
ية االسعافات االولية النفس

Psychological first aid

:المحاضر 

راغب سليمان احمد 

تخصص صحة نفسية ، تربوية

مدرب تنمية قدرات  ذاتية معتمد



السيرة الذاتية للمحاضر 

راغب سليمان احمد •

جامعة كركوك / بكالوريوس علوم نفسية تربوية •

مكتب خدمات الصحة / االجتماعي التطوعية –عضو مجموعة الدعم النفسي •

مديرية صحة كركوك –النفسية 

ك مديرية صحة كركو/ عضو خلية التعافي النفسي في ظل جائحة كورونا •

بشهادات معتمدة من المعهد العربي للصحة cbtمعالج بالعالج المعرفي السلوكي •

.جمهورية مصر العربية / االسكندرية / النفسية  

البيئة مدرب معتمد من برنامج التربية المتكاملة من جمعية معاً لحماية االنسان و•

ن مع مدرب تنمية قدرات ذاتية في مجال مهارات التفكير وادارة االعمال وبالتعاو•

المركز العراقي لألبداع والتطوير 



اهداف الندوة 

:التعرف على االسعافات النفسية االولية من خالل عالقتها بـ •

الصحة النفسية . 1•

االجتماعي –الدعم النفسي . 2•

هرم التدخالت النفسية . 3•

.االولي التعرف على المبادئ واألسس التي يعتمد عليها مفهوم االسعاف النفسي•

.كيف يتم تقديم خدمات االسعاف النفسي االولي والدعم •

االجتماعي –مفاهيم عن الدعم النفسي •



ما هي الصحة ؟

الصحة هي حالة من اكتمال •

نية ، العافية في الجوانب البد

والنفسية ، واالجتماعية ،

.والروحية  

وهي ليست مجرد الخلو من •

المرض او االعاقة 

منظمة ) حسب تعريف •
(  WHOالصحة العالمية   



ة   ؟ سي 
ف  ما هي  الصحة  الن 

اكبة ضغوط حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية ، ويستطيع مو

سهام الحياة العادية ، ويكون قادراً على العمل االيجابي والمثمر ويمكنه اال

.  في المجتمع 

:ئيسية ويمكن من هذا التعريف استخالص فكرة ان للصحة النفسية اربع اعمدة ر•

ادراك الفرد إلمكاناته الخاصة . 1•

التكيف مع حاالت التوتر العادية . 2•

العمل بشكل منتج ومفيد . 3•

االسهام في المجتمع . 4•



؟pssما هو الدعم النفسي االجتماعي  

تماعية هي سلسلة متصلة من الدعم والرعاية التي تؤثر على الفرد والبيئة االج•
رعاية التي يعيش فيها االفراد  ، وتمتد هذه السلسلة من افراد االسرة ومقدمي ال

جتمع واالصدقاء والجيران والمدرسين الى العاملين في مجال الصحة واعضاء الم
ير ضمن عالقات رعاية يومية مستمرة تجمع بين التواصل والتفاهم والحب غ

قدمها المشروط والتسامح والقبول وتتوسع لتصل الى الرعاية والدعم التي ت
.الخدمات النفسية المتخصصة 

محلية ويهدف الدعم النفسي االجتماعي الى مساعدة االفراد واالسر والمجتمعات ال•
:على تحسين صحتهم النفسية من خالل 

بناء شعور افضل بالذات .  1

التشجيع على تواصل افضل بين الناس . 2

توتر تحسين قابلية االفراد على التكيف مع المتغيرات النفسية وحاالت ال. 3
والضغوط االعتيادية 

تعزيز دعم الرعاية اليومية المالئمة ضمن االسرة والمجتمع  . 4



تدخالت معينة في حاالت االصابات في اثناء الحوادث والكوارث الطبيعية او التي من صنع البشر يتطلب

هدف كإسعافات اولية للتقليل من االضرار الناجمة من هذه االحداث ، االسعاف النفسي االولي يست

الجانب النفسي االجتماعي مثلما يستهدف االسعاف االولي الجسدي الجانب الصحي لألفراد

ة الصحة الجسدي

امراض 
واصابات حادة

االسعافات 
ة االولية الجسدي

ةصحة نفسي

اضطرابات 
نفسية

ي اسعاف نفس
اولي



هرم التدخل 

في الدعم 

النفسي 

االجتماعي   



ة  لالحتياجات االنسانيماسلوهرم 

الذات تحقيق

حاجات التقدير     
االعتبار ، احترام )

(  كرامة  

الحب ، ) الحاجات االجتماعية 
(الصداقة ، االنتماء ، العالقات 

السالمة النفسية والسالمة ) حاجات االمان 
(الجسدية 

(البقاء) الحاجات االساسية 

الماء ، الهواء ، السكن ، الصحة ، الجنس ، االكل ، الشرب 



؟ PFAما هي االسعافات االولية النفسية 

ة يفللتدخلمنهجهوالنفسياالسعاف•
يةالطبيعالكوارث)منالناجينعالج

اووالفيضاناتوالبراكينكالزالزل)
وبكالحر)البشرصنعمناو(األوبئة

الطارئةالحوادثاووالعنفواإلرهاب
المجتمعاتمرونةلدعم(الصدماتأو

.واألفراد

عمليةتسهيلإلىالمنهجهذاويهدف•
يروتيسالطبيعيةالحياةاستئناف
فترةالمصابيناألشخاصمشاركة
نقاهتهم

للمواقفالمرضيةاآلثارمنوالوقاية•
المحتملةالمرضية



PFAاالسعافات النفسية االولية 
 إنسانية وعملية داعمة ألشخاصاستجابة هي

وهي  ,مؤخرا لمجهدات خطيرة تعرضوا 
:علىتنطوي 

ون تطفلتقديم الرعاية والمساندة العمليتْين من د
 والمخاوفاالحتياجات تقدير
 احتياجاتهم مساعدة الناس على تلبية
والماءمثل الغذاء (األساسية(
 عليهماإلصغاء الى الناس من دون الضغط
للتكلم
ور توفير الراحة للناس ومساعدتهم على الشع

بالهدوء
 مساعدة الناس في الوصول الى المعلومات

االجتماعيوالخدمات والدعم 
حماية الناس من التعرض لمزيد من األذى



؟ما هي اهمية االسعافات النفسية االولية

يتحسن حال األشخاص •
…على المدى الطويل إذا

ع مباالرتباط وشعروا باألمان -
اآلخرين وبالهدوء واألمل

تمكنوا من الوصول الى -
االجتماعي خدمات الدعم 

والبدني والعاطفي

نوعا من السيطرة استعادوا -
بأن يستعيدوا القدرة على 

مساعدة أنفسهم



ة  ؟ اين تقدم االسعافات االولية النفسي

:في تقدم االسعافات النفسية االولية•

 أي مكان آمن

 في مكان مخصص لذلك تحت اطار

المجتمع المدني 

 في اماكن تقديم الخدمات للناس



من هم الذين تقدم لهم هذه االسعافات ؟  

االشخاص المصابون بجروح خطيرة •

يد االشخاص الذين يعانون من االنزعاج الشد•

و بحيث ال يستطيعون االهتمام بأنفسهم أ

بأطفالهم 

االشخاص الذين قد يؤذون انفسهم •

االشخاص الذين قد يؤذون اآلخرين •

ال يحتاج كل شخص تعرض الى حدث وازمة الى •
المساعدة علىتفرضوا اسعاف نفسي اولي ، لذا ال 

ل الوصواجعلوا األشخاص الذين ال يرغبون بها ولكن 
إليكم متاحا لمن قد يرغبون بالحصول على الدعم



من الذي يقدم هذه االسعافات ؟

يمبتقدشخصأييقومانيمكن•

نماالوليةالنفسيةاالسعافات

)االنسانيالتعاطفلغةخالل
والكلمة(Empathyالمواجدة

الطيبة

التدريباتتلقواالذيناالفراد•

النفسياالسعافمهاراتعلى

اتالمؤسسفعالياتضمناالولي

المجتمعومنظماتالحكومية

المدني



متى يقدم االسعاف النفسي االولي ؟

معاألولتصالاالعند•

يشعرونالذيناألشخاص

رةمباشعادة،شديدبضيق
أوأيامبعدأو,الحدثبعد

بعضفيقليلةأسابيع

.األحيان



ما هي المبادئ التي يجب مراعاتها عند تقديم 

االسعاف النفسي ؟

ان. وحقوقوكرامةسالمةتحترم1
المساعدةاليهمتقدمالذيناالشخاص

صالشخثقافةيراعيبمااالفعالتكييف.2

بةلالستجامختلفةأخرىبإجراءاتالدراية.3
.للطوارئ

فريقفيكنتواذا،بالنفساالعتناء.4
زمالئكسالمةعلىاحرص



المبادئ التي يجب مراعاتها عند تقديم االسعاف النفسي



ستعدواا

عن الحدث األزمةتعلّموا •

تعرفوا على الخدمات وأنواع الدعم المتوافرة•

واألمنتعلّموا عن المخاوف التي ترتبط بالسالمة •

انظروا

تحققوا من وجود األمان•

أساسية طارئة وواضحةاحتياجات تحققوا من وجود أشخاص لديهم •

الضيقتحققوا من األشخاص الذين تصدر عنهم ردود أفعال خطيرة بسبب •

صغواا

باألشخاص الذين قد يحتاجون الى الدعماتصلوا •

األشخاص ومخاوفهماحتياجات عن أسالوا •

بالهدوءاصغوا الى الناس وساعدوهم على الشعور •

اربطوا

األساسية وعلى الوصول الى الخدمات المتوافرةاحتياجاتهم ساعدوا الناس على تلبية •

ساعدوا الناس على التعامل مع مشكالتهم•

زودوهم بالمعلومات•

االجتماعي اربطوا األشخاص بأحبائهم وبالدعم •



ة ؟كيف تقدم االسعافات االولية النفسي

:التواصل الجيد مع الشخص الذي يعاني ، يتطلب ذلك .  1

الهدوء•

التفهم •

عدم ممارسة الضغط•

تعابير وجه ولغة جسد وايماءات معبرة•

صبر وفترات من الصمت •

:التحضير للمساعدة .2

معلومات عن الحدث•

معلومات عن االمكانيات التي ستقدم للمحتاجين للمساعدة•

مخاوف االمن والسالمة •



كيف تقدم االسعافات االولية النفسية ؟
:مبادئ االسعافات النفسية االولية . 3

:انظر 

التحقق من امان المكان ، النظر الى الذين لديهم 

ل احتياجات اساسية طارئة ،او الذين لديهم ردود فع

.خطيرة 

:استمع •

ألهم االستماع الى االشخاص الذين يحتاجون الدعم واس

عن احتياجهم واالنصات لهم 

:اربط •

المساعدة في الوصول الى الخدمات ، وربط •

ي عليه المصاب بأحبائه وممن لديه التأثير االيجاب

بعد اعطاءه المساعدة الالزمة وحل مشكالته 

انهاء المساعدة . 3



االشخاص الذين قد يحتاجون الى

رعاية خاصة 

األطفال والمراهقون•
لهمخصوصا الذين انفصلوا عن مقدمي الرعاية -

األشخاص الذين يعانون من حاالت •

أو إعاقاتصحية 

ن األشخاص الذين ال يستطيعون التحرك أو الذي-
يعانون من أمراض مزمنة، أو من ضعف بصري 

اضطرابات ، أو من (أصّم او أعمى)أو سمعي، 
شديدةنفسية 

اتالمرضعالمسنون الضعفاء والنساء الحوامل أو -

األشخاص الذين يواجهون خطر التمييز أو العنف•

النساء، واألشخاص الذين ينتمون الى •
أو دينية محددة، أو األشخاص أثنية مجموعات 

المصابين بإعاقات نفسية



بعض المخاطر التي تواجه

االطفال والمراهقون 

ن يشعرون يفقدون الروتين المألوف بسبب األزمة والبيئة واألشخاص الذي•
معهم باألمان 

األساسية أو حماية أنفسهماحتياجاتهم ال يستطيعون تلبية •

اصة خباعتبارات يجب أن يحظى األطفال المنفصلون عن أفراد أسرهم •

ت جنسيا أو تجنيدهم في قوااستغاللهم يواجهون خطر اإلتجار بهم أو •
مسلحة

ووصمة العارواالستغالل وتواجه األطفال الفتيات خطر اإلساءة •



امور يمكن فعلها لمساعدة االطفال والمراهقين 

حاولوا إبقاءهم مع أحبائهم

بشبكة أو وكالة حماية موثوقة أو إربطوهمإذا كانوا من دون مرافق، •
حاولوا أن تجدوا أحباءهم

ال تتركوهم من دون مراقبة•

حافظوا على سالمتهم

من المشاهد المجهدة ومشاهد األشخاص المصابين والدمار احموهم •
والقصص المزعجة واإلعالم

 والعبواوتكلموا اصغوا

نهم تمتعوا بالهدوء وتكلموا بلطف وتواصلوا معهم على مستوى أعي•
لغة يفهمونهاواستخدموا 

الى آرائهم عن الوضعاصغوا •

تذكروا أنهم أيضا يتمتعون بنقاط قوة



ابية استراتيجيات التأقلم االيج

حس عادة الستآليات التأقلم الطبيعية استخدام ساعدوا الناس على 
:عن طريق السيطرة

الحصول على قسط وافر من الراحة•

تناول الطعام وشرب الماء بانتظام قدر اإلمكان•

التحدث مع أفراد األسرة واألصدقاء وقضاء بعض الوقت معهم•

مناقشة المشكالت مع أشخص يثقون بهم•

مع ممارسة أنشطة مثل المشي أو الغناء أو الصالة أو اللعب: االسترخاء•
األطفال

ممارسة بعض التمارين البدنية•

النيكوتينالكافيين أوالمخدرات أوأوتفادي تناول الكحول •

بالنظافة الشخصيةاالهتمام •

إيجاد طرق آمنة لمساعدة اآلخرين•



الخاتمة

الكلمة الطيبة صدقة •

مساعدة اآلخرين ومساندتهم 

نفسياً في اوقات االزمات 

يورث الراحة في النفس 

واألجر والثواب عند هللا 


