــن االســتجابة اإلنســانية التــي حتافــظ علــى كرامــة 
وحقــوق األفــراد واجلماعات،باإلضافــة إلــى االحتياجــات الثقافيــة واملجتمعيــة املختلفــة. وتقــدم مــن أشــخاص لديهــم معرفــة ودرايــة كافيــة 
ــي يجــب ضمــات  ــد تقــدمي اإلســعاف النفســي األول ــه عن ــي بشــكل ال يضمــن الضــرر واإلســاءة، وعلي باجــراءات اإلســعاف النفســي األول

احملافظــة علــى املبــادىء التاليــة:

احترام السالمة والكرامة واحلقوق

ــون  ــن يقومــ ــني الذيــ ــوق األشــخاص الناجــ ــة وحقــ ــالمة وكرامــ ــرم ســ ــرق حتتــ ــرف بطــ ــات بالتصــ ــي/ات اخلدمــ ــع مقدمــ ــزم جميــ يلتــ
مبســــاعدتهم، وتنطبــــق املبــــادئ التاليــــة علــــى أي شــــخص أو مؤسســــة معنيــــة باالســــتجابة اإلنســانية:

السالمة

جتنــب تعريــض األشخاص ملزيــد مــن اخلطــر أو األذى نتيجــة اجــراءات التدخــل املتبعــة، فيتــم التأكــد مــن أن يكــون البالغــني واألطفال 
بأمــان، وحمايتهــم مــن األذى اجلســدي أو النفســي.

الكرامة

معاملــــة النــــاس باحتــــرام وبحســــب ثقافتهــــم وأعرافهــــم االجتماعيــة واحملافظــة علــى كرامتهــــم اإلنسانية أثنــاء التعامــل معهــم وتقــدمي 
اخلدمــــات لهــــم، بغــــض النظــــر عــــن العمــــر أو اجلنــــس أو الديــن أو اخللفيــة االجتماعيــة أو الثقافيــة أو االقتصــادية.

احلقوق

التأكــــد مــــن إمكانيــــة حصــــول النــــاس علــــى املســــاعدات بشــــكل منصــــف وبــــدون متييــــز. ومســــاعدة النــــاس علــــى حتصيــــل حقوقهــــم 
والوصــــول إلى الدعــــم املتوفــــر والتصــــرف علــــى أســــاس املصلحــــة الفضلــــى ألي شــــخص يتــــم العمــــل معه/هــــا وعــــدم التحيــــز بغــــض 

النظــــر عــــن عمره/هــــا أو جنســــه/ها أو خلفيته/هــــا.«

البناء على القدرات املتاحة

»االميــان مبوجــودات وقــدرات ومــوارد الناجــني والبنــاء عليهــا عنــد تنفيــذ تدخــالت اإلســعاف النفســي األولــي .فمقدمــي اإلســعاف النفســي 
األولــي يؤمنــون أن الناجــني مــن األزمــات واألحــداث الطارئــة والصادمــة لديهــم مــن القــدرات الداخليــة واملصــادر املجتمعيــة التــي يجــب 

االنتبــاه لهــا، وتعزيــز اســتخدامها مــن قبــل الناجــني ملســاعدتهم يف التعــايف والتعامــل مــع تأثيــرات احلــدث.

الشمولية يف تقدمي اخلدمات:

النظــر لكافــة احتياجــات الناجــني والتنســيق مــع كافــة اجلهــات لتأمــني االحتياجــات املطلوبــة نتيجــة احلــدث الطــارئ، والعمــل مــع كافــة 
اجلهــات لتقــدمي خدمــات كاملــة متوزأنــة تتناســب مــع احتياجــات وظــروف الناجــني.

عدم التعارض واالزدواجية:

التنسيق بني مقدمي اخلدمات لضمان عدم تعارض تقدمي اخلدمات.

احترام الثقافة والعادات والقيم املجتمعية:

يعمــل مقدمــي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي علــى فهــم ثقافــة وعــادات وقيــم املجتمعيــة للناجــني وتقــدمي اخلدمــات التــي تتالئــم مــع 
هــذه الثقافــة والقيــم املجتمعيــة  حيــث يعمــل مقدمــي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي علــى تعزيــز الثقافــة والقيــم والعــادات املجتمعيــة 

اإليجابيــة التــي تســاعد الناجــني علــى عمليــة التعــايف والتعامــل مــع تأثيــرات احلــدث واألزمــة.

عدم التسبب باإلساءة وااليذاء:

يعمــل مقدمــي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي علــى ضمــان تقــدمي اخلدمــات بطريقــة ال تشــكل أي إســاءة أو ضــرر للناجــني، وعليــه 
فــأن كل مقدمــي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي يتــم تدريبهــم وتأهيلهــم مبنهجيــات وطريــق عمــل اإلســعاف النفســي األولــي ويضمنــوا 

عنــد تنفيــذ اخلدمــات والتدخــالت مــا يلــي:
تقدمي خدمة مالئمة ثقافياً واجتماعياً للناجني بدون تطفل أو إجبار.	 
حق الناجني يف قبول أو رفض اخلدمة.	 
عدم استغالل عالقاتهم مع الناجني ألهداف شخصية.	 
احملافظة على السرية واخلصوصية للناجني.	 

)مبــادئ اإلســعاف النفســي األولــي مقتبــس مــن الضوابــط اإلرشــادية للصحــة العقليــة والدعــم )النفس-اجتماعــي( يف حــاالت الطــوارئ 
-اللجنــة املشــتركة بــني الوكالــة- (.
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الفصل الثاني 

التدخل باألحداث الطارئة في المدارس الفلسطينية

واقع التعليم في فلسطين 

كان عــدد الطلبــة الذيــن التحقــوا  بالعــام الدراســي احلالــي 2019/2018 حســب إحصائيات وزارة التربيــة والتعليم العالي هو 1،253،2378 
طالــب وطالبــة وهــم موزعــني علــى 2998 مدرســة يف الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة، وهذه األعداد بازدياد مســتمر.
يواجه هؤالء الطالب العديد من االنتهاكات واالعتداءات بحقهم نتيجة اجراءات وسياسات جيش االحتالل االسرائيلي.

فقــد أوضــح التقريــر الســنوي لالنتهــاكات االســرائيلية املرصــودة بحــق العمليــة التعليميــة للعــام 2017 والتــي أصدرتــه اإلدارة العامــة 
للمتابعــة امليدانيــة يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، االنتهــاكات االســرائيلية بحــق الطــالب وقــد جــاءت بالشــكل التالــي: 

ــل  ــداءات مــن قب ــا  العت ــا ومعلمــة وموظف ــة و 4929 معلم ــب وطالب ــى 2017/12/31 تعــرض 80279 طال ــرة 2017/1/1 وحت »خــالل فت
االحتــالل حيــث تنوعــت مــا بــني )استشــهاد وجــرح واعتقــال واحتجــاز واالقامــة اجلبريــة، وتأخيــر علــى احلواجــز واحلرمــان مــن الوصــول 
اآلمــن للمــدارس مــن خــالل إغــالق احلواجــز والبوابــات وإقامــة احلواجــز الطيــارة( فيمــا تعرضــت 95 مدرســة بواقــع 352 اعتــداء علــى 
االقــل خــالل الفتــرة املذكــورة العتــداءات منهــا: اقتحــام وإطــالق الرصــاص احلــي واملطــاط والغــاز وإحلــاق اخلســائر املاديــة باملــدارس 
وتعطيــل الــدوام ســواء كان بشــكل كلــي أو جزئــي وإصــدار اخطــارات وقــف عــن العمــل والهــدم بحــق املــدارس.« )وزارة التربيــة والتعليــم 

ــي ، 2018( العال
»علمــاً أن عــدد الشــهداء بلــغ تســعة طــالب خمســة منهــم ذكــور وأربــع إنــاث، وبلــغ عــدد  الطلبــة املعتقلــون 312 طالــب وطالبــة منهــم خمســة 
طالبــات و307 ذكــور، و135 طالــب قيــد االعتقــال و177 مت االفــراج عنهــم، وقــد بلــغ عــدد اجلرحــى مــن الطلبــة 603 وبلــغ عــدد اجلرحــى 

مــن املعلمــني واإلداريــني 55.« )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي »االدارة العامــة للمتابعــة امليدانيــة«،  2018( 
ــا  »تأثــرت 51 مدرســة بســبب اجلواجــز العســكرية وإغــالق البوابــات االلكترونيــة أدت إلــى تأخيــر 1029 معلمــا ومعلمــة و 26808 طالب
ــي 31 مدرســة بواقــع 64  ــدوام جزئ ــا ال ــي تعطــل فيه ــدارس الت ــغ عــدد امل ــة، وقــد بل ــى هــدر 3589.5 حصــة صفي ــة، ممــا أدى إل وطالب
اعتــداء. وأســفر ذلــك عــن هــدر 2343 حصــة تعليميــة، وقــد بلــغ عــدد املــدارس التــي تعطــل فيهــا الــدوام بشــكل كلــي 23 مدرســة بواقــع 
42 يــوم تعليمــي، وأســفر ذلــك عــن هــدر 3126 حصــة تعليميــة، وقــد مت تســليم 17 إخطــار ل 15 مدرســة منهــا ووقــف بنــاء وأوامــر هــدم 

وإزالــة بنــاء وتنفيــذ هــدم.« ) وزارة التربيــة والتعليــم العالــي »اإلدارة العامــة للمتابعــة امليدانيــة«، 2018( 
»اجــراءات االحتــالل مــن خــالل إغــالق احلواجــز وإغــالق املناطــق بإوامــر عســكرية وإعاقــة مــرور الطلبــة واملعلمــني، ومهاجمــة واقتحــام 
ــى  ــة للمســتوطنني إدى ال ــدوام؛ إلقامــة االحتفــاالت الديني ــل ال ــة واملســيلة للدمــوع وتعطي ــل الصوتي املــدارس، وإطــالق الرصــاص والقناب

ــة«، 2018( ــي »اإلدارة العامــة للمتابعــة امليداني ــم العال ــة والتعلي ــة.« )وزارة التربي ــاع 9153.5 حصــة تعليمي ضي
يوضــح مــا ســبق حجــم األحــداث الصادمــة واالنتهــاكات بحــق الطالــب الفلســطيني؛ حيــث يتــم إجبــار آالف األطفــال علــى املــرور باحلواجــز 
العســكرية وبوابــات اجلــدار يوميــاً للوصــول إلــى مدارســهم، األمــر الــذي يتــرك أثــراً نفســياً واضحــاً عليهــم. وقــد أظهــرت دراســة قــام بهــا 
املركــز الفلســطيني لإلرشــاد حــول تأثيــر اجلــدار علــى األطفــال »أنــه كلمــا زاد تعــرض األطفــال واملراهقــني للجــدار زادت إمكانيــة تطويــر 
عالمــات نفســية مختلفــة عنــد األطفــال واملتمثلــة يف: صعوبــة يف النــوم، الشــعور بــأن شــيء ســيحدث دون معرفــة الســبب، البــكاء املتواصــل، 
صعوبــة يف التركيــز. أمــا بالنســبة للمراهقــني ظهــرت عالمــات العدوانيــة، اســتخدام العنــف اللفظــي، ذكريــات ســيئة مرتبطــة باجلــدار، 

أحــالم وكوابيــس ليليــة« )النشاشــيبي، 2007(.
وقــد أظهــرت دراســة حــول آثــار هــدم املنــازل علــى األطفــال الفلســطينني وعائالتهــم، وجــود تأثيــرات عاليــة علــى الصحــة النفســية 
لألطفــال نتيجــة لهــدم بيــت العائلــة، متثلــت يف: »انســحابية، شــكاوى جســدية، قلــق واكتئــاب )كثــرة البــكاء، اخلــوف مــن الذهــاب للمدرســة، 
الشــعور بالذنــب، العصبيــة(، مشــاكل اجتماعيــة )صعوبــة يف التعامــل مــع األطفــال اآلخريــن، التعلــق بالكبــار، التصــرف بشــكل يالئــم ســناً 

أصغــر، تفضيــل املكــوث مــع أطفــال أصغــر ســناً( مشــاكل يف التفكيــر، ســلوكيات عنيفــة.« )ســرو، 2009(

منهجية التدخل باإلسعاف النفسي األولي

طــورت منظمــة الصحــة العامليــة واخــرون )2011( منهجيــة للتدخــل باإلســعاف النفســي األولــي التــي تعتمــد علــى ثــالث محــاور أساســية 
بالشــكل التالــي:

اربطوااستمعوا                                      أنظروا                                                                     

هذه املنهجية تساعد يف توجهه وإرشاد مقدمي خدمات اإلسعاف النفسي األولي بالشكل التالي:
كيفية التعامل والتدخل مع الناجني يف حاالت الطوارئ.	 
تفهم احتياجات الناجني.	 
تنفيذ تدخل يالئم احتياجات الناجني ويبني على قدارتهم.	 
تنفيذ تدخل يأخذ بعني االعتبار اآلمان ملقدمي اخلدمات وللناجني.	 
ربط الناجني بخدمات فعالة.	 

اربطوااستمعواأنظروا

التحقــق مــن األمــن واآلمــان: فحــص األمــن 
ــة مقدمــي اخلدمــات  ــق بإمكاني ــان املتعل واآلم
التدخــل وتقــدمي خدمــات اإلســعاف النفســي 
األولــي بــدون تعرضهــم أو وجودهــم يف مــكان 
خطــر، األمــن واآلمــان ملقدمــي اخلدمــات أمــر 
هــام وضــروري لــذا يعمــل مقــدم اخلدمــة علــى 
تفقــد الظــروف واألوضــاع للتأكــد مــن إمكانيــة 
ــى تقــدمي التدخــل يف  التدخــل، كمــا يعمــل عل

مــكان آمــن أيضــا للناجــني.
يحتاجــون  الذيــن  األشــخاص  مــن  التحقــق 
إلــى خدمــات أساســية وســريعة وطارئــة: مثــل 
إلــى  يحتاجــون  جرحــى  أو  مصابــني  وجــود 
خدمــات طبيــة طارئــة، وجود ناجــني موجودين 
توفــر  عــدم  مثــل  مالئمــة  غيــر  ظــروف  يف 
مســكن مالئــم أو التواجــد يف مــكان خطيــر. 
ــداء  ــل حتــت خطــر اإلســاءة واالعت وجــود طف
ــة  ــى حماي ــاج إل ــة يحت واإلهمــال وســوء املعامل
ــة  ــات ذات العالق ــي التنســيق مــع اجله وبالتال

التــي تســتطيع تقــدمي هــذه اخلدمــات 
التحقــق مــن األشــخاص الذيــن يظهــرون ردود 
ــع األطــر  األســرية  ــرة: التنســيق م ــل خطي فع
واملجتمعيــة واملؤسســات املتخصصــة لتقــدمي 

ــر احتياجاتهــم. ــة والتدخــل وتوفي الرعاي

حتديــد األشــخاص الذيــن يحتاجــون 
إلــى دعــم: بنــاء عالقــة مــع الناجــني 
أدواركــم،  أنفســكم،  عــن  التعريــف 
الســؤال عن إمكانية تقدمي املســاعدة، 
آمــن  مــكان  يف  واحلديــث  التواصــل 
يوفــر خصوصيــة ومســاعدة الشــخص 
علــى الشــعور باالرتيــاح، واحملافظــة 
علــى ســالمة الناجــني واالبتعــاد عــن 
التعــرض  مــن  وحمايتهــم  اخلطــر 

اإلعــالم. لوســائل 
ــد احتياجــات الناجــني: ســؤال  حتدي
وعــدم  احتياجاتهــم  عــن  الناجــني 
االفتــراض أنهــا معروفــة، مســاعدة 

الناجــني علــى ترتيــب أولوياتهــم.
ومســاعدتهم  للناجــني  االســتماع 
البقــاء  بالهــدوء:  الشــعور  علــى 
بالقــرب مــن الناجــني، عــدم الضغــط 
علــى الشــخص كــي يتكلــم، االســتماع 
باحلديــث،  رغبــوا  حــال  يف  لهــم 
يف  بالهــدوء  للشــعور  مســاعدتهم 
واحلــرص  بالضيــق  الشــعور  حــال 

وحيديــن. يبقــوا  أال  علــى 

تلبيــة االحتياجــات األساســية والوصــول إليهــا: مســاعدة 
األشــخاص علــى الوصــول إلــى االحتياجــات األساســية 
مــن مــأكل، مشــرب، مالبــس، أدوية...الــخ، ربــط الناجــني 
جتــاوز  أو  إهمــال  عــدم  ضمــان  املتوفــرة،  باخلدمــات 

الضعفــاء. احتياجــات األشــخاص 
مســاعدة الناجــني علــى التكيــف: مــن خالل حتديــد مصادر 
الدعــم يف حياتهــم مثــل األصدقــاء أو أفــراد العائلــة الذيــن 
بإمكانهــم املســاعدة يف الوضــع احلالــي، تقــدمي اقتراحــات 
عمليــة للنــاس لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بهــم )اشــرح 
خدمــات  علــى  للحصــول  التوجــه  ميكــن  التــي  للجهــات 
محــددة، اعطــي أرقــام هواتــف، أســماء، مواقــع، ووضــح 

ــي ميكــن توفيرهــا.( طبيعــة اخلدمــات الت
مــع  التكيــف  كيفيــة  يف  للتفكيــر  الناجــني  مســاعدة 
أوضــاع صعبــة يف املاضــي، مســاعدتهم علــى اســتخدام 
الناجــني  مســاعدة  احلاليــة  األوضــاع  يف  الطــرق  هــذه 
علــى اســتخدام اســترايجيبات تكيــف إيجابيــة وجتنــب 

الســلبية  االســتراتيجيات 
تقدمي املعلومات: تقدمي املعلومات حول احلادثة، 

واألسرة، واألصدقاء، واخلدمات وكيفية احلصول عليها 
الربــط بالدعــم االجتماعــي: مســاعدة العائــالت للبقــاء معــا 
خاصــة األطفــال، مســاعدة الناجــني للتواصــل مــع األصدقــاء 
املمارســات  مــع  للتواصــل  مســأندتهم  احمليطــة،  واألطــر 

ــات. ــع األزم ــل م ــى التعام ــي تســاعدهم عل ــة الت االجتماعي

إنهاء التدخل 
إعالم الناجني أنه سيتم إنهاء التدخل وفحص جاهزيتهم لإلنهاء.	 
تطوير خطة مع الناجني الستمرار حياتهم.	 
توضيح طرق املتابعة والتواصل مع مقدمي اخلدمات.	 
توضيح متى وكيف ميكن اللجوء لكم يف حال احلاجة لذلك.	 

)منهجيــة اإلســعاف النفســي األولــى مقتبســه مــن دليــل منظمــة الصحــة العامليــة، مؤسســة رضــوخ احلــرب، مؤسســة الرؤيــا العامليــة، 
اإلســعاف النفســي األولــي، دليــل العاملــني يف امليــدان 2011(
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وقــد أظهــرت نفــس الدراســة الســابقة معانــاة املراهقــني مــن عالمــات نفســية نتيجــة تعرضهــم لتجربــة هــدم البيــوت، وميكــن تلخيصهــا 
كاآلتــي: عالمــات مــا بعــد الصدمــة، الشــعور بعــدم احلصــول علــى الدعــم االجتماعــي.« )ســرور، 2009(.

مــرور األطفــال بتجربــة هــدم البيــت وفقدانــه يؤثــر علــى قدراتهــم األكادمييــة، »بعــد الهــدم أشــار األطفــال إلــى قلــة االهتمــام باملدرســة 
والتعليــم.« )املركــز الفلســطيني لإلرشــاد، ســكرتاريا حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ، مركــز القــدس للمســاعدة القانونــي، 

.)2017
ــر  ــك بحســب تعبي ــال بالعجــز، اخلــوف، الرعــب، الصدمــة، والشــعور باخلســارة.« وذل ــال مشــاعرهم خــالل االعتق أيضــاً »وصــف األطف
مجموعــة مــن األطفــال يف منطقــة ســلوان القــدس« )املركــز الفلســطيني لإلرشــاد، ســكرتاريا حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ، 

مركــز القــدس للمســاعدة القانونــي، 2017(.
ميكــن االســتنتاج أن الطالــب الفلســطيني يعيــش معانــاة نفســية تؤثــر بشــكل جــدي علــى أدائــه وقدراتــه التعليميــة، األمــر الــذي يضــع وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية أمــام مســؤولية ضخمــة ليــس فقــط يف توفيــر تعليــم نوعــي ومنافــس بــل يف التعامــل مــع األســباب 

التــي تؤثــر علــى قــدرة الطالــب باالســتمرار والتفاعــل مــع العمليــة التعليميــة.

األزمة المدرسية

»تعبــر عــن حــدث أو موقــف حــرج ينطــوي علــى نتائــج خطيــرة تتطلــب اســتجابة ومواجهــة فورية،.وتعــرف أيضــاً علــى أنهــا نقطــة حتــول 
غيــر عاديــة، تتمثــل يف مواقــف تتعــرض لهــا املدرســة بهيئتهــا التدريســية وطالبهــا بصــورة مفاجئــة بشــكل يصعــب التنبــؤ بــه، وتتالحــق 
فيهــا األحــداث بســرعة وينجــم عنهــا درجــة مرتفعــة مــن القلــق والتوتــر مــن جميــع أفــراد املدرســة، ممــا يســتدعي التدخــل اخلارجــي حلــل 

األزمــة.

أنواع األزمات التي ميكن أن تتعرض لها املدارس

ــار  ــل حــدوث زالزل، أو براكــني، أو انتشــار مــرض معــدي، أو حــدوث موجــة غب ــا، مث ــي ال دخــل لإلنســان فيه ــة: وهــي الت أزمــات طبيعي
شــديدة، أو موجــة بــرد وأمطــار غزيــرة وأعاصيــر، ونحــو ذلــك.

أزمــات بشـريـــة: وهــي مــن صنــع اإلنســان مثــل حــوداث الســير، العنــف املجتمعــي، ووجــود احتــالل ومــا يترتــب عليــه مــن اجــراءات احتالليــة 
قمعيــة مــن اقتحامــات والقتــل واالعتقــال وهــدم البيــوت.

خصائص األزمة المدرسية

أن األزمــة الطارئــة التــي حتــدث باملــدارس تتســم بأنهــا موقــف ميثــل تهديــد يــؤدي إلــى اضطــراب اليــوم الدراســي والعمليــة األكادمييــة، 
لذلــك مــن الضــروري إدراك هــذه اخلصائــص، ومــن ثــم االســتعداد اجليــد ملواجهتهــا. وتتســم األزمــات التي حتدث يف املــدارس باخلصائص 

التاليـة:
عدم توقع احلدث.	 
توقف أو اضطراب البرنامج الطبيعي والروتيني لليوم الدراسي بشكل كلي أو جزئي 	 
يشعر املدراء فى موقف األزمة أنهم يفقدون السيطرة على بيئة املدرسة.	 
احلاجة للتدخل الفوري ملواجهة هذا املوقف.	 
التهديد بوجود خطر كامن.	 
حتمل يف طياتها التهديد حلاجات الفرد من األمن واالستقرار.	 
حتــدث اضطرابــات نفســية واجتماعيــة وســلوكية يف العالقــات اإلنســانية.« )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي« اإلدارة العامــة لإلرشــاد 	 

والتربيــة اخلاصــة »(

اإلسعاف النفسي في المدارس

يتــم تنفيــذ اإلســعاف النفســي األولــي يف املــدارس مــن قبــل فريــق الدعــم واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء بعــد إعــالن 
رئيــس/ة الفريــق )رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة( حالــة الطــوارئ وتوجيــه الفريــق للتدخــل يف املدرســة ويقــوم الفريــق بالعمــل 

مــع الطــالب والهيئــات التدريســية )جماعــي وفــردي( مســتخدمني تقنيــات اإلســعاف النفســي األولــى.
يف أغلــب األوقــات يقــوم الفريــق بالتدخــل اجلماعــي مــع الطــالب والهيئــات التدريســية، ولكــن ميكــن أن يقــوم بتنفيــذ لقــاءات فرديــة بحســب 

احلاجــة وظــروف احلــدث الطــارئ، وواقــع وظــروف املدرســة، واحتياجــات الناجــني. ويتــم أخــذ هــذا القــرار بالتنســيق مــع رئيــس الفريــق.
التدخــل باإلســعاف النفســي األولــي يف املــدارس خــالل 72 ســاعة يف حــال توفــر األمــن واآلمــأن بنــاًء علــى نظــام اســتدعاء الفريــق 
)أنظــر/ي القســم اخلــاص باســتدعاء فريــق الدعــم واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء(، وتنفيــذ لقاءيــن كحــد أدنــى 
علــى أن ينفــذ اللقــاء االولــى خــالل 72 ســاعة واللقــاء الثانــي بعــد أســبوع إلــى أســبوعني. ويتــم حتديــد احلاجــة إلــى لقــاءات متابعــة أخــرى 
بعــد انتهــاء اللقــاءات. يعمــل خاللهــا أعضاء/عضــوات الفريــق علــى مســاعدة الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــات التدريســية لفهــم 
املشــاعر نتيجــة احلــدث الطــارئ، ومســاعدتهم الســتخدام مصادرهــم الداخليــة وتعزيزهــا يف مواجهــة احلــدث. والعمــل علــى مســاعدتهم 
ــاج إلــى  ــاة الروتينيــه، حتديــد أي احتياجــات أخــرى حتت لفحــص أطــر الدعــم والتواصــل مــع احمليــط االجتماعــي، دعمهــم للرجــوع للحي

تدخــل مختــص وربطهــم بهــذه اخلدمــات.

اإلرشادات لتقدمي اإلسعاف النفسي األولي يف املدرسة:

اجمع/ي املعلومات عن مدى توفر األمن واآلمان يف املدرسة.	 
افحص/ي مدى مالئمة تنفيذ تدخالت اإلسعاف النفسي األولي يف املدرسة من حيث اآلمان واخلصوصية للطالب.	 
ساعد/ي الهيئة التدريسية يف تهدئة الطالب واحملافظة على النظام العام والسالمة.	 
قرر/ي مع رئيس الفريق طريقة التدخل املناسبة، جماعي أم فردي.	 
عرف/ي الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية عن نفسك والفريق الذي تعمل به.	 
وضح/ي للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية هدف وجودك وعالقته باحلدث الطارئ الذي تعرضوا له.	 
وضــح/ي للطــالب وأعضــاء الهيئــة التدريســية أن الهــدف مــن وجــودك هــو مســاعدتهم للتعامــل مــع احلــدث الطــارئ، واطلــب/ي منهــم 	 

األذن للعمــل معهــم واحــرص علــى احلصــول علــى موافقتهــم.
اطلــب/ي مــن الطــالب وأعضــاء الهيئــة التدريســية احلديــث عــن يومهــم، وصــف وضعهــم اليــوم، اســتمع لهــم بانتبــاه وتعاطــف، )ميكــن 	 

أن يقــوم الطــالب األصغــر ســناً بوصــف وضعهــم مــن خــالل الرســم(.
ــة 	  ــق الثق ــي تســاهم يف خل ــني الت ــر بعــض القوان ــى تطوي ــة التدريســية عل ــع الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئ اعمــل/ي بالشــراكة م

ــم. والراحــة بينه
نفــذ/ي الفعاليــات التــي تســاعد الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية للتعبيــر عــن مشــاعرهم بــدون توجيــه احلديــث عــن 	 

احلــدث، احتــرم رغبــة مــن ال يرغــب باملشــاركة.
قم/قومي دائماً بتقدمي عبارات الدعم والتعاطف واعمل مع بقية أفراد املجموعة للتعاطف مع بعضهم البعض.	 
ســاعد/ي الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية لفهــم تأثيــر احلــدث عليهــم وطبيعــة املشــاعر التــي ميــرون بهــا نتيجــة 	 

ــم. ــني ملشــاركة هــذه املشــاعر معه ــة إيجــاد مقرب احلــدث وأهمي
حــدد/ي االحتياجــات واملســاعدات التــي يحتاجهــا الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية نتيجــة احلــدث الطــارئ، ونســق مــع 	 

إدارة املدرســة أو رئيــس/ة الفريــق للتنســيق مــع اجلهــات األخــرى لتوفيرهــا.
انتبــه/ي لتطويــر الطــالب أو أعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية أي عالمــات نفســية أو ســلوكية تســتدعي االنتبــاه، وحــاول/ي تقييــم 	 

هــذه العالمــات بــدون إلصــاق وصمــة لهــم، وتأكــد/ي مــن احلاجــة خلدمــة متخصصــة واعمــل/ي علــى التنســيق وربــط الطالــب أو 
املعلــم بهــذه اخلدمــات بعــد إعــالم رئيــس/ة الفريــق 

تأكــد/ي مــن عــدم تعــرض الطــالب لالعتــداء واإلســاءة واإلهمــال نتيجــة احلــدث الطــارئ ويف حــال اكتشــاف تعــرض أي مــن الطــالب 	 
لهــذه الظــروف اعلــم/ي مباشــرة رئيــس/ة الفريــق واعمــل/ي معــه لتوفيــر احلمايــة للطالــب.

نفذ/ي فعاليات تساعد الطالب أو أعضاء الهيئة التدريسية على التواصل مع عائلتهم وأصدقائهم.	 
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نفذ/ي فعاليات تعزز نقاط القوة واملصادر الداخلية لدى الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.	 
افحــص/ي الصعوبــات والتحديــات التــي ميــر بهــا الطــالب نتيجــة احلــدث الطــارئ واملتعلقــة بالتعليــم، واعمــل/ي معهــم علــى تطويــر 	 

بدائــل للتعامــل مــع هــذه التحديــات.
انتبــه/ي لألطفــال الذيــن ميكــن اعتبارهــم مهمشــني يف مجتمعاتهــم أو منبوذيــن بــني مجموعــات الطــالب، وتأكــد/ي مــن فهــم مــا 	 

يجــري معهــم ودمجهــم.
انتبــه/ي لألطفــال الــذي يظهــرون عــدوأن زائــد أو إنعزاليــة، وافحــص/ي عالقــة املوضــوع باحلــدث الطــارئ وقــدم/ي التوجيهــات 	 

للهيئــة التدريســية واألهــل بعــد تركهــم وحيديــن ومتابعتهــم.
ساعد/ي الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية على تطوير خطة لالستمرار بحياتهم بعد احلدث الطارئ.	 
اعلم/ي الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية بانتهاء التدخل معهم.	 

الشكل التالي يوضح منهجية التدخل وخطوات العمل.

تقديم اإلسعاف النفسي األولي من خالل المجموعات في المدارس

تقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي يف املــدارس يتــم عــادًة مــن خــالل العمــل مــع مجموعــات الطــالب أو الهيئــات التدريســية، وذلــك لوجــود 
أعــداد كبيــرة مــن الطــالب حتتــاج لهــذا التدخــل. كمــا أنــه مــن املهــم تواجــد الناجــني مــع بعضهــم البعــض ومشــاركتهم التجــارب واخلبــرات 

التــي مــروا بهــا، واالســتماع لطــرق وأســاليب التعامــل مــع هــذه األحــداث، وتقــدمي الدعــم والتشــجيع لبعضهــم البعــض.
يعمــل عضــو الفريــق أثنــاء العمــل باملجموعــات علــى تطويــر إطــار آمــن يوفــر اخلصوصيــة والشــعور بالراحــة للطــالب والهيئــات التدريســية، 
هــذا يعنــي أهميــة وجــود إطــار واضــح ومحــدد للعمــل مــع هــذه املجموعــات وااللتــزام باإلرشــادات والتوجيهــات لضمــان تطبيــق اإلســعاف 

النفســي األولــي وااللتــزام مببادئــه.

ــي تضمــن التفاعــل والتشــارك واللعــب والرســم ) أنظــر/ي امللحــق رقــم  ــات الت ــم مــن خــالل الفعالي العمــل باملجموعــات مــع الطــالب يت
-1- حقيبــة التدخــل بالطــوارئ، اإلســعاف األولــي يف املجموعــات(. أمــا مــع الهيئــات التدريســية فيمكــن االعتمــاد علــى التدخــل مــن خــالل 

املشــاركة والنقــاش، وأيضــاً إضافــة بعــض الفعاليــات التــي تعتمــد علــى احلركــة والتفاعــل والرســم.

الفريق يجب أن يضمن ما يلي قبل التدخل مع املجموعات:

توفر األمن واآلمان يف مكان تنفيذ اللقاء.	 
وجود مكان هادئ يوفر اخلصوصية والراحة.	 
مكان مناسب لتنفيذ التدخالت والفعاليات.	 
أال يتجاوز عدد أفراد املجموعة عن 12 شخص لكل عضو فريق.	 
توفير األدوات واألجهزة املالئمة للعمل مع املجموعة.	 

خطوات العمل مع املجموعة

تعريف عضو/ة الفريق باسمه وسبب تواجده/ها.	 
التعرف على أفراد املجموعة )ميكن تطبيق إحدى الفعاليات التعارف(.	 
تطوير القواعد املنظمة للعمل باملجموعة.	 
حتديد إطار عمل املجموعة، مثل مكان لقاء املجموعة، وقت اللقاء، عدد اللقاءات )لقاءين كحد أدنى(.	 
تطوير فهم جمعي لسبب تشكيل املجموعة وربطه باحلدث الطارئ أو األزمة.	 
شرح أسلوب التدخل وضمان مالئمته للجميع واالستعداد للمشاركة.	 
تنفيذ فعاليات جماعية تعتمد على التعاون والعمل املشترك.	 
البــدء بفعاليــات اإلحمــاء واالتصــال والتواصــل والتعــاون والعمــل اجلماعــي بهــدف بنــاء العالقــة مــا بــني املشــاركني أنفســهم ومــا بــني 	 

املشــاركني وعضــو الفريــق مــن جهــة أخــرى.
االنتقال إلى فعاليات التعبير عن املشاعر وعرض الظروف النفسية واالجتماعية احلالية نتيجة احلدث الطارئ.	 
مساعدة املشاركني على تفسير احلدث الطارئ وتأثيراته املختلفة عليهم.	 
تنفيذ فعاليات تهدف إلى حتديد املشاكل والصعوبات والتحديات التي يواجهها املشاركني نتيجة األزمة واحلدث الطارئ.	 
تنفيــذ فعاليــات تســاعد املشــاركني علــى حتديــد مصــادر الدعــم املختلفــة املوجــودة والتــي يحتاجونهــا اآلن )أســري، مجتمعــي، 	 

مؤسســاتي.(
تنفيذ فعاليات تهدف إلى التفكير يف بدائل واقتراحات للتعامل مع التحديات ووضع خطط لتجاوزها.	 
اإلنهاء بفعاليات تساعد املشاركني على وضع خطة للحياة تساعدهم يف االستمرار يف حياتهم.	 
اإلنهاء مع املشاركني، وحتديد اخلطوات القادمة وشكل املتابعات يف حال وجودها واجلهات التي ستقوم باملتابعة.	 

ارشادات لتنفيذ املجموعات:

ضرورة عدم إجبار أي شخص على املشاركة )املشاركة طوعية(.	 
ضرورة إعالم األهل بتنفيذ التدخل مع أوالدهم.	 
ضرورة التنسيق مع األهل وإعالمهم بضرورة إعالم الفريق بأي تغيرات حتصل نتيجة احلدث الطارئ.	 
احملافظه على خصوصية وسرية املعلومات التي يشارك بها أفراد املجموعة.	 
االستماع واإلصغاء لتجارب املشاركني باملجموعة.	 
جتنب إصدار األحكام.	 
فحص تطور أي عالمات خطرة عند املشاركني وتنفيذ اإلجراءات املناسبة للحماية.	 
فحص تطور أي عالمات حتتاج إلى تدخل متخصص.	 
 التنسيق مع األهل حلصول أبنائهم على اخلدمات املتخصصة.	 

التدخل مع 
الطالب 
والهيئات 
التدريسية.

حدث طارئ

جمع معلومات 
ـ حتديد عدد 
الفريق للتدخل.

األنهاء ـ التقييم 
ـ اإلشراف ـ 

التوثيق. االجتماع
مع مدير املدرسة 
والهيئة التدريسية 

تقييم الوضع واالتفاق 
على التدخالت.
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التنسيق مع املؤسسات واجلهات األخرى للتكامل يف تقدمي اخلدمات.	 
تســجيل تفاصيــل اللقــاءات اجلماعيــة والتوصيــات علــى النمــوذج املعتمــد )أنظــر/ي امللحــق رقــم -2- منــوذج متابعــة اللقــاءات 	 

اجلماعيــة.(

اإلسعاف النفسي األولي من خالل اللقاءات الفرديه بالمدارس

يتم تقدمي اإلسعاف النفسي األولي من خالل اللقاءات الفردية لألسباب التالية:
مســتوى التدخــل باحلــدث الطــارئ )أنظــر/ي القســم اخلــاص مبســتويات التدخــل باألزمــات والطــوارئ( والــذي يســتدعي التدخــل مــع 	 

عــدد قليــل مــن الطــالب أو أعضــاء الهيئــات التدريســية وال يســتدعي تشــكيل مجموعــة نتيجــة قلــة املتضرريــن.
وجــود عالمــات محــددة يتطلــب متابعتهــا والتأكــد منهــا وبالتالــي احلاجــة لتنفيــذ لقــاء فــردي لفحــص مــدى تطــور هــذه العالمــات 	 

واحلاجــة خلدمــات متخصصــة.
رفــض الطــالب أو عضــو الهيئــة التدريســية املشــاركة باملجموعــة ورغبته/هــا بالتدخــل معــه مــن خــالل اللقــاء الفــردي أو عــدم القــدرة 	 

علــى التفاعــل والعمــل داخــل املجموعــة.
يتــم تطبيــق منهجيــات اإلســعاف النفســي األولــي الســابقة يف اللقــاءات الفرديــة واالعتمــاد علــى املشــاركة الكالميــة ويتــم املتابعــة واالنتبــاه 

إلــى العالمــات املختلفــة وضمــان احملافظــة علــى كافــة املبــادئ املذكــورة ســابقاً.
يجــب االنتبــاه أن هــدف اللقــاء الفــردي هــو لتقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي وال يجــب أن يكــون بــأي حــال مــن األحــوال عــالج أو إرشــاد 
نفســي؛ لــذا يعمــل عضــو الفريــق علــى توفيــر مــكان آمــن يوفــر شــروط اخلصوصيــة والراحــة. ومــن خــالل التواصــل مــع الطالــب أو عضــو 
الهيئــة التدريســية يعمل/تعمــل املرشــد/ة علــى تطويــر عالقــة الثقــة ملســاعدتهم علــى فهــم احلــدث وتأثيــره عليهــم، واملشــاعر التــي ميــرون 
بهــا، واالحتياجــات نتيجــة احلــدث، وطريــق الوصــول لالحتياجــات، وتعزيــز العالقــة مــع األطــر املجتمعيــة املختلفــة، وآليــة الرجــوع للحيــاة 

الروتينية.
يتــم تنفيــذ لقاءيــن كحــد أدنــى ويتــم االســتعانة بالنمــاذج املرفقــة لتســجيل تفاصيــل هــذه اللقــاءات أو اجللســات )أنظــر/ي امللحــق رقــم 

-3- ومنــاذج متابعــة اجللســات الفرديــة، يضــم أيضــاً العالمــات النفســية.(
ــة التدريســية إلــى تدخــل عالجــي يقوم/تقــوم بالتنســيق املباشــر مــع  ويف حــال تأكــد عضــو الفريــق بحاجــة الطالــب/ة أو عضــو/ة الهيئ

ــا وربطه/هــا بهــا. ــة املالئمــه له/له ــق إليجــاد اخلدمــة التخصصي رئيــس/ة الفري

عالمات خاصة تستدعي االنتباه والتحويل )الربط بالخدمات(

األحــداث الصادمــة ميكــن أن تتــرك أثــراً عميقــاً علــى صحــة اإلنســان اجلســدية والنفســية، فرغــم أن العديــد مــن الناجــني ميكنهــم 
ــاً  ــد يطــوروا عالمات ــي، إال أن البعــض ق ــي أو بتدخــالت اإلســعاف النفســي األول أن يتجــاوزا هــذه األحــداث بالدعــم األســري واملجتمع

واضطرابــات أخــرى.
األشــخاص ميكــن أن يحتاجــوا مــن أســبوعني إلــى أربــع أســابيع لتجــاوز تأثيــرات احلــدث الصــادم. ولكــن ميكــن أن يطــور بعــض األشــخاص 
ــق اإلرشــادي مالحظــة هــذه العالمــات  ــق عضــو الفري ــى عات ــا يقــع عل ــة؛ وهن ــاء أو بعــد احلــدث عالمــات تســتدعي التدخــل واملتابع أثن
وتقــدمي الدعــم ولكــن يجــب التأكــد مــن ربــط هــؤالء الناجــني باخلدمــات التخصصيــة املالئمــة والقــادرة علــى مســاعدتهم لتجــاوز هــذه 

العالمــات وميكــن االعتمــاد علــى معياريــن أساســني لتحديــد احلاجــة للتحويــل:
تأثير هذه العالمات على الوظائف الروتينية واألداء الوظيفي.

تفاقم وتطور هذه العالمات وعدم تراجعها.
يحــب االنتبــاه أن وظيفــة عضــو الفريــق اإلرشــادي تتمثــل يف ربــط الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــات التدريســية يف حــال وجــود عالمــات 

واضحــة حتتــاج إلــى تدخــل مــع املؤسســات التخصصــة التــي تســتطيع تقــدمي العــالج النفســي أو الدوائــي وليــس تقــدمي العــالج النفســي 

العالمات التي يجب االنتباه لها وأخذ قرار بالتحويل 

عالمات اضطراب/ كرب ما بعد الصدمة 

يف حال اضطراب ما بعد الصدمة يجب االنتباه إلى ثالث شكاوى أساسية بالشكل التالي:	 
»عّيــش الصدمــة مــن جديــد مــرة بعــد مــرة: يعيــش الشــخص الصدمــة مــن جديــد مــن خــالل أحــالم أو كوابيــس عــن احلــادث، أو 	 

ــه يتكــرر يف اللحظــة نفســها. حلظــات قصيــرة يومــض فيهــا مشــهد احلــادث يف ذهــن الشــخص كأن
جتنــب بعــض األمــور: يتجنــب الشــخص احلــاالت التــي تذكــره باحلــدث املســبب للصدمــة، ويحتمــل أال يتذكــر األمــور املتعلقــة بالصدمــة 	 

فيشــعر بأنــه يبتعــد عاطفيــاً عن األشــخاص.
اليقظــة املتزايــدة: أي أن الشــخص يبقــى متيقظــاً فيضطــرب نومــه، ويصبــح ســريع اإلنفعــال، ويواجــه صعوبــة يف التركيــز ويخــاف مــن 	 

أبســط األمــور وقــد تصيبــه نوبــات مــن الذعــر.
ــاة 	  ــاب، ويفقــدون االهتمــام باحلي ــراً مــن األشــخاص املصابــني باضطــراب مــا بعــد الصدمــة يشــعرون باالكتئ كذلــك فــإن عــدداً كبي

ــة يف االنتحــار. ــب واألوجــاع واآلالم ،والرغب ــة، ويشــعرون بالتع اليومي
يواجه أيضا املصاب باضطراب ما بعد الصدمة صعوبة يف العمل أو التعليم والعالقات مع اآلخرين.« (باتل، 2008(	 

عالمات االكتئاب

يف حــال وجــود أكثــر مــن عالمــة مــن العالمــات املذكــورة أدنــاه، ميكــن أن يعنــي أن الطالــب أو عضــو الهيئــة التدريســية يعانــي مــن االكئتــاب؛ 
األمــر الــذي يســتدعي حتويلــه إلــى خدمــات تخصصيــة يف هــذا املجــال وهــي بالشــكل التالــي:

»الشعور بالكآبة/احلزن الشديد )معظم أوقات اليوم، أو كل اليوم(.	 
انعدام الرغبة بعمل أي شيء.	 
الشعور باخلدران أو النمنمة )انعدام الطاقة(.	 
خلل يف نظام النوم: صعوبة يف النوم أوالتيقظ مبكراً أو خالل الليل.	 
الشعور بانعدام األمل بالنسبة إلى املستقبل.	 
الشعور بالغضب املستمر،أو عصبية زائدة، أو عدم راحة شديدة.	 
عالمات جسديه )صداع، مشاكل باجلهاز الهضمي/املناعي، دوخة، ألم صدري، أو انزعاج  يف أجزاء أخرى من اجلسم(.	 

مخاطر االنتحار/ األذى للنفس أو لآلخرين

قــد يواجــه بعــض الناجــني ونتيجــة للحــدث الطــارئ مخاطــر االنتحــار أو التســبب بــأذى ألنفســهم أو لآلخريــن، وعليــه يجــب علــى عضــو 
ــة  ــق ألخــذ خطــوات احلماي ــس/ة الفري ــع رئي ــا والتنســيق م ــة الســريعة له/له ــان احلماي ــة اإلجــراءات لضم ــق اإلرشــادي أخــذ كاف الفري

ــى العالمــات التاليــة: ــاه عل والتدخــل املطلوبــة، ويجــب االنتب
 	.)Passive death wishes( ًأفكار باملوت ومتني أن ال يكون/تكون حيا
 	.)Suicidal ideation(أفكار أو نوايا باالنتحار
وجود خطة واضحة لالنتحار.	 
وجود أفكار ونوايا أذى لآلخرين مع خطة واضحة.« )املركز الفلسطيني لإلرشاد، 2017(	 
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املعايير األساسية ألخذ قرار بالتحويل واالحتياج خلدمات تخصصية بناًء على املعايير التالية:

تشكيل خطورة التكرار املدة الشدة 
الشدة: شدة العالمات وتأثيرها على حياة الشخص وعدم قدرته على القيام بوظائفه والرجوع حلياته الروتينية.

املدة: استمرار هذه العالمات لفترة من الزمن.
التكــرار: أي تكــرار العالمــات مبعنــى أنهــا لــم تظهــر ملــرة واحــدة، بــل أنــه مــن الطبيعــي أن تظهــر هــذه العالمــات بعــد احلــدث الطــارئ 

وتختفــي.
تشكيل خطورة: تشكيل الشخص خطورة على نفسه واحمليطني من حوله.

ينبغــي أن نحــول الشــخص إلــى العــالج النفســي املختــص يف حــال اســتمرت العالمــات ملــدة زمنيــة طويلــة واســتمرت يف التأثيــر الســلبي 
علــى حياتــه ومنعتــه مــن ممارســة أنشــطة حياتــه اليوميــة. ويتــم اســتخدام النظــام الوطنــي لــوزارة الصحــة ومنظمــة أطبــاء العالــم فرنســا 

لتحويــل الطــالب إلــى اخلدمــات النفســية املتخصصــة 
قــد يطــور الطــالب وأعضــاء الهيئــات التدريســية عالمــات أخــرى يجــب االنتبــاه لهــا ويف حــال اســتمرارها وتأثيرهــا علــى حياتهــم يجــب 
أيضــا أن يتــم حتويلهــم إلــى اخلدمــات املتخصصــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل متابعتهــم والتنســيق مــع أوليــاء األمــور، ميكــن االســتعانة بالنمــوذج 
الــذي يوضــح العالمــات التــي حتتــاج إلــى متابعــة )أنظــر/ي احمللــق رقــم -3- منــاذج متابعــة اجللســات الفرديــة، يضــم أيضــاً العالمــات 

النفســية(.

تحويل الطالب وأعضاء/عضوات الهيئات التدريسية في حاالت الطوارئ

ــق بعــد اكتشــافه احتياجــات متقدمــة ألحــد الطــالب أو أعضــاء  ــق أو رئيــس/ة الفري ــه أعضاء/عضــوات الفري ــل: »إجــراء يقــوم ب التحوي
الهيئــة التدريســية أو ملجموعــة نتيجــة احلــدث الطــارئ؛ والتــي ال ميكــن توفيرهــا مــن قبــل الفريــق أو املرشــد باملدرســة، ويعنــي التحويــل 
بحســب اإلســعاف النفســي األولــي ربــط الشــخص الناجــي باخلدمــات التــي يحتاجهــا وضمــان حصولــة عليهــا واملتابعــة والتأكــد مــن حصوله 

علــى اخلدمــات باجلــودة املالئمــة.«) وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ، منظمــة أطبــاء العالــم  فرنســا ،املركــز الفلســطيني لإلرشــاد2017(
تبــدأ عمليــة التحويــل مــن مالحظــات أحــد أعضــاء الفريــق الــذي يقــوم بتنفيــذ اإلســعاف النفســي األولــي، إحــدى االحتياجــات التاليــة: 
ماديــة )مالبــس، أدويــة، مســكن، مــأكل( قانونيــة )تدخــل وحمايــة قانونيــة ومتابعــة اإلجــراءات القانونيــة( تعليميــة ) احلصــول علــى خدمــات 
دعــم ومتابعــة تعليميــة(، اجتماعيــة )مســاعدة يف قضايــا ومشــاكل اجتماعيــة نتجــت عــن احلــدث الطــارئ( نفســية )خدمــات تشــخيص 

وعــالج نفســي(، أي احتياجــات أخــرى.

اإلرشادات املطلوب اتباعها لتنفيذ عملية التحويل:

التأكد من وجود احلاجة ملراجعة صاحب العالقة ونقاش االحتياج بشكل مفصل.	 
احلصول على موافقة الطالب/ة وولي أمر/أمرها، أو عضو الهيئة التدريسية لربطه باخلدمات.	 
توضيح االجراءات املتبعة يف حاالت التحويل والتوقعات ونوع اخلدمة والفترة الزمنية املتوقعة للحصول على اخلدمة.	 
بيان اجلهات القادرة على تقدمي اخلدمات ومدى توفرها وطبيعة خدماتها.	 
إعالم رئيس/ة الفريق واحلصول على مصادقته على إجراء التحويل.	 
تقدمي املساعدة للطالب أو عضو الهيئة التدريسية للوصول للخدمات بأقل مشقة وكلفه ممكنة.	 
التأكد من إمكانية الوصول للخدمات ومساعدتهم للتعامل مع أي معيقات متنع ذلك.	 
توفير كافة النماذج والوثائق التي قد يحتاجها الطالب أو عضو الهيئة التدريسية للوصول للخدمة.	 
االتفاق على إجراءات املتابعة يف حال احلاجة مع عضو الفريق أو املرشد التربوي يف املدرسة.	 

مالحظة: يف حاالت الطالب تتم كافة اخلطوات املذكورة أعاله بعد االطالع واحلصول على موافقة أولياء األمور وتتم بالشراكة معهم.

اجلهات التي يتم التحويل لها 

يقــوم رئيــس/ة الفريــق بتطويــر قائمــة املؤسســات التــي يتــم التحويــل لهــا يف حــاالت الطــوارئ )أنظــر/ي القســم اخلــاص بــاألدوار 
واملســؤوليات( ويعتمــد يف حتويلــه علــى القائمــة املعتمــدة مــن رئيــس الفريــق.

يف حــال وجــود احتيــاج خدمــات ال تتوفــر يف قائمــة املؤسســات يبحــث عضــو الفريــق علــى خدمــات أخــرى يف مؤسســات أخــرى ويطلــب 
اعتمــاد رئيــس الفريــق للتحويــل إليهــا.

إعداد ودعم أعضاء/عضوات الفريق اإلرشادي      
للتدخل في حاالت الطوارئ واألزمات

أعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي، هــم مقدمــي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي يف املــدارس واجلهــة األولــى التــي تســاند اإلدارة 
املدرســية يف التعامــل مــع األزمــات والطــوارئ، ويعملــوا علــى تقــدمي الدعــم واملتابعــة والتشــبيك مــع املؤسســات واخلدمــات املختلفــة، 
لــذا يجــب إعدادهــم بشــكل مالئــم يضمــن تقدميهــم خلدمــات اإلســعاف النفســي األولــي باجلــودة والنوعيــة املطلوبــة ملتزمــني باملبــادئ 
والتوجيهــات األخالقيــة، ولكــن باإلضافــة إلعدادهــم وتدريبهــم يجــب ضمــان توفيــر األطــر الداعمــة وعــدم إغفــال إمكانيــة تأثرهــم مــن 

خــالل التعــرض غيــر املباشــر لألحــداث الطارئــة.
قــد يتعــرض أعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي إلــى ضغوطــات عديــدة نتيجــة تعاملهــم الدائــم مــع الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــة 
التدريســية الــذي تعرضــوا ألحــداث طارئــة وصادمــة، تتخلهــا العديــد مــن املشــاعر نتيجــة االســتماع ملــا تعــرض لــه هــؤالء الطــالب وأعضاء/
عضــوات الهيئــات التدريســية باإلضافــة إلــى الشــعور باملســؤولية جتــاه ظروفهــم واحتياجاتهــم وعــدم القــدرة علــى تلبيتهــا وعليــه نقتــرح 

يف هــذا الدليــل ضــرورة توفيــر األطــر التاليــة لضمــان قــدرة مقدمــي اخلدمــات علــى االســتمرار وتقــدمي هــذه اخلدمــة بالشــكل التالــي:

التدريب

ينبغــي أن ميتلــك أعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي للتدخــل يف حــاالت األزمــات الطــوارئ املعرفــة النظريــة واملهــارات الالزمــة للتواصــل 
مــع الطــالب وأعضاء/عضــوات الهيئــات التدريســية الناجــني مــن األحــداث الطارئــة وتقــدمي خدمــات اإلســعاف النفســي األولــي وعليــه 

نقتــرح املهــارات واملعلومــات التــي يجــب أن يتــدرب ويحصــل عليهــا كل مــن أعضاء/عضــوات الفريــق بالشــكل التالــي:
منهجية اإلسعاف النفسي األولي.	 
مبادىء اإلسعاف النفسي األولي.	 
مهارات بناء العالقة املهنية والتواصل مع الناجني.	 
العالمات النفسية التي حتتاج إلى حتويل.	 
إدارة املجموعات يف حاالت الطوارئ.	 
حقوق الطفل/ة والتدخل يف حاالت اإلساءة واالعتداء.	 
املصادر املجتمعية والتحويل.	 
منهجية عمل الفريق األدوار واملسؤوليات.	 

العناية بالنفس

تقــدمي خدمــات اإلســعاف النفســي يعنــي مشــاهدة مــا خلفتــه الطــوارئ واألحــداث الصادمــة، والتواصــل مــع الناجــني واالســتماع لألحــداث التــي 
مــروا بهــا، واالســتماع للمشــاعر التــي نتجــت عــن هــذه األحــداث، والتعــرض للمشــاكل والتحديــات التــي يواجهونهــا نتيجــة احلــدث الطــارئ.

قــد يكــون وضــع الكثيــر مــن الطــالب أو أعضــاء الهيئــة التدريســية مؤلــم وصعــب عليهــم ليعبــروا عــن أحــداث ومشــاهد صعبــة وأن يصفــوا 
املشــاعر التــي يعيشــونها نتيجــة األحــداث بطريقــة حــادة تتــرك مقدمــي اخلدمــات مــع مشــاعر ثقيلــة وصعبــة باإلضافــة إلــى الشــعور بعــدم 
ــى املســاعدة يف حــال هــدم البيــوت ـ أو  ــال عــدم القــدرة عل ــرة وتعــدد االحتياجــات نتيجــة احلــدث. مث ــى املســاعدة نتيجــة كث القــدرة عل

املشــاعر الصعبــة عنــد الطــالب يف حــال االستشــهاد ـ أو الشــعور بالعجــز يف حــال احتجــاز اجلثمــان.
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الفصل الثالث

 خصوصية التدخل مع األطفال والمراهقين في الطوارئ

حماية األطفال في حاالت الطوارئ

يعتبــر األطفــال واملراهقــني مــن أكثــر الفئــات العمريــة التــي حتتــاج إلــى انتبــاه ورعايــة يف حــاالت الطــوارئ وذلــك حملدوديــة وقــدرة هــذه 
ــاه  ــب التدخــل مــع األطفــال )الطــالب/ات( انتب ــذا يتطل ــة، ل ــب املســاعدة والرعاي ــاً كمــا طل ــر عــن مشــاعرها لفظي ــة للتعبي ــة العمري الفئ
خــاص ألي عالمــات نفســية، اجتماعيــة، تعليميــة أو ســلوكية تتطــور عندهــم بعــد احلــدث الطــارئ ويتطلــب األمــر تعــاون مــع بــني املعلمــني 

واألهالــي ملالحظــة هــذه العالمــات.
اإلســعاف النفســي األولــي يف املــدارس يهــدف إلــى تقــدمي متابعــة دائمــة ومســتمرة لألطفــال، فاألطفــال يحتاجــون إلــى وقــت للتعــايف لذلــك 
مطلــوب أن يكــون هنالــك ثبــات يف املتابعــة وتقــدمي الدعــم واملســاندة الدائمــة، فتدخــل الفريــق وتقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي يجــب أن 

يرافقــه متابعــة ودعــم مــن قبــل مرشــد املدرســة واملعلمــني واألهــل.
يجــب االنتبــاه إلــى األطفــال الــذي يبقــون وحيديــن بعــد احلــدث الطــارئ لــذا يجــب عــدم تــرك األطفــال لوحدهــم وإشــراكهم باألنشــطة 
والفعاليــات ومســاعدتهم علــى التواصــل واإلندمــاج االجتماعــي والتفاعــل مــع أقرانهــم وضمــان وجــود أكثــر مــن جهــة ومصــدر دعــم 

ــران(. )األســرة، املعلمــني، األق
التدخــل مــع األطفــال واملراهقــني يجــب أن يأخــذ بعــني االعتبــار اخلصائــص العمريــة واالحتياجــات حســب مراحــل التطــور والنمــو وأيضــاً 
ــى تقــدمي الدعــم واملســاندة  ــة قــادرة عل ــال وجــود عائل ــى ســبيل املث ــة: عل ــة االجتماعي ــة واخللفي الصفــات والقــدرات الشــخصية والعقلي

ألطفالهــا.
يجــب عنــد التدخــل مــع األطفــال واملراهقــني ضمــان عــدم تســبب التدخــل مبزيــد مــن األذى واإلســاءة لهــم، وعــدم انتهــكاك حقوقهــم ســواء 
مــن قبــل مقدمــي اخلدمــات أو احمليطــني فيهــم، فاإلســعاف النفســي يعمــل علــى ضمــان تطبيــق حقــوق الطفــل/ة وعــدم تعــرض األطفــال 

لــألذى واإلهمــال واإلســاءة وســوء املعاملــة.

العالمات النفسية الشائعه عند األطفال بعد األحداث الطارئة والتي يجب االنتباه لها:
القلق واخلوف من موضوع احلدث أو ما يتعلق به.	 
اإلنسحاب ونقص النشاط االجتماعي واللعب والذهاب للمدرسة.	 
التعلق بالوالدين أو الشخص املسؤول عن رعايتهم/هن.	 
بعض األطفال يصبحون أكثر عنفاً وتوتراً.	 
التبول الإلرادي من أكثر الصعوبات شيوعاً وقت األزمات.	 
قلة أو زيادة األكل وصعوبات يف النوم.	 
قد يقوم املراهقني /ات بإيذاء أنفسهم/هن أو االنتحار.	 
التراجع األكادميي بعد العودة للمدارس.	 

هــذه الظــروف تســتدعي مــن أعضاء/عضــوات الفريــق ورئيــس/ة الفريــق االنتبــاه لهــذه التأثيــرات فلرمبــا االســتماع إلــى احلــدث جتعــل 
عضــو الفريــق متأثــر بشــكل غيــر مباشــر وعليــه نقتــرح عــدد مــن اإلجــراءات التــي ميكــن اتباعهــا والتــي ميكــن أن تقلــل مــن تأثيــر هــذه 

األوضــاع علــى أعضاء/عضــوات الفريــق بالشــكل التالــي:
حتديد ساعات عمل الفريق بحيث ال تكون ساعات عمل طويلة ومرهقة.	 
االنتباه إلى أيام عدد عمل الفريق وعدم تنفيذ تدخالت أليام متواصلة بدون راحة أو إجازة.	 
حتديد األدوار واملسؤوليات واملهام بشكل واضح.	 
نقاش التدخالت واألحداث والروايات التي مت االستماع لها وذلك من خالل تنظيم اجتماعات ولقاءات لنقاش مجريات األحداث.	 
اتباع نظام حياة صحي فيما يتعلق الغذاء وممارسات الرياضة.	 
التفكير يف طرق التعامل مع الضغوطات السابقة واستخدامها.	 
ممارسة أنشطة ذات طابع تأملي.	 
تطوير أطر داعمة من الزمالء تلتقي دورياً وتنفذ نشاطات ترفيهية.	 
قضاء وقت بالطبيعة.	 
طلب املساعدة والتواصل مع رئيس الفريق يف حال الشعور باحلاجة لدعم إضايف.	 
توفير أطر إشراف ومرافقة.	 

اإلشراف

اإلشــراف هــو مــكان آمــن ألعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي للتعامــل والتأمــل والتعلــم وتبــادل اخلبــرات والتجــارب حــول التدخــالت التــي 
يقومــون بهــا يف مجــال اإلســعاف النفســي األولــي، وهــي خدمــة تقــدم ألعضاء/عضــوات الفريــق تهــدف إلــى مــا يلــي:

تقــدمي الدعــم واملســاندة ومســاعدتهم للتعامــل مــع املشــاعر املختلفــة التــي تطــورت لديهــم نتيجــة تقــدمي خدمــات اإلســعاف النفســي 	 
األولــي.

تطوير مهارات وتوجهات مقدمي خدمات اإلسعاف النفسي األولي حول طرق تقدمي اخلدمات والتعامل مع الناجني.	 
تبادل اخلبرات والتجارب ما بني العاملني وتطوير بعضهم البعض.	 
ــادىء 	  ــذاء أو خــرق مب ــق وفحــص عــدم تســبب التدخــالت بالضــرر أو االي ــل الفري ــة اخلدمــات املقدمــة مــن قب متابعــة جــودة ونوعي

ــي  اإلســعاف النفســي األول
اإلشــراف إطــار مهــم للضمــان والتأكــد مــن قــدرة العاملــني علــى االســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات أو حاجتهــم لدعــم ومســاندة إضافيــة علــى 

مســتواهم الشــخصي كمــا هــو إطــار لضمــان قــدرة العاملــني وتطويرهــم الدائــم لتقــدمي اخلدمــات.

يتم تقدمي اإلشراف لألعضاء/عضوات الفريق بشكل جماعي أو فردي بالشكل التالي:
أثناء تقدمي خدمة اإلسعاف النفسي األولي: بهدف تقدمي الدعم واملساندة وتطوير التوجه والتدخالت واخلدمات 	 
بعــد انتهــاء تقــدمي خدمــة اإلســعاف النفســي األولــي: بهــدف متابعــة ومراجعــة التجربــة وحتديــد التوصيــات، فحــص التأثيــر والوضــع 	 

النفســي للفريــق وضمــان قدرتهــم علــى التعامــل مــع املشــاعر الناجتــة عــن التدخــل.
يحــدد رئيــس الفريــق األطــر اإلشــرافية الالزمــة كجــزء مــن التخطيــط لعمــل الفريــق ويفعــل هــذه األطــر حلظــة بدايــة العمــل والتدخــل 

ــى اإلشــراف. ــم أعضاء/عضــوات الفريــق مبواعيــد وطــرق احلصــول عل بالطــوارئ ويعل
يضمن رئيس/ة الفريق وجود الوقت الكايف واإلمكانية حلضور جلسات اإلشراف.
يتابع رئيس/ة الفريق ويضمن التزام أعضاء/عضوات الفريق بجلسات اإلشراف.

يحدد رئيس/ة الفريق أسلوب تقدمي اإلشراف جماعي أو فردي.
يفضــل يف حــاالت الطــوارئ تقــدمي اإلشــراف اجلماعــي للمتدخلــني كفريــق، أي أن يتــم حتديــد مشــرف للفريــق يعمــل مــع كل املتدخلــني 
ســوية ولكــن يف حــال تعــذر تنفيــذ ذلــك يتــم متابعــة التدخــل بالطــوارئ ضمــن إطــار اإلشــراف الــدوري ويتــم اعطــاء أولويــة لتنــاول موضــوع 

التدخــالت الطارئــة يف حــال حصــول التدخــالت.
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العالمات الشائعه عند األطفال بعد األحداث الطارئة بحسب العمر

األطفال من عمر 14-18 األطفال من عمر 11-13 األطفال من عمر 10-5 
الغضب،اإلرتباك، اإلنسحاب، البحث 

عن االهتمام، رفض املدرسة، الكوابيس، 
صعوبات التركيز، وجع البطن، الصداع، 

اخلوف من الظالم، اخلوف من اإلصابة، 
اخلوف من الوحدة.

النــوم،  مشــاكل  الشــهية،  يف  تغيــرات 
املشــاكل  باجللــد،  مشــاكل  جســدية،  آالم 
القلــق،  املدرســة،  املشــاكل يف  الســلوكية، 
اخلــوف مــن فقــدان األصدقــاء والعائلــة، 

شــيء. يحــدث  لــم  وكأنــه  التصــرف 

اجللــدي،  )الطفــح  جســدية  فعــل  ردود 
عالمــات اجلهــاز الهضمــي، الربــو، الصداع(، 
تغيــرات يف الشــهية والنــوم، فقــدان االهتمــام 
باألشــياء التــي يســتمتعون بهــا عــادة، نقــص 
الطاقــة، املشــاكل الســلوكية، صعوبــة التركيز، 

ــب. الشــعور بالذن
هــذه  يف  شــائعة  التفاعــالت  هــذه  بعــض 
الفئــة العمريــة بغــض النظــر عمــا إذا كان 

املراهــق يواجــه أزمــة أم ال.
 )2018 ،RTVS  هذا اجلدول اخلاص بالعالمات الشائعة مت اقتباسه من

اإلرشادات عند تقدمي اإلسعاف النفسي األولي لألطفال:
إعالم األهل أو ولي أمر الطفل/ة عن التدخل واحلصول على موافقتهم.	 
احترام الطفل/ة الناجي/ة واحترام جسده وكيانه وطريقة تفكيره/ها وعاداته/ها وثقافته/ها وخلفيته/ها االجتماعية.	 
مشاركة الطفل/ة بتفاصيل التدخل وضمان فهم الطفل/ة للتدخالت التي ستتم وضمان احلصول على موافقته/ها.	 
استخدام كلمات ومصطلحات مناسبة لعمر الطفل/ة وفهمه.	 
تنفيذ تدخالت تشعر الطفل/ة بالراحة واآلمان.	 
تنفيذ تدخالت تشتمل على اللعب والعمل اجلماعي والتسلية 	 
اإلميان بقدرات الطفل/ة وإمكانياته وقدرته على استخدام هذه اإلمكانيات يف جتاوز التحديات واملشاكل.	 
إعطاء الطفل/ة مساحة للتعبير وتشجيعه على ذلك.	 
عــدم الضغــط علــى الطفــل/ة للحديــث أو التعبيــر عــن مشــاعره واحتــرام هــذه الرغبــة والبقــاء قريــب منــه واعطــاء املســاحة لــه يف 	 

حــال الرغبــة للحديــث مــرة أخــرى.
مساعدة الطفل/ة للرجوع لروتني احلياة وعلى القيام بوظائفه وواجباته اليومية.	 
االنتبــاه ألي عالمــات تتعلــق بانتهــكاك حقــوق الطفــل والعمــل والتنســيق مــع اجلهــات املختلفــة لضمــان أمــن الطفــل/ة واحملافظــة علــى 	 

حقوقه/ها.
يعمــل أعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي للتدخــل بالطــوارئ واألزمــات علــى ضمــان حقــوق الناجــني عامــة والفئــات املســتضعفة خاصــة، 
وباعتبــار األطفــال مــن الفئــات التــي أوجــب القانــون، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وقانــون الطفــل الفلســطيني حمايتهــم ورعايتهــم والتــي 
تعتبــر مســؤولية البالغــني أيضــاً؛ يضمــن أعضاء/عضــوات الفريــق أثنــاء تدخلهــم عــدم تنفيــذ أي تدخــل يتعــارض مــع هــذه احلقــوق، كمــا 
يعملــوا علــى االبــالغ عــن أي انتهــاك أو مصــادرة لهــذه احلقــوق والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لتقــدمي احلمايــة والدعــم لألطفــال.

ــادئ 	  ــة واملب ــل عام ــوق الطف ــة حق ــال بنصــوص اتفاقي ــع األطف ــدمي التدخــالت م ــم وتق ــق يف عمله يسترشــد أعضاء/عضــوات الفري
https://www. :التوجهيــة لهــذه االتفاقيــة ميكــن االطــالع علــى النــص التفصيلــي التفاقيــة حقــوق الطفــل مــن خــالل الرابــط التالــي

unicef.org/arabic/emerg/files/crc_arabic.pdf
كمــا يعمــل أعضاء/عضــوات الفريــق عنــد التدخــل مــع األطفــال علــى ضمــان تطبيــق بنــود قانــون الطفــل/ة الفلســطيني رقــم )7( لســنة 	 

2004 والتعديــل اخلــاص رقــم )9( لســنة 2012 الــذي يضــم بنــود صريحــة تضمــن حــق الطفــل/ة يف النمــو والبقــاء ومنــع كافــة أشــكال 
اســتغالل األطفــال أو حرمانهــم مــن حقهــم يف التعليــم أو األعمــال التــي حتــد مــن منوهــم وتطورهــم الطبيعــي وميكــن اإلطــالع علــى 
ihttps://www.mosa.gov.ps/ .النــص الكامــل لقانــون الطفــل الفلســطيني مــن خــالل الرابــط موقــع وزارة التنميــة االجتماعيــة

16146=showTopic.php?id

العنف واإلساءة واإلهمال في حاالت الطوارئ

اعتبــرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل/ة وقانــون الطفــل/ة الفلســطيني األطفــال حتــت عمــر 18 ســنة فئــات مســتضعفة، يجــب حمايتهــا مــن كافــة 
ــة.  ــق البالغــني واملؤسســات املختلفــة توفيــر هــذه احلماي ــى عات ــة، واإلهمــال. وتقــع عل ــداء، واإلســاءة، وســوء املعامل ــواع العنــف، واالعت أن
ــق أشــكال  ــه يجــب أن يعــي أعضاء/عضــوات الفري ــزداد خطــر تعــرض األطفــال ألشــكال العنــف واإلســاءة يف حــاالت الطــوارئ، وعلي وي

االعتــداء واإلســاءة التــي ميكــن أن يتعــرض لهــا الطفــل/ة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا حلمايته/هــا يف حــاالت الطــوارئ.

تعريف العنف:

عّرف التقرير العاملي حول العنف والصحة )2002( الصادر عن منظمة الصحة العاملية العنف كما يلي:
»االســتعمال املتعمــد للقــوة الفيزيائيــة أو القــدرة، ســواء بالتهديــد أو االســتعمال املــادي احلقيقــي ضــد الــذات، أو ضــد شــخص أخــر أو 
ضــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدي إلــى حــدوث )أو رجحــان حــدوث( إصابــة أو مــوت أو إصابــه نفســية أو ســوء النمــاء أو احلرمــان.« 

)منظمــة الصحــة العامليــة، 2002(.

تعريف اإلساءة لألطفال 

عــّرف التقريــر العاملــي حــول العنــف والصحــة )2002( الصــادر عــن منظمــة الصحــة العامليــة العنــف ضــد األطفــال »تشــمل حالــة   انتهــاك 
الطفــل/ة أو إســاءة معاملتــه/ هــا املعاملــة بجميــع أشــكالها البدنيــة )اجلســدية( أو العاطفيــة أو كليهمــا، أو االنتهــاك اجلنســي، أو اإلهمــال 
أو املعاملــة باإلهمــال، أو االســتغالل التجــاري وغيــره، التــي تــؤدي إلــى أذيــة حقيقيــة أو محتملــة وتــؤذي صحــة الطفــل/ة وتهــدد بقــاؤه علــى 

قيــد احليــاة أو تطــوره أو كرامتــه مــن خــالل ســياق عالقــات املســؤولية، الثقــة، أو القوة.)منظمــة الصحــة العامليــة، 2002(

أنواع اإلساءة وتعريفاتها:

اإلساءة اجلسدية.. 1
اإلساءة اجلنسية.. 2
اإلساءة العاطفية. 3
اإلهمال.. 4
العنف األسري.. 5

تعريف اإلساءة اجلسدية:

التعــدي علــى الطفــل/ة الــذي ينتــج عنــه أذيــة جســدية )قــد تكــون نتيجــة للضــرب، الهز،الــركل، العــض، احلــرق، اخلنــق، التســمم( وقــد 
ال يتعمــد املعتــدي/ة إيــذاء الطفــل/ة، ولكــن حتــدث اإلصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب اإلهمــال الشــديد.)منظمة الصحــة العامليــة، 

.)2002

تعريف اإلساءة اجلنسية:

ــة  ــغ. وتشــمل املمارســة ذات الطبيع ــل شــخص بال تعــّرض الطفــل/ة ألي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات الراشــدين مــن قب
اجلنســية: بالفــم، أو اللمــس، أو االحتضــان، أو اإليــالج لألعضــاء التناســلية، أو أي جــزء مــن أجــزاء اجلســم، أو باســتخدام أداة، أو 
التحــرش اللفظــي، كمــا تشــمل اســتغالل األطفــال يف أغــراض الدعــارة، أو إنتــاج الصــور العاريــة، أو اســتغاللهم ألغــراض جنســية عبــر 

ــة، 2002(. ــة الصحــة العاملي ــت. )منظم ــل اإلنترن ــة مث وســائل االتصــال احلديث
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تعريف اإلساءة النفسية ) العاطفية(:

ســلوك تدميــري للنفــس يقــوم بــه املعتــدي/ة علــى الطفــل/ة ويشــمل: الرفــض، العــزل، الترهيــب، التجاهــل، اإلهانــة، تقييــد حريتــه/
هــا، حتميله/هــا مســؤوليات تفــوق قدراته/هــا، ممارســة التمييــز ضده/هــا، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيء املبنــي علــى الكــره 
ــة الصحــة  ــي واالجتماعــي )منظم ــي واألخالق ــي والعاطف ــل/ة اجلســدي والعقل ــى أذى يف تطــور الطف ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي والرفــض، وال

العامليــة،2002(.

تعريف اإلساءة األسرية:

عرفــت منظمــة الصحــة العامليــة يف العــام 2002 العنــف األســري بأنــه »كل ســلوك يصــدر يف إطــار عالقــة حميمــة ويســبب أضــراراً أو آالمــاً 
جســمية، أو نفســية، أو جنســية، ألطــراف تلــك العالقــة.« )منظمــة الصحــة العامليــة، 2002(

تعريف اإلهمال:

عــدم تقــدمي االحتياجــات األساســية للطفــل مــن قبــل أحــد والديــه أو الشــخص الــذي يقــوم برعايتــه يف مجــاالت: الصحــة، التعليــم، التطــور 
العاطفــي، التغذيــة، املســكن، والظــروف احلياتيــة األمنــة )ألســباب غيــر قلــة اإلمكانيــات( ممــا يــؤدي إلــى اإلخفــاق يف الرقابــة املناســبة 
وحمايــة الطفــل/ة مــن األذى ويؤثــر علــى تطــوره اجلســدي والعقلــي والعاطفــي واالجتماعــي واألخالقــي. )منظمــة الصحــة العامليــة،2002 (.

إجراءات حماية األطفال الذين تعرضوا لإلساءة والعنف واإلهمال

يلــزم مقدمــي أعضاء/عضــوات الفريــق اإلرشــادي للتدخــل بالطــوارئ واألزمــات التدخــل ألخــذ اإلجــراءات املطلوبــة حلمايــة الطفــل/ة يف 
حــال اكتشــاف حــاالت إســاءة عنــف أو إهمــال ويلتــزم عضــو الفريــق باإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف- دليــل التحويــل والتشــبيك الوطنــي 
ــة والتعليــم ودور  ــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهمــال النســخة التجريبيــة 2017- والتــي حتــدد دور ومســؤولية وزارة التربي حلماي

املرشــد املدرســي يف هــذا اخلصــوص.
ميكــن أن يتعــرف مقــدم خدمــة العــالج النفســي علــى وجــود طفــل/ة تعــرض/ت لالعتــداء أو اإلســاءة أو العنــف أو اإلهمــال بإحــدى الطــرق 

التالية:
إبالغه/ها عن طريق الطفل/ة مباشرة.	 
إبالغه/ها من أحد زمالء الطفل/ة.	 
وجود عالمات توضح وجود اعتداء ما )أنظر/ي العالمات يف القسم السابق(.	 
إبالغه/ها من قبل أحد املعلمني أو ذوي العالقة مع الطفل/ة.	 

وعليه يقوم مقدم عضو الفريق مبا يلي:
تقييم سريع للحالة لفحص مدى اخلطورة واحلاجة خلطوات سريعة للحماية.	 
إبالغ رئيس/ة الفريق )رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة(.	 
إبــالغ مرشــد حمايــة الطفولــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة. »يعتبــر إبــالغ مرشــد حمايــة الطفولــة ُملزمــاً مبوجــب القانــون يف كافــة 	 

حــاالت اإلســاءة واالعتــداء واإلهمــال وكافــة درجــات خطورتهــا.« )دليــل التحويــل والتشــبيك الوطنــي حلمايــة االطفــال مــن االســاءة 
والعنــف واالهمــال، 2017(.

ــال مــن 	  ــة األطف ــي حلماي ــل والتشــبيك الوطن ــل التحوي ــة النمــوذج اخلــاص واملرفــق يف دلي ــق تعبئ ــة عــن طري ــق احلال تســجيل وتوثي
اإلســاءة والعنــف واإلهمــال، النســخة التجريبيــة 2017. )أنظــر/ي دليــل التحويــل والتشــبيك الوطنــي حلمايــة األطفــال مــن اإلســاءة 

ــة، 2017( ــف واإلهمــال، النســخة التجريب والعن

إرشادات للتعامل مع الطفل/ة الذي تعرض/ت لإلساءة والعنف واإلهمال:

فحص شدة وخطورة االعتداء من خالل مقابلة الطفل/ة مباشرة.	 
توفير مكان آمن يؤّمن اخلصوصية إلجراء املقابلة.	 
االستماع للطفل/ة بانتباه وإصغاء دون التشكيك يف روايته/ها أو إعطائه/ها أي شعور بعدم صدقه/ها.	 
جتنب الطلب من الطفل/ة تفاصيل قد تكون مزعجه له/لها أو غير ضرورية.	 
احترام رغبة الطفل/ة بعدم احلديث أو الصمت وعدم الضغط على الطفل/ة لإلدالء مبعلومات وتفاصيل إضافية.	 
عدم حتميل الطفل/ة مسؤولية عما جرى.	 
التوضيح للطفل/ة اخلطوات واإلجراءات القادمة.	 
التأكد من عدم وجود خطورة على الطفل/ة يف حال مغادرته/ها.	 
أخذ خطوات سريعة واجراءات واضحة يف حال وجود خطورة آنية على الطفل/ة.	 
إبالغ رئيس/ة الفريق ومرشد/ة حماية الطفولة والتنسيق معهم للخطوات القادمة لتوفير احلماية والتدخل مع الطفل/ة.	 
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وزارة التربية والتعليم العالي

اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

رئيس قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة

فريق الدعم اإلرشادي

الفصل الرابع
 

إجراءات عمل الفريق

تعريف فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء:

ــي للطــالب  هــم مجموعــة مــن املهنــني املتخصصــني يف مجــال اإلرشــاد والدعــم النفســي االجتماعــي، يقدمــون اإلســعاف النفســي األول
والهيئــات التدريســية واإلداريــة بالتعــاون مــع املجتمــع احمللــي واملؤسســات الشــريكة. بعــد األحــداث الطارئــة التــي تضــرر بســببها الطــالب 
و/أو الهيئــات التدريســية واإلداريــة. ويضــم املرشــدون التربويــون املدربــني علــى التدخــل يف حــاالت الطــورائ يف املديريــة بنســبة ال تقــل 

عــن 20% منهــم وبرئاســة رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة.
فريــق الدعــم واالرشــاد النفســي للتدخــل وقــت االزمــات والطــوارىء هــو فريــق وزارة التربيــة والتعليــم، وينقســم إلــى عــدة فــرق بحيــث يتــم 
تشــكيله يف كل مديريــة مــن قبــل قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة مــن املرشــدين املؤهلــني للتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ بنــاًء علــى 

توصيــات رئيــس قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة ويتدخــل الفريــق يف احلــاالت التاليــة:
ــالل  ــش االحت ــل جي ــن قب ــى عنــف م ــات التدريســية داخــل أو خــارج املــدارس إل ــا الطــالب أو أعضــاء الهيئ ــرض فيه احلــاالت التــي يتع
اإلســرائيلي أو املســتوطنني تشــمل وال تقتصــر علــى: استشــهاد، االعتــداء اجلســدي، االعتقــال، مداهمــة املــدارس، هــدم املــدارس، هــدم 

ــى الطــالب(. ــر عل ــاء والقــرى واملــدن واملخيمــات )تؤث ــى الطــالب(، مداهمــات األحي ــر عل البيــوت )تؤث
حاالت الطوارئ واألزمات الطبيعية تشمل وال تقتصر على: الزلزال، الفيضان، حوادث السير، عنف مجتمعي.

أهداف فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء:

تقدمي الرعاية والدعم واملساندة للطلبة والهيئات التدريسية واإلدارية للمتضررين من األحداث الطارئة.	 
دعم املتضررين للرجوع للحياة الروتينية.	 
دعم الهيئات التدريسية واإلدارية إلعادة التعليم واالنتظام يف العملية التدريسية.	 
احلد وتقليل اآلثار النفسية واالجتماعية لألحداث الطارئة.	 
حتديد العالمات النفسية التي تطورت لدى الطالب والهيئات التدريسية وحتديد التدخالت املالئمة.	 
التنســيق مــع اجلهــات املختلفــة داخــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، واملديريــة واملؤسســات والــوزارت املختلفــة واملختصــة؛ لتقــدمي 	 

التدخــالت وتوفيــر االحتياجــات بعــد األحــداث الطارئــة.

هيكلية فريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء

االستدعاء لفريق الدعم واالرشاد النفسي للتدخل وقت االزمات والطوارىء

هيكلية االستدعاء والتدخل يف حاالت الطوارئ:

االستدعاء:

توضــح آليــة اســتدعاء الفريــق مــن حلظــة احلــدث الطــارئ حتــى تدخــل الفريــق، علمــاً أن نظــام االســتدعاء يســتند باألســاس علــى سياســات 
وإجــراءات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وتوجيهاتهــا بضــرورة تشــكيل خليــة أزمــة يف كل مدرســة ومديريــة.

خلية األزمة:

تتكون من: مدير/ة املدرسة، مرشد/ة تربوي/ة، مرشد/ة الصحة املدرسية، اثنني من املعلمني/املعلمات، وتقوم اخللية مبا يلي:
إدارة احلدث الطارئ وضمان أمن وآمن الطلبة والهيئة التدريسية.	 
تهدئة الطالب واتخاد القرارت املتعلقة بإدارة احلدث حلظة حدوثه.	 
التواصل مع األهالي واللجان احمللية وتوفير املعلومات حول احلدث واإلجراءات املطلوبة.	 

حدث طارئ

خلية األزمة باملدرسة

فريق التدخل اإلرشادي

تنفيذ التدخل مع الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية

مدير/ة املديرية
رئيس/ة قسم امليدان

مديرية التربية والتعليم

رؤساء األقسام
رئيس/ة قسم اإلرشاد

والتربية اخلاصة
مديرية التربية والتعليم
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تقييم احلدث الطارئ وإبالغ رئيس/ة قسم املتابعة امليدانية باحلدث الطارئ.	 
تقــوم خليــة األزمــة بإبــالغ رئيــس/ة قســم املتابعــة امليدانيــة يف حــال تعــرض املدرســة و/أو الطــالب و/أو أعضــاء الهيئــة التدريســية 	 

إلــى واحــدة أو أكثــر مــن األحــداث التاليــة:
o  اعتقــال اجليــش االســرائيلي أحــد أو مجموعــة مــن الطــالب، أو أحــد أو مجموعــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، مــن داخــل

املدرســة أو خــالل التوجــه أو مغــادرة املدرســة أو يف املجتمــع.
o  ــة التدريســية داخــل املدرســة أو خــالل ــى الطــالب أو أعضــاء الهيئ ــداء مــن قبــل اجليــش االســرائيلي أو املســتوطنني عل االعت

ــادرة املدرســة أو يف املجتمــع. التوجــه أو مغ
o .حاالت االستشهاد ألحد الطالب أو أعضاء الهيئة التدريسية يف املدرسة، أو خالل التوجه أو مغادرة املدرسة أو يف املجتمع
o .مداهمة اجليش االسرائيلي للمدرسة واالعتداء و/أو االعتقال و/أو قتل أحد الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية
o  اعتــداء املســتوطنني علــى املدرســة واالعتــداء علــى الطــالب و/أو أعضــاء الهيئــة التدريســية استشــهاد و/أو اعتقــال أحــد

الطــالب و/أو أعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية.
o .هدم املدرسة أو جزء من املدرسة
o  مداهمــة املجتمــع احمليــط للمدرســة مــن قبــل اجليــش االســرائيلي، أو مهاجمــة املجتمــع مــن قبــل املســتوطنني. ونتــج عنهــا هــدم

بيــت أو أكثــر، اعتقــال، استشــهاد، االعتــداء . وأثرعلــى الطــالب و/أو أعضــاء الهيئــة التدريســية.
o  تعــرض املدرســة و/أو الطــالب، و/أو أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية، و/أو مجتمــع املدرســة، إلــى أي حالــة طارئــة بســبب حــادث

ســير، غــرق، زلــزل، فيضــان، عنــف مجتمعي.
رئيــس/ة قســم املتابعــة امليدانيــة يقوم/تقــوم بإعــالم رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة، وإعــالم مديــر/ة مديريــة التربيــة 	 

والتعليــم ورؤســاء األقســام اآلخريــن.
بقــوم رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة بالتواصــل مــع املرشــد/ة التربــوي/ة ومديــر/ة املدرســة، وتقييــم احلــدث الطــارئ 	 

ــذ  ــه، وأخــذ قــرار مبســتوى التدخــل )أنظــر/ي مســتويات التدخــل يف احلــدث الطــارئ(، وأخــذ اإلجــراءات املالئمــة لتنفي وتداعيات
ــم إعــالم اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة. التدخــل، ومــن ث

فريــق الدعــم اإلرشــادي يقــوم بالتدخــل بنــاًء علــى قــرار رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة بحســب مســتويات التدخــل وتنفيــذ 	 
اإلجــراءات اخلاصــة بالتدخــل.

مراحل التدخل في حاالت األزمات والطوارئ

قبل حدوث األزمة

تشكيل الفريق:

حتديــد املرشــدين التربويــني املشــاركني يف فريــق الطــوارئ باملديريــة )مبــا ال يقــل عــن 20% مــن عــدد املرشــدين يف املديريــة(. ويبقــى 	 
الســقف األعلــى ملشــاركة املرشــدين بالفريــق مرتبــط بقــرار رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة بنــاًء علــى املعاييــر التاليــة:

o .واقع وظروف املديرية وتاريخ األحداث الطارئة واألزمات املتعلقة باملدارس والطالب الذي يحدد حجم الفريق املطلوب
o .عدد الفريق الكلي يف املديرية وعدد املرشدين الذين ميكن انتدابهم لفريق الدعم اإلرشادي يف حاالت الطوارئ واألزمات

التدريب:

حتديد اإلمكانيات املتوفرة لتدريب املرشدين.	 
تدريــب املرشــدين التربويــني وتأهيلهــم باملعلومــات واملهــارات املطلوبــة للتدخــل وقــت األزمــات والطــوارئ بحيــث يشــمل التدريــب وال 	 

يقتصــر علــى:
o .اإلسعاف النفسي األولي
o .العالمات النفسية واالجتماعية التي يجب االنتباه لها يف حاالت الطوارئ

o .حقوق الطفل/ة واإلساءة والتدخل معهم يف حاالت الطوارئ واألزمات
o .حقيبة التدخالت والعمل مع املجموعات
o .الرعاية الذاتية يف حاالت الطوارئ واألزمات للمتدخلني
توفيــر اإلشــراف والدعــم للمرشــدين مــن خــالل حتديــد أطــر إشــراف جماعــي و/أو فــردي واضحــة، ميكــن اللجــوء لهــا بعــد التدخــل 	 

يف حــاالت الطــوارئ حيــث يتــم توضيــح مــن هــم املشــرفني ،وتقســيم املجموعــات وطــرق طلــب اإلشــراف والدعــم ) أنظــر/ي القســم 
اخلــاص باالشــراف يف حــاالت الطــوارئ ( جتميــع املعلومــات والبيانــات:

تسليم املرشدين )أعضاء فريق الدعم اإلرشادي يف حاالت األزمات والطوارئ( ما يلي:	 
o  ــى كافــة ــق عل ــق والــذي يشــمل التوجــه النظــري، واإلجــراءات والنمــاذج واطــالع أعضاء/عضــوات الفري ــل املســاند للفري الدلي

اإلجــراءات والتأكــد مــن معرفتهــم بهــا وطــرق اســتخدام النمــاذج.
o .2017 ،دليل التحويل والتشبيك الوطني حلماية األطفال من اإلساءة والعنف واإلهمال، املسوده التجريبية
o .نظام التحويل الوطني للصحة النفسية، وزارة الصحة ومنظمة أطباء العالم فرنسا
o .كافة النماذج واملرفقات املطلوبة للتدخل يف حاالت األزمات والطوارئ
ــة التدريســية واألهالــي للتعامــل يف حــاالت الطــوارئ، وحتديــد دور كل جهــة مــن 	  تطويــر مــواد ونشــرات وإرشــادات للطــالب والهيئ

ــة، والداعمــة. ــة النفســية، واالجتماعي اجلهــات يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات مــن الناحي
التنســيق مــع خاليــا األزمــة يف املــدارس املــدارء حتديــداً، واالتفــاق معهــم علــى آليــات التبليــغ واالســتدعاء واحلــاالت التــي يقــوم بهــا 	 

الفريــق بالتدخــل؛ وذلــك مــن خــالل اجتماعــات دوريــة يقــوم بعقدهــا رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة مــع مــدراء املــدارس.
تطويــر قائمــة املؤسســات الشــريكة للفريــق، وحتديــد ســبل التعــاون وتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع املؤسســات، علمــاً أن املؤسســات التــي 	 

ســيتم التعــاون معهــا ســتقوم بتغطيــة اجلوانــب التاليــة:
o  مؤسســات شــريكة تقــوم علــى مســاندة الفريــق بالتدخــل عنــد طلــب األخيــر، بنــاًء علــى تقييــم رئيــس الفريــق الســتدعاء الشــركاء

ومؤسســات أخــرى للتدخــل، خاصــة يف املســتوى الثالــث والرابــع )أنظــر/ي مســتويات تدخــل الفريــق.(
o  مؤسســات شــريكة تقــدم خدمــات متخصصــة، حيــث يتــم حتويــل احلــاالت التــي تســتدعي تدخــل متقــدم خاصــة يف مجــال العــالج

النفســي وإدارة احلالــة، والتدخــل التعليمــي، أو القانونــي، أو اإلعالمي...الــخ.

أثناء األزمة:

تقــوم خليــة األزمــة بــإدارة احلــدث حلظــة حدوثــه. يف حــال حــدوث احلــدث داخــل املدرســة وأثنــاء الــدوام املدرســي، يجــب العمــل علــى 	 
ضمــان أمــن وآمــان الطــالب وأعضــاء الهيئــة التدريســية، وتهدئــة الطــالب والتواصــل مــع األهالــي واجلهــات املختصــة لضمــان أمنهــم.

ــدان(، 	  ــم )رئيــس/ة قســم املي ــة والتعلي ــة التربي ــم احلــدث وجمــع املعلومــات؛ إلعــالم مديري ــة بتقيي ــد اإلمكاني ــة األزمــة عن تقــوم خلي
ــه وحجمــه ومســتواه. ــة اخلاصــة ألخــذ قــرار بالتدخــل وطبيعت ــي إطــالع رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربي وبالتال

يقــوم رئيــس الفريــق بالتواصــل الســريع يف حــال اإلمكانيــة مــع املرشــد/ة التربــوي/ة )خليــة األزمــة( وجمــع املعلومــات وفهــم طبيعــة 	 
احلــدث وحجمــه ألخــذ قــرار بطبيعــة التدخــل.

ــة لعقــد اجتمــاع 	  ــى أخــذ قــرار للتدخــل خــالل 72 ســاعة كحــد اقصــى ، ويعمــل يف حــال اإلمكاني ــق عل يعمل/تعمــل رئيــس/ة الفري
للفريــق )يف موقــع احلــدث يف حــال املالئــم ، أو يف أي مــكان متوفــر( لوضــع خطــة ســريعة وتوزيــع املهــام، وتعبئــة منــوذج تقييــم احلــدث 

الطــارئ )أنظــر/ي املرفــق رقــم-4- منــوذج تقييــم األحــداث الطارئــة واألزمــات(.
يتــم التدخــل مــع الطــالب و/أو أعضاء/عضــوات الهيئــة التدريســية وتنفيــذ لقائني/زيارتــني كحــد أدنــى وتنفيــذ فعاليــات تهــدف إلــى 	 

مــا يلــي:
o .تقدمي الدعم واملساندة
o .مساعدتهم للتعامل مع املشاعر التي نتجت عن احلدث
o .حتديد االحتياجات اآلنية التي يحتاجها املتضررين وإيصال املعلومات إلى اجلهات املختلفة لتوفيرها
o .حتديد أية عالمات أو عالمات حتتاج إلى تدخل متقدم أو رعاية عائلية خاصة أو حتويل خلدمات متخصصة
o .دعم املتضررين للرجوع للحياة الروتنية ودعم النظام املدرسي للعمل بشكل روتيني

يقــوم الفريــق بعــد تنفيــذ لقاءيــن إســعاف نفســي أولــي بإعــالن إنهــاء التدخــل وإعــالم إدارة املدرســة بذلــك، ويجتمــع بنــاء عليــه رئيــس قســم 
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اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة مــع مديــر املدرســة واملرشــد التربــوي الطالعهــم علــى التدخــالت وواقــع وظــروف الطلبــة وتأكيــد القــرار بإنهــاء 
التدخــل أو أخــذ قــرارات أخــرى مــن ضمنهــا تنفيــذ تدخــالت أخــرى أو اســتمرار عمــل الفريــق، وتعبئــة منــوذج تقريــر احلــدث الطــارئ 

)أنظــر/ي املرفــق رقــم -5- منــوذج تقريــر التدخــل باملدرســة(.
يلتقــي الفريــق مــع املشــرف املســؤول عــن توفيــر إشــراف ودعــم للفريــق بحســب مــا هــو متفــق عليــه لإلشــراف ) أنظــر/ي القســم اخلــاص 

باإلشراف(.

بعد انتهاء التدخل:

ــر 	  ــة التدخــل واســتخالص العب ــم مراجع ــة ويت ــه خصوصي ــر ب ــن ومتوف ــكان آم ــق يف املدرســة أو أي م ــق والفري ــس الفري ــع رئي يجتم
ــات. ــة التوصي ــر خطــة ملتابع وتطوي

يجتمــع رئيــس الفريــق مــع املرشــد التربــوي يف املدرســة ويقــوم رئيــس الفريــق بتســليم املرشــد التوصيــات واملتابعــات التــي مــن 	 
املفــروض أن يقــوم بهــا املرشــد بنــاًء علــى تدخــالت الفريــق والتــي ميكــن أن تشــمل وال تقتصــر علــى مــا يلــي:

o .متابعة األطفال الذين أظهروا عالمات حتتاج إلى متابعة وتنفيذ تدخالت خاصة من قبل املعلمني أو األهل
o .متابعة األطفال الذين مت حتويلهم إلى مؤسسات للحصول على خدمات متخصصة
o .أي متابعات أخرى ظهرت نتيجة التدخل

التوصيــات  ووضــع  التجربــة  وتقييــم  أيضــا  معهــم  باالجتمــاع  الفريــق  رئيــس  يقــوم  للتدخــل  شــريكة  مؤسســات  اســتدعاء  حــال  يف 
احلــدث. نتيجــة  واالســتخالصات 

يقــوم رئيــس/ة الفريــق بإرســال تقريــر عــن التدخــل إلــى رئيــس/ة قســم امليــدان ومديــر املديريــة، واإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة 
كمــا يقــوم بإرســال أي مالحظــات حــول الدليــل املســاند لــإلدارة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة وطلــب التعديــل.

يقوم رئيس الفريق بتحديث قائمة املؤسسات بناًء على تقييم التجربة وإلغاء مؤسسات أو إضافة مؤسسات.
يقوم رئيس الفريق بتحديث خطة التدريب بناًء على التدخل واالحتياجات التي ظهرت.

يقــوم رئيــس الفريــق باعــداد التقريــر الشــهري للتدخــالت باألحــداث الطارئــة التــي نفــذت يف املديريــة )أنظــر/ي املرفــق رقــم -6- منــوذج 
التقريــر الشــهري اخلــاص بعمــل فريــق الدعــم اإلرشــادي للتدخــل باألزمــات والطــوارئ(.

مستويات التدخل في حاالت الطوارئ واألزمات

املستوى األول : حدث طارئ أثر على طالب حتى 15 طالب:

األحداث الطارئة التي تعتبر ضمن املستوى األول:

o .اعتداء على الطالب/الطالبات و/أو أعضاء الهيئة التدريسية من قبل املستوطنني أو اجليش االسرائيلي
o .مداهمة بيوت األطفال و/أو أعضاء الهيئة التدريسية والتعدي على العائلة
o .هدم بيوت أحد األطفال و/أو أعضاء الهيئة التدريسية
o .اعتقال أحد أفراد عائلة الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية
o .استشهاد أحد أفراد العائلة أو املقربني ألحد الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية
o .)حادث أثر على طالب و/أو عضو من أعضاء الهيئة التدريسية )حادث سير، غرق، عنف مجتمعي

اجراءات التدخل ضمن املستوى األول

تقييــم احلــدث الطــارئ وجمــع كافــة املعلومــات املتعلقــة بــه وحتديــد املتضرريــن وأماكــن تواجدهــم وحجــم احلــدث مــن قبــل خليــة 	 
األزمــة وذلــك خــالل 24 ســاعة مــن حلظــة وقــوع احلــدث الطــارئ.

خــالل األربــع وعشــرون ســاعة األولــى مــن حلظــة وقــوع احلــدث جتتمــع خليــة األزمــة وتتشــاور حــول طبيعــة احلــدث وحتــدد االحتيــاج 	 

للتدخــل وتقــوم بالتواصــل الهاتفــي مــع رئيــس/ة قســم امليــدان واطالعــه علــى احلــدث وبالتالــي يقــوم رئيــس/ة قســم امليــدان باالتصــال 
مــع رئيــس قســم اإلرشــاد.

يقــوم رئيــس/ة قســم اإلرشــاد بالتواصــل مــع خليــة األزمــة يف املدرســة حتديــداً املرشــد/ة. واإلطــالع علــى حجــم احلــدث وأخــذ قــرار 	 
بالتدخــل ضمــن املســتوى األول.

طــوارئ مســتوى أول يعنــي أن املتضرريــن مــن احلــدث ال يتجــاوز عددهــم 15 طــالب وبالتالــي بإمــكان املرشــد التربــوي تنفيــذ تدخــل 	 
اإلســعاف النفســي األولــي معهــم خــالل الفتــرة القادمة.)لكــن حتــى بوجــود عــدد قليــل مــن املتأثريــن حتديــداً عــدد الفريــق املطلــوب 

للتدخــل مرتبــط بقــرار رئيــس/ة الفريــق(.
يقــوم املرشــد بإعــالم األهــل بتنفيــذ التدخــل مــع الطــالب واحلصــول علــى موافقتهــم والتوضيــح لألهــل ضــرورة إعــالم املرشــد يف 	 

حــال تدخــل جهــات خارجيــة أو تطــور أي عالمــات تســتدعي االنتبــاه.
تنفيــذ التدخــل خــالل 72 ســاعة األولــى فــردي أو جماعــي )بحســب ظــروف احلــدث ـ يف حــال أن األطفــال الذيــن وقــع عليهــم احلــدث 	 

هــم يف نفــس اجليــل يتــم التعامــل معهــم بشــكل جماعــي ـ ميكــن تقســيمهم إلــى مجموعتــني(.
تنفيــذ لقاءيــن أو جلســتني مــع األطفــال كحــد ادنــى خــالل أســبوعني وتقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي الــذي يعتمــد علــى مالحظــة 	 

ومشــاهدة واقــع وظــروف الطــالب، مســاعدتهم للتعبيــر عــن مشــاعرهم، مســاعدتهم للرجــوع للحيــاة الروتينيــة ومتابعــة أي مظاهــر 
أو ســلوكيات طــرأت بعــد احلــدث.

إعــالم الهيئــة التدريســية بالتدخــل مــع الطــالب وتوجيــه اإلرشــادات للمعلمــني لكيفيــة التعامــل مــع األطفــال خــالل الفتــرة القادمــة، 	 
واإلعــالن للمعلمــني بضــرورة إعــالم املرشــد خــالل الشــهر القــادم يف حــال تطــور أي ســلوكيات جديــدة علــى األطفــال بعــد احلــدث.

متابعــة أي ســلوكيات جديــدة تظهــر علــى الطــالب )مثــل عــدم االنتظــام يف املدرســة، تراجــع يف املســتوى األكادميــي، ســلوكيات عنيفــة، 	 
انطــواء وانــزواء( والتنســيق مــع األهــل ووضــع خطــة للتعامــل معهــا مــن قبــل املرشــد داخــل املدرســة.

حتديــد املرشــد احلــاالت التــي حتتــاج إلــى تدخــل نفســي متقــدم والتنســيق مــع املؤسســات األهليــة واحلكوميــة الســتقبال احلــاالت، 	 
بعــد التنســيق مــع األهــل وضمــان وصولهــا وحصولهــا علــى اخلدمــة.

إعــالم مديــر املدرســة يف حــال احلاجــة لتدخــالت أخــرى تختلــف عــن اإلســعاف النفســي األولــي والتنســيق مــع رئيــس/ة قســم اإلرشــاد 	 
الــذي بــدروه ســيقوم بالتنســيق مــع املؤسســات املختلفــة لتوفيرهــا.

إنهاء التدخل وكتابة تقرير حول التدخل وإرساله إلى رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة.	 

املستوى الثاني: حدث طارئ أثر على عدد من الطالب من 16 طالب حتى 100 طالب 

األحداث الطارئة التي تعتبر ضمن املستوى الثاني:

تعرض مجموعة من الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية لالعتداء من قبل املستوطنني أو اجليش االسرائيلي.	 
تعــرض مجموعــة مــن بيــوت الطــالب و/أو أعضــاء الهيئــة التدريســية إلــى املداهمــة، االعتقــال، إصابــة أحــد افــراد العائلــة، استشــهاد 	 

أحــد أفــراد العائلــة.
هدم بيوت مجموعة من الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية.	 
استشهاد أحد الطالب و/أو أحد عضو من أعضاء الهيئة التدريسية.	 
ــر مــن الطــالب أو أحــد 	  ــب أو أكث ــاة طال ــى وف ــة التدريســية حلــادث ممــا أدى إل تعــرض مجموعــة مــن الطــالب و/أو أعضــاء الهيئ

ــي(. ــف مجتمع ــة التدريســية )حــادث ســير،غرق، عن أعضــاء الهيئ

اجراءات التدخل ضمن املستوى الثاني:

تقييــم احلــدث الطــارئ وجمــع كافــة املعلومــات املتعلقــة بــه وحتديــد املتضرريــن وأماكــن تواجدهــم وحجــم احلــدث مــن قبــل خليــة 	 
األزمــة وذلــك خــالل 24 ســاعة مــن حلظــة وقــوع احلــدث الطــارئ.

خــالل األربــع وعشــرون ســاعة األولــى مــن حلظــة وقــوع احلــدث جتتمــع خليــة األزمــة وتتشــاور حــول طبيعــة احلــدث، وحتــدد االحتيــاج 	 
للتدخــل وتقــوم بالتواصــل الهاتفــي مــع رئيــس/ة قســم امليــدان وإطالعــه علــى احلــدث وبالتالــي يقــوم رئيــس قســم امليــدان باالتصــال 

مــع رئيــس/ة قســم اإلرشــاد.
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ــى حجــم احلــدث وأخــذ قــرار 	  ــداً املرشــد واإلطــالع عل ــة األزمــة يف املدرســة، حتدي يقــوم رئيــس قســم اإلرشــاد بالتواصــل مــع خلي
ــي. التدخــل باحلــدث ضمــن املســتوى الثان

طــوارئ املســتوى الثانــي يعنــي أن عــدد املتضرريــن يتجــاوز ال 16 ويصــل حتــى 100؛ وبالتالــي ال يســتطيع املرشــد تنفيــذ التدخــل 	 
ــة األزمــة  ــه يقــوم رئيــس قســم اإلرشــاد بعــد التشــاور مــع خلي ــاًء علي ــق، وبن ــل الفري ــى مســاندة ودعــم مــن قب ــاج إل ــذا يحت لوحــده ل

ــذي يجــب أن يتدخــل مــع احلــدث الطــارئ. ــق ال ــد عــدد الفري واملرشــد/ة بتحدي
يحــدد رئيــس/ة الفريــق )رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة( اســتدعاء جــزء مــن الفريــق )1-7 أعضاء/عضــوات مــن الفريــق( 	 

بحســب حجــم احلــدث. ويترأس/تتــرأس رئيــس/ة قســم االرشــاد والتربيــة اخلاصــة إدارة الفريــق أو يحدد/حتــدد مــن ينــوب عنــه/
عنهــا إلدارة الفريق.

يقــوم الفريــق باالجتمــاع خــالل ال 24 ســاعة األولــى مــن احلــدث يف مــكان وقــوع احلــدث، أو مــكان آمــن ومالئــم لالجتمــاع، وحتديــد 	 
التدخــالت وتقســيم املهمــات، ويضــم االجتمــاع مرشــد/ة املدرســة ومديــر/ة املدرســة.

ــة بتنفــذ التدخــل مــع أبنائهــم، وإعالمهــم 	  ــي يف حــال اإلمكاني ــم إعــالم األهال ــق خــالل 72 ســاعة مــن وقــوع احلــدث. ويت يتدخــل الفري
بضــرورة إعــالم املدرســة يف حــال تنفيــذ تدخــل مــن أي جهــة أخــرى، ومالحظــة تطــور أي عالمــات أو ســلوكيات عنــد األطفــال غيــر مألوفــة 

يســتمر الفريــق بالتدخــل وينفــذ لقاءيــن علــى مــدى أســبوعني بهــدف فحــص تأثيــر احلــدث ومســاعدتهم للرجــوع للحيــاة الروتينيــة 	 
والعمليــة التعليميــة.

بعد انتهاء اللقائني يجتمع الفريق ليحدد اخلطوات القادمة ويحدد املتضررين الذين بحاجة ملتابعة متخصصة أو حتويل.	 
يسلم الفريق التقرير إلى مدير/ة املدرسة واملرشد/ة التربوي/ة ورئيس قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة.	 
ــال والتعديــالت 	  ــد األطف ــة تطورهــا عن ــوب متابع ــى العالمــات املطل ــوي/ة باطــالع املعلمني/املعلمــات عل يقوم/تقــوم املرشــد/ة الترب

ــة وداخــل غرفــة الصــف. ــة التعليمي ــار يف العملي ــوب أن تأخــذ بعــني االعتب واإلجــراءات املطل

املستوى الثالث: حدث طارئ أثر على املدرسة كاملة )الطالب والهيئة التدريسية(

األحداث الطارئة التي تعتبر ضمن املستوى الثالث

مداهمة املدرسة من قبل اجليش االسرائيلي واالعتداء على الطالب والهيئة التدريسية.	 
مداهمة املدرسة من قبل اجليش االسرائيلي واعتقال عدد من الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.	 
استشهاد أحد الطالب أو أعضاء الهيئة التدريسية يف املدرسة ـ أو يف نطاق املدرسة ـ أو خارج املدرسة.	 
هدم املدرسة.	 
هدم جماعي يف املنطقة أثر على كل طالب املدرسة.	 
إغالق املدرسة ومنع الطالب من الوصول للمدرسة.	 
حــادث ســير جماعــي، انهيــار املدرســة نتيجــة زلــزال، أو انهيــار جــزء مــن بيــوت الطــالب نتيجــة زلــزال أو فيضــان ضــرب املنطقــة، أو 	 

عنــف مجتمعــي أثــر علــى عــدد كبيــر مــن الطــالب وأعضــاء الهيئــة التدريســية.

اجراءات التدخل ضمن املستوى الثالث

تقييــم احلــدث الطــارئ وجمــع كافــة املعلومــات املتعلقــة بــه، وحتديــد املتضرريــن وأماكــن تواجدهــم وحجــم احلــدث مــن قبــل خليــة 	 
األزمــة، وذلــك خــالل 24 ســاعة مــن حلظــة وقــوع احلــدث الطــارئ يف حــال اإلمكانيــة.

خــالل ال 24 ســاعة األولــى مــن حلظــة وقــوع احلــدث جتتمــع خليــة األزمــة وتتشــاور حــول طبيعــة احلــدث وحتــدد االحتيــاج للتدخــل 	 
وتقــوم بالتواصــل الهاتفــي مــع رئيــس/ة قســم امليــدان واطالعه/هــا علــى احلــدث وبالتالــي يقــوم رئيــس قســم امليــدان باالتصــال مــع 

رئيــس/ة قســم اإلرشــاد.
يقــوم رئيــس/ة قســم اإلرشــاد بالتواصــل مــع خليــة األزمــة يف املدرســة حتديــداً املرشــد، واالطــالع علــى حجــم احلــدث وأخــذ قــرار 	 

بالتدخــل باحلــدث ضمــن املســتوى الثالــث.
طــوارئ املســتوى الثالــث يعنــي أن عــدد الطــالب املتضرريــن يتجــاوز ال 100 طالــب، وقــد يشــمل كل الطــالب وأعضــاء الهيئــة 	 

التدريســية وبالتالــي يحتــاج إلــى تدخــل كل الفريــق.

يقــوم رئيــس الفريــق )رئيــس قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة( باســتدعاء الفريــق واالجتمــاع معهــم خــالل ال 24 ســاعة مــن حلظــة 	 
وقــوع احلــدث.

ــني أعضــاء/	  ــد التدخــالت وتقســيم املهمــات ب ــرة وحتدي ــات املتوف ــه بحســب املعلوم ــى عــرض احلــدث وتأثيرات ــاع إل يهــدف االجتم
عضــوات الفريــق، ويتــم االجتمــاع يف مــكان وقــوع احلــدث أو يف أقــرب مــكان آمــن للحــدث مبشــاركة مرشــد/ة املدرســة ومديــر/ة 

املدرســة.
يتدخــل الفريــق خــالل 72 ســاعة مــن وقــوع احلــدث ويتــم إعــالم األهالــي يف حــال اإلمكانيــة بتنفــذ التدخــل مــع ابنائهــم. وإعالمهــم 	 

بضــرورة إعــالم املدرســة يف حــال تنفيــذ تدخــل مــن أي جهــة أخــرى ومالحظــة تطــور أي عالمــات أو ســلوكيات عنــد األطفــال غيــر 
مألوفــة.

يســتمر الفريــق بالتدخــل وينفــذ لقائــني علــى مــدى أســبوعني بهــدف فحــص تأثيــر احلــدث ومســاعدتهم للرجــوع للحيــاة الروتينيــة 	 
والعمليــة التعليميــة.

بعد انتهاء اللقائني، يجتمع الفريق ليحدد اخلطوات القادمة ويحدد األشخاص الذين بحاجة ملتابعة متخصصة أو حتويل.	 
• يسلم الفريق التقرير إلى مدير/ة املدرسة واملرشد/ة التربوي/ة ورئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة.	
• يقوم/تقــوم املرشــد/ة التربــوي/ة بإطــالع املعلمني/املعلمــات علــى العالمــات املطلــوب متابعــة تطورهــا عنــد األطفــال، والتعديالت 	

واإلجــراءات املطلــوب أن تأخــذ بعــني االعتبــار يف العمليــة التعليميــة وداخــل غرفــة الصــف.

املســتوى الرابــع: حــدث طــارئ أثــر علــى عــدة مــدارس ومجتمــع كامــل )اســتهداف قريــة أو مدينــة، واســتهداف عــدة 
مــدارس(.

األحداث الطارئة التي تعتبر ضمن املستوى الرابع:

تعرض عدد من املدارس للهدم.	 
مداهمــة عــدد مــن املــدارس واالعتــداء علــى الطــالب، الهيئــة التدريســية، اعتقــال أعــداد مــن الطــالب والهيئــة التدريســية، إصابــة 	 

عــدد مــن الطــالب والهيئــة التدريســية بجــروح وذلــك مــن عــدة مــدارس أو مــن مجتمــع.
هدم لعدد كبير من البيوت أثر على عدد كبير من الطالب من عدة مدارس.	 
استشهاد عدد من أبناء املجتمع أثر على عدد كبير من املدارس.	 
فيضان أو زلزال.	 
عنف مجتمعي.	 

اجراءات التدخل ضمن املستوى الرابع

تقييــم احلــدث الطــارئ وجمــع كافــة املعلومــات املتعلقــة بــه، وحتديــد املتضرريــن وأماكــن تواجدهــم، وحجــم احلــدث مــن قبــل خليــة 	 
األزمــة وذلــك خــالل 24 ســاعة مــن حلظــة وقــوع احلــدث الطــارئ يف حــال اإلمكانيــة.

ــة 	  ــة، وتتشــاور حــول طبيع ــة األزمــة يف حــال اإلمكاني ــى مــن حلظــة وقــوع احلــدث جتتمــع خلي ــع وعشــرون ســاعة األول خــالل األرب
احلــدث، وحتــدد االحتيــاج للتدخــل، وتقــوم بالتواصــل الهاتفــي مــع رئيــس/ة قســم امليــدان واطالعــه علــى احلــدث وبالتالــي يقوم/تقــوم 

رئيــس/ة قســم امليــدان باالتصــال مــع رئيــس/ة قســم اإلرشــاد.
يقوم/تقــوم رئيــس/ة قســم اإلرشــاد بالتواصــل مــع خليــة األزمــة يف املدرســة حتديــداً املرشــد واالطــالع علــى حجــم احلــدث وأخــذ 	 

قــرار بالتدخــل باحلــدث ضمــن املســتوى الرابــع.
طــوارئ املســتوى الرابــع يعنــي تضــرر عــدة مــدارس ومجتمــع كامــل، وبالتالــي وجــود عــدة جهــات قــد تعمــل للتدخــل وتنفيــذ اجتماعــات 	 

تنســيقية علــى مســتوى املنطقــة؛ لــذا يشارك/تشــارك رئيــس/ة الفريــق باالجتماعــات علــى مســتوى املنطقــة.
ــه داخــل املــدارس ومــع 	  ــى مســتوى املنطقــة أن تنســيق التدخــل وقيادت يحدد/حتــدد رئيــس/ة الفريــق يف االجتماعــات التنســيقة عل

الطــالب هــو مســؤولية فريــق مديريــة التربيــة والتعليــم، وبالتالــي علــى كافــة اجلهــات عــدم تنفيــذ أي تدخــل داخــل املــدارس أو مــع 
الطــالب إال بعــد التنســيق مــع الفريــق.

يستدعي/تســتدعي رئيــس/ة الفريــق، الفريــق واملؤسســات الشــريكة املعتمــدة للتدخــل بالطــوارئ )ضمــن قائمــة املؤسســات الشــريكة 	 
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للتدخــل وقــت الطــوارئ( ويقوم/تقــوم بإطالعهــم علــى احلــدث وحجمــه، وبتقســيم املهمــات ومناطــق التدخــل.
يعمل/تعمــل رئيــس/ة الفريــق إلــى تقســيم املشــاركني إلــى فــرق فرعيــة يف حــال احلاجــة للتدخــل يف أكثــر مــن مدرســة ويتــم حتديــد 	 

منســق/ة كل فريــق.
تعمــل الفــرق علــى التدخــل خــالل 72 ســاعة وتنفيــذ لقاءيــن كحــد أدنــى مــع الطــالب وأعضــاء الهيئــة التدريســية، تهــدف إلــى فحــص 	 

تأثيــر احلــدث عليهــم ومســاعدتهم للرجــوع للحيــاة الروتينيــة والعمليــة التعليميــة.
بعــد إنهــاء التدخــل يجتمــع كل فريــق فرعــي بوجــود مرشــد/ة املدرســة واملديــر/ة ويتــم إطالعهــم علــى التدخــل واملتابعــات التــي يجــب 	 

أن تتــم للطــالب واخلطــوات القادمــة.
يدعو/تدعو رئيس/ة الفريق منسقني الفرق الطارئة الفرعية لالجتماع ويستلم تقاريرهم ويقيم التجربة.	 
يقوم/تقــوم مرشــد/ة املدرســة مبتابعــة احلــاالت التــي حتتــاج إلــى حتويــل أو متابعــة خاصــة يف املدرســة بالتعــاون مــع أعضــاء الهيئــة 	 

التدريســية.

األدوار والمسؤوليات حسب منهجية االدارة العامة لالرشاد    
والتربية الخاصة للتدخل بالطوارىء واالزمات

رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة
رئيــس قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة هــو رئيــس فــرق الدعــم اإلرشــادي النفســي للتدخــل يف حــاالت األزمــات والطــوارئ يف املــدارس، 
يقــود الفريــق أثنــاء الطــوارئ ويعمــل علــى توزيــع املهمــات بــني أعضاء/عضــوات الفريــق والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لتنفيــذ 

التدخــالت كمــا أخــذ القــرار مبســتوى التدخــل وحجــم الفريــق الــذي ســيقوم بالتدخــل ويقــوم باملهمــات التاليــة:
حتديد أعضاء/عضوات فريق ـ وضمان وجود فريق من مناطق متنوعة قادر على الوصول يف حاالت مختلفة.	 
توفيــر التدريــب واإلعــداد الــالزم للفريــق والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لتوفيــر التدريبــات إلعــداد أعضاء/عضــوات الفريــق 	 

باملعلومــات والتوجهــات واملهــارات املطلــوب للتدخــل اإلرشــادي والنفســي يف حــاالت الطــوارئ وحتديــداً ضمــان تدريــب األفــراد اجلــدد 
املنضمــني لفريــق الطــورائ.

ضمــان إطــالع أعضاء/عضــوات فريــق دعــم اإلرشــاد النفســي يف املــدارس علــى السياســات واإلجــراءات الرســمية يف مجــال العمــل 	 
والتدخــل بالطــوارئ.

ضمــان اطــالع أعضاء/عضــوات فريــق دعــم اإلرشــاد النفســي يف املــدارس علــى النمــاذج املعتمــدة مــن اجلهــات الرســمية الســتخدامها 	 
يف حــاالت الطــوارئ.

ضمــان معرفــة واطــالع أعضاء/عضــوات فريــق الدعــم واإلرشــاد يف املــدارس علــى املؤسســات واخلدمــات املختلفــة التــي ميكــن 	 
ــات متخصصــة. ــاج خلدم ــا يف حــال االحتي اللجــوء له

ضمــان معرفــة واطــالع أعضاء/عضــوات فريــق الدعــم اإلرشــادي يف املــدارس علــى سياســات حمايــة حقــوق األطفــال واإلجــراءات 	 
الواجــب اتباعهــا يف حالــة اكتشــاف حــاالت اعتــداء أو إســاءة أو إهمــال علــى األطفــال يف حــاالت التدخــل بالطــوارئ وذلــك باالعتمــاد 

علــى دليــل التحويــل والتشــبيك الوطنــي حلمايــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهمــال.
توفير األطر اإلشرافية والداعمة وتوفير أطر الرعاية الذاتية املالئمة للفريق قبل وأثناء وبعد التدخل الطارئ.	 
ــر حجــم 	  ــة. وتقدي ــر/ة املدرســة( حــول األحــداث الطارئ ــوي/ة ومدي ــداً مــن املرشــد/ة الترب ــدان )حتدي اســتقبال التوجهــات مــن املي

ــوب للتدخــل. ــق املطل احلــدث الطــارئ ومســتوى احلــدث ومســتوى التدخــل وحجــم الفري
قيادة فريق الطوارئ ميدانياً أو من ينوب عنه يف حاالت املستوى األول والثاني والثالث.	 
قيادة فريق الطوارئ ميدانياً يف مستوى الطوارئ الرابع وال يجوز أن ينوب أحد عن رئيس/ة الفريق يف املستوى الرابع.	 
التنســيق مــع املؤسســات داخــل احملافظــة وخارجهــا وحتديــد املؤسســات ملســاندة الفريــق وتنفيــذ تدخــالت، واملؤسســات املتخصصــة 	 

الســتقبال حــاالت عنــد حتويلهــا.
تطويــر قائمــة املؤسســات لتشــمل املؤسســات القــادرة علــى تقــدمي خدمــات ماديــة وعينيــة، مؤسســات قــادرة علــى اســتقبال حــاالت 	 

تخصصيــة، مؤسســات قــادرة علــى إســناد فريــق الدعــم اإلرشــادي والتدخــل.
حتديــث قائمــة املؤسســات لتشــمل اخلدمــة املقدمــة مــن املؤسســة، صلــة االتصــال، وســائل التواصــل وضمــان معرفــة أعضاء/عضــوات 	 

الفريــق بهــذه القائمــة وطــرق اســتخدامها وصالحياتهــم بهــذا اخلصوص.
استالم تقارير فرق الطوارئ بقسمني:	 

األول: فحص االحتياج األولي للمدرسة أو ملجموعة واملصادقة على التدخل ومدة التدخل.
الثاني: تقارير التدخل واملصادقة على التدخالت واإلنهاء والتحويالت واملتابعات.

خلية األزمة:

خليــة األزمــة تتكــون مــن مديــر املدرســة، املرشــد التربــوي، مرشــد الصحــة املدرســية، معلــم أو اثنــني، تقــع علــى عاتقهــا إدارة احلــدث 
الطــارئ وتقــوم باملهمــات التاليــة قبــل وصــول الفريــق بالشــكل التالــي:

اإلطالع على احلدث الطارئ الذي أصاب املدرسة، أو احدى طالبها/طالباتها، أو مجموعة من الطالب/ات، أو الهيئة التدريسية.	 
عمــل فحــص ســريع وحتديــد حجــم احلــدث واملتأثريــن وطبيعــة احلــدث واألثــر. وتقديــر االحتياجــات علــى مســتوى التدخــل النفســي 	 

أو علــى مســتويات أخــرى.
االجتمــاع والتشــاور واقتــراح مســتوى التدخــل والتواصــل مــع رئيــس/ة قســم امليــدان الــذي بدوره/هــا سيقوم/ســتقوم باطــالع رئيــس/ة 	 

قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة.
التشــاور مــع رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة »رئيــس/ة فريــق الدعــم اإلرشــادي« حــول طبيعيــة احلــدث واالتفــاق علــى 	 

مســتوى التدخــل.
تسهيل مهمة الفريق للتدخل وتوفير كافة املتطلبات.	 

املرشد/ة التربوي/ة:

ــم الوضــع والتشــاور مــع رئيــس/ة قســم 	  ــة األزمــة لتقيي ــة األزمــة. يعمل/تعمــل مــع خلي املرشــد/ة التربــوي/ة هو/هــي عضــو/ة خلي
ــة اخلاصــة. اإلرشــاد والتربي

املســتوى األول: ينوب/تنــوب املرشــد/ة التربــوي/ة عــن فريــق الدعــم اإلرشــادي النفســي يف املــدارس ويقوم/تقــوم بالتدخــل مــع 	 
الطالــب/ة أو املجموعــة احملــددة مــن الطــالب ويقوم/تقــوم بتنفيــذ اإلســعاف النفســي األولــي.

املســتوى الثانــي: املرشــد/ة جــزء مــن فريــق الطــوارئ الــذي حدده/حددتــه رئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة. يعمل/تعمــل 	 
علــى التدخــل مــع الطــالب وتســهيل عمــل الفريــق والتنســيق مــع اجلهــات املختلفــة يف املدرســة )يف حــال قــدرة املرشــد/ة علــى التدخــل 

وعــدم تعرضه/هــا املباشــر للحــدث(.
املســتوى الثالــث والرابــع: يتــرك لرئيــس/ة قســم اإلرشــاد والتربيــة اخلــاص أخــذ قــرار بضمــه لفريــق التدخــل مــن عدمــه؛ بنــاء علــى 	 

تقديــر رئيــس/ة القســم لتعــرض املرشــد/ة للحــدث والحتياجــه باملســاعدة )أي تقــدمي اإلســعاف النفســي األولــي له/لهــا( أو إمكانيــة 
أن يقدم/تقــدم املســاعدة.

ــد 	  ــة تطورهــا عن ــي يجــب مراقب ــة واجلســدية، الت ــة واالجتماعي ــة التدريســية بالعالمــات الســلوكية والتعليمي ــر/ة والهيئ إعــالم املدي
ــى هــذه املتغيــرات. ــة التدريســية الطــالع املرشــد/ة عل مجموعــة مــن الطــالب نتيجــة احلــدث، وتوفيــر األدوات والنمــاذج املناســبة للهيئ

متابعــة املرشــد/ة أليــة تطــورات أو تغيــرات علــى املســتوي الســلوكي والتعليمــي واالجتماعــي علــى األطفــال املتضرريــن، والتنســيق مــع 	 
األهــل واجلهــات ذات العالقــة، والقيــام بالتدخــالت النفســية واالجتماعيــة املالئمــة.

متابعة حتويل األطفال للخدمات املتخصصة وضمان وجود اخلدمة املالئمة وتقدميها من قبل املؤسسة.	 
ــة نتيجــة احلــدث الطــارئ، 	  ــف أو اإلســاءة أو اإلهمــال أو ســوء املعامل ــداء أو العن ــا حــاالت االعت ــي تظهــر عليه ــة احلــاالت الت متابع

ــا. ــل معه ــم يف هــذا اخلصــوص للتعام ــة والتعلي والتنســيق بحســب اجــراءات وسياســات وزارة التربي
تقدمي التقارير النهائية حول االحتياجات والتدخالت إلى رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة.	 
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ملحق رقم 1

وزارة التربية والتعليم العالي/اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

حقيبة التدخل بالطوارئ )اإلسعاف النفسي األولي بالمجموعات(

ــة يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي  ــوان التدخــالت الطارئ ــي بعن ــب التدريب ــا مــن الكتي ــة التدخــل بالطــوارىء مت تبنيه حقيب
االجتماعــي ، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ومنظمــة اطبــاء العالــم فرنســا  واملركــز الفلســطيني لالرشــاد )2017 ( دليــل غيــر منشــور.

مالحظة: هذه الفعاليات تنفذ باستخدام حقيبة الطوارئ والتي تضم املواد والقرطاسية املطلوبة لتنفيذ الفعاليات املذكورة أدناه

اللقاء األول: )أتعرف إلى خوفي(

الفعالية األولى

اسم الفعالية : اسم وحركة.
هدف الفعالية: ترحيب وتعارف باملشاركني باملجموعة.

املدة الزمنية: 10 دقائق.
مواد الفعالية: ال شيء.

خطوات تطبيق الفعالية:
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال الوقوف على شكل دائرة.	 
يشرح/تشرح امليسر/ة الفعالية وهي التعريف عن النفس بصوت عالي مع حركة.	 
يبدء/تبدأ امليسر/ة بنفسه ويقوم/تقوم بالتعريف عن نفسه/ها مع حركة ما.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من كل طفل/ة التعريف عن نفسه /ها بصوٍت عالي مع تنفيذ حركة بجسمه أو يديه.	 
عند تعريف الطفل/ة عن نفسه مع احلركة يطلب من بقية األطفال يف املجموعة تكرار ما قام به الطفل/ة 	 
يعطي/تعطي امليسر/ة الفرصة لكل األطفال يف املجموعة للقيام بتعريف أنفسهم مع احلركة.	 

الفعالية الثانية

اسم الفعالية: اتفاقية عمل املجموعة.
هدف الفعالية: شعور املشاركني بالسيطرة و السالمة واالحترام.

املدة الزمنية : 20 دقيقة.
مواد الفعالية : كرتون مقوى، أقالم خط عريض، لوح، أقالم لوح.

خطوات تطبيق الفعالية
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال اجللوس بشكل دائرة، بحيث يرى األطفال بعضهم البعض.	 
يطرح/تطرح امليسر/ة سؤال هل نحتاج إلى قواعد لتنظيم العمل باملجموعة؟ ما هي هذه القواعد؟	 

مدير/ة املدرسة:

تسهيل عمل الفريق وتوفير اإلمكانيات املطلوبة والتنسيق مع املجتمع احمللي لتنفيذ التدخالت املطلوبة.	 
االطالع على تقارير االحتياجات والتدخل وقائمة التحويالت املصادقة عليها.	 
دعــم دور املرشــد/ة التربــوي/ة خاصــة يف املســتوى األول، والتنســيق مــع الهيئــة التدريســية لالســتجابة لــدور املرشــد/ة التربــوي/ة 	 

خاصــة يف التعامــل مــع العالمــات املختلفــة.
العمل على إعادة احلياة الروتينية وانتظام الدوام قدر اإلمكان.	 
التنسيق مع مدير التربية والتعليم لتوفير االحتياجات األخرى اإلضافية للتدخل النفسي واالجتماعي.	 

الهيئة التدريسية:

العمل على توفير األجواء الداعمة واملالئمة للطالب، ومساعدتهم على التأقلم والرجوع للحياة الروتينة يف التعليم والدراسة.	 
تقــدمي املســاعدة اخلاصــة يف مجــال التعليــم واالمتحانــات والواجبــات، بالتنســيق مــع املرشــد/ة التربــوي/ة وفريــق الدعــم اإلرشــادي 	 

للطــالب املتضرريــن مبــا يتــالءم مــع حجــم احلــدث واحتياجــات الطــالب.
مالحظــة التغيــرات النفســية واالجتماعيــة والســلوكية والتعليميــة واجلســدية علــى األطفــال املتضرريــن، وتقــدمي املعلومــات حولهــا 	 

إلــى املرشــد/ة التربــوي/ة.
التعاون مع املرشد/ة التربوي/ة يف تنفيذ أية تدخالت داخل غرفة الصف للتعامل مع التغيرات السابقة الذكر.	 

الفريق:

فريــق دعــم اإلرشــاد النفســي للتدخــل يف حــاالت األزمــات والطــوارئ هــم املرشــدين التربويــني الــذي مت تعيينهــم مــن قبــل رئيــس/ة قســم 
اإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة؛ ليكونــوا أعضاء/عضــوات يف الفريــق لديهــم مــن املعلومــات والتوجهــات واملهــارات التــي تؤهلهــم للتدخــل مــع 
الطــالب والهيئــة التدريســية يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات. وقــد تلقــوا لذلــك التدريبــات املالئمــة ولديهــم معرفــة والتــزام بأخالقيــات 

التدخــل بالطــوارئ واألزمــات ويقــوم باملهمــات التاليــة:
االستجابة الستدعاء الطوارئ بحسب املستوى الثاني والثالث والرابع.	 
حضور االجتماعات والتخطيط للتدخل بالطوارئ.	 
تنفيذ تدخالت نفسية واجتماعية مع الطالب والهيئة التدريسية باستخدام منهجية اإلسعاف النفسي األولي.	 
تقدمي التقارير حول التدخالت واالحتياجات والصعوبات والتحديات التي ظهرت نتيجة التدخل.	 
ــل 	  ــن قب ــة م ــة اضافي ــل أو متابع ــى حتوي ــذي يحتاجــون إل ــد الطــالب ال ــات وحتدي ــع وظــروف الطــالب ومالحظــة العالم ــم واق تقيي

املرشــد/ة أو املدرســة ككل.

فريق التدخل بالطوارئ الداعم )املؤسسات الداعمة(:

فريــق التدخــل بالطــوارئ هــو مــن املؤسســات يف منطقــة احلــدث والتــي وافقــت مســبقاً ووقعــت علــى مذكــرة التفاهــم لدعــم فريــق 	 
الدعــم اإلرشــادي النفســي يف املــدارس يف حــال التدخــل الطــارئ املســتوى الرابــع، ويقــوم هــذا الفريــق باالســتجابة وتوفيــر الطواقــم 

للتدخــل بحســب خطــة وتوجــه فريــق الدعــم اإلرشــادي النفســي يف املــدارس ويقــوم باملهــام التاليــة:
حضور االجتماعات التنسيقية للتخطيط للتدخل بالطوارئ يف املدارس احملددة.	 
توفيــر طاقــم مهنــي متــدرب علــى منهجيــة اإلســعاف النفســي األولــي، ومنهجيــة التدخــل بالطــوارئ لــوزارة التربيــة والتعليــم، ومطلــع 	 

وملتــزم باجــراءات التدخــل.
االلتزام بخطة التدخل التي مت إقرارها من قبل رئيس/ة الفريق.	 
تنفيذ تدخالت نفسية واجتماعية مع الطالب و/أو أعضاء الهيئة التدريسية.	 
تقدمي تقارير عن االحتياجات والتدخالت.	 
تقدمي تقارير توضح وجود أية عالمات تستوجب املتابعة من قبل املدرسة أو املرشد/ة التربوي/ة.	 
تقدمي توصيات حول حتويل طالب ملؤسسات متخصصة.	 
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يوضح/توضح امليسر/ة أن القواعد املطلوبة لتسهيل عمل املجموعة واحملافظة على االحترام والنظام.	 
يستمع/تســتمع إلــى آراء األطفــال، وميكــن أن يعطي/تعطــي أمثلــة ملســاعدة األطفــال، مثــل املشــاركة بالــدور، عــدم املغــادرة قبــل انتهــاء 	 

النشاط...الخ.
يقوم/تقوم امليسر/ة بتسجيل آراء ومشاركات األطفال على اللوح.	 
يلخص/تلخص امليسر/ة االقتراحات ويعطي/تعطي مجاالً لألطفال للنقاش وإبداء رأيهم.	 
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن األطفــال االشــتراك جماعيــاً وكتابــة القوانــني علــى الكرتــون وأيضــا تلويــن القواعــد بالشــكل الــذي يرونــه 	 

. مناسباً
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال تعليق كرتونه القوانني يف مكان مناسب لهم ويقوموا بشكل جماعي بقرائتها.	 

الفعالية الثالثة

اسم الفعالية: البراشوت )1(
هدف الفعالية: إحماء وتفعيل ـ تعزيز املشاركة اجلماعية.

املدة الزمنية: 15 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يجهز/جتهز امليسر/ة البراشوت من حقيبة التدخالت بالطوارئ.	 
يوجه/توجه امليسر/ة األطفال لطريقة فتح وإغالق البراشوت.	 
يطلب/تطلب منهم التعاون والعمل اجلماعي لتجهيز ووضع البراشوت يف منتصف الغرفة.	 
يوضح/توضح امليسر/ة لألطفال أنه مطلوب من كل طفل اإلمساك بالبراشوت باليد اليسرى.	 
يقوم/تقوم امليسر/ة بإمساك البراشوت.	 
يوضح/توضــح امليســر/ة قواعــد الفعاليــة، وهــي حتريــك البراشــوت وعنــد كلمــة قــف يجــب التوقــف؛ وذلــك مــع اســتخدام اليــد اليمنــى 	 

لتنفيــذ إشــارة قــف.
يبدأ/تبدأ امليسر/ة بتحريك البراشوت أعلى وأسفل مع العد 1، 2، 3 ويطلب/تطلب من األطفال أن يحركوا معه.	 
عند قف نوقف احلركة ونستخدم اليد األخرى على شكل قف والقول بصوت عالي )قف(.	 
تكرر املجموعة هذه احلركة عدة مرات.	 
ــال حتــت البراشــوت 	  ــم 3 يجــب أن يدخــل األطف ــد للرق ــك البراشــوت والع ــد حتري ــه عن ــني ويوضــح أن ــر امليســر/ة القوان  يغير/تغي

ــم يخرجــوا. ــي ومــن ث ــى مســكة ملــدى ثوان ويحافظــوا عل
يكرر/تكرر امليسر/ة اللعب بهذه الطريقة حتى يشعر أن األطفال جاهزين إلنهائها.	 

الفعالية الرابعة

اسم الفعالية: دائرة البراشوت.
هدف الفعالية: تعزيز فهم املشاركني للعمل اجلماعي.

املدة الزمنية: 30 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال التعاون والعمل اجلماعي ووضع البراشوت على األرض.	 
يطلب/تطلب منهم اجللوس على األرض بشكل دائري حول البراشوت.	 
يسأل/تسأل امليسر/ة األطفال هل من املقبول أن نعبر عن مشاعرنا عندما نخاف؟	 
يستمع/تســتمع امليســر/ة لهــم ويعطي/تعطــي مجــال لــكل األطفــال للتعبيــر عــن رأيهــم ويشجع/تشــجع مــن ال يشــارك ولكــن بــدون 	 

الضغــط عليــه.
يوضح/توضــح امليســر/ة أنــه مــن الطبيعــي أن يشــعر اإلنســان باخلــوف عنــد مواجهــة مواقــف مزعجــة أو صعبــة، والتعبيــر عــن اخلــوف 	 

هــو طريقــة اإلنســان يف التعامــل مــع املوقــف، واخلــوف يصاحبــه عالمــات مثــل )تســارع دقــات القلــب، رجفــة اجلســم، احلاجــة للذهــاب 
املتكــرر إلــى احلّمــام، أحــالم مزعجــة، عــدم انتظــام النــوم والطعــام... الــخ(.

يؤكد/تؤكــد امليســر/ة أن اخلــوف أمــر طبيعــي وعــادي والتعبيــر عنــه أمــر طبيعــي وعــادي وخاصــة عندمــا نكــون يف أوقــات صعبــة أو 	 
غيــر اعتياديــة.

ولكي نساعد أنفسنا أكثر، ميكننا مشاركة مخاوفنا مع اآلخرين.	 
يعطي/تعطي امليسر/ة املجال لألطفال للتعبير عن رأيهم، ويطلب/تطلب منهم أمثلة أثناء النقاش.	 
يؤكد/تؤكد امليسر/ة على طبيعية أن نخاف يف أوقات غير اعتيادية وأهمية مشاركة مشاعرنا مع اآلخرين.	 

وأيضا ميكن لفترة ما أن يتغير أسلوب حياتنا.ولكن مع الوقت ميكننا الرجوع إلى أسلوب حياتنا االعتيادي.
نختــم الفعاليــة باحلــوار التالــي: إن فتحنــا للبراشــوت يعنــي أن ننقــل البراشــوت مــن وضــع منّظــم إلــى وضــع غيــر منظــم، وعنــد اإلنتهــاء 
نعيــد ترتيــب البراشــوت كمــا كان، وهــذا يشــبه الوضــع الطــارئ حيــث أن هــذا الوضــع الطــارئ يجعلنــا نشــعر بعــدم انتظــام حياتنــا )توقــف 

املــدارس مثــاًل(، لذلــك علينــا أن نعيــد تنظيــم وترتيــب حياتنــا وقــد نحتــاج إلــى مســاعدة اآلخريــن يف ذلــك.

الفعالية اخلامسة

اسم الفعالية :ارسم مخاويف.
هدف الفعالية: حتديد املشاركني ملخاوفهم.

املدة الزمنية: 20 دقيقة.
مواد الفعالية: أوراق للرسم، ألوان للرسم، أقالم رصاص.

خطوات تطبيق الفعالية:
يوزع/توزع امليسر/ة أوارق الرسم واألقالم على األطفال.	 
يطلب/تطلب منهم اجللوس والتوزع بالغرفة بالشكل الذي يرونه مناسباً.	 
يوضح/توضح لهم أن املطلوب من كل طفل/ة رسم مخاوفه بالشكل الذي يراه مناسباً.	 
يشرح/تشــرح امليســر/ة لألطفــال أنــه ال يوجــد رســم جميــل أو غيــر جميــل، فالهــدف مــن الرســم التعبيــر؛ لــذى فــأن أي رســمة هــي 	 

مقبولــة.
يوضح/توضح امليسر/ة لألطفال أنهم ميكنهم رسم ما يرغبون به فليست هنالك معايير محددة.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال بعد االنتهاء من الرسم التجمع واجللوس يف دائرة.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال املشاركة برسوماتهم ملن يرغب بذلك واحلديث عنها.	 
يشجع/تشجع امليسر/ة األطفال الذين لم يشاركوا ولكن بدون الضغط عليهم.	 
يؤكد/تؤكــد امليســر/ة يف نهايــة الفعاليــة علــى أن اخلــوف شــعور طبيعــي يشــعر بــه كل إنســان، فــال يوجــد إنســان يف العالــم ال يخــاف، 	 

ــا بالطريقــة التــي نراهــا  ولكــن هنالــك أشــخاص يعبــرون عــن خوفهــم وأشــخاص ال يقومــون بذلــك. ومــن املفيــد أن نعبرعــن خوفن
مالئمــة ونطلــب املســاعدة مــن اآلخريــن.

الفعالية السادسة

اسم الفعالية: اإلنهاء.
هدف الفعالية: مساعد املشاركني إلنهاء اللقاء بشعور من الراحة.

املدة الزمنية: 5 دقائق.

مواد الفعالية: ال شيء.
خطوات تطبيق الفعالية:

يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال الوقوف بشكل دائري.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال املشاركة بكلمة واحدة عما يجول يف خاطرهم بعد اللقاء.	 
ينتبه/تنتبه امليسر/ة يف حال وجود أي طفل منزعج.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال اختيار أغنية من األغاني التي يعرفونها.	 
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تقوم املجموعة سوية بالغناء وإنهاء اللقاء.	 
يؤكد/تؤكد امليسر/ة على موعد اللقاء القادم وأهمية االلتزام بالوقت.	 
يف حــال الحــظ/ت امليســر/ة وجــود طفــل/ة منزعــج/ة يحاول/حتــاول احلديــث معــه بشــكل فــردي بعــد انتهــاء املجموعــة، واالطمئنــان 	 

ملغاردتــه وهــو يشــعر بالراحــة، ويف حــال وجــد/ت امليســر/ة أنــه ال ميكنه/هــا حتقيــق ذلــك، يقوم/تقــوم بالتواصــل مــع أهله/هــا 
ملتابعته/هــا وعــدم تركه/هــا وحيــداً.

اللقاء الثاني: كيف أتعامل مع الخوف

الفعالية األولى

اسم الفعالية: جلسة البداية.

هدف الفعالية: البدء باللقاء.
املدة الزمنية: 10 دقائق.

مواد الفعالية: الشيء.
خطوات تطبيق الفعالية:

يرحب/ترحب امليسر/ة باألطفال ويطلب/تطلب منهم اجللوس بشكل دائري.	 
يسأل/تسأل امليسر/ة األطفال عن حالهم، وعن مجريات الفترة السابقة منذ اللقاء األخير.	 
يستمع/تستمع لهم باهتمام ويعطي/تعطي مساحة لكل طفل/ة للمشاركة.	 
يفحص/تفحص امليسر/ة من خالل مشاركة األطفال وجود أي قضايا يجب االنتباه لها نتيجة احلدث الطارئ.	 
) تطور عالمات نفسية أو وجود احتياجات نتيجة احلدث الطارئ(.	 

الفعالية الثانية

اسم الفعالية: التواصل بالكرات.
هدف الفعالية: تعزيز التواصل بني املشاركني، تعزيز املشاركة اجلماعية.

املدة الزمنية: 15 دقيقة.
مواد الفعالية: أوراق جرائد يتم تشكليها على شكل كرات أو طابات عدد ثالث.

خطوات تطبيق الفعالية:
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال الوقوف بشكل دائري.	 
يشرح/تشرح امليسر/ة الفعالية لألطفال وهي مترير الكرات بدون إسقاطها.	 
يبدأ/تبدأ امليسر/ة بإعطاء الكرة ألحد األطفال وعليه أن ميررها لطفل آخر.	 
بعد جولة من التمريرات يدخل/تدخل امليسر/ة كرة ثانية وميررها لطفل آخر.	 
بعد جولة من التمريرات يدخل/تدخل امليسر/ة كرة ثالثة وميررها لطفل آخر.	 
على األطفال االستمرار بتمرير الكرة بدون إسقاطها على األرض.	 
ال يجب أن تتواجد مع الطفل/ة كرتني يف نفس الوقت.	 
يستمر/تستمر امليسر/ة يف الطلب من األطفال مترير الكرة حتى إتقان الفعالية.	 
ــة التواصــل 	  ــى أهمي ــد عل ــم ويؤكد/تؤك ــدورس املســتفادة؟ يســتمع /تســتمع له ــا ال ــال م ــاء يسأل/تســأل امليســر/ة األطف ــد االنته بع

ــا. ــة من ــذ املهمــات املطلوب ــى ننجــح يف تنفي ــا البعــض حت ــاه لبعضن واالنتب

الفعالية الثالثة

اسم الفعالية: البراشوت.
هدف الفعالية: تفعيل املشاركني ـ تعزيز التواصل.

املدة الزمنية: 15 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

نضع البراشوت يف املنتصف، نقوم بإرشاد املشاركني كيف نفتح البراشوت وكيف نغلقه.	 
ميسك كل مشارك بيده اليسرى البراشوت من طرف مبشاركة املرشد/ة.	 
يبدأ/تبدأ امليسر/ة بتحريك البراشوت أعلى وأسفل مع العد 1، 2، 3.	 
يطلب/تطلب من املشاركني أن يحركوا معه/ها، عند يقول/تقول امليسر/ة توقف.	 
نوقف احلركة ومع استخدام اليد األخرى على شكل قف والقول بصوت عالي )قف(.	 
نكــرر حتريــك اليــد إلــى أعلــى وأســفل مــع العــد 1،2،3. وعنــد رقــم ثــالث كل املشــاركني يدخلــون حتــت البراشــوت ويحافظــون علــى 	 

مســكه بيدهــم ملــدة ثوانــي ويخرجــون.
ميكن للمرشد/ة إعادتها عدة مرات، وميكن أن يغير/تغير السرعة والصوت والكلمات.	 

الفعالية الرابعة 

اسم الفعالية: دائرة البراشوت 
هدف الفعالية: حتديد مصادر احلماية والدعم.

املدة الزمنية: 20 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يضع/تضع امليسر/ة البراشوت على األرض، ويطلب من األطفال الوقوف حول البراشوت.	 
يسأل/تسأل األطفال من يرغب بالتطوع ويطلب/تطلب من الطفل/ة الذي تطوع/ت الوقوف خارج منطقة البراشوت.	 
يسأل/تسأل األطفال مرة أخرى من يرغب بالتطوع ويطلب/تطلب من الطفل/ة الوقوف حتت البراشوت.	 
ــة 	  ــرة البراشــوت محاول ــل/ة خــارج دائ ــى الطف ــع البراشــوت وعل ــى املجموعــة رف ــم 3 عل ــد للرق ــد الع يوضح/توضــح للمجموعــة عن

ــل/ة الواقــف حتــت البراشــوت. اإلمســاك بالطف
على املجموعة حتريك البراشوت بطريقة ال تسمح لألطفال خارج دائرة املجموعة بإمساك الطفل/ة حتت البراشوت.	 
يكرر/تكرر اللعبة عدة مرات ويطلب/تطلب يف كل مرة من أطفال جدد التطوع.	 
بعد إنهاء اللعبة يطلب/تطلب من األطفال اجللوس للنقاش.	 
يسأل/تســأل امليســر/ة األطفــال علــى دور بيئتهــم احمليطــة يف احلمايــة؟ متــى يشــعرون باحلمايــة؟ متــى ال يشــعرون أن بيئتهــم قــادرة 	 

علــى حمايتهــم؟
يناقش/تناقش امليسر/ة مع األطفال أفكار حلماية أنفسهم واالستفادة من البيئة احملطية للحماية.	 

الفعالية اخلامسه 

اسم الفعالية: ارسم وأمثل.
هدف الفعالية: أن يقوم املشاركني برسم أنفسهم عند الشعور باخلطر، وعمل سيناريوهات لطرق للتعامل مع اخلوف.

املدة الزمنية: 40 دقيقة.
مواد الفعالية: أوراق A4، ألوان، أقالم رصاص.

خطوات تطبيق الفعالية:
يبدأ/تبدأ امليسر/ة بسؤال الطفل/ة ماذا تعرفون عن اخلوف؟ ما هي عالماته؟ كيف يؤثر عليكم؟	 
يســتمع/ تســتمع إلجابــات األطفــال ويوضح/توضــح امليســر/ة أن اخلــوف شــعور طبيعــي يشــعر بــه كل إنســان عنــد التعــرض ملوقــف 	 

ــور  ــي للذك ــدم الراحــة، هــذا الشــعور هــو طبيع ــرق والشــعور بع ــى جســدنا بالتع ــر وعل ــى ســلوكنا بالتوت ــه عل ــر عالمات ــر ويظه خطي
واإلنــاث ولــكل شــخص منــا طريقــة تعبيــر عــن اخلــوف.

يعطي/تعطــي امليســر/ة املجــال لألطفــال للتعبيــر عــن رأيهــم يف موضــوع اخلــوف وطريقــة التعبيــر عنــه، ويساعد/تســاعد األطفــال يف 	 
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اســتدخال فكــرة أن اخلــوف أمــر طبيعــي والتعبيــر عنــه أمــر صحــي وال عالقــة لعــدم التعبيــر بالشــجاعة.
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال اجللوس بالطريقة التي تشعرهم بالراحة وبدء الرسم.	 
يوضح/توضح امليسر/ة أن املطلوب من كل طفل رسم حلظة متثل شعورهم باخلوف.	 
بعد الرسم يقسم/تقسم امليسر/ة األطفال إلى مجموعات تضم كل مجموعة 4-5 أطفال.	 
يطلب/تطلب من األطفال مشاركة رسوماتهم داخل املجموعة واخلروج مبشهد متثيلي.	 
املشهد التمثيلي ميثل حلظة الشعور باخلوف وكيفية التعامل معها والتعبير عن املشاعر.	 
بعد انتهاء كل مشهد متثيلي يعطي/تعطي امليسر/ة مجال للنقاش حول طريقة التعبير عن املشاعر والتفكير بطرق أخرى.	 
بعــد انتهــاء كل املجموعــات مــن عــرض املشــاهد التمثيليــة يقوم/تقــوم امليســر/ة بالتأكيــد علــى أهميــة مشــاركة مشــاعرنا يف حــاالت 	 

اخلــوف واملشــاركة مــع أشــخاص نرتــاح لهــم، االبتعــاد عــن األماكــن اخلطــرة، ممارســة الرياضــة، والفعاليــات املختلفــة، والهويــات، 
القــراءة، القيــام باألمــور الروتينيــة باحليــاة.

الفعالية السادسة 

اسم الفعالية: إنهاء اللقاء
هدف الفعالية: اختيار أغنية ليتم إغالق اللقاء من خالل غنائها بشكل جماعي داخل املجموعة.

املدة الزمنية: 10 دقائق.
مواد الفعالية: ال يوجد.

خطوات تطبيق الفعالية:	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني الوقوف بشكل دائري.	 
يقوم/تقوم امليسر/ة بعمل تقييم بسيط ممكن )يسأل املجموعة ما هو شعورك اآلن بكلمة(.	 
بعد إنهاء التقييم السريع تختار املجموعة أغنية، وتتفق عليها بشكل جماعي، وتبدأ بغنائها.	 

اللقاء الثالث: مصادر قوتي و حمايتي        
)يتم تنفيذه في حال الحاجة وبناًء على قرار رئيس\ة قسم اإلرشاد والتربية الخاصة( 

الفعالية األولى 

اسم الفعالية: ترحيب وافتتاح.
هدف الفعالية: ترحيب باملجموعة والتأكد من أن املجموعة جاهزة للقاء، مراجعة قوانني املجموعة.

املدة الزمنية: 10 دقائق.
مواد الفعالية: ال شيء.

خطوات تطبيق الفعالية: 
يرحب/ترحب امليسر/ة باألطفال ويطلب/تطلب منهم اجللوس بشكل دائري.	 
يسأل/تسأل امليسر/ة األطفال عن حالهم، وعن مجريات الفترة السابقة منذ اللقاء األخير.	 
يستمع/تستمع لهم باهتمام ويعطي/تعطي مساحة لكل طفل للمشاركة.	 
يفحص/تفحص امليسر/ة من خالل مشاركة األطفال وجود أي قضايا يجب االنتباه لها نتيجة احلدث الطارئ.	 
)تطور عالمات نفسية أو وجود احتياجات نتيجة احلدث الطارئ(.	 

الفعالية الثانية

اسم الفعالية: فعالية البراشوت )1(
هدف الفعالية: إحماء وتفعيل واملشاركة اجلماعية.

املدة الزمنية: 25 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني الوقوف بشكل دائري، ثم يضع/تضع امليسر/ة البراشوت يف املنتصف.	 
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن كل مشــارك أن ميســك بيــده اليســرى البراشــوت مــن طــرف مبشــاركة املرشــد/ة، ثــم يقوم/تقــوم بإرشــاد 	 

املشــاركني حــول كيفيــة فتــح البراشــوت وكيفيــة إغالقــه.
يبدأ/تبــدأ امليســر/ة بتحريــك البراشــوت أعلــى وأســفل ويطلب/تطلــب مــن املشــاركني أن يحركــوا معــه، يعد/تعــد امليســر/ة مــن 	 

)1،2،3، ثــم يقول/تقــول بصــوت مرتفــع قــف، يستخدم/تســتخدم امليســر/ة يــده اليمنــى ويعمل/تعمــل إشــارة قــف.
ــى مســكه 	  ــون حتــت البراشــوت ويحافظــون عل ــالث كل املشــاركني يدخل ــم ث ــد رق ــة وهــي عن يعطي/تعطــي امليســر/ة تعليمــات اللعب

ــى املشــاركني إيقــاف احلركــة. ــد قــف يجــب عل ــي ويخرجــون، و عن بيدهــم ملــدة ثوان
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن األطفــال وضــع البراشــوت علــى األرض ويطلب/تطلــب مــن أحــد املشــاركني النــوم علــى البراشــوت، علــى 	 

باقــي األطفــال رفــع الطفــل/ة عــن األرض )بهــدوء واحملافظــة علــى عــدم ايذائــه( والــدوران بالبراشــوت وتنزليــه بهــدوء.
يتم تكرار الفعالية مع جميع األطفال.	 

الفعالية الثالثة 

اسم الفعالية: دائرة احلماية.
هدف الفعالية: تعاون املجموعة يف حماية أفرادها.

املدة الزمنية: 15 دقيقة.
مواد الفعالية: طابة )كرة(.

خطوات تطبيق الفعالية:
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن املشــاركني الوقــوف بشــكل دائــرة، ثــم يقسم/تقســم املجموعــة إلــى ثالثــة أجــزاء )الشــخص احلامــي داخــل 	 

الدائــرة، الشــخص احملمــي يقــف خلــف احلامــي بداخــل الدائــرة، باقــي املجموعــة تشــكل الدائــرة حولهــم(.
يعطي/تعطــي امليســر/ة تعليمــات الفعاليــة وهــي: يجــب علــى املشــاركني اللذيــن يشــكلون الدائــرة إصابــة الشــخص الــذي باخللــف مــن 	 

األفــراد الذيــن بالوســط، وعلــى الشــخص الــذي يقــف باألمــام حمايــة الشــخص الــذي باخللــف مــن إصابتــه بالكــرة.
يكرر/تكرر امليسر/ة الفعالية عدة مرات.	 
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن املشــاركني اجللــوس بشــكل دائــري علــى البراشــوت و نقــاش الفعاليــة، و التحــدث عــن دور املجموعــة يف 	 

حمايــة بعضهــا، ونقــاش مصــادر احلمايــة املتوفــرة وكيفيــة االســتفادة منهــا 
إرشادات:

ميكــن للمرشــد/ة عمــل عصــف ذهنــي للمشــاركني قبــل البــدء بالفعاليــة عــن موضــوع احلمايــة واجلهــات التــي يتوجهــون لهــا يف حــال 	 
حاجتهــم للمســاعدة، واجلهــات املتعــارف عليهــا مثــل األهــل، املدرســة )املعلــم ، مرشــد/ة املدرســة(. والتحــدث عــن اجلهــات التــي قــد 

تزيــد مــن اخلطــر مثــل األقــران؛ وذلــك بســبب عــدم خبرتهــم باحليــاة و عــدم توفــر لهــم ســلطة للتصــرف بشــكل صحــي.
ميكــن إضافــة لعــب أدوار للحامــي و احملمــي يف اختيــار الشــخصية التــي يريدونهــا، مثــاًل احلامــي قــد يختــار األب، األخ الكبيــر، املعلــم، 	 

املرشــد/ة. احملمــي قــد يختــار طفــل، عجــوز، طالــب، ممــا يزيــد ذلــك مــن تفاعــل املجموعــة واســتدخال الفكــرة الصحيحــة للحمايــة.

الفعالية الرابعة 

اسم الفعالية: أرسم نفسي.
هدف الفعالية: أن يقوم املشاركني برسم أنفسهم، وحتديد مواطن القوة لديهم.

املدة الزمنية: 25 دقيقة.
مواد الفعالية: أوراق رول على طول املشارك، ألوان، أقالم رصاص، أقالم فلوماستر.

خطوات تطبيق الفعالية:
يعطي/تعطي امليسر/ة كل مشارك/ة رول ورق حسب طوله.	 
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يطلب/تطلــب مــن قســم مــن األطفــال النــوم علــى الــرول وعلــى القســم األخــر مســاعدة األطفــال علــى رســم أنفســهم مــن خــالل حتديــد 	 
اجلســم )رســم مخطــط اجلســم علــى رول الورقــة(.

يطلب/تطلب من املجموعات تبادل األدوار وتنفيذ املهمة ورسم مخطط اجلسم.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال حتديد نقاط القوة لديهم )صفاتهم، مميزاتهم، قدراتهم( وكتابتها داخل إطار اجلسم.	 
يعطي/تعطي امليسر/ة املجال لكل طفل باحلديث عن مواطن القوة التي لديه.	 
يسأل/تسأل امليسر/ة األطفال كيف ميكننا االستفادة من مواطن القوة يف حاالت اخلطر والطوارئ.	 

الفعالية السادسة

اسم الفعالية: إنهاء اللقاء.
هدف الفعالية: اختيار أغنية ليتم إغالق اللقاء من خالل غنائها بشكل جماعي داخل املجموعة.

املدة الزمنية: 10 دقائق.
مواد الفعالية: كلمات األغنية يف حال اختيار أغنية ال يحفظها املشاركون.

خطوات تطبيق الفعالية: 
يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني الوقوف بشكل دائري.	 
يقوم/تقوم امليسر/ة بعمل تقييم بسيط )ممكن أن يسأل/تسأل املجموعة ما هو شعورك اآلن بكلمة(.	 
بعد إنهاء التقييم السريع يطلب/تطلب امليسر/ة أن تختار املجموعة أغنية ويتم االتفاق عليها بشكل جماعي، وتبدأ املجموعة بغنائها.	 

فعاليات إضافية يمكن استخدامها ضمن المنهجية واإلطار السابق

الفعالية األولى

اسم الفعالية: افقع البالون.
هدف الفعالية: تنشيط ومشاركة.

املدة الزمنية: 30 دقيقة.
مواد الفعالية: خيطان صوف،بالونات، أقالم فوملاستر، أوراق صغيرة.

خطوات تطبيق الفعالية: 
يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني اجللوس بشكل دائري.	 
يعطي/تعطــي مقدمــة عــن الفعاليــة )عصــف ذهنــي عــن املخــاوف وعمــل مســح ســريع ملخــاوف املشــاركني أي كل مشــارك علــى 	 

ــه(. ــن مخاوف ــول شــيء واحــد م ــب يق الترتي
يقوم/تقــوم امليســر/ة بتحفيــز املشــاركني للتعبيــر عــن مخاوفهــم ويقول/تقــول لهــم: كل شــخص لديــه مخــاوف، ال يوجــد شــخص ليــس 	 

لديــه مخــاوف، املخــاوف جــزء مــن مشــاعر اإلنســان، املخــاوف مــش عيــب.
يستمع/تستمع امليسر/ة لألطفال يف حال رغبوا باملشاركة.	 
يوضح/توضح امليسر/ة تعليمات الفعالية ويوزع/توزع بالون على كل طفل ويطلب/تطلب منهم نفخ البالونات.	 
يطلب/تطلب من كل طفل كتابة إحدى مخاوفة على الورقة ووضعها داخل البالون.	 
يوزع/توزع امليسر/ة خيط صوف لكل مشارك، ثم يطلب/تطلب امليسر/ة من كل مشارك أن يربط اخليط بالبالون بقدمه.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني إبعاد الكراسي وعمل مساحة للحركة.	 
يوضح/توضــح امليســر/ة قوانــني اللعبــة وهــي عنــد عــد امليســر/ة والوصــول للرقــم ثــالث يســتطيع األطفــال بــدء اللعبــة وفقــع باللــني 	 

بعضهــم البعــض. ويقول/تقــول امليســر/ة هيــا لنســاعد بعضنــا البعــض للتخلــص مــن املخــاوف.
يوضح/توضح امليسر/ة أهمية االهتمام بعدم ايذاء بعضنا.	 
تنتهي الفعالية عند فقع جميع الباللني.	 
ــا؟ مــن هــم األشــخاص الــذي ميكــن أن 	  يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن األطفــال اجللــوس ونقــاش كيــف ميكــن أن نتعامــل مــع مخاوفن

ــى الــدور: أمــي، أبــي، أخــي، صديقــي، معلمــي(. ــار كل مشــارك شــخص واحــد و يقــول عل يســاعدونا )يخت

الفعالية الثانية

اسم الفعالية: املاكينة.
هدف الفعالية: التعبير عن املشاعر، والعمل ضمن فريق، احلديث عن الضغوطات.

املدة الزمنية: 20 دقيقة.
مواد الفعالية: ال شيء.

خطوات تطبيق الفعالية:
يقسم/تقســم امليســر/ة املجموعــة إلــى مجموعــات صغيــرة )3-5 اشــخاص(، ثــم يعطــي مهمــة لــكل مجموعــة باختيــار أهــم ماكينــة أو 	 

آلــة بالنســبة لهــم موجــودة مثــال: ماكينــة عصــر الزيتــون، وإذا حابــني يصنعــو ماكينــة جديــدة لشــو حابــني تكــون )مــا هــي وظيفتهــا( 
مثــال ماكينــة اخلــوف، ماكينــة احلمايــة، ماكينــة احلــب.

اعطاء وقت للمجموعة املناقشة )5-7 دقائق( والتدريب على حركة املاكنة املقترحة أو املوجودة.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من املجموعات بالدخول إلى مكان العرض بالترتيب واحد تلو اآلخر، يفضل البدأ باملجموعة اجلاهزة.	 
تقدم كل املجموعات عرضها، ويدور نقاش على املواضيع التي مت تشكيل ماكينات عليها.	 

الفعالية الثالثة 

اسم الفعالية: التنني.
هدف الفعالية: التواصل بني املجموعة، العمل ضمن فريق.

املدة الزمنية: 15 - 20 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن املشــاركني إبعــاد الكراســي و عمــل مســاحة للحركــة، ومــن املمكــن عمــل مــن الكراســي مســالك للحركــة 	 
و دوائــر )حلقــات(.

 يشرح/تشــرح أن الفعاليــة تعتمــد علــى التعــاون بــني أفــراد املجموعــة وعلــى توجيــه القائــد ومســؤوليته بعــدم إحلــاق األذى باملجموعــة 	 
خــالل التنقــل، ألنــه هــو الوحيــد الــذي يــرى الطريــق.

 املطلــوب منهــم هــو إيجــاد وســيلة للتواصــل إلجنــاح التمريــن )مثــاًل: االتفــاق علــى كلمــات االجتاهــات، ميــني، يســار، ســتوب)توقف(، 	 
وعلــى أجــزاء التنــني مثــل الــرأس، اجلســم، الذيــل(.

يطلب/تطلــب امليســر/ة أن يقــف املشــاركني علــى شــكل صــف متتالــي، ثــم يطلب/تطلــب منهــم أن يضعــوا البراشــوت علــى رأســهم 	 
بشــكل تنــني. يكــون األول يف الصــف هــو القائــد والــذي يــرى الطريــق، و يطلــب منهــم التنقــل باملــكان دون أي ضــرر يحــدث للمجموعــة.

مناقشــة الفعاليــة وإعطــاء فرصــة لــكل مشــارك بالتعبيــر عــن رأيــه و شــعوره خــالل الفعاليــة، ولفــت النظــر إلــى أهميــة العمــل 	 
اجلماعــي والتواصــل بــني أي فريــق إلجنــاح أي مهمــة مطلوبــة منهــم.

إرشــاد: مقتــرح اعطــاء دقيقــة لــكل مشــارك أن يكــون هــو القائــد و بعــد انتهــاء وقتــه يرجــع للخلــف ويصبــح التالــي هــو القائــد؛ ذلــك 	 
لتتســنى الفرصــة لــكل مشــارك أن يكــون هــو القائــد وذلــك ليزيــد مــن ثقتــه مــن نفســه كشــخص و كقائــد، واحلديــث عــن جتربــة كل 

مشــارك كقائــد وكتنــني مــن خــالل النقــاش بنهايــة الفعاليــة.

الفعالية الرابعة 

اسم الفعالية: جدارية.
هدف الفعالية: التعبير عن املشاعر من خالل الرسم اجلماعي.

املدة الزمنية:45-60 دقيقة ) من املمكن أن تأخذ لقائني لإلنهاء(.
مواد الفعالية: جدارية )رول ورق طويل(، ألوان، ريش، صحون بالستيك.

خطوات تطبيق الفعالية: 
يطلــب تطلــب امليســر/ة مــن املشــاركني اجللــوس علــى األرض بشــكل دائــري، ويسأل/تســأل كل مشــارك عــن املــكان الــذي يعيــش فيــه 	 
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)اســم املــكان، وهــل يوجــد رغبــة يف تغييــر مــكان الســكن، وإلــى أيــن يحــب أن يذهــب(.
يطلب/تطلب من املجموعة اختيار مكان وحد لالنتقال والعيش فيه )ال يشترط اسم مكان، املهم صفات و ميزات هذا املكان(.	 
يضع/تضــع امليســر/ة اجلداريــة )ورق رول( علــى األرض مــع األلــوان، ويطلب/تطلــب مــن املشــاركني الرســم التكاملــي حــول القريــة 	 

اجلميلــة التــي نحلــم يف أن نعيــش فيهــا. مــن املهــم جــداً االتفــاق بــني أفــراد املجموعــة وتوزيــع املهــام بينهــم؛ مثــال كل شــخصني يرســمان 
شــيء معــني، مثــال شــخصني يتعاونــان لرســم النهــر، شــخصني يرســمان البيــوت، والســماء وغيرهــا.

مناقشــة الفعاليــة والرســمة الناجتــة، ومناقشــة صفــات و ميــزات املــكان الــذي اختــاروه مــن ناحيــة طبيعــة، وبنــاء، واألشــخاص 	 
املوجوديــن، ومــن ناحيــة تواجــد احلــب، واخليــر، واجلمــال، واآلمــان، واالســتقرار.

بعد إنهاء الرسمة يعطي/تعطي امليسر/ة املجال لألطفال لشرح مميزات وصفات املكان.	 
يطلب/تطلب امليسر/ة من األطفال اختيار مكان لتعليق اجلدارية.	 
ارشــاد: مــن الضــروري جــداً االتفــاق علــى مــكان لتعليــق اجلداريــة وتعزيزهــم خــالل العمــل، مــن املمكــن تــرك املجموعــة تــوزع املهمــات 	 

ويتدخل/تتدخــل امليســر/ة عنــد احلاجــة ويوجه/توجــه املجموعــة.

الفعالية اخلامسة

اسم الفعالية : شجرة الصفصاف.
هدف الفعالية: بناء ثقة وأمان بني أفراد املجموعة.

املدة الزمنية: 15-20 دقيقة.
مواد الفعالية: ال شيء.

خطوات تطبيق الفعالية:
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن املجموعــة الوقــوف بشــكل دائــري متقاربــني بــدون فراغــات، و يطلــب مــن شــخص الوقــوف يف املنتصــف. 	 

ــه مــن  ــى املجموعــة حمايت ــراد املجموعــة. وعل ــى باقــي أف ــل بكامــل جســمه عل ــه ويســترخي، ويحــاول أن ميي ــه أن يغمــض عيني علي
الســقوط وتوجيهــه وإعادتــه إلــى املنتصــف.

تكرار الفعالية وتغيير الشخص الذي بالوسط.	 
مناقشــة أهميــة دور املجموعــة ودور الشــخص الــذي بالوســط، و إعطــاء فرصــة لــكل شــخص للتعبيــر عــن مشــاعره هــل شــعر باآلمــان 	 

والثقــة باملجموعــة أم ال.

الفعالية السادسة

اسم الفعالية: السناجب وحبات الفستق.
هدف الفعالية: تفعيل التعرف على املكان اآلمن، مساعدة املشاركني يف حماية بعضهم.

املدة الزمنية: 10-15 دقيقة.
مواد الفعالية: أوراق مشكله على شكل كرات.

خطوات تطبيق الفعالية:
ــن يريــدون أخــذ الفســتق واســتعادة 	  ــى البراشــوت وهــم الســناجب الذي ــق يقــف عل ــى فريقــني، فري يقسم/تقســم امليســر/ة املجموعــة إل

الســناجب املتجمــدة عــن طريــق ملســه، والثعلــب )يختاره/تختــاره املرشــد/ة( الــذي يريــد اصطيــاد الســناجب عــن طريــق ملســهم وجتميدهــم.
يضع/تضــع امليســر/ة البراشــوت يف زاويــة الغرفــة، ويرمي/ترمــي علــى األرض يف باقــي الغرفــة كميــة مــن الكــرات الورقيــة، ونتخيلهــا 	 

أنهــا حبــات فســتق.
يعطي/تعطــي امليســر/ة التعليمــات واملهمــات للمجموعــة، علــى الســناجب اخلــروج مــن املــكان اآلمــن )البراشــوت( جللــب حبــات 	 

الفســتق،وعلى الثعلــب اصطيــاد الســناجب وهــي تتحــرك عــن طريــق ملســهم. عندمــا يلمســهم يتجمــدون وال يعــودون إلــى احلركــة إال 
عندمــا يقــوم أحــد أفــراد املجموعــة بلمســهم.

تكرار الفعالية وإنهائها عندما يشعر/تشعر امليسر/ة أن املشاركني شعروا بامللل منها.	 
مناقشة الفعالية وفتح نقاش عن عدة مواضيع وهي: املكان اآلمن، احلماية، اخلطر، اهتمام اآلخرين، مساعدة اآلخرين.	 

الفعالية السابعة

اسم الفعالية: براشوت اخليال
هدف الفعالية: استرخاء، الشعور بالهدوء واآلمان الداخلي، والنمو.

املدة الزمنية: 20 دقيقة.
مواد الفعالية: براشوت.
خطوات تطبيق الفعالية:

يضع/تضــع امليســر/ة البراشــوت علــى األرض، ثــم يطلب/تطلــب مــن كل مشــارك/ة اختيــار اللــون املريــح له/لهــا )بالبرشــوات( والتمدد 	 
عليــه، بحيــث تكــون رؤوســهم متقاربــة لتشــكل شــكل دائــري يشــبه الــوردة، ثــم يطلب/تطلــب مــن املجموعــة أن يغمضــوا أعينهــم.

يبدأ/تبــدأ امليســر/ة باحلديــث بنبــرة مريحــة وهادئــة: أنتــم عبــارة عــن بــذرة نبتــة جميلــة، زهــرة لهــا رائحــة زاكيــة، مثــل رائحــة شــجرة 	 
اللــوز، الــورد اجلــوري، وردة الياســمني، كل شــخص يتخيــل نفســه الــوردة التــي يحبهــا، نريــد أن نحلــم أننــا بــذرة حتــت التــراب تكبــر 
علــى مهــل، و تنمــو رويــداً رويــداً بهــدوء، تتغــذى علــى خيــرات األرض وتكبــر قليــاًل و تنهــض مــن حتــت األرض )علــى شــكل جلــوس( 
و هنــا ميسك/متســك امليســر/ة بيــد املشــارك/ة و يســاعده/ها /تســاعده/ها علــى الوقــوف للنمــو كشــجرة، وبعــد أن ينهض/تنهــض 

يتحرك/تتحــرك ميينــاً يســاراً كالشــجرة التــي تتحــرك مــن الريــاح.
يذهب/تذهــب امليســر/ة للمشــاركني واحــداً تلــو اآلخــر، حتــى يصبــح شــكل املشــاركني مجموعــة أشــجار تتحــرك مــع الريــاح، ويأخــذ 	 

كل مشــارك نفــس عميــق وينــزل يديــه.
مناقشــة الفعاليــة وســؤال املشــاركني: مــا نــوع الشــجرة، ملــاذا اخترتهــا، مــاذا شــعرت، هــل شــعرت بالراحــة، هــل شــعرت أنــك فعــال 	 

تنمــو، كيــف تنمــو الشــجرة؟

الفعالية الثامنة

اسم الفعالية: خط الصفات التصاعدي.
هدف الفعالية: تعارف، كسر جليد، تنشيط.

املدة الزمنية: 10 دقائق.
مواد الفعالية:ال شيء.

خطوات تطبيق الفعالية:
يطلب/تطلب امليسر/ة من املشاركني التحرك يف الغرفة بشكل عشوائي.	 
 يطلب/تطلــب منهــم فجــأة االصطفــاف حســب أمــر معــني مثــل: الطــول: مــن األقصــر لألطــول، أو شــهر امليــالد: ترتيــب األشــهر مــن 	 

األكبــر لألصغــر، أو عــدد األخــوة، منــرة القدم...الــخ.
مناقشة الفعالية والبحث عن الصفات املشتركة بني املشاركني.	 

الفعالية التاسعة

اسم الفعالية : فعالية رسم على الوجوه.
هدف الفعالية : ترفيه، وانبساط.

املدة الزمنية: 10-20 دقيقة )حسب عدد املجموعة(.
مواد الفعالية : ألوان رسم على الوجوه.

خطوات تطبيق الفعالية: 
يطلب/تطلــب امليســر/ة مــن املشــاركني اجللــوس بشــكل دائــري والتفكيــر بأكثــر رســمة أو شــكل يحبونهــا، مثــل فراشــة، قلــب، جنمــة، 	 

الوجــوه املوجــودة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )اإلميوجــي( ومحاولــة رســم مســودة عنهــا.
عند إنهاء أول رسمة يقوم/تقوم امليسر/ة برسمها على وجه املشارك.	 
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ملحق رقم 2

وزارة التربية والتعليم العالي/اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصه

نموذج متابعة اللقاءات الجماعية

)يعد هذا النموذج من قبل عضو/ة الفريق الذي/التي نفذ/ت مجموعة اإلسعاف النفسي األولي(
اسم معد التقرير: .....................................  املسمى الوظيفي .........................

أعضاء هيئة تدريسية. نوع املجموع: طالب   
املرحلة الصفية ملجموعة الطالب: ..............................................

تاريخ بداية العمل مع املجموعة:................

تاريخ نهاية العمل مع املجموعة:................
عدد املشاركني .................

عدد اللقاءات ....................

ملخص اللقاء األول ) ما مت تنفيذه، إجنازات(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

مشاركني ظهرت عليهم عالمات تستدعي االنتباه )اللقاء األول(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

توصيات ومتابعات اللقاء األول )حتويل، احتياجات إضافية(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ملخص اللقاء الثاني )ما مت تنفيذه،إجنازات(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

مشاركني ظهرت عليهم عالمات تستدعي االنتباه )اللقاء الثاني(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

توصيات ومتابعات اللقاء الثاني )حتويل، احتياجات إضافية(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ملخص اللقاء الثالث )ما مت تنفيذه، إجنازات(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

مشاركني ظهرت عليهم عالمات تستدعي االنتباه )اللقاء الثالث(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

توصيات ومتابعات اللقاء الثالث )حتويل، احتياجات إضافية(
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

طالب ظهرت عليهم عالمات تستدعي االنتباه:
االحتياج/التوصيةالعالمات اسم الطالب 

توصيات ومتابعات 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

اسم معد التقرير:............................. املسمى الوظيفي ....................
التاريخ :....................................

التوقيع ........................................
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ملحق رقم 3

وزارة التربية والتعليم العالي/اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

نماذج متابعة الجلسات الفردية

منــاذج املتابعــة الفرديــة مت تبنيهــا مــن الكتيــب التدريبــي بعنــوان التدخــالت الطارئــة يف مجــال الصحــة النفســية والدعم النفســي االجتماعي 
، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ومنظمــة اطبــاء العالــم فرنســا واملركــز الفلســطيني لالرشــاد )2017 ( دليــل غير منشــور.

منوذج متابعة جلسة فردية رقم )1(

)يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو من أعضاء/عضوات فريق الدعم اإلرشادي النفسي الذي سينفذ اجللسة الفردية(

مالحظــة هامــة: جلســة اإلســعاف النفســي هــي لتقــدمي الدعــم النفســي وليــس للتوثيــق، لــذا يتــم تعبئــة النمــوذج بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ 
اجللســة وليــس خــالل اجللســة.

اسم عضو الفريق:............................ املسمى الوظيفي ............................

معلومات أساسية عن املستفيد من اجللسة:
الرمز: ...............................     العمر: ...................................        تاريخ اجللسة: ..............................
اجلنس: ....................  املهنة: ......................  عدد أفراد األسرة ..............، منهم أطفال )يوم - 18 عام( ............

رقم التلفون: ....................... احلالة االجتماعية: ......................  
تاريخ احلدث:...................... .......................

ال التعرض ألحداث صادمة يف املاضي:- نعم 
يف حال كانت اإلجابة نعم، ما هي ؟...................................................................

ال هل مت احلصول على خدمات نفسية: نعم 
يف حال نعم: حتديد اجلهة ونوع التدخل:...................................................................

ال نعم   هل يوجد له/لها أخوة، أبناء، أقارب، آخرين يف نفس املدرسة؟  

إذا كانت اإلجابة نعم:
الصفالرمزالرقم

مهنة األب: .........................................

مستوى تعليم األب : ¡ أًمي ¡ أساسي ¡ ثانوي ¡ كلية ¡ جامعة.

مهنة األم: .........................................

مستوى تعليم األم: ¡ أًمي ¡ أساسي ¡ ثانوي ¡ كلية ¡ جامعة.

يعيش الطالب مع: ¡ الوالدين ¡ األب ¡ األم ¡ آخرون.

الوضع االقتصادي لألسرة: ¡ ممتاز ¡ جيد ¡ متوسط ¡ متدني.

الوضع الصحي للعائلة: ¡ أمراض يف العائلة ¡ تشوهات خلقية ¡ تخلف عقلي ¡ إعاقات مختلفة.

هل يوجد أمراض نفسية يف العائلة: ¡ ال ¡ نعم، .................................................................................

الوضع األكادميي للطالب : ¡ ممتاز ¡ جيد جدا ¡ جيد ¡ متوسط ¡ مقبول.
معلومات تعبأ يف حال كان املستفيد من اجللسة طالب/ة يف املدرسة.

ملخص اجللسة:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

منوذج حول العالمات التي ظهرت يف اجللسة األولى:

العالمات املتوقع ظهورها على املستفيد من اجللسة:

1. عالمات نفسية جسمية
مشاكل يف النوم: أرق، كوابيس، وقت نوم طويل. }
مشاكل تتعلق بالكالم: صمت، تأتأه، سرعة أو بطء يف احلديث. }
وجع رأس. }
وجع معدة. }
صعوبات تنفس. }
سرعة يف دقات القلب. }
شحوب يف الوجه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

2. عالمات لها عالقة بالصدمة
مشاعر وأفكار متداخلة أو متناقضه أو غير مفهومة. }
استرجاع احلدث: صور، مشاعر أو أصوات. }
جتنب األماكن أو التفاصيل املتعلقه باحلدث. }
ردود فعل مبالغ فيها )عاطفية/ سلوكية(. }
كوابيس /رهاب الليل. }
صعوبات يف التركيز والتذكر واالهتمام. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }
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3. عالمات نفسية
قلق، خوف من شيء مجهول. }
توتر. }
تقدير منخفض للذات. }
العصبية. }
إحباط. }
الشعور بالذنب/لوم الذات. }
عدم الشعور باآلمان. }
عدم شعور بالراحة. }
مزاج حزين. }
ايذاء النفس. }
عدم قدرة على التركيز. }
خوف. }
نسيان. }
فقدان األمل. }
الشعور بالتهديد: القلق من تكرار احلدث أو اإليذاء من األشخاص. }
أفكار انتحارية. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

4. عالمات سلوكية
استخدام مفرط للمنشطات،الكحول، املخدرات، التدخني،القهوة. }
عدوانية. }
تغيير يف السلوك اليومي. }
عزلة شخصية /اجتماعية. }
سلوك متهور. }
تغير يف العالقة األسرية. }
قضم األظافر. }
تبول ال إرادي. }
تراجع أكادميي. }
بكاء بدون سبب. }
إنفعاالت حادة. }
ال مباالة. }
غضب. }
 أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

5. عالمات اجتماعية
تغيير املنزل. }
تغيير يف العالقات االجتماعية. }
تدهور يف شبكة الدعم.االجتماعي. }
فقدان مصادر الدخل. }
هدم املنزل وانتهاكه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

6. مستوى األداء للفرد
عدم القدرة على القيام باألعمال اليومية أو التوجه للمدرسة. }
عدم القدرة على القيام باملهام األسرية: تنظيف، طبيخ، تدريس أطفال. }
عدم القدرة على االهتمام بالنظافة الشخصية. }
عدم القدرة على املشاركة باألنشطة االجتماعية. }
عدم القدرة للقيام بأي دور مفيد باحلياة. }
 أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

7. عالمات أخرى ليست من )1_6(

8. ال يوجد أي عالمات

التقييم األولي: ¡ عالمات نفسية جسدية  ¡ عالمات لها عالقة بالصدمة  ¡ عالمات سلوكية  ¡ عالمات اجتماعية  ¡ صعوبات باألداء.
اخلطوة القادمة من التدخل: 

¡ متابعة، تاريخ اجللسة القادمة ...............................
¡ حتويل داخلي إلى _____________،  حتويل خارجي إلى ______________.

االسم )الذي قام بتعبئة النموذج(: ................................... املسمى الوظيفي .............
اليوم وتاريخ تعبئة النموذج: ........................................

التوقيع:...............................................................

اسم رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة .......................

التوقيع:...............................................................
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تابع لملحق رقم 3

نموذج متابعة جلسة فردية رقم )3( 

اجللسة رقم )2(

منوذج جلسة الدعم الثانية ملن استفاد من جلسة )1(

)يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو فريق الدعم اإلرشادي النفسي الذي نفذ اجللسة(
مالحظــة هامــة: جلســة اإلســعاف النفســي هــي لتقــدمي الدعــم النفســي وليــس للتوثيــق، لــذا يتــم تعبئــة النمــوذج بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ 

اجللســة وليــس خــالل اجللســة.
يرفق هذا النموذج مع منوذج جلسة اإلسعاف النفسي األولي رقم )1(:

املسمى الوظيفي .............. اسم عضو الفريق : ......................... 
اسم الطفل/ة ..........................

ملخص اجللسة:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

منوذج حول العالمات التي ظهرت على املستفيد يف اجللسة الثانية
بهدف املقارنة بني اجللستني األولى والثانية من أجل حتديد احتياج املستفيد

العالمات املتوقع ظهورها على املستفيد من اجللسة:

1. عالمات نفسية جسمية
مشاكل يف النوم: أرق، كوابيس، وقت نوم طويل. }
مشاكل تتعلق بالكالم: صمت، تأتأه، سرعة أو بطء يف احلديث. }
وجع رأس. }
وجع معدة. }
صعوبات تنفس. }
سرعة يف دقات القلب. }
شحوب يف الوجه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

2. عالمات لها عالقة بالصدمة
مشاعر وأفكار متداخلة أو متناقضه أو غير مفهومة. }
استرجاع احلدث: صور، مشاعر أو أصوات. }
جتنب األماكن أو التفاصيل املتعلقه باحلدث. }
ردود فعل مبالغ فيها )عاطفية/ سلوكية(. }
كوابيس /رهاب الليل. }
صعوبات يف التركيز والتذكر واالهتمام. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

3. عالمات نفسية
قلق، خوف من شيء مجهول. }
توتر. }
تقدير منخفض للذات. }
العصبية. }
إحباط. }
الشعور بالذنب - لوم الذات. }
عدم الشعور باآلمان. }
عدم شعور بالراحة. }
مزاج حزين. }
ايذاء النفس. }
عدم قدرة على التركيز. }
خوف. }
نسيان. }
فقدان األمل. }
الشعور بالتهديد: القلق من تكرار احلدث أو اإليذاء من األشخاص. }
أفكار انتحارية. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

4. عالمات سلوكية
استخدام مفرط للمنشطات،الكحول، املخدرات، التدخني،القهوة. }
عدوانية. }
تغيير يف السلوك اليومي. }
عزلة شخصية /اجتماعية. }
سلوك متهور. }
تغير يف العالقة األسرية. }
قضم األظافر. }
تبول ال إرادي. }
تراجع أكادميي. }
بكاء بدون سبب. }
إنفعاالت حادة. }
ال مباالة. }
غضب. }
 أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }
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5. عالمات اجتماعية
تغيير املنزل. }
تغيير يف العالقات االجتماعية. }
تدهور يف شبكة الدعم.االجتماعي. }
فقدان مصادر الدخل. }
هدم املنزل وانتهاكه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

6. مستوى األداء للفرد
عدم القدرة على القيام باألعمال اليومية أو التوجه للمدرسة. }
عدم القدرة على القيام باملهام األسرية: تنظيف، طبيخ، تدريس أطفال. }
عدم القدرة على االهتمام بالنظافة الشخصية. }
عدم القدرة على املشاركة باألنشطة االجتماعية. }
عدم القدرة للقيام بأي دور مفيد باحلياة. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

7. عالمات أخرى ليست من )1_6(

8. ال يوجد أي عالمات

آليات التكيف:
ماذا تفعل عادة من أجل التعامل مع املواقف الصعبة؟

................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

التكيف االيجابي:
التوجه إلى: ¡ الدين واملعتقدات الروحية  ¡ دعم األسرة  ¡ العمل  ¡ متارين رياضية.

أشغال النفس: ¡ القراءة، التلفزيون  ¡ األصدقاء والدعم االجتماعي.
تقبل الواقع: ¡ البكاء  ¡ أنشطة فنية.

التعبير عن املشاعر
غير ذلك حدد: .........................

التكيف السلبي: ¡ مخدرات/كحول  ¡ االستسالم  ¡ انتقاد الذات ولومها  ¡ شرب املنبهات  ¡ الهروب من الواقع  ¡ التدخني
.................................................................................................................................. حــدد:  آخــر، 
...............................................................................................................................................

اخلطوة القادمة يف التدخل )إنهاء، متابعة، حتويل(:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

تاريخ اجللسة القادمة يف حال املتابعة: .................................

مالحظات هامة:
يتم تنفيذ اجللسة الثانية مع نفس الشخص الذي استفاد من جلسة اإلسعاف النفسي األولي )جلسة الدعم األولى رقم )1((.. 1
الفترة الزمنية بني تنفيذ جلسة الدعم النفسي األولى والثانية تتراوح ما بني )3-7( أيام.. 2
يف حــال كان هنــاك حاجــة للتحويــل، يتــم اســتخدام منــوذج التحويــل الوطنــي املعتمــد مــن وزارة الصحــة الفلســطينية، ومنظمــة . 3

منظمــة أطبــاء العالــم فرنســا.

اسم الذي قام بتعبئة النموذج: .................................... املسمى الوظيفي .............
اليوم وتاريخ تعبئة النموذج: .....................................
التوقيع:..............................................................

اسم رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة ......................
التوقيع: ..............................................................
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تابع لملحق رقم 3

نموذج متابعة جلسة فردية رقم )3( 

منوذج جلسة متابعة

ملن له حاجة جللسات اضافية بعد اجللسة الثانية

)يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو فريق الدعم اإلرشادي النفسي الذي نفذ اجللسة(

مالحظــة هامة:جلســة اإلســعاف النفســي هــي لتقــدمي الدعــم النفســي وليــس للتوثيــق، لــذا يتــم تعبئــة النمــوذج بعــد 
االنتهــاء مــن تنفيــذ اجللســة وليــس خــالل اجللســة.

يرفق هذا النموذج مع منوذج اجللسات السابقة.
ملخص اجللسة:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
....................................................

اخلطوة التالية من التدخل خالل اجللسة القادمة:
..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

اسم الذي قام بتعبئة النموذج: .................................... املسمى الوظيفي ...................
اليوم وتاريخ تعبئة النموذج: .....................................

اسم رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة......................
التوقيع:..............................................................

نموذج متابعة فردية

تابع لملحق رقم 3

نموذج جلسة فردية رقم )3(

منوذج جلسة اإلنهاء

يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو فريق الدعم اإلرشادي النفسي الذي نفذ اجللسة
يرفق هذا النموذج مع منوذج اجللسات السابقة

ــة أو بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عــدة جلســات  يســتخدم هــذا النمــوذج النهائــي بعــد أخــذ قــرار بوقــف املتابعــة، ســواء بعــد اجللســة الثاني
متابعــة. عندمــا يشــعر عضــو فريــق الدعــم اإلرشــادي النفســي أنــه ســاعد املســتفيد مــن خــالل جلســاته معــه بالتخلــص مــن العالمــات التــي 

عانــى منهــا بعــد تعرضــه للحــدث.

مالحظــة: إذا كانــت اجللســة النهائيــة بعــد عــدة جلســات متابعــة، يتــم تعبئــة منــوذج حــول العالمــات مــرة أخــرى لتتــم املقارنــة مــن قبــل 
عضــو فريــق الدعــم اإلرشــادي النفســي بــني النموذجــني بهــدف التعــرف علــى مــدى التحســن النفســي لــدى املســتفيد.

ملخص اجللسة:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

........................................................................................................

منــوذج حــول العالمــات التــي ظهــرت خــالل جلســة اإلنهــاء بهــدف املقارنــة بــني اجللســتني األولــى والنهائيــة مــن أجــل املســاعدة بأخــذ قــرار 
وقــف التدخــل واملتابعــة:

العالمات املتوقع ظهورها على املستفيد من اجللسة:

1. عالمات نفسية جسمية
مشاكل يف النوم: أرق، كوابيس، وقت نوم طويل. }
مشاكل تتعلق بالكالم: صمت، تأتأه، سرعة أو بطء يف احلديث. }
وجع رأس. }
وجع معدة. }
صعوبات تنفس. }
سرعة يف دقات القلب. }
شحوب يف الوجه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }
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2. عالمات لها عالقة بالصدمة
مشاعر وأفكار متداخلة أو متناقضه أو غير مفهومة. }
استرجاع احلدث: صور، مشاعر أو أصوات. }
جتنب األماكن أو التفاصيل املتعلقه باحلدث. }
ردود فعل مبالغ فيها )عاطفية/ سلوكية(. }
كوابيس /رهاب الليل. }
صعوبات يف التركيز والتذكر واالهتمام. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

3. عالمات نفسية
قلق، خوف من شيء مجهول. }
توتر. }
تقدير منخفض للذات. }
العصبية. }
إحباط. }
الشعور بالذنب/لوم الذات. }
عدم الشعور باآلمان. }
عدم شعور بالراحة. }
مزاج حزين. }
ايذاء النفس. }
عدم قدرة على التركيز. }
خوف. }
نسيان. }
فقدان األمل. }
الشعور بالتهديد: القلق من تكرار احلدث أو اإليذاء من األشخاص. }
أفكار انتحارية. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

4. عالمات سلوكية
استخدام مفرط للمنشطات،الكحول، املخدرات، التدخني،القهوة. }
عدوانية. }
تغيير يف السلوك اليومي. }
عزلة شخصية /اجتماعية. }
سلوك متهور. }
تغير يف العالقة األسرية. }
قضم األظافر. }
تبول ال إرادي. }
تراجع أكادميي. }
بكاء بدون سبب. }
إنفعاالت حادة. }
ال مباالة. }
غضب. }
 أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

5. عالمات اجتماعية
تغيير املنزل. }
تغيير يف العالقات االجتماعية. }
تدهور يف شبكة الدعم.االجتماعي. }
فقدان مصادر الدخل. }
هدم املنزل وانتهاكه. }
أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

6. مستوى األداء للفرد
عدم القدرة على القيام باألعمال اليومية أو التوجه للمدرسة. }
عدم القدرة على القيام باملهام األسرية: تنظيف، طبيخ، تدريس أطفال. }
 عدم القدرة على االهتمام بالنظافة الشخصية. }
 عدم القدرة على املشاركة باألنشطة االجتماعية. }
 عدم القدرة للقيام بأي دور مفيد باحلياة. }
 أخرى. حدد/ي: .......................................................................... }

7. عالمات أخرى ليست من )1_6(

8. ال يوجد أي عالمات

متابعات أو توصيات:
..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

اسم الذي قام بتعبئة النموذج: .................................... املسمى الوظيفي .................
اليوم وتاريخ تعبئة النموذج: .....................................

اسم رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة......................
التوقيع:..............................................................
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الملحق رقم 4

وزارة التربية والتعليم العالي / اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

نموذج تقييم األحداث الطارئة واألزمات

)يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو من أعضاء/عضوات فريق الدعم اإلرشادي النفسي(

اسم معد التقرير 
/املسمى الوظيفي 

التجمع السكني اسم املدرسة اسم املديرية 

تاريخ احلدث عدد طاقم املدرسةعدد طالب املدرسةاملرحلة الصفية 

وصف مختصر للحدث
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

مستوى احلدث:

عدد أعضاء/عضوات فريق الدعم اإلرشادي مستوى احلدثعدد طاقم املدرسة املتأثرعدد الطالب املتأثرين
املطلوب للتدخل

توصية التدخل بناء على مستوى احلدث:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

توفر األمن واآلمان يف موقع املدرسة / إمكانية التدخل:

خطورة عاليةخطورة متوسطةخطورة بسيطةمكان آمنوصف الوضع / إمكانية التدخل

عدد األفراد املتأثرين / نوع األثر:

الطالب
االحتياج / توصية التدخل عدد الطالب نوع األثر 

تعرض حلدث طارىء بدون إصابة 

إصابة بسيطة / متوسطة 
إصابة خطيرة 

استشهاد 
اعتقال 

هدم بيت 
غير ذلك / حدد 

طاقم املدرسة
نوع األثر 

تعرض حلدث طارىء بدون إصابة 
إصابة بسيطة / متوسطة 

إصابة خطيرة 
استشهاد 

اعتقال 
هدم بيت 

غير ذلك / حدد 

اخلطوات املطلوبة اتخاذها قبل التدخل:
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

وصف االحتياجات والتدخالت املطلوبة:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

املؤسسات املطلوب التنسيق معها / االحتياجات:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

توصيات عامة:
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

املسمى الوظيفي .............. تاريخ التقرير:..................................... توقيع معد التقرير:...................... 

قرار رئيس/ة الفريق:
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

التاريخ: ......................... اسم رئيس/ة الفريق: ..............................   التوقيع: .................... 
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الملحق رقم 5

وزارة التربية والتعليم العالي / اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

تقرير التدخل

)يقوم بتعبئة هذا النموذج عضو من أعضاء/عضوات فريق الدعم اإلرشادي النفسي(

تاريخ إنهاء التدخلتاريخ التدخلتاريخ احلدثاسم املدرسة

عدد الطالب املتأثرين بشكل 
مباشر

عدد الطالب املتأثرين 
بشكل غير مباشر

عدد طاقم املدرسة 
املتأثرين بشكل مباشر

عدد طاقم املدرسة املتأثرين بشكل غير 
مباشر

عدد الطالب املستفيدين 
جماعي

عدد الطالب املستفيدين 
فردي

عدد طاقم املدرسة 
املستفيدين جماعي

عدد طاقم املدرسة املستفيدين فردي

وصف التدخل الذي مت تقدميه من قبل الفريق بحيث يشمل ما مت إجنازه:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

........................................................................................................................

األفراد املستفيدين من التدخل اجلماعي والفردي:

عدد احلاالت التي مت 
حتويلها مباشرة

عدد املستفيدين من 
التدخل الفردي

عدد املستفيدين من 
التدخل اجلماعي

الفئة

الطلبة الذكور

الطالبات اإلناث

العاملني يف املدرسة الذكور )مدير، معلم، 
سكرتير، مرشد، آذن، حارس(

العاملني يف املدرسة اإلناث )مديرة، معلمة، 
سكرتيرة، مرشدة، آذنة، حارسة(

املجموع

الصعوبات والتحديات
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

املتابعات املطلوبة بعد التدخل
................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

مالحظات أخرى )إن وجدت(:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................

اسم الشخص الذي قام بتعبئة النموذج: ..................................املسمى الوظيفي ....................
اليوم وتاريخ تعبئة النموذج: .............................................

التوقيع:....................................................................
اسم رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة .............................
توقيع رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة ...........................
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وزارة التربية والتعليم العالي/ اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية اخلاصة

نموذج التقرير الشهري الخاص بعمل فريق الدعم اإلرشاد النفسي

مت اعداد منوذج التقرير الشهري من قبل وزارة التربية والتعليم العالي »االدارة العامة لالرشاد والتربية اخلاصة« 

يعبأ هذا التقرير من قبل رئيس/ة قسم اإلرشاد والتربية اخلاصة يف املديرية

اسم املديرية: .......................................
الشهر: ...............................................

تاريخ إصدار التقرير: ...............................

البيانات الشهرية 
منوذج رقم )1( التدخل اجلماعي خالل الشهر يف املدارس.. 1
منوذج رقم )2( عدداملستفيدين من جلسات التدخل النفسي الفردي خالل الشهر.. 2
منوذج رقم )3( عدد التحويالت احملولة من الفريق خالل الشهر.. 3
منوذج رقم )4( األنشطة النفسية املجتمعية املنفذة من قبل الفريق خالل الشهر.. 4

منوذج التدخل اجلماعي خالل الشهر يف املدارس:

عدد الطالبات وصف احلدثاملدرسة#
اإلناث

عدد الطلبة 
الذكور

عدد طاقم العاملني 
يف املدرسة

املجموع الكلي

أناثذكور7_112_76_112_6

1

2

3

4

5

مدى فاعلية التدخالت اجلماعية خالل الشهر:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

منوذج عدد املستفيدين من جلسات حاالت التدخل النفسي الفردي خالل الشهر

رقم #
اجللسة

عدد الطالبات 
اإلناث

عدد الطلبة 
الذكور

عدد طاقم العاملني يف 
املدرسة

املجموع الكلي 
للجلسات

املجموع الكلي للذكور 
واإلناث

ذكورإناث7_112_76_112_6األولى1
الثانية2
الثالثة3
الرابعة4
اخلامسة5
السادسة6
السابعة7

املجموع

مدى فاعلية اجللسات الفردية مع املستفيدين من اجللسات خالل الشهر:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................

منوذج عدد التحويالت احملولة من الفريق خالل الشهر

عدد احملولني من اسم املدرسة#
الطالبات اإلناث

عدد احملولني من 
الطلبة الذكور

عدد احملولني 
إلى مرشد 

داخل املديرية

عدد احملولني 
خارج قسم 

اإلرشاد مع ذكر 
اجلهة احملول 

إليها

املجموع 
الكلي

6_112_66_112_6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

املجموع
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