منهاج مجموعات الدعم العام
دعم عاطف ًيا
حزمة اإلرشاد والتوجيه لتدخالت مجموعة الدعم لألطفال واملراهقني واألرس التي تتطلب ً
وعمل ًيا أساس ًيا يف البيئات اإلنسانية

املقدمة
تم تطوير حزمة اإلرشاد والتوجيه هذه لدعم الجهود املبذولة
ملعالجة الفجوات القامئة يف تقديم الخدمات القامئة عىل
االحتياجات للسكان املترضرين من األزمات اإلنسانية .للوصول
إىل العديد من الناس ،يجب أن تكون هذه الخدمات مبنية عىل
املجتمع ،وهذا يتطلب تعزيز القدرات ،ال سيام القدرات املحلية،
لتقديم مثل هذه الخدمات .وتهدف هذه الحزمة إىل أن تكون
أساسا لتدريب وتوجيه األشخاص ذوي الخربة الذين سيعملون مع
ً
األطفال يف مجموعات صغرية.
وقد تم تصميم حزمة اإلرشاد والتوجيه هذه من خالل مراجعة
األدبيات الخاصة بالتدخالت الجامعية املتاحة مع األطفال والشباب
يف ظروف صعبة .وأعقب ذلك مشاورات عرب اإلنرتنت مع منسقي
جهة اختصاص حامية الطفل واملوظفني من وكاالت حامية الطفل
العاملة يف امليدان يف أربعة بلدان (أفغانستان وكولومبيا وسوريا
وأوكرانيا) .وقدمت البيانات التي تم جمعها من هذه املصادر
املجمعة األساس الرضوري لتحديد فجوات الخدمة الحالية وتحديد
جدوى تنفيذ تدخالت مجموعات الدعم.
ومبجرد أن أصبحت مسودة املنهج متاحة ،تم تقديم تدريب عرب
اإلنرتنت لخمسة عاملني غري متخصصني يف مجال حامية الطفل
يف بلدين من البلدان املختارة .وتبع ذلك تدريب متهيدي ،حيث
استخدم املشاركون مسودة املنهج عىل أساس تجريبي ملدة 5-6
أسابيع ،مع متابعة منتظمة من قبل االستشاري .ويف نهاية هذه
الفرتة ،قام الخبري االستشاري بتقييم نتائج التنفيذ التجريبي
للمراجعات النهائية ملنهجية مجموعة الدعم.
وتلقى موظفو الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي
( )MHPSSيف املنظمة الدولية للهجرة ومقرهم يف مايدوجوري،
شامل نيجرييا ،البالغ عددهم  90عامالً ،تدريباً عىل هذه املنهجية،
وتم تشكيل فريق أسايس لتنفيذها يف مخيامت النازحني يف هذه
املنطقة .وأدت النتائج إىل مزيد من التحسني يف حزمة اإلرشاد
والتوجيه.
وتود جهة اختصاص حامية الطفل العاملية أن ت ُق ّر بجهود
ومساهامت العديد من األشخاص الذين شاركوا يف تطوير هذا
الدليل وتشكرهم عىل ذلك .من جهة اختصاص حامية الطفل
العاملية :روي سول هيليل ،فريينا بلوخ ،سونيا نوفيكوف-
بروديرهوفر ،جويس موتيسو؛ من جهة اختصاص حامية الطفل
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يف كولومبيا :ماريا غابرييال فيلوتا جافيالنيس ،جريس أجكاوييل،
روث فرييراس وسيزار بالدميري رييس رونكانسيو؛ من جهة اختصاص
حامية الطفل يف أوكرانيا :نايرا أفيتيسيان ،تاتيانا فنوش وكاترينا
مارتينينكو؛ ومن اليونيسف :روث أوكونيل .وقاد كيفني بريموديز
 ،Keven Bermudezأخصايئ ومستشار الصحة العقلية والدعم
النفيس االجتامعي  MHPSSتطوير هذا التوجيه .تم تصميم
املرشوع والرتويج له واإلرشاف عليه بقيادة كوين سيفينانتس
 ،Koen Sevenantsأخصايئ الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي ،جهة اختصاص حامية الطفل العاملية.
أصبحت هذه الحزمة متاحة من خالل املساهمة السخية ملكتب
املساعدة اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

منهاج مجموعات الدعم العام
ينبغي أن يتوىل مرشدون اجتامعيون تيسري هذا املنهاج لألطفال/
املراهقني وأرسهم ممن يحتاجون لدعم عاطفي وعميل أسايس يف
األوضاع اإلنسانية (املستوى  3من هرم تدخالت الصحة العقلية
والدعم النفيس االجتامعي)

 - 1مقدمة

تتسبب أوضاع العنف الجامعي أو الكوارث الطبيعية يف إحداث بلبلة
تهدد سالمة الناس املعرضني للخطر وأمنهم .ويصعب عىل الكثريين
اسرتجاع األمن واألمان املرجويّن يف ظل املواجهة املستمرة التي
يخوضها هؤالء ضد عدد هائل من التحديات الحياتية دون أن يحصلوا
عىل دعم فعال للتعامل مع ما يواجهونه من مصاعب عىل مختلف
املستويات .ومن شأن هذا الوضع غري املوايت واملمتد زمنياً أن يخنق
الشعور باألمل مام يؤثر سلباً عىل فرص التعايف واالستقرار النفيس
االجتامعي الرسيع.
وترد أدناه بعض التحديات الشائعة التي قد يواجهها السكان الذين
تتسبب النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية يف اقتالعهم من بيوتهم
ومناطقهم يف مثل هذه السياقات الحياتية:
 التعامل مع التأثريات السلبية املادية والنفسية أو العاطفيةالناجمة عن التعرض املبارش لظواهر معيشية قصوى يف بيئات
عيشهم الطبيعية.
 التعامل مع الحزن جراء فقدان أو انقطاع العالقات املهمةالتي تربط املرء بأشخاص ومقتنيات وفرص للتطور الشخيص
والتي قد يتعذر اسرتجاعها أو إعادتها إىل طبيعتها يوماً (مثل:
استعادة فرد من األرسة أو صديق أو ممتلكات أو مصادر رزق
أو ثقافة أو النسق املعييش للحي أو روتني يومي ألِفته النفس
أو خطط تنمية أو عضو من الجسم أو القدرة عىل الحركة
والتنقل أو ما شابه) والعجز عن مامرسة طقوس الحزن عىل
من وما فُقد أو تقطّعت أوارصه عىل النحو الالئق مع مواجهة
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مصاعب جمة يف إيجاد حل لعدة عوامل حياتية ضاغطة
تقوض مشاعر األمان واألمن واألمل ،من قبيل:
 االضطرار للتأقلم مع املحيط الذي تبدّل يف مناطقالعيش املعتادة يف أعقاب تفكك النظام االجتامعي
والرضر الذي لحق مبوارد املجتمع.
 البطالة والفقر وما يستتبعه ذلك من اعتامد عىلاملساعدات اإلنسانية ،والعيش يف ظروف غري مستقرة
وغري صحية ،واملعاناة الناجمة عن انعدام األمن
الغذايئ ،وانعدام آفاق القدرة عىل تأمني سبل الرزق
يف املكان األصيل أو املكان الذي تم النزوح إليه أو
املنفى.
 صعوبات يف الوصول إىل املوارد املجتمعية األساسيةفيام يتعلق بالسالمة واألمن وتوسعة الشبكات
االجتامعية والتطور الشخيص من جراء العقبات التي
تعرتض سبيل اإلدماج يف بيئات املقصد.
 االضطرار للتكيُّف مع واقع ثقايف ومامرسات ثقافيةجديدة يف سياقات النزوح أو املنايف.
 مواجهة للتمييز والعنرصية والتهميش واالستغالل يفبيئات املقصد.
 مخاطر الرتحيل عن طريق اإلعادة إىل البلد األصيلأثناء التواجد يف املنفى.
 التهديدات األمنية املتواصلة يف السياقات الحياتية غرياملستقرة.
 التوترات األرسية أو تشتت األرس. التعرض ملخاطر صحية أكرب. القلق بسبب قلة املعلومات عن األقارب الذين ظلوايف املوطن األصيل أو صعوبة االتصال بهم من أماكن
بعيدة.

تعمل هذه التحديات مجتمعة عىل تكريس حالة االنسالخ والحرمان
من الحقوق لفرتات ممتدة مام يحول دون معالجة األفراد واألرس
للذكريات القاسية للحياة والحزن عىل من تم فقدانهم عىل النحو
املناسب .وبدورها تعمل هذه الذكريات غري املعالجة والحزن
املستمر ،وعىل فرتات طويلة ،عىل إطالق ردود أفعال عاطفية أخرى
يصعب التعامل معها ،كالغضب والخوف والشعور بالذنب والعزلة،
وقد تقيِّد هي األخرى من قدرة الفرد والجامعة عىل مواجهة تحديات
الحياة .وكلام طال بقاء هذه التحديات بغري حل كلام ترسخت تلك
العواطف.
لذلك ،من املهم مساعدة األشخاص الذين ُهجروا من ديارهم عىل
مواجهة هذه التحديات املركّبة بحيث يتمكنوا من رفع مستوى
شعورهم باألمن واألمان إىل حد يسمح لهم مبعالجة ذكريات الحياة
القاسية معالجة سليمة والتعبري عن أحزانهم عىل ما فقدوه عىل
النحو املالئم واستعادة الشعور باألمل ملا لذلك من أهمية أساسية يف
التعايف النفيس االجتامعي التام.
ويف أغلب األحيان ،يفتقر اليافعون العالقون يف مثل هذه األوضاع
إىل القوة الذاتية ودعم الوالدين أو مقدمي الرعاية اللذين يحتاجون
إليهام الجتياز هذه التحديات بنجاح ،وبالتايل قد يظلون حبييس تلك
األوضاع .لذا من الرضوري تقديم الدعم املجتمعي التكمييل لهؤالء
اليافعني ملساعدتهم عىل مواجهة تلك التحديات وخلق فضاء يتوفر
فيه األمن واألمان واألمل الذي يحتاجونه للتعايف واالستقرار.

اقرتن بندرة الفاعلني املدربني يف مجال الصحة العقلية والدعم
النفيس االجتامعي ،يستدعي ات ّباع نُ ُهج جامعية يف التعايف واالستقرار
النفسيني.

التشاور عن تحديد خمسة ردود أفعال عاطفية غالبة يف صفوف
األطفال واملراهقني املعرضني للمخاطر ،وهي :الحزن ،والعزلة،
والغضب العدواين ،والخوف ،والشعور بالذنب.

ويهدف منهاج مجموعات الدعم العام املوضح أدناه إىل مساعدة
اليافعني الذين ال يحصلون عىل دعم ٍ
كاف عىل مواجهة التحديات
النفسية االجتامعية التي ت ُعطّل شعورهم باألمن واألمان واألمل،
بحيث يتسنى لهم يف النهاية التعامل مع الذكريات األليمة والتعبري
عن أحزانهم عىل خساراتهم املتعددة كام ينبغي من أجل التعايف
واالستقرار النفيس االجتامعي الكامل .ويركز هذا املنهاج عىل تشجيع
مبدأ املساعدة املتبادلة بني أعضاء املجموعات وإقامة الصالت مع
أشكال الدعم املجتمعي األوسع نطاقاً.

لذلك فإن الغاية إجراء فرز املجموعات هو توزيع األطفال واملراهقني
عىل مجموعات دعم وفقاً ألحد ردود األفعال العاطفية الخمسة
الغالبة هذه .وتحول اسرتاتيجية الفرز هذه دون الخلط غري املناسب
يف تشكيلة املجموعة ،كأن يوضع اليافعون الذين يغلب عليهم الحزن
مع أقران لهم يغلب عليهم شعور الغضب العدواين .غري أن منهاج
مجموعات الدعم يظل مشرتكاً بني مختلف املجموعات ألنها جميعاً
تواجه نطاقاً واسعاً من التحديات الحياتية وألنه من املرجح أن تتمكن
من تحديد ٍ
تحد واحد مشرتك بينها.

ميكن تطبيق هذا املنهاج من قبل طاقم شبه مهني ملتزم بحامية
الطفل ،ويفضل أن يتم ذلك تحت إرشاف أخصايئ واحد عىل األقل يف
مجال حامية الطفل.

ال يحتاج ميرسو املجموعات شبه املهنيون إىل إرشاك أعضاء
مجموعات الدعم يف أعامل ترتكز حول العاطفة ،بل يقومون
مبساعدتهم عىل التعامل مع الصعوبات الجارية يف الحياة وحل
املشكالت عن طريق تعزيز شبكات الدعم الخاصة بهم بأسلوب
املساعدة املتبادلة.

ويتبع هذا النهج إدماج مسائل الصحة العقلية والدعم النفيس
االجتامعي يف أنشطة حامية الطفل.

يُحجم كثري من اليافعني عن طلب الدعم النفيس عندما تتولد عندهم
ردود فعل عاطفية عسرية من جراء التعرض لظروف حياتية صعبة.
من ناحية أخرى ،قد يستجيب لهذه األزمة عدد قليل جدا ً من
الفاعلني املدربني يف مجال الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي
وخاصة يف املناطق النائية من البلد.
ومع أن عدد هؤالء أقل من عدد اليافعني الذين ال يعانون من
معوقات كبرية يف هذا النوع من األوضاع ،يظل عددهم ،إذا ما

امليسين املشاركني:
اسام ّ

تاريخ املقابلة مع الوالدين /مقدمي الرعاية:

املرحلة ( :)1تحديد املشاركني املحتملني يف مجموعات الدعم.

 - 3تشكيلة مجموعة الدعم
 - 2مجموعة الدعم العام
لألطفال واملراهقني من
املستوى  3من هرم تدخالت
الصحة العقلية والدعم النفيس
االجتامعي.

 - 4إجراء فرز املجموعات
(يقوم عىل تنفيذ هذا اإلجراء
ميسان مشاركان يتوىل
ِّ
أحدهام تدوين املالحظات)

 القيام بتحديد األطفال /املراهقني املشمولني حالياً بربامج حاميةالطفل واملدارس التي يُعنى بها طاقم العمل.
 بالتعاون مع املوظفني الصحيني واملرشدين االجتامعني ،تحديداألطفال /املراهقني غري امللتحقني باملدارس وغري املربوطني بربنامج
لحامية الطفل أو أولئك الذين يثريون انشغال أشخاص آخرين
قريبني منهم.

قبل البدء يف إرشاك اليافعني املعرضني للمخاطر يف هذا النوع من
مجموعات الدعم ،من املهم تنفيذ اإلجراء املتعلق بفرز أفراد
املجموعة لضامن درجة عالية من التوافق بني أعضاء املجموعة.
ال ينحرص اهتامم منهاج مجموعات الدعم العام يف ٍ
تحد حيايت بعينه،
بل مينح أعضاء املجموعة فرصة تعريف التحديات الحياتية املشرتكة
والتي يشعرون بأولويتها عند نقطة معينة من مسار التطور الطبيعي
للمجموعة.

املرحلة ( :)2مقابلة الوالدين /مقدمي الرعاية
التحدث مع والدي الطفل /املراهق أو مقدمي الرعاية له ،إن وجدوا،
ملعرفة املزيد عن حالتهم الحالية .والتوضيح لهام أن مثة شواغل تتعلق
بعافية طفلهام وأن املرشدين يريدان فهم الوضع الحايل للطفل عىل نحو
أفضل ،وأنه قد تتوفر مساعدة يف هذا الصدد.

ومبا أن التحديات الحياتية املعرفة مسبقاً ليست هي األساس الذي
يقوم عليه تنظيم منهاج مجموعات الدعم ،فإن السبيل إىل تحقيق
التوافق املطلوب بني أعضاء املجموعة مير عرب فرز املرشحني املحتملني
بغرض تصنيفهم تحت ردود فعل عاطفية محددة.

 سؤال الوالدين /مقدمي الرعاية عن طفلهام وتدوين مالحظاتبخصوص الطفل .هل يشعران بالقلق عىل الطفل يف الوقت
الحارض؟ إن كانا كذلك ،فمنذ متى وطفلهام يعيش هذه الحالة؟
وهل تتبدل الحالة العامة للطفل يف بعض األوقات؟

وقد جرى التشاور عرب الوسائط اإللكرتونية مع فرق مجال املسؤولية
عن حامية الطفل عىل الصعيد الوطني وممثيل الوكاالت املعنية
بحامية الطفل يف أربعة بلدان تشهد حالياً نزاعات عنيفة وكوارث
طبيعية (كولومبيا ،وأوكرانيا ،وأفغانستان ،وسوريا) بهدف إثراء
تصميم مناهج مجموعات الدعم لليافعني يف املستوى  3من هرم
تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي  ،وأسفر هذا

منهاج مجموعات الدعم العام

 سؤال الوالدين /مقدمي الرعاية عام حاوال فعله حتى اآلنملساعدة الطفل .وكيف كانت النتائج؟ وهل هناك يشء آخر
يعتقدان أنه سيفيد يف الوقت الراهن يف تحسن حالة طفلهام؟
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 وبعد هذه الحديث ،تحديد ما إذا كانت الصعوبات التي يعاينمنها الطفل مرتبطة بضعف االتصال بالواقع؛ كأن يظهر الطفل
مشوشاً أو يعرب عن اعتقادات غريبة أو تظهر عليه سلوكيات
غري طبيعية ،وإذا كان الطفل يعاين من هذه الحالة بالفعل،
ينبغي طرح احتاملية إحالته إىل التقييم وإمكانية العالج إذا
كانت خدمة الصحة العقلية املناسبة متوفرة محلياً (يف حال مل
تتم مثل هذه اإلحالة من قبل) .فصيغة مجموعة الدعم غري
مناسبة لطفل يعاين من ضعف االتصال بالواقع.
 إذا أظهر الطفل اتصاالً مناسباً مع الواقع ،ينبغي الطلب منوالديه /مقدمي الرعاية له أن يحددا أي األوصاف التالية
تنطبق عىل حالته يف الغالب:
مع وضع إشارة يف املربع املناسب:
حزين

املرحلة ( :)4مطابقة الطفل مع مجموعة الدعم املناسبة
 بناء عىل املعلومات املأخوذة عن الطفل ،ينبغي أن تتم إحالتهإىل واحدة من مجموعات الدعم الخمس التالية:
التعامل مع الحزن العميق
التعامل مع الغضب العدواين
التعامل مع الخوف الدائم

 وبعد تحديد مكان التقاء املجموعة فقط ،ميكنك البدء بتنفيذ إجراءفرز املجموعات.

 يُنصح بعدم قبول أي أعضاء جدد يف املجموعة عند تشكيل مجموعةمن  6إىل  8أفراد ،حتى لو أن بعضهم استنكف عن الحضور.

 وعند اكتامل عملية فرز املجموعات ،قم برتتيب موعد اللقاء يفاليوم والساعة املناسبني لجدول أفراد املجموعة .تذكر أن مدة انتباه
اليافعني تكون أطول يف الصباح منها يف أوقات الظهر وما بعد الظهر.
والرتتيب النموذجي هو االلتقاء مرتني يف األسبوع ،وقت الصباح ،ملدة
 45دقيقة لجلسات األطفال وساعة واحدة لجلسات املراهقني ،وذلك
كحد أقىص.

 خطط إلجالس أفراد املجموعة حول طاولة مع تباعد مريح بينهملتعزيز إحساسهم باألمان خالل انعقاد الجلسة.

 رتب لعقد جلسة تعريفية قبل لقاءات املجموعات (تضم والدي/مقدمي الرعاية ألفراد املجموعة ومعلميهم):

التعامل مع العزلة

 بعد عبارات الرتحيب والتعريف باألشخاص ،ابدأ بإعطائهمفكرة موجزة عن الهدف من املجموعة التي سيشارك فيها
أطفالهم :التعرف عىل أناس جدد والوثوق بهم ،وتبادل
الهموم والشواغل الحالية عىل نحو آمن ،والتعلم من
األطفال اآلخرين أفضل الطرق للتعامل مع تلك الشواغل،
وتطبيق هذه املهارات التي تم تعلمها حديثاً عملياً عن
طريق االنخراط يف أنشطة مشرتكة لحل املشكالت.

التعامل مع النظرة الدونية للذات
امليسين املشاركني
توقيع ِّ

غاضب
خائف

 أكد لهم أنه كل ما يُقال ويتم داخل املجموعة لن يتمإفشاؤه خارج املجموعة إال إذا كان ذلك رضورياً متاماً وبعد
الحصول عىل موافقة املشارك مسبقاً.

منعزل
مكتئب طيلة الوقت
املرحلة ( :)3توفري املعلومات للوالدين /مقدمي الرعاية
 تشجيع الوالدين /مقدمي الرعاية عىل مواصلة دعم الطفلكام فعال حتى اآلن.
 إبالغ الوالدين /مقدمي الرعاية بأن لقاءات أسبوعية ستُنظّمقريباً يف موقع معني يف املجتمع املحيل وسيشارك فيها أطفال
من الفئة العمرية للطفل وممن يُظهرون ردود األفعال نفسها،
وأن الغاية من هذه اللقاءات هي مساعدة األطفال عىل
اإلحساس بشعور أفضل من خالل أنشطة جامعية مختلفة.
االستفسار من الوالدين /مقدمي الرعاية كانوا مهتمني باشرتاك
الطفل يف هذا النوع من اللقاءات ،وهل يرغبون بالتحدث مع
الطفل ملناقشة هذه اإلمكانية؟ أو هل يفضلون أخذ بعض
الوقت قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن؟
 يجب قبول إجابة الوالدين /مقدمي الرعاية مهام كان ،سواءباإليجاب أو السلب ،وإذا كانت اإلجابة سلبية فيتعني إبالغهم
أنه ستكون هناك فرص أخرى للمشاركة يف هذه األنواع من
اللقاءات يف املستقبل .وإن مل يكن الطفل مرتبطاً بأي برنامج
دعم متوفر يف املجتمع املحيل ،فينبغي عرض املساعدة لربطة
مع برنامج بديل.
 -وإذا كان جوابهام باإليجاب ،انتقال إىل املرحلة التالية واألخرية.

 زودهم باملعلومات املتعلقة مبكان وزمان اللقاءات وأيامانعقادها ومدتها.

 -5اإلرشادات املتعلقة بتشكيل
مجموعات الدعم وإدارتها

 أتح املجال للحارضين لطرح األسئلة. احصل عىل موافقة الوالدين /مقدمي الرعاية املكتوبة عىلمشاركة أطفالهم يف مجموعة الدعم .وزودهم بنسخة من
خطة مجموعة الدعم.

أ -املهامت التحضريية السابقة لتشكيل املجموعة

ب -التوصيات املتعلقة بإدارة مجموعات الدعم

 تظل سياسة ضامن سالمة الطفل املعمول بها من قبل وكالة حاميةالطفل التي تتبع لها منطبقة فيام يتعلق بدورك كميرس ملجموعة
الدعم.

 يُنصح بشدة بإرشاك ميرس ثانوي ،إن أمكن ،ملساعدة أفراد املجموعةالذين قد يجدون صعوبة يف االلتزام باملهمة عند تنفيذ بعض مهام
املجموعة.

 -جد غرفة وخصصها ،إن أمكن ،لعقد لقاءات مجموعة الدعم.

 احرص عىل أن يكون لديك فهم واضح لخطة الجلسة ونفذ جميعالتحضريات (كاملشرتيات وما شابه) قبل بدء الجلسة.

 تأكد من أن مساحة هذه الغرفة تكفي ملجموعة مكونة من  6إىل 8مشاركني وأنها خالية من أية عنارص ميكنها أن ترصف انتباه األطفال،
أو قم بتغطية هذه العنارص.

 حدد دور كل ميرس من امليرسين قبل البدء بعقد جلسة مجموعةالدعم.

 يجب أن يكون الوصول إىل الغرفة سهالً عىل جميع املسجلني يفاملجموعة ،وأن تكون جيدة اإلنارة والتهوية وتتوفر فيها درجة معينة
من الخصوصية لتعزيز إحساس أفراد املجموعة باألمان وتقليل الضجة
التي قد تتسبب يف التشويش عليهم .وبعد ضامن توافر هذه الظروف
يف الغرفة ،حدد وقتاً معيناً من النهار ليكون موعدا ً للقاء املجموعة.

منهاج مجموعات الدعم العام

 األطفال يحبون الروتني ،لذا ،تقيَّد دامئاً بالخطة املقرتحة يك يظلواعارفني مبا هو آت.
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 امنح كل فرد يف املجموعة فرصة للمشاركة يف اإلفصاح عام بداخله،بالدور ،ولكن ال تُجرب جميع أفراد املجموعة عىل التحدث إن مل يشعر
بعضهم باالرتياح لذلك ألي سبب كان .حاول -بدالً من إجبارهم عىل
ذلك -تبسيط السؤال املطروح؛ فصغار السن ال يدخلون يف العادة يف
نقاشات شفوية موسعة عىل أية حال.
 احرص عىل بقاء “الكالم عن القواعد” عند حده األدىن ،ألن اليافعنييتوقفون يف الغالب عن اإلصغاء .قل –فقط -إن القواعد املطبقة
يف لقاءات املجموعة هي نفس القوانني املطبقة يف غرفة الصف
باملدرسة .وميكنك أن تسألهم عىل النحو اآليت :ما الذي يحدث يف
املدرسة عندما...؟
 ال تسمح ألفراد املجموعة بالدخول يف أحاديث جانبية خالل الجلسة،وقم بإعادتهم إىل النشاط األسايس بأرسع ما ميكن .وإذا برزت حاجة
لضبط سلوك أحد أفراد املجموعة ،فقم بذلك عل نحو مخترص قدر
اإلمكان لتاليف تشتيت انتباه املجموعة ،مثالً عن طريق إعطاء الطفل
اسرتاحة مؤقتة ومن ثم قم مبتابعته عىل انفراد الحقاً.
 حافظ عىل حامستك تجاه املجموعة ،فاليافعون شديدو املالحظة ومامل يشعروا أن امليرس مهتم فعالً فإنهم سيتحللون من االلتزام.
 إن مل يكن شعور أفراد املجموعة إيجابياً تجاه نشاط معني ،فقمبإيقافه بكل بساطة وجرب نشاطاً آخر.
 قم بإبراز التغريات اإليجابية التي تالحظها عىل مختلف أفراداملجموعة لتشجيعهم عىل مزيد من التقدم مع ميض العمل
باملجموعة.
 تواصل دامئاً مع الوالدين /مقدمي الرعاية واملعلمني يف أوقات مختلفةبعد انطالق لقاءات مجموعة الدعم ألخذ مالحظاتهم حول التقدم
الذي يحرزه الطفل وقم باإلجابة عام يطرحون من أسئلة متابعة.
 استعرض مع امليرس املشارك ما جرى يف الجلسة قبل عقد الجلسةالتي تليها.
 د ِّون مالحظات بخصوص التقدم املحرز عند نهاية كل مرحلة منمراحل تطور املجموعة (االبتدائية ،املتوسطة ،النهائية)( .انظر الصيغ
املقرتحة يف املرفقات).
 وضِّ ح املسار املتاح يف سياق إحالة حاالت إىل املتابعة الفردية إذا ماظهرت عىل أحد أفراد املجموعة خالل الجلسات عالمات عىل كرب
عاطفي حاد.

منهاج مجموعات الدعم العام
جلسات املرحلة االبتدائية
الجلسات 1-3
بناء الثقة
األهداف:

 يطرح امليرس أسئلة مختلفة ،سؤال واحد يف كل مرة ،يجب عىل أفراداملجموعة اإلجابة عنها .ميكن للميرس يف البداية إعطاء منوذج لإلجابة
للتوضيح.
مثالً:
مم تتكون أرستك؟
ّ 1-

أ -مساعدة أفراد املجموعة عىل الشعور باألمان واملساندة يف املجموعة.

 2-ما هو درسك املفضل يف املدرسة؟

ب -خلق جو جامعي يشجع أفراد املجموعة عىل املشاركة واملساهمة يف
أنشطة املجموعة.

 3-ماذا تريد أن تصبح عندما تكرب؟

ج -بناء روح التامسك بني أفراد املجموعة بغية تشجيعهم عىل مشاطرة
تجاربهم مع أقرانهم يف املرحلة املتوسطة.
األنشطة املقرتحة لبناء الثقة:

 4ما هام أكرث شيئني تحب القيام بهام بعد املدرسة؟ 5ما هي األماكن األخرى التي سكنت فيها أرستك؟ 6ما هي وجبتك املفضلة؟ 7اذكر شيئاً واحدا ً عن أرستك يشعرك بالسعادة؟ 8-ما اليشء الخاص الذي متيزت به حفلة عيد ميالدك األخرية؟

الجلسة  :1تعارف أفراد
املجموعة
فكر يف نشاط تعرفه من قبل يساعد الناس عىل التعرف عىل بعضهم
أول مرة.
مثال عىل النشاط (يتم تكييفه ليناسب السياق):
الطريقة:
 -يقوم امليرس بتزويد أفراد املجموعة بورقة وقلم رصاص.

منهاج مجموعات الدعم العام
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كل مع جاره
 اطلب من أفراد املجموعة تبادل اإلجابات ٌومالحظة أوجه التشابه بينها.
 وعند انتهائهم من ذلك ،اطلب منهم تبادل اإلجابات مع فردآخر يف املجموعة ومالحظة أوجه التشابه.
 يف النهاية ،يقوم كل فرد يف املجموعة بتبادل إجاباته مع أفرادمختلفني علناً.
يف الختام :اطلب من أفراد املجموعة مشاركة ردودهم اإليجابية عىل
أنشطة هذه الجلسة ،أي ،ما هو أكرث يشء استمتعوا به أو تعلموه أو
وجدوه مفيدا ً( .كرر هذه الخطوة يف نهاية كل جلسة).

 -قم بإجراء بروفة تجريبية للعبة أوالً.

الجلسة  :2تعزيز التعارف بني
أفراد املجموعة

 ويف كل مرة ،إذا أنهت املجموعة اللعبة كاملة يف الوقت املحددفإنها تحصل عىل نقطة .وإذا مل يتمكنوا من ذلك قبل انتهاء
الوقت املحدد (أي عدم متكن جميع األفراد من إطالع البقية
عىل أكرث ما يزعجهم يف املكان) ،يحصل امليرس عىل النقطة.
والفائز هو من يحصل عىل العدد األكرب من النقاط يف نهاية
اللعبة.

 أخرب أفراد املجموعة بأن هناك قاعدة إضافية للعبة وهي أنهيتوجب عليهم يف كل جولة اإلجابة عن سؤال مختلف قبل أن
ينفذ كل منهم دوره يف القيادة.
 -العب اللعبة اآلن واطرح سؤاالً جديدا ً عند كل جولة.

 -ومن ثم تجري اللعبة عىل أساس هذه القواعد.

االختتام

 وميكن طرح أسئلة للنقاش ،إذا سمح الوقت بذلك ،ليقوم أفراداملجموعة بالتوسع يف إجاباتهم.

الرتحيب :اخرت طريقة ترحيب شخصية بأفراد املجموعة مبخاطبتهم
بأسامئهم واالطمئان عنهم قبل إرشاكهم يف أنشطة الجلسة .ميكنك
الطلب من أعضاء املجموعة التناوب عىل قيادة املجموعة وطرح سؤال
استيضاحي عىل األفراد اآلخرين ال يشكل تهديدا ً وذلك يف بداية الجلسة
(كرر ذلك يف بداية كل جلسة)
االستعراض :قبل البدء بالجلسة الجديدة ،قم باستعراض ما حدث يف
الجلسة السابقة .سل أفراد املجموعة عن أكرث يشء يتذكرونه أو تعلموه
أو عن كيف كان شعورهم بعد انتهاء الجلسة األخرية وما إذا كان لديهم
أية أسئلة أخرى( .قم بذلك يف بداية كل جلسة).
فكر يف نشاط تعرفه من قبل يساعد الناس عىل التعرف عىل بعضهم
أكرث بعد تعارفهم يف لقاء أويل.
مثال عىل النشاط:
الطريقة:
 لعب لعبة داخلية ال تحتاج إىل حركة كبرية ،مثل:التامثيل الصامتة
ابدأ برشح اللعبة وقواعدها.
 اطلب من أحد أفراد املجموعة بأن يهمس ألفراد املجموعةاآلخرين ما هو نوع التمثال الذي يريد من كل واحد أو واحدة
منهم أن يجسده .أعطهم بعض األفكار مثل مهن مختلفة أو
حيوانات وما شابه.
 قم بالعد حتى ثالثة وعند العدد ثالثة يجب عىل أفراداملجموعة أن يتجمدوا ،كل متخذا ً وضعية متثاله (يجب أال
يتكلم أو يتحرك أحد منهم) ومن ثم يقوم عضو املجموعة
القائد (أي الذي همس للجميع بنوع متاثيلهم) باختيار أفضل
متثال.
 يصبح الشخص الذي اختري كأفضل متثال هو القائد الجديدللمجموعة وبالتايل عليه أن يهمس لكل فرد فيها بنوع التمثال
الذي عليه تجسيده هذه املرة ،وهكذا إىل أن يقوم كل أفراد
املجموعة بدور القائد.

الجلسة  :3تعزيز الثقة فيام
بني أفراد املجموعة
الرتحيب واالستعراض
فكر يف نشاط تعرفه من قبل يساعد الناس عىل تعزيز ثقة بعضهم
ببعض.
مثال عىل النشاط:
الطريقة:
 ارسم عددا ً من األماكن التي يرتدد عليها األطفال /املراهقونالذين تعمل معهم ،مثل البيت واملدرسة واملالعب ومناطق
اللعب العامة وما شابه وضع عنواناً لهذا النموذج هو “يشء ما
يزعجني”.
 زود أفراد املجموعة بأقالم رصاص ووزع عليهم نسخاً من هذاالنموذج (“يشء ما يزعجني”).
 بالدور ،يقوم كل فرد يف املجموعة باالختيار من بني األماكناملرسومة يف النموذج املكان الذي ميكن أن يكون فيه يشء
يزعجه.
 وبعد أن يذكر كل منهم املكانِ ،أعط أفراد املجموعة وقتاً
محددا ً سلفاً ليطلع الجميع اآلخرين عىل إجاباتهم.
 وتستمر اللعبة بهذه الطريقة املكررة إىل أن يأخذ الجميع دورهيف ذكر املكان الذي فيه ما يضايقه.

منهاج مجموعات الدعم العام
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االختتام
مؤرشات التقدم:
أ -واظب جميع أفراد املجموعة عىل حضور لقاءات املجموعة أو
أنهم رشحوا أسباب غيابهم.
ب -شارك جميع أفراد املجموعة يف األنشطة املقررة وطلبوا الدعم
من ميرسي املجموعات كلام لزمهم.
ج -يطرح أفراد املجموعة أسئلة عىل امليرسين وعىل بعضهم
مظهرين بذلك انهامكهم مع املجموعة.

منهاج مجموعات الدعم العام
جلسات املرحلة املتوسطة
الهدف :مساعدة أفراد املجموعة عىل تحديد فهمهم لعوامل الضغط الحياتية
العامة التي تؤثر عليهم وتعميق هذا الفهم واالنخراط يف تفاعالت للمساعدة
املتبادلة للتخفيف من حدة ضغط تلك العوامل وتحسني رشوطها.

 لو أنمل يحدث يف حيايت اآلن لكنت سعيدا ً جدا ً.
 عند انتهائهم من ذلك ،مر عليهم وسل كل واحد منهم أن يطلعاملجموعة عىل الجملة التي اختارها.

الجلسة الرابعة :تحقيق توافق
يف آراء املجموعة حول العوامل
الحياتية الضاغطة التي تؤثر
عىل أفراد املجموعة.
ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.
 1-النشاط التقدميي

منهاج مجموعات الدعم العام

تحديد عامل الضغط الحيايت املشرتك ضمن املجموعة.
إرشادات للميرسين املشاركني حول استخدام منهجية التصنيف التشاركية
(:)PRM
الخطوة ( :)1قسم املجموعة إىل مجموعات فرعية متساوية العدد واطلب من
كل مجموعة فرعية العمل عىل استثارة األفكار وتبادلها من أجل اإلجابة عن
السؤال اآليت( :وقت اإلجابة 30 :دقيقة)

إرشادات للميرسين املشاركني:
ابدأ الجلسة بنشاط جامعي مناسب عمرياً ومألوف ثقافياً يجلب انتباه أفراد
املجموعة إىل مصاعب الحياة.

تج ّول بني املجموعات الفرعية وشجعها أفرادها عىل تبادل األفكار حول اإلجابة
عن هذا السؤال فيام بينهم.

مثال عىل النشاط :اطلب من أفراد املجموعة إكامل إحدى هاتني الجملتني:

عندما يقرتح أحد أفراد املجموعة الفرعية مشكلة ما ،اطلب منه أن يقرتح
شيئاً ليمثل تلك املشكلة بالتحديد لتسهيل تذكّره .وإذا اقرتح أفراد املجموعات
الفرعية األخرى مشكالت مختلفة ،اطلب منهم كذلك اقرتاح أشياء متثل تلك
املشكالت .ومع نهاية العملية ،قد يتكون لدى كل مجموعة فرعية مجموعة من
األشياء املختلفة يرمز كل منها إىل مشكلة مهمة معينة.

أو
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 2-النشاط األسايس:

“إذا كنت تستطيع حل مشكلة كبرية تؤثر عىل كثري من األطفال /املراهقني يف
مجتمعك املحيل اآلن ،فأي مشكلة تختار؟” (مثالً :مشكلة االعتداء عىل األطفال،
املدارس املدمرة ،تواجد أشخاص مسلحني ،وما شابه).

 -اليشء املزعج الذي أفكر فيه كل يوم تقريباً هو
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 حدد القواسم املشرتكة بني إجابات مختلف أفراد املجموعةوقدم لهم الدعم العاطفي؛ كأن تقول مثالً“ :أنا سعيد أنك
ذكرت ذلك ألن العديد من األطفال مروا بنفس التجربة يف هذا
الوضع”.

منهاج مجموعات الدعم العام

ويف نهاية هذا التمرين ،ينبغي أن يكون لديك من  8إىل  10رموز متثيلية من
جميع املجموعات الفرعية.

منوذج جمع بيانات حسب منهجية التصنيف التشاركية
السؤال اإلطاري :إذا كنت تستطيع حل مشكلة كبرية تؤثر عىل كثري من األطفال /املراهقني يف مجتمعك املحيل اآلن ،فأي مشكلة تختار؟
امليرس:

مدون املالحظات:

عدد أفراد املجموعة:

املكان:

تفاصيل املجموعة (مثل العمر ونوع الجنس)

املشكالت الرئيسية التي تم تحديدها:
القامئة الحرة:

القامئة مرتبة حسب األهمية:
-1
-2
-3
-4

وإذا كنت ،كميرس ،تعلم عن وجود مشكلة كبرية تؤثر عىل كثري من األطفال/
املراهقني يف املجتمع املحيل ومل يقرتحها أي مشارك يف املجموعة ،فاذكرها لهم
واطلب منهم التفكري فيها .مثالً “قد يعتقد بعض األطفال /املراهقني أن كذا
وكذا يشكل مشكلة كبرية يف املجتمع املحيل ،فام رأيكم؟” فإذا وافقوك الرأي،
ينبغي عليهم اقرتاح يشء يرمز إىل هذه املشكلة يضيفوه إىل مجموعة الرموز،
وإال فدعك من تلك املشكلة.
الخطوة ( :)2اآلن ،اطلب من أفراد املجموعة وضع األشياء التي ترمز إىل
املشكالت التي تم تحديدها عند مواضع معينة عىل خط طويل من اليمني إىل
اليسار وفقاً ألهميتها بتقديرهم وأن يرشحوا ملاذا( .ينبغي عىل امليرس املشارك
الذي يتوىل أخذ املالحظات أن يدون هذه التعقيبات مستخدماً بالضبط
العبارات نفسها التي استخدمها أفراد املجموعة ،إن أمكن).
وكلام ُوضع رمز مشكلة عىل الخط ،سل بقية أفراد املجموعة إذا ما كانوا
موافقني عىل املوضع املقرتح له ،وأن مل يكونوا موافقني ،يتم تغيري موقعه
عىل الخط بحسب ما يرونه مناسباً مع توضيح السبب يف ذلك( .يقوم مدون
املالحظات بتسجيلها بأكرب دقة ممكنة) .من شأن تعديل مواضع رموز
املشكالت عىل الخط أن تثري يف الغالب نقاشاً جامعياً حول املوضع األنسب لكل

-5

مشكلة مهمة .ومن املمكن أن يتم وضع بعض الرموز مجتمعة يف نفس املوضع
كونها متثل نفس املشكلة بصورة أساسية.

-6

ويف النهاية ،يجب أن تخرج املجموعة ككل برتتيب نهايئ للمشكالت التي يتفق
حولها الجميع.

-7

النشاط الختامي:

-8

 قم مجددا ً بتعداد النتائج الرئيسية فيام يتعلق باملشكالت املهمةالتي تؤثر عىل اليافعني يف املجتمع املحيل.

-9

 شجع أفراد املجموعة عىل التفكري بشأن املشكلة التي تتصدرالقامئة وكيف ميكن لهذه املشكلة أن تؤثر عليهم شخصياً،
وذلك كتحضري للمناقشة يف الجلسة القادمة.

-10
التعقيبات:
(يرجى كتابة ما يقوله املشاركون باستخدام العبارات نفسها التي استخدموها – وعدم إعادة صياغتها).

منهاج مجموعات الدعم العام
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التاريخ:

عب عن امتنانك ألفراد املجموعة عىل إفصاحهم عن دواخلهم الشخصية.
 ِّأبلغهم بأنهم سوف يناقشون يف الجلسة القادمة سبل التغلب عىل
هذه التأثريات النفسية-االجتامعية.

النشاط األسايس:
 سل أفراد آخرين يف املجموعة إن كانوا يرغبون يف إخبار زمالئهم عنطريقتهم أو طريقة أرسهم يف مواجهة املشكلة ذات األولوية من خالل
االعتامد عىل الدعم الفردي-األرسي واملجتمعي .أضف املالحظات
املتعلقة بسامت اسرتاتيجيات املواجهة هذه إىل سابقتها املذكورة عىل
أوراق العرض الكبرية املتتالية وقم بإبراز أوجه الشبة بينها.

الجلسة الخامسة :توسيع نطاق
فهم املجموعة للتأثريات النفسية-
االجتامعية للمشكلة الرئيسية
التي اختريت فيام يتعلق بعافية الجلسة السادسة :توعية أفراد
األطفال /املراهقني ،وتشجيع تبادل املجموعة بشأن االسرتاتيجيات
الرسمية وغري الرسمية املتاحة
التجارب بني أفراد املجموعة.
للتعامل مع عامل الضغط الحيايت
ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.
املشرتك الذي تم تحديده ،مع
إرشادات للميرسين
املشاركني:بإجراء بحث قصري وإعداد عرض موجز عن التأثريات الرتكيز عىل منط املساعدة املتبادلة.
قبل عقد هذه الجلسة ،قم
النفسية-االجتامعية الرئيسية للمشكلة املختارة التي تحتل الرتتيب األعىل يف
قامئة القضايا املؤثرة عىل األطفال /املراهقني يف املجتمع املحيل واالسرتاتيجيات
املناسبة للتعامل مع تلك التأثريات.

النشاط التقدميي:
يف بداية هذه الجلسة ،استخدم أسلوباً تربوياً-نفسياً لتزويد أفراد املجموعة
باملعلومات املهمة حول التأثريات النفسية-االجتامعية للمشكلة الرئيسية
املختارة التي تؤثر عىل األطفال /املراهقني يف املجتمع املحيل .مثالً“ :سوف نتعلم
اليوم املزيد عن الطرق التي يؤثر بها ( .........املوضوع املختار) عىل األطفال/
املراهقني”.
اسمح ألفراد املجموعة بطرح األسئلة حول املعلومات التي زودتهم بها.
النشاط األسايس:
ومن ثم ،تجول حول الطاولة وسل أفراد املجموعة إن كانوا يرغبون يف التحدث
عن الكيفية التي أثرت بها املشكلة املطروحة للنقاش عليهم شخصياً وعىل
أرسهم.
النشاط الختامي:
 اختتم تبادل الخربات هذه املرة بإبراز النواحي املشرتكة للتأثرياتالنفسية-االجتامعية بني أفراد املجموعة.

 عند هذه النقطة ،ميكنك أنت أيضاً –بصفتك ميرسا ً مشاركاً -اقرتاحاسرتاتيجيات مناسبة للتعامل مع املشكالت بناء عىل بحوث وتجارب
سابقة.
 ش ّجع أفراد املجموعة عىل تحديد أ ٍّي من هذه االسرتاتيجيات املذكورةيود تجريبه ،إن مل يكونوا قد جربوها من قبل.
 استطلع مع أفراد املجموعة الطرق التي ميكنهم من خاللها تقديمالدعم لبعضهم خارج الجلسات من أجل تنفيذ االسرتاتيجيات التي
قرروا تجريبها.
النشاط الختامي:
 أشكر أفراد املجموعة عىل مشاطرتهم املجموعة لتجاربهم الشخصية/األرسية يف مواجهة املشكلة.
 سل أفراد املجموعة عن شعورهم بعد أن أخربوا زمالءهم عناسرتاتيجياتهم الشخصية /األرسية ملواجهة املشكالت.

ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.

 -قم بتلخيص األفكار الرئيسية التي برزت يف هذه الجلسة.

إرشادات للميرسين املشاركني:
 قبل عقد هذه الجلسة ،حدّد أحد أفراد املجموعة يكون لديهاالستعداد للعب دور النظري القدوة يف بداية الجلسة ليخرب نظرائه
عن تجربته يف مجابهة املشكلة ذات األولوية بصورة فعالة من
خالل االعتامد املتواصل عىل أنواع الدعم املتوفرة من األفراد واألرسة
واملجتمع املحيل.

الجلساتالسابعة-التاسعة :تعزيز
اسرتاتيجيات تحسني املوارد الجامعية/
التي يقودها املجتمع املحيل من أجل
تطوير قدرات مجابهة املشكالت
وحلها فيام يتعلق بعامل الضغط
الحيايت الذي تم تحديده.
الجلسة 7
ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.
إرشادات للميرسين املشاركني:
قبل عقد هذه الجلسة ،قم بجمع معلومات أساسية حول املوارد املتاحة محلياً
والتي ميكن أن تساعد يف التعامل مع املشكلة ذات األولوية التي حددتها
املجموعة ،مع تحديد الحالة التشغيلية الراهنة لتلك املوارد .ويف أوضاع النزاعات
العنيفة والكوارث الطبيعية وما ينتج عنها من تهجري ،يلحق بهذه املوارد يف
أغلب األحيان درجة ما من األرضار أو تصبح أقل توفرا ً ألسباب أخرى .وعليه،
فإنها تصبح غري قادرة عىل تأدية وظائف الدعم التي اعتادت عىل تقدميها عىل
النحو املالئم.
 أخرب أفراد املجموعة أن الهدف من هذه الجلسة هو مساعدتهم عىلالتعرف عىل السبل الفعالة يف مواجهة املشكلة ذات األولوية.

 أخرب أفراد املجموعة أن الهدف من هذه الجلسة هو مساعدتهم عىلالتعرف عىل السبل الفعالة يف مواجهة املشكلة ذات األولوية.

النشاط التقدميي:

النشاط التقدميي:
 عند بدء الجلسة ،اطلب من النظري القدوة تويل القيادة وأن يخرباملجموعة عن تجربته يف مواجهة املشكلة ذات األولوية وما حصل
معه من نتائج .قم بكتابة سامت هذه االسرتاتيجية عىل أوراق عرض
كبرية متتالية.

أطلب من أفراد املجموعة ،يف بداية الجلسة ،تحديد املوارد املجتمعية املتوفرة
والالزمة للتعامل املشكلة التي حددوها كقضية ذات أولوية وحلها بنجاح .بعد
ذلك ،أضف املعلومات التي قمت بجمعها من قبل الستكامل قامئة املوارد التي
ذكرها أفراد املجموعة.

 اسمح ألفراد املجموعة اآلخرين بطرح األسئلة عىل زميلهم بغية تكوينفهم أفضل لالسرتاتيجية املذكورة.

النشاط األسايس:

منهاج مجموعات الدعم العام

الخطوة ( :)1اطلب من أفراد املجموعة تزويدك باملعلومات حول القدرة الحالية
لهذه املوارد عىل تقديم الدعم املناسب عىل صعيد املشكلة ذات األولوية .ثم
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استكمل توصيفاتهم الفردية باملعلومات التي قمت بجمعها سابقاً.
الخطوة ( :)2ساعد أفراد املجموعة عىل التوصل توافق آراء حول مورد متاح
محلياً (من بني قامئة املوارد التي ُحددت) يحتاج إىل تحسني مع إعطاء األولوية
لتعزيز دعم التعامل مع املشكالت وحلها فيام يتعلق بالقضية ذات األولوية
القصوى التي حددوها.
وبعد تحديد هذا املورد املجتمعي ،يجب عليهم أيضاً التوصل إىل اتفاق حول
معي من هذا املورد يريدون املساعدة يف تحسينه من خالل جهد
جانب ّ
جامعي.
مالحظة :إن مل يكن املورد املحدد موجودا ً أصالً قبل األزمة ،بوسعهم أيضاً صياغة
الحاجة إىل مورد مجتمعي جديد يعالج مشكلتهم ذات األولوية.
النشاط الختامي:

بحيث يصبح قادرا ً عىل تأدية الغرض املنشود منه عىل النحو املناسب .ميكننا
املساعدة يف تحسني هذا املورد عن طريق القيام معاً بـ

أبلِغ أفراد املجموعة بأنهم سيعملون يف الجلسة القادمة عىل صياغة خطة عمل
مشرتكة إلنجاز التحسينات املنشودة.

الجلسة 8
ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.

أشكر أفراد املجموعة عىل إسهاماتهم.
اطلب من أفراد املجموعة ملء الفراغات يف الفقرة أدناه التي تلخص ما تعلموه
من الجلسة:

إرشادات للميرسين املشاركني:

“نحن بحاجة إىل
(املورد) من أجل التعامل مع املشكلة ذات األولوية التي حددناها وحلها حالً
ناجحاً .إن هذا املورد بحاجة إىل تحسني عن طريق

 أبلِ ْغ أفراد املجموعة بأنه سيتم تخصيص هذه الجلسة بأكملها منأجل صياغة خطة عمل مشرتكة لتنفيذ التحسينات املنشودة عىل
املورد.
 -قم بتوجيه أفراد املجموعة نحو استكامل وضع خطة العمل أدناه.

الجلسة 9
خطة العمل
الهدف من العمل

كيف سيتم
تحقيق الهدف؟
(االسرتاتيجية
العامة)

من سيكون
املسؤول عن القيام
مباذا؟

ما هي االحتياجات
التدريبية من أجل
تنفيذ املهامت
املوكلة إليهم؟

ما هي أشكال
الدعم األخرى
املطلوبة من
املجتمع املحيل؟

ما املدة التي
سيستغرقها العمل؟

ترحيب واستعراض موجز للجلسة السابقة.

ما الدليل الذي
سيثبت حدوث
التحسن؟

إرشادات للميرسين املشاركني:
 قبل الجلسة ،قم بجمع املعلومات حول موارد التدريب والتوجيهاملتوفرة والتي قد يحتاج إليها أفراد املجموعة من أجل تنفيذ
املهام املسندة إليهم يف خطة العمل املشرتكة.
النشاط املمتد عىل طول الجلسة
 قم طيلة انعقاد هذه الجلسة ،التي ستجري يف الخارج ،بتيسري ربطأفراد املجموعة مع موارد التدريب التي تم تحديدها وأشكال
الدعم املجتمعي األخرى الالزمة يك يتم تحقيق هدف خطة العمل
املشرتكة بنجاح.
مالحظات نهائية

النشاط الختامي:
سل أفراد املجموعة عام إذا كانوا متحمسني لتنفيذ خطة العمل املشرتكة هذه وما إذا كانوا واثقني من قدرتهم عىل تحقيق الهدف املرجو.

 لدى استكامل أفراد املجموعة تلقي التدريب والتوجيه األسايسعىل تنفيذ املهامت املوكلة إليهم ،وبعد ربطهم بأشكال الدعم
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املجتمعي املحيل األوسع ،فإنهم يصبحون جاهزين لتدشني خطة
عملهم املشرتكة خارج الجلسة وللمدة املتوقعة للخطة.
 بصفتكم ميرسين مشاركني ،ميكنكم دعم املبادرة املشرتكةللمجموعة عن طريق مد يد العون ملختلف أفراد املجموعة أثناء
تنفيذهم للمهامت املسندة إليهم.
 قد يكون من املناسب استدعاء أفراد املجموعة لالجتامع عندلحظات معينة مختلفة من مسرية الخطة املشرتكة يك يبلغوا
بعضهم عن مدى التقدم املحرز ويتبادلوا الخربات واألفكار
الجديدة وتنقيح الهدف من العمل حسب الالزم.
 ينبغي أال تنعقد الجلسة األخرية (الجلسة  )10إال بعد االنتهاء منتنفيذ خطة العمل املشرتكة.
مؤرشات التقدم:
أ -التئام أفراد املجموعة من أجل التخفيف من حدة عامل خطر
نفيس-اجتامعي مشرتك يف البيئة التي يعيشون فيها.
ب -إقرار أفراد املجموعة بقيمة دعم األقران واملجتمع املحيل من
أجل مجابهة تحديات الحياة والتخفيف من تأثرياتها.

منهاج مجموعات الدعم العام
أنشطة مرحلة إنهاء الربنامج

 مر عىل املشاركني بالدور واطلب منهم إطالع زمالئهم يفاملجموعة عىل إجاباتهم.

الجلسة 10
األنشطة الختامية للمجموعة
أهداف الجلسة:
أ -إعطاء الفرصة ألفراد املجموعة للحديث عام اكتسبوه
من التجربة الجامعية وتقدير األفراد اآلخرين إلسهاماتهم
الشخصية.
ب -إتاحة املجال ألفراد املجموعة للتخطيط ملواصلة مبادرتهم
الجامعية املشرتكة وذلك عىل أساس دعم األقران.
ج -االحتفال بإنجازات املجموعة عىل نحو مناسب من الناحية
الثقافية.
األنشطة الختامية املقرتحة:
مالحظة :قبل انطالق هذه الجلسة األخرية ،سل أفراد املجموعة عن
الطريقة التي يحبون االحتفال بها بنهاية العمل مع املجموعة وقم
بإجراء التعديالت املناسبة ،مبشاركتهم.
يف الجلسة األخرية:
ترحيب واستعراض
 قدم لهم النموذج “لو استطاع قلبي الكالم ،لقال .”....اطلب منأفراد املجموعة أن يكشفوا عن أغىل ذكرياتهم يف املجموعة،
حيث ميكنهم الكتابة أو رسم صورة عىل النموذج كإجابة .مثالً:
زيادة املعرفة ،املهارات ،تحسن املشاعر ،وما شابه.
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 يف النهاية ،اطلب من أفراد املجموعة الرد عىل العرض الذيقدمه كل فرد من املجموعة بإبالغه عام أعجبهم منه خالل
تجربة املجموعة.
 وعند انتهاء الجميع من تقديم عرضه ،سل أفراد املجموعة عنالكيفية التي سيواصلون بها العمل الجامعي للمحافظة عىل
منجزاتهم.
االختتام
مؤرشات التقدم:
أ -مقدرة أفراد املجموعة عىل وصف ما تعنيه لهم تجربة
املجموعة.
ب -شعور أفراد املجموعة بأنهم أقدر عىل التوجه نحو اآلخرين
وطلب دعمهم من أجل مواجهة القضايا الشخصية.
ج -مساهمة أفراد املجموعة باألفكار فيام يتعلق باالحتفال
مبنجزات مجموعتهم.

تقرير التقدم املحرز ملجموعة الدعم العامة
(يتم تقدميه يف نهاية كل مرحلة)

طرح أفراد املجموعة أسئلة عىل ميرس املجموعة وعىل بعضهم بعضاً مظهرين انهامكهم يف املجموعة.
جَ -

اسم مجموعة الدعم:

تاريخ التقاء مجموعة الدعم:

مؤرشات التقدم يف املرحلة املتوسطة:
د -التئام أفراد املجموعة من أجل التخفيف من حدة عامل خطر نفيس-اجتامعي مشرتك يف البيئة التي يعيشون فيها.

رقم الجلسة( :ضع دائرة حول خيار واحد فقط)
10

عدد أفراد املجموعة الحارضين يف الجلسة:

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

ه -إقرار أفراد املجموعة بقيمة دعم األقران واملجتمع املحيل من أجل مجابهة تحديات الحياة والتخفيف من تأثرياتها.

1

أسامء امليرسين املشاركني املجموعة:
مؤرشات التقدم يف مرحلة إنهاء الربنامج:

ما هو تعقيبكم عىل تقدم أفراد املجموعة تجاه أهداف املرحلة ،مع بيان أية مشكالت وجدت:

و -مقدرة أفراد املجموعة عىل وصف ما تعنيه لهم تجربة املجموعة.

مؤرشات التقدم يف املرحلة االبتدائية:
أ -واظب جميع أفراد املجموعة عىل حضور جلسات املجموعة أو بينوا سبب غيابهم.

ز -شعور أفراد املجموعة بأنهم أقدر عىل التوجه نحو اآلخرين وطلب دعمهم من أجل مواجهة القضايا الشخصية.

ب -شارك جميع أفراد املجموعة يف األنشطة املقررة وطلبوا املساندة من ميرس املجموعة عند احتياجهم إليها.

ح -مساهمة أفراد املجموعة باألفكار فيام يتعلق باالحتفال مبنجزات مجموعتهم.
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