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اقتراح لمحادثة خالل حالة الطوارئ -للمهنٌٌن
تمهٌد:
اعد هذا االقتراح للمهنٌٌن ،الذٌن ٌجرون محادثات مع اشخاص مختلفٌن خالل فترة الطوارئ.
ٌهدف هذا االقتراح الى تنظٌم أسس المحادثة االستشارٌة بشكل مختصر مبسط وواضح ،كً
ٌكون اساسً ا للمحادثة خالل فترة الطوارئ.

مبنى االقتراح:
اهداف االقتراح.
سٌر المحادثة المبدئً.
اعطاء امثلة ألسئلة وإجابات وفق المبنى المقترح للمحادثة.

اهداف االقتراح:
أ .اقتراح مبنى مبدئً لإلجابة ،بحٌث ٌمكن مالءمته للتوجهات لمختلفة.
ب .عرض مبادئ التكٌف مع حالة الطوارئ ،والتً من المحبذ شملها فً االجابات بشكل
ٌتناسب مع التوجه .المبادئ هً :مبدأ ق.ف.ت (القرب ،الفورٌة ،توقع التعافً) ،مبدأ
االستمرارٌة ،التواصل مع الطاقات الذاتٌة الداخلٌة ،التوجٌه للفعالٌات العملٌة ،اعطاء
وظائف ،اعطاء معنى ،اهمٌة الدعم والعطاء ،ومبدأ ت.ز.ب.أ (التناسب ،زاوٌة الرؤٌة،
البدائل واالٌمان).
سٌر المحادثة -المبنى المبدئً:
مالحظة :فً هذا االقتراح ،تم اعتماد التسلسل الزمنً فً عرض المبنى المبدئً للمحادثة ،لكن
هذا التسلسل ال ٌطابق الواقع ،نظرً ا الى التحوالت الطبٌعٌة فً مجرى المحادثة .كما وتجدر
االشارة الى ان التقسٌم الى أسس هو تقسٌم صوري فقط ٌهدف الى تنظٌم االقتراح ال غٌر.

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
שרות פסיכולוגי ייעוצי
היחידה למצבי לחץ וחרום
יולי 4102

.1
.2

.3

.4

.5

.6

افتتاحٌة تشمل اصغاء وتهدئة :امنح المتوجه االحساس بأنك مصغ له بشكل تام .اذا
احتاج االمر وأردت ان تسأله اسئلة استٌضاح ،قم بذلك بعد ان ٌنهً حدٌثه.
احتواء وتعاطف :كن مستع ًدا الستٌعاب ومعالجة احاسٌس المتوجه المتنوعة وطرٌقة
توجهه ،وابعث لدٌه االحساس بأنك الى جانبه ،وعلى استعداد الن تستمع الى كل ما
ٌرٌد اطالعك علٌه.
اعتبار ردود الفعل ردود فعل طبٌعٌة :امنح المتوجه االحساس ان أقواله لٌست شاذة او
خارجة عن المألوف ،وبواسطة منح الحدث حجمه المناسب (التناسب) واستخدام زاوٌة
الرؤٌة بٌّن له انه نظرً ا للحالة التً نعٌشها ،افكاره وأحاسٌسه طبٌعٌة ومفهومة (اذا
كانت اقواله تقلقكٌ ،جب توجٌهه للمساعدة المهنٌة ،وفق الحاجة).
اقتراح تفسٌر جدٌد :حاول ان تسلط الضوء على الوضع من زاوٌة مفاجئة ومختلفة ،لم
ٌفكر بها المتوجه ساب ًقا .اضافة لعرض زاوٌا رؤٌة مختلفة ومتنوعة ،والتً تظهر
تعقٌد الوضع ،من المحبذ اقتراح تفسٌر مختلف مغاٌر تماماٌ ،تٌح مسار تكٌف جدٌد.
اقتراح طرق للتكٌف الناجع :اسأل المتوجه ما الذي ٌمكن ان ٌساعده وما الذي ٌساعده
بشكل عام فً االوضاع الصعبة .صِ ل بٌن المتوجه وطاقاته الداخلٌة واقترح علٌه
خطوات عملٌة للتكٌف ٌمكنه تنفٌذهاٌ .جب التوجٌه الى الناحٌة العملٌة.
انهاء المحادثة وتعزٌز األمل :أجْ ِمل النقاط المركزٌة التً ظهرت خالل الحدٌث،
خصو ً
صا االتجاهات العملٌة .أن ِه بجملة تبعث االمل وتعزز التفكٌر االٌجابً.

مثاالن ٌمثالن أسس المحادثة
فً المثال االول المتوجهة هً مراهقة ،وفً الثانً بالغة تعمل كمربٌة.

المثال األول ":انا اخاف حقا من صفارات االنذار .ماذا ٌمكننً ان أفعل؟ ،بلدتً تتعرض بشكل
دائم الى قصف الصوارخ ،ولكنً اخاف جدا حتى عندما اكون خارجها ،وكل صوت خافت ٌبدو
لً وكأنه صفارة انذار" (دنٌا 77 ،سنة).
 .1افتتاحٌة تشمل اصغاء وتهدئة ":دنٌا ,اخبرٌنً بالتفصٌل حول ما ٌحصل معك ،انا
مصغٌة لك".
 .2احتواء وتعاطف ":الخوف من ان تكون هناك صفارة مفزعة تصم االذان ،تجعلك فً
حالة تأهب مستمرة منهكة .استطٌع ان افهم لماذا تستصعبٌن الى هذه الدرجة ،خصوصً ا
وان الحالة مستمرة وتراكمٌة فتؤثر على احساسك باالمان وتولّد عندك شعورً ا بالعجز".
 .3اعتبار ردود الفعل ردود فعل طبٌعٌةٌ" :جب ان تعرفً انك تصفٌن ردود فعل طبٌعٌة،
نشعر بها جمٌعًا فً مثل هذه الظروف" .االفالم" التً تعٌشٌنها كما أشرت ،هً ظاهرة
معروفة ومألوفة اٌضً ا .هذه لٌست حالة مرٌحة ،وتوجد طرق للتكٌف معها".
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 .4اقتراح تفسٌر جدٌد" " :الصفارة" بالنسبة لك هً "العدو" المخٌف الذي ٌوقف مجرى
الحٌاة ،لكنها اٌضً ا وسٌلة تحذٌر من االصابة وبذلك هً تحمً وتنقذ الحٌاة .من هنا،
من المجدي البحث عن طرق لجعل الصفارة "صدٌقة" نستفٌد منها".
 .5اقتراح طرق للتكٌف الناجع" :كٌف ٌمكنك تحوٌل الصفارة من "عدوة" الى "صدٌقة"؟
 التفكٌر بأمور لطٌفة ،وفور اطالق صفارات االنذار قومً بالتواصل مع هذه
االفكار (حالة لطٌفة ،حلم ،قصة او كتاب تحبٌنه وغٌرها)
 التفكٌر بأغنٌة تحبٌنها بشكل خاص ،وفور اطالق صفارات اإلنذار ،قومً بغنائها
بصوت مرتفع خالل توجهك الى الغرفة االمنة.
 عندما تكونٌن فً مكان محمً ،حاولً تهدئة نفسك بواسطة الشهٌق والزفٌر بشكل
عمٌق .هذه عملٌة مهدئة وتحرر من القلقٌ .مكنك اٌ ً
ضا القٌام بنشاط رٌاضً
وتمارٌن مختلفة لالسترخاء.
 تخٌلً انك فً مكان تحبٌنه وتملكٌن ذكرٌات منه="المكان االمن" الخاص بك،
قومً باللجوء الٌه خالل الصفارة وبعدها .فكري فٌه اٌضً ا عندما ال تكون هناك
صفارة انذار.
 دللً نفسك بحلوٌات تحبٌنها ،او دهون ملطفة للجسم او روائح تسبب لك شعورً ا
افضل ،ولتكن فً متناول الٌد فً الغرفة االمنة.
 فً اوقات التهدئة ،اكتبً افكارك حول الصفارات ،و"االفالم" التً تعٌشٌنها،
وحاولً الحدٌث عنها مع شخص تثقٌن فٌه.
 .6انهاء المحادثة وتعزٌز األمل" :دنٌا الغالٌة ،فكرنا فً عدة طرق ٌمكنها مساعدتك ،ولكن
اذا استمر قلقك على الرغم منها وشعرت ان الخوف والقلق ٌعرقالن مجرى حٌاتك
االعتٌادي ،ارجو منك التوجه لطلب مساعدة مهنٌة مناسبة .انا أومن انه مع تهدئة
الوضع تدرٌج ًٌا ،سٌزداد شعورك بالهدوء واألمان".
المثال الثانً ":ارٌد ان أسأل سؤاال ،عند اطالق صفارات االنذار ،كٌف ٌمكن التوقع من
معلمات ،معلمات جٌل الطفولة والمساعدات ان ٌعتنوا وٌهدئوا اطفاال باجٌال  6-5سنوات؟ فً
هذه االجٌال ٌحتاج الطفل الى والدٌه! متخذي القرارات االعزاء -المعلمون هم بشر! .كنت
الٌوم خالل صفارة االنذار مع  03طالبا ،كانوا خائفٌنٌ ،بكون وٌصٌحون .ان ما تتوقعونه من
المربٌن لٌس انسانٌا"( .هدٌل 03 ،سنة ،مربٌة للصف الثالث فً مدرسة صٌفٌة)
 .1افتتاحٌة تشمل االصغاء والتهدئة" :هل ٌمكنك ان تخبرٌنً تفاصٌل اكثر حول هذه
التجربة الصعبة؟".
ً
 .2احتواء وتعاطف" :هدٌل ،الوضع الذي تصفٌنه لٌس بسٌطا بالنسبة لكل واحد منا .ضجة
صفارة االنذار وخطر وقوع الصوارٌخ ٌثٌران الخوف لدى االطفال والبالغٌن على حد
سواء".
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اعتبار ردود الفعل ردود فعل طبٌعٌة" :سمعنا من الكثٌر من االشخاص عن الصعوبة
فً التكٌف مع الخوف ،البلبلة ،والفزع فً اللحظات االولى ،خصوصًا ممن عاشوا
التجربة للمرة االولى .حتى من هم من جنوب البالد وٌبدو انهم قد اعتادوا على ذلك،
ٌصفون صعوبات مشابهة لما تصفٌن .هذه ردود فعل طبٌعٌة ومتوقعة فً الظروف
التً نعٌشها".
اقتراح تفسٌر جدٌدٌ" :ظهر من اقوالك ،انه عند اطالق صفارات االنذار ،تخشٌن من
عدم امتالكك قدرة التأثٌر على ً 33
طفال باكًٌا ،وان توقعهم منك ادارة وضع كهذا لٌس
واقعًٌا .ولكن ،بالذات فً مثل هذه اللحظاتٌ ،عتبرك االطفال قائدة لهم كونك معلمتهم،
تمامًا كما ٌعتبر سائر االطفال مربٌاتهم فً جٌل الطفولة والمساعدات والمربٌن بشكل
عام قادة لهم .فً مثل هذه اللحظاتٌ ،راقب االطفال البالغ المسؤول وٌتعلمون منه
كٌفٌة تفسٌر الواقع الذي ٌعٌشونه ومعانٌه .فكري بما ٌساعدك فً االوقات الصعبة،
وقومً بتنفٌذه امام االطفال .هكذا ،سٌتعلمون منك كٌف ٌمكنهم التكٌف .اذا احسوا انك
واضحة ،قٌادٌة ،مقنعة وداعمة ،ستبلورٌن واقعا اكثر وضوحا بالنسبة لهم وسٌشعرون
باالمان اكثر وسٌهدؤون تدرٌج ًٌا".
اقتراح طرق للتكٌف الناجع" :حاولً التفكٌر فً طرٌقة تستجمعٌن فٌها قواك من جدٌد
بشكل سرٌع عند اطالق صفارات االنذار مثال  :جملة تعززك ،او صالة قصٌرة
تقولٌنها لنفسك وتتمسكٌن بها .امنحً االطفال االحساس انك تدركٌن ما تفعلٌن ،وانهم
ٌستطٌعون االعتماد علٌكٌ .مكن خلق تواصل بصري مع طفل ٌعتبر ً
قائدا برأٌك وان
تعطٌه اشارة انه ٌمكن الغناء .قومً بذلك مع اطفال آخرٌن ،وهكذا ٌمكن ان ٌبدأ غناء
مشترك جماعً .هذا ٌمنح الشعور باالنتماء والدعم المتبادل (ٌمكن التدرب على ذلك
فً اوقات التهدئة).
توجد للتواصل البصري والكلمة المشجعة والداعمة قدرة اٌضًا على مساعدة ودعم من
ٌستصعب التكٌف اكثر من غٌره.
عند تواجدكم فً الغرفة اآلمنة ،حاولً توجٌه االطفال فً الشهٌق والزفٌر بشكل بطًء
وعمٌق .هذه العملٌات مهدئة ومحررة.
بعد بضع دقائق ٌمكن اقتراح تمارٌن استرخاء.
ٌمكن تحضٌر حلوٌات ٌحبها االوالد وماء مسب ًقا .قومً بتوزٌعها علٌهم فً اللحظات
الصعبة -هكذا سٌشعر االطفال بالهدوء واالمان اكثر.
بواسطة هذه الطرق ،تتاح فرصة لتعلٌم االطفال حول طاقات التكٌف الكامنة فً كل
واحد منهم ،وخلق تواصل بٌنهم وبٌن هذه الطاقاتٌ .ستحسن القٌام بذلك اٌ ً
ضا فً
اوقات التهدئة.
فكري كٌف ٌمكن ان تحولً التجربة المخٌفة الى فرصة لتعلم التكٌف األمثل فً اوقات
الضغط".
انهاء المحادثة وتعزٌز االمل" :هدٌل ،فكرنا معا بعدة طرق ،والتً من المجدي التدرب
علٌها فً الحٌاة الٌومٌة االعتٌادٌة .التحضٌر المسبق لحالة الطوارئ ٌمكن ان ٌساعد فً
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استجماع اسرع لقوانا حٌن تحٌن اللحظة .فكري فً نفسك كقائدة لهؤالء االطفال ،وهم
سٌعتبرونك كذلك .كلنا امل ان ان تنتهً الحالة االمنٌة سرٌعً ا ونعود جمٌعً ا الى حٌاتنا
الٌومٌة المألوفة والهادئة".

 مالحظة :كتب االقتراح بصٌغة المذكر لكنه موجه لإلناث والذكور على حد سواء.

