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1ملحق - الغناء إىل الذئاب

المقدمة

الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس للتغلب عىل الخوف والعنف يف حياتنا يقوم عىل االعتقاد 

بأن حياة األطفال والشباب الذين تعرضوا للعنف والخوف ميكن أن تتحول. توفر ورشة 

عمل الغناء إىل الذئاب أنشطة تعليمية - نفسية من شأنها أن تُطلق عملية التغيري عندما 

يتم تعزيز املهارات واملعرفة التي يكتسبها املشاركون يف تجربة جامعية مستمرة - عىل 

سبيل املثال، يف مجموعة ما بعد املدرسة، يف مكان صديق لألطفال، أو كجزء من ناد 

للشباب.

الرجاء قراءة  الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس للتغلب عىل الخوف والعنف يف حياتنا أوال 

من أجل فهم واستيعاب ماهية  الغناء إىل الذئاب وكيفية تنفيذه.

يتألف هذا امللحق من ثالث أجزاء ويتم استخدامه مع الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس 

للتغلب عىل الخوف والعنف يف حياتنا ومع جدول إدخال البيانات الخاص بالغناء إىل 

الذئاب. ميكن العثور عىل كل هذه الوثائق عىل موقع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

اإللكرتوين.

ملزيد من املعلومات حول الغناء إىل الذئاب، الرجاء مراجعة دليل امليرس نفسه أو إرسال 

.singingtothelions@crs.org رسالة إلكرتونية إىل
يتم تعزيز الدروس املستفادة من 

ورشة العمل من خالل توفري تجارب 

جامعية مستمرة لألطفال - عىل سبيل 

املثال، يف املدرسة أو يف مكان صديق 

لألطفال أو كجزء من ناد للشباب

1SINGING TO THE LIONS

If not treated, the effects 
of violence are especially 
harmful to children and can 
affect them for the rest of 
their lives.

1.  National Child Traumatic Stress Network www.nctsn.org
2. Centers for Disease Control and Prevention, Adverse Childhood Events Study www.cdc.gov/violence prevention/ace study
3. Centers for Disease Control and Prevention, Violence Against Children Survey, www.cdc.gov/violenceprevention/vacs/
4. UNICEF, World Prevalence of Violence Against Children. www.unicef.org/media/media_75530.html

SECTION 1: INTRODUCTION

Welcome to Singing to the Lions: A facilitator’s guide to 
overcoming fear and violence in our lives! This guide is 
for children and youth eight years and older who have 
experienced or witnessed violence in their family, school 
or community. It aims to help children and youth develop 
the skills and resilience to respond effectively to fear and 
violence in their lives.

Why this guide is important
From research and news reports we see that violence is a 
worldwide phenomenon that occurs in many settings – in 
our countries, neighborhoods, home and schools. If not 
treated, the effects of violence are especially harmful to 
children and can affect them for the rest of their lives. The 
results can be felt in future generations. 

There is considerable research into the impact of violence 
on children’s psychological and physical health.1 2 In addition, 
country‑specific data on violence against children can 
be accessed from organizations such as UNICEF and the 
Centers for Disease Control and Prevention.3 4

Violence, as it is understood in this guide, refers to 
experiences of physical, sexual or emotional abuse, injury, 
exploitation or significant loss – or the threat thereof. The 
types of violence that are considered in Singing to the Lions 
are varied and include (but are not limited to):

• Bullying in response to a child’s disability or difference

• Fighting within the home

• Child abuse and child trafficking

• All types of sexual exploitation 

• Forced migration 

• Torture, imprisonment or murder of family members 

• War and armed conflict  

www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions
www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions
singingtothelions@crs.org
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إالَم يحتاج األطفال لالستجابة بفعالية للخوف 
والعنف؟

إن األطفال بحاجة ألنواع متعددة من الدعم واملساندة يف ظل حوادث عنيفة أو مسيئة1: 

وجود اآلباء أو البالغني لتوفري الدعم العاطفي واملساندة والتوازن	 

االنتظام يف استجابات اآلباء أو البالغني	 

رسد متامسك لحياتهم )توفري بيئة امنة(	 

متيّز الوالدين أو مقدم الرعاية باستجابة رسيعة وبالقدرة عىل توفري الشفافية 	 

)من حيث توقعات الطفل(

املوارد الداخلية / العاطفية لالستفادة منها يف ظل األزمات وعدم االستقرار 	 

)بالنسبة للطفل واألرسة(

مساعدة األطفال عىل عيش اللحظة الحارضة حني تسيطر عليهم أحداث املايض	 

املساعدة عىل خلق رسد القوة يف حياتهم	 

يعالج الغناء إلى الذئاب هذه االحتياجات من 
خالل:
رشح أسباب العنف وعواقبه )النشاط 4: فهم العنف، النشاط 5: ردود الفعل 	 

البديلة للعنف(.

رشح تقنيات تساعد األشخاص عىل التهدئة الذاتية يف ظل األزمات. تنظيم 	 

املشاعر )متارين التنفس املختلفة، النشاط 8: املكان اآلمن بداخلنا، النشاط 7: 

مجرد تغيري القناة!(

تعزيز القوة الداخلية وزيادة الوعي حول مدى تأثري األفكار عىل املشاعر 	 

)النشاط 2: شجرة الحياة، النشاط 7: مجرد تغيري القناة !، النشاط 9: املربعات 

األربع؛ النشاط 10: الجبل واملياه والرياح والشمس(

تحديد الجهات أو األشخاص الذين يصلح اللجوء إليهم، بحثا عن أجوبة لكافة 	 

التساؤلت والتوجيه واإلرشاد )النشاط 17: لعبة املساعدين(

التخيل عن مخاوفنا )نشاط التصور ومتارين التنفس، النشاط 11: الذنب ليس 	 

ذنبي، النشاط 15: الذئب عىل الجبل! اهربوا، اهربوا، اهربوا!(

تعزيز مواردنا الداخلية، باإلضافة إىل تعزيز املرونة وتثبيت املوارد العاطفية 	 

)النشاط 8: املكان اآلمن بداخلنا، النشاط 13: شجرة الكنز، النشاط 19: خطوات 

صغرية صعودا نحو الجبل(

تعزيز البيئة الخارجية من خالل إنشاء شبكة من املساعدين )النشاط 17: لعبة 	 

املساعدين، النشاط 16: أماكن آمنة وخطرية(

يحتاج األطفال إلى اآلباء أو البالغين 

لتوفير لهم الطمأنينة والدعم 

العاطفي في ظل أوضاع عنيفة أو 

مسيئة

  مقتبسة من ليفني، بيرت وكلني، ماغي )2008(. حامية أطفالك من الصدمة. بريكيل: كتب شامل األطليس.. 1

2 SINGING TO THE LIONS

When children are faced with a life‑threatening crisis, a situation of 
ongoing abuse or violence, or a post‑emergency situation such as 
a tsunami or the Ebola virus crisis, their nervous system responds 
by going into “fight, flight or freeze” mode. Their cortical functions, 
their ability to reason, are often overwhelmed by the activation of 
their emotional circuit (hippocampus, amygdala). This high level of 
emotional activation leads to increased stress, with a destructive 
physical impact over the long‑term. The inability to alter their 
threatening situation causes the child to withdraw from social 
contacts due to feelings of shame and powerlessness induced 
by past and present experiences. The loss of autonomy and an 
increase in emotional vulnerability multiplies the child’s risk of 
becoming the target of present or future violence.5 6

This is why we have produced this guide, which has been the 
product of many years of work. In 2013, Dr. Jonathan Brakarsh, 
a child psychologist, and Ms. Jane Fisher, a trauma specialist, 
collaborated with the Africa Community Publishing and 
Development Trust (ACPDT‑Zimbabwe) to carry out an assessment 
of the ways in which violence affects children in Zimbabwe. The 
book that came out of this research, Singing to the Lions: Enhancing 
children’s voices, participation, and protection, was unique in that it 
blended community publishing with psychotherapy, giving children 
major roles as researchers, facilitators, writers and artists. The 
current project, under the sponsorship of Catholic Relief Services, 
moves this work forward by offering a program with practical 
outcomes that can help children and caring adults overcome fear 
and violence wherever they live. The idea of calling this guide 
Singing to the Lions came to Jonathan Brakarsh in a dream, where 
all the oppressors in his life became lions but, when the children 
started singing, the lions calmed down, smiled and roared with 
pleasure. There is also a traditional Tonga story7 about singing to the 
lions that inspired the ACPDT in its book. 

What children and youth will learn
Singing to the Lions is a six‑module workshop that gives children 
the skills to begin to resolve the impact of violence and abuse 
in their lives and to heal. This includes learning skills to respond 
effectively to current instances of violence and abuse, to create 
layers of social protection and to start to resolve earlier negative 
and destructive experiences. The Singing to the Lions workshop 
also aspires to provide children with the resilience to meet future 
traumas with flexibility and grace.

Many of the participants who will take part in this workshop 
have experienced multiple traumas – the death of parents; 
military conflict; domestic violence; sexual, emotional and 
physical abuse; and child labor. This is a crucial time for children 
and adults to learn new models and new ways of responding to 
traumas in their lives. Children are living in environments where 

5. Michel Silvestre PhD, personal communication, EMDR Training for Children Seminar, May 2016
6. Levine, Peter and Kline, Maggie (2008) Trauma-proofing your kids. Berkeley: North Atlantic Books
7.  An ethnic group in Zimbabwe

This six-module workshop 
gives children the skills to 
begin to resolve the impact 
of violence and abuse in 
their lives and to heal.

معلومات إضافية 
لمساعدة األطفال على االستجابة للخوف واإلساءة
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يتم تناقل الصدمات التي تم حلّها 

كقصة يتم رويها من جيل إلى جيل. 

أما الصدمة التي تم اإلبقاء عليها 

كِسر، فيتم تمريرها من جيل إلى جيل 

كصدمة يتم عيشها من جديد«.

الدكتور ميشال سيلفستر - )التواصل 
شخصي،أيار 2016(

مالحظات موحدة من قبل الدكتور جوناثان براكارش مع اقتباس من ليفني وكلني )2008(. حامية أطفالك من الصدمة. بريكيل: كتب شامل األطليس.. 2

كلمة رئيسية، منتدى الدعم النفيس االجتامعي اإلقليمي، أيلول 2015، شالالت فيكتوريا، زميبابوي. باإلضافة إىل مراجعة العديد من املنشورات التي نرشها . 3

http://www.psychpage.com/family/library/garbarino.html الدكتور جيمس غارابينو عىل شبكة اإلنرتنت؛

3SINGING TO THE LIONS

1. For children to learn techniques of self‑calming, which 
include breathing, movement, and meditation, so that 
they can lower the activation of their brain’s emotional 
circuit, which, in crisis situations, often overwhelms 
reason. The objective is for children to be able to make 
rapid and effective decisions, based on reasoning rather 
than fear.

2. For children to alter their negative view of themselves 
as the one deserving abuse, which keeps them feeling 
powerless, and instead to discover their strengths and 
positive attributes.

3. For children to decrease their social isolation or sense of 
stigma (i.e. increase social connectedness) by realizing 
that they are not alone but are part of a larger network 
of family, friends and community.

4. For children to understand the impact of fear and 
violence on their lives and to identify resources both 
internal (within themselves), and external (knowing who 
to go to in times of crisis).

5. For children to identify ways to overcome violence 
and fear in their lives (i.e. enhancing self‑efficacy) by 
analyzing problems and implementing plans of action.

6. For children to have hope and goals for the future.     

they witness and experience acts of violence and child sexual 
abuse early in life. Consequently, they learn violence. Their 
sense of self and self‑efficacy can be damaged and this may 
lead to severe depression.

How do we mitigate the impact of violence on children’s lives? Just 
as trauma can be part of life for many of the children, so too is the 
power of resilience. This is the ability we all possess to rebound 
from fear, helplessness and powerlessness in our lives. We have the 
capacity to build resilience as we encounter the challenges of life.

This workshop hopes to teach children skills to increase their 
resilience and find effective ways to either change their situation 
or, if the situation cannot immediately be altered, to learn 
new responses. This workshop helps participants to respond 
effectively and adaptively to fear and violence in their lives. There 
are six areas of skills and knowledge:

Self-calming techniques 
lower the activation of the 
brain’s emotional circuit, 
which, in crisis situations, 
often overwhelms reason.

إنشاء رسد للقوة )النشاط 2: شجرة الحياة، النشاط 20: تكريم وتقدير بعضنا 	 

البعض(

تطوير قدرات األفراد واملجتمع للشفاء من الصدمة )النشاط 9: املربعات 	 

األربع؛ النشاط 17: لعبة املساعدين(

تحديد األطفال الذين يحتاجون إىل املزيد من االستشارة والدعم )الشخص 	 

املرجع(

فهم تأثير الصدمة2 
إذا مل يتم العمل عىل حل الصدمة ومعالجتها )مثل العنف وإساءة املعاملة(، 	 

فقد يتم نقلها إىل الجيل التايل.

تفيد شجرة الحياة، وهي منظمة تعمل مع ضحايا العنف والتعذيب يف زمبابوي، 	 

بأن األطفال الذين عاىن ابائهم من عملية غوكوراوندي )»عملية التطهري«(، وهي 

إبادة جامعية حصلت يف تاريخ زميبابوي، يعانون من صدمة أشد من تلك التي 

يعاين منها أهلهم. 

للصدمة تأثري بيولوجي ونفيس واجتامعي. يفرز الدماغ هرمون التوتر، 	 

الكورتيزول، الذي ينشط النظام الحويف. تكمن إحدى التحديات يف كيفية إيقاف 

هذا النظام عن العمل بعد زوال املخاطر. يحتاج هذا النظام إىل االنقطاع يف 

بعض األحيان، حتى يتمكن من متييز الفرق بني حالة التشغيل وحالة االنقطاع. 

قد يحتاج املرء أحيانا إىل أن يكون يف حالة تأهب ولكن يف نفس الوقت يجب 

أن يعمل عىل ضبط النفس والسيطرة عىل هدوء األعصاب.

منلك ثالث »عقول« تتكلم ثالث لغات مختلفة: العقل »املفّكر«، أي القرشة 	 

املخية الجديدة، وهو الجزء األحدث من الدماغ املسؤول عن الكالم. العقل 

»العاطفي«، نظام الدماغ املتوسط أو الحويف، وهو املسؤول عن حياتنا العاطفية 

ومشاعرنا مثل الغضب، والحزن، والفرح  والخوف. وعقل »النجاة« أو العقل 

الذي يبقينا عىل قيد الحياة، وهو العقل املسؤول عن األحاسيس. ميكن لألطفال 

الذين يعانون من الشعور باإلرهاق أو اإلجهاد أن يدركوا األحاسيس التي مير 

بها الجسم، واالعرتاف بها وبالتايل اإلفراج عنها من خالل التنفس والحركة إلزالة 

التوتر من الجسم والعقل.

عالم يقتصر دور البالغين
من املهم تنظيم مشاعر األطفال الذين يتعرضون للعنف وسوء املعاملة. بحسب جيمس 

جاربارينو3 ، إن عدم القدرة عىل تعديل املشاعر القوية يشكل عامال يساهم يف أعامل 

العنف والقتل املرتَكبة. فإذا مل يتم تطوير هذه القدرة خالل سنوات الطفل األوىل، قد 

تتحول هذه املشاعر إىل عنف وعدوانية يف وقت الحق. يوفر الكبار نوعا من الطبقة 

الفاصلة بني العامل والطفل. فهم يساعدون عىل تعديل مشاعر األطفال، بحيث يصبح هذا 

التعديل منوذجا إلدارة مشاعرهم يف املستقبل. 

http://www.psychpage.com/family/library/garbarino.html
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إن الحركات والتعابير غير اللفظية 

هي التي تلعب دورا أساسيا في توفير 

الحس باألمان والثقة أكثر من أي كالم 

وعبارات.

4 SINGING TO THE LIONS

Parents and caregivers are 
the primary mediators of 
emotion for children, as they 
help them process a variety 
of emotional experiences 
and crises.

How Singing to the Lions changes lives 
The message of Singing to the Lions is that the lives of children and youth who have 
experienced violence and fear can be changed, so that they have the skills and confidence 
to respond constructively to their fears, as represented by lions, and can find ways to 
reduce or stop the violence in their lives. They will have learned to use various techniques 
to calm themselves. They will no longer be afraid of feeling fear, as they will know that a 
little fear is good because it energizes and focuses them. And if they feel overwhelmed 
by that fear, they will know breathing and other techniques to help them feel better. They 
will have learned to harness their strengths and use them. They will no longer blame 
themselves for what is not their fault. They will be able to analyze problems that seem 
insurmountable and be able to break them down into smaller steps. They will have learned 
the importance of reaching out to other people so they do not feel alone. The outcome will 
be that, for many children, fear will no longer dominate their life.

Who the workshop is for
Singing to the Lions is primarily for children and young adults, 
aged 11 years and above, separated into appropriate age groups. 
Children aged 8–10 may participate with additional support and 
some adaption of the text (see below). Its particular focus is on 
those experiencing or witnessing violence and abuse in their lives. 

For children 8–10 years of age, a shorter and simpler workshop 
works better. Keep the workshop lively with lots of energizers 
and short discussions. If the child cannot draw, have them 
perform, using facial expressions and movement to express 
their ideas. See Working with children (Page 6) for more 
information. These are the suggested activities for this age 
group: Activities 1, 6, 8–18, 20, 21, and 23.

Although written for children and youth, the workshop can also 
be used with adults to help them manage their own anxiety and 
take action regarding the aspects of their life that cause fear, and in 
so doing be better parents by modeling for their children ways to 
respond effectively to violence and abuse. For a shorter orientation 
for adults, see the Supplement, Page 13. In a sense we are providing 
children and caring adults with “violence inoculation.”

Parents and caregivers play a key role in becoming sensitive to 
the impact of violence on children—from bullying to sexual abuse 
to government‑sponsored violence. Parents and caregivers are 
the primary mediators of emotion for children, as they help them 
process a variety of emotional experiences and crises. Consequently, 
parents and caregivers are involved by participating in pre‑workshop 
and post‑workshop meetings that will hopefully lead to a greater 
interest in the role that they can play in the lives of children. 

Community and religious leaders also play an important role and will 
be invited to a pre‑workshop meeting to be briefed on the subject 
matter of Singing to the Lions. There will be a post‑workshop 
meeting where community leaders meet with children to develop 
responses to violence and abuse in their lives (see Section 2). Older 
siblings, caregivers, community mentors and adults who have also 
experienced violence or traumatic events might find benefit in 
participating in this workshop and its activities. 

يقوم الجهاز العصبي الخاص بالبالغني بالتواصل مع نظام الطفل العصبي من خالل لغة 

الجسد، وتعابري الوجه، ونربة الصوت. فتلعب الحركات والتعابري غري اللفظية دورا أساسيا 

يف توفري الحس باألمان والثقة أكرث من أي كالم وعبارات يتلّفظون بها. قبل أن يتناغم 

الشخص البالغ مع أحاسيس األطفال، وإيقاعاتهم، ومشاعرهم، يجب أن يتعلم كيف 

يتناغم مع أحاسيسه ومشاعره هو شخصيا. من بعدها،  ينتقل هدوء البالغني إىل األطفال، 

فيهدؤون بدورهم.

إن البرش مربمجني بيولوجيا إىل الدخول يف حالة جمود أو تردد أمام وضع مستحيل أو شبه 

مستحيل. وبسبب قدرة الرضع واألطفال املحدودة عىل الدفاع عن أنفسهم، يختربون حالة 

من الجمود وبالتايل يصابون بصدمات نفسية. هنا تكمن أهمية دور البالغني يف توفري 

اإلسعافات األولية العاطفية ألطفال يعانون من الخوف أو الذعر. ميلك البالغون أو األهل 

القدرة عىل مساعدة األطفال عىل االنتقال من حالة إجهاد حاد إىل حالة متكني وفرح 

)ليفني وكلني، 2008(.

فكلام كان الطفل أصغر سنا، كلام قلت قدرته عىل حامية نفسه. عىل سبيل املثال، ليس 

بإمكان طفل يف الثالثة من عمره أن يحمي نفسه أو يهرب من كلب رشس؛ كام يعجز 

الرضيع عن تأمني ما يلزم للشعور بالدفء. يقترص دور الراشدين يف تحديد احتياجات 

األطفال، فيقومون بتلبيتها من أجل تأمني الدفء والهدوء واألمان وهذا رشط أسايس 

للوقاية من الصدمات النفسية. ميكن للبالغني القيام بذلك من خالل دمية أو صديق من 

نسج الخيال يحل مكان الصديق الفعيل.

السالمة والتوجيه واإلرشاد التي يوفرها البالغون أمر بالغ األهمية للرضع واألطفال. عندما 

تنشأ عالقة مبارشة )وجها لوجه( بني الطفل ومقدم الرعاية، يقوم الدماغ يف مراحله األوىل 

بتطوير الذكاء واملرونة العاطفية والقدرة عىل التنظيم الذايت )استعادة التوازن( عرب 

»التكوين« و«اإلصقال« الذي يحدث عىل مستوى الخاليا الترشيحية-العصبية ». فعند 

وقوع أحداث مؤملة، تزداد حّدة انطباع األحداث العصبية بشكل كبري. وعندما يتعلم 

البالغون اإلسعافات األولية العاطفية البسيطة وميارسونها عرب استخدام األدوات املتوفرة 

هنا، يساهمون مساهمة كبرية يف منو دماغ أطفالهم منوا صحيا.)ليفني وكلني، 2008(.

إن الهدف هو الحد من مشاعر الخوف أو العار أو الشعور بالذنب الذي يعاين منه 

الطفل. ولكن، غالبا ما يتسبب حامس البالغني العاطفي وغرائزهم الوقائية، باالستجابة 

بخوف أو غضب ملا حدث للطفل. إن الهدوء رضوري. من املهم معالجة ردود الفعل 

العاطفية الخاصة بك أوال، وتكريس الوقت الكايف للتهدئة واستيعاب األمور. يقرأ األطفال 

تعابري الوجه الظاهرة عىل مقدمي الرعاية كمقياس ملدى خطورة الوضع أو اإلصابة.

من الرضوري وجود شخص بالغ يتمتع بالهدوء. ما إن يتعلم الجسم أنه بإمكانه العمل 

عىل االنفعاالت )كاإلثارة، والخوف والعصبية( وتخفيضها عرب التفريغ واالسرتخاء والشعور 

باألمان، يكتسب الجهاز العصبي مرونة أكرب ويتمّكن من السيطرة عىل كافة األوضاع 

والحاالت.

إن التخلّص من ردود الفعل التي تسببها اإلجهاد أو الصدمات يقيض عىل احتامل تطوير 

أي نوع من الصدمات يف وقت الحق. هذا يعزز القدرة عىل مواجهة مختلف أنواع 

التهديد مع مزيد من املرونة. إنه يخلق مرونة طبيعية يف وجه اإلجهاد.

يكون الجهاز العصبي املعتاد عىل التعرض لإلجهاد واإلفراج عنه صحي وفعال أكرث من 

ذلك الذي يرزح تحت ثقل اإلجهاد املستمر واملرتاكم4. 

4 .Ibid, p40
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الممارسات الروتينية اليومية كاللعب 

تخلق جوا »آمنا« للطفل    

5SINGING TO THE LIONS

Overview
Singing to the Lions is an ongoing narrative of discovery and 
empowerment, resulting in the creation of new self‑images, new 
social networks and action. It is written as a dialogue between 
the facilitator and the participants. The facilitator is encouraged 
to add their unique, personal imprint or influence, using their life 
experience to add depth to the workshop. 

Singing to the Lions is a process composed of six themes:

I. Welcome

II. Discovering who we are

III. Understanding fear and violence

IV. Strengthening who we are

V. Making connections

VI. Moving forward

Note that throughout this guide the term ‘children’ is used to 
include all age groups. The facilitator will need to adapt this 
term to the age of the participants. For example, people over 
the age of 15 years will probably want to be called ‘youth’, 
‘young adults’ or ‘teenagers’.

Participants and facilitators
How will participants be identified?
Some children will be identified by the community – be it by 
teachers, parents, religious leaders, etc. – especially focusing on 
children who are directly or indirectly affected by violence and 
abuse. It would be useful to have a range of children, as fear can 
exist even in the lives of the most seemingly well‑adjusted children. 
There should be 15 to 25 participants in the workshop – with 20 
being the recommended number – divided into age‑appropriate 
groups. Singing to the Lions is intended for all who have witnessed 
or experienced violence or traumatic events in their lives.

Who are the facilitators and what roles do they play?
Two co‑facilitators are needed, as well as a resource person 
from the local community who has some training or experience 
in counseling or psycho‑social support. Depending on local 
circumstances, the resource person may also serve as one of the 
facilitators. This could be, for example, the local nurse or teacher.

SECTION 2: IMPLEMENTING 
SINGING TO THE LIONS

Fear can exist even in the 
lives of the most seemingly 
well-adjusted children.

 اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها البالغون
التناغم مع احتياجات األطفال العاطفية. 1

حامية األطفال. 2

تلبية احتياجات األطفال األساسية - الدفء والغذاء والحب. 3

مساعدة األطفال عىل الوصول إىل قدرتهم الفطرية للشفاء. 4

وميكن القيام بذلك عرب استخدام أساليب مختلفة:

تقديم الدعم: جهود صغرية تحدث فرقا كبريا. كن مثل املعلم يف زميبابوي الذي كان 

يبتسم إىل الصبي »تافادزوا« كل صباح ويطمنئ، بكل اهتامم ومودة، عن حاله بعد وفاة 

اخر فرد من عائلته بسبب مرض اإليدز. لقد اعرتف هذا الصبي يف وقت الحق أن هذا 

األمر قد ساعده عىل البقاء عىل قيد الحياة يف ذلك الوقت املظلم من حياته.

تطوير الروابط العاطفية مع طفل تشعر إزاءه بالقلق مرة واحدة عىل األقل يف اليوم. 

تأكد من أن الطفل يشعر بهذا التواصل واألمان. إذا كان الطفل ضحية حدث مؤمل أو يسء، 

اجعله يشعر انك تهتم ألمره وأنك سوف تقوم مبا يلزم ملساعدته. 

التعرّف عىل املسببات: عندما تعرف أن هناك أطفاال يعانون من مخاوف من املايض، من 

املهم معرفة األمور التي قد تذكرهم بها. ساعدهم عىل إيجاد سبل لجعل بيئتهم الحالية 

أقل توترا، والتخطيط لجعلها أكرث أمانا. من املهم الحصول عىل مساعدة الراشدين لتحقيق 

الهدف.

تبني قضايا األطفال ولعب دور الدعاة ملنارصة احتياجاتهم.

لألهل - القيام بنشاطات مشرتكة مع األطفال - تناول الطعام معا، إنشاء نوعا من الروتني 

اليومي لخلق جوا امنا ومريحا للطفل )الصالة، واللعب، وقراءة قصة قبل النوم(. خلق 

نشاطات تعزز االرتباط العاطفي - كالطبخ والصيد والتسوق.

فهم وتلبية احتياجات الطفل العاطفية، أي التحيّل بالصرب والتفاهم لتحّمل مشاعر الطفل 

املحبَطة بدال من االقرتاح أنه ينبغي التغلب عليها. عىل األهل/مقدمي الرعاية الرتكيز عىل 

الطفل وتهيئته لعيش حياة تعزز رفاهه الشخيص، مستخدمني أساليب تخلو من األحكام 

املسبقة.

بعد أن يرشح األهل/مقدمي الرعاية للطفل أن املشاعر القوية التي تنتابه هي مشاعر 

طبيعية، يتم التشديد عىل أنها لن تدوم إىل األبد، وأنهم لن يتخلوا عنه مهام حصل.

من املهم أن تبعث لغة جسد األهل وكلامتهم الطأمنينة والسالم يف نفس أطفالهم. عندما 

نكون بحالة ضعف، يكون من املفيد التواصل مع شخص هادئ وواثق مبا يقوم به، قادر 

عىل بث شعور األمان والعطف. سوف يشعر أطفالك باألمان إذا كانوا يعرفون أنك قوي 

مبا فيه الكفاية لتحمل صدمتهم دون أن ترزح تحت ثقل املشاكل. يتمتع األهل بالقدرة 

عىل احتواء الصدمات إذ هم عىل يقني بأّن هذا أمرا طبيعيا وأن الطفل سيتعاىف منها.  
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يجتمع أفراد المجتمع المحلي لرصد 

أطفال القرى ومساعدتهم على البقاء 

في المدرسة وحمايتهم من الزواج 

المبكر أو االتجار أو األعمال الجبرية.

6 SINGING TO THE LIONS

The resource person should preferably come from within the 
community so they can give one‑on‑one support during the 
workshop if needed, and provide referral and follow‑up after the 
workshop. The resource person will have an ongoing relationship 
with the children and youth after the workshop (e.g. as part 
of a children’s club or youth group), conducting activities and 
assisting participants to apply the skills they have learned. 

When identifying the facilitators, choose people who are known 
and respected by the children or who already have some 
experience and are comfortable working with children. A good 
facilitator should be: 

 ü Energetic 

 ü Creative and flexible

 ü Sensitive to the needs of children

 ü A team player able to work with others 

 ü Collaborative rather than competitive 

 ü Familiar with the culture of the group they are working with 

 ü Comfortable dealing with the problems and emotions of 
children 

 ü Non‑judgmental 

 ü A good listener

 ü Able to enjoy the energy of children and teenagers 

 ü Fun‑loving

It is hoped that the facilitators can bring a strong cultural element 
to the workshop – singing, spirituality, dancing and stories – so 
that the local culture is interwoven through all activities and 
energizers. 

Working with children 
The way that adults interact with children, and especially those 
who have been traumatized, is very important. Below are two lists 
– the first that gives some tips on how to interact with children 
generally, and the second that offers advice on what to do if 
children become upset during the workshop.

How to interact with children

a. Have children physicalize or dramatize as much as possible. 
They learn through the movement of their bodies, rather than 
our words.

b. Use different tones and pace of voice to maintain their interest.

c. Show curiosity and interest in what the children are doing and 
about their lives.

d. Keep instructions simple and short.

e. Provide encouragement and praise for each child’s 
contributions to the discussion.

Facilitators can bring a 
strong cultural element to 
the workshop – singing, 
spirituality, dancing and 
stories – so that the local 
culture is interwoven 
through all activities.

أنواع التدخل الفعال
تُظهر العديد من الدراسات عن فعالية التعليم النفيس يف معالجة أثار العنف5 . ففي 

جميع أنحاء أفريقيا، بات التعليم النفيس واحدا من أكرث التدخالت فعالية يف املساعدة 

عىل التخفيف من حدة الصدمات النفسية. وباإلضافة إىل استفادة الشباب من خالل 

مشاركتهم املبارشة يف األنشطة النفسية والتعليمية، فإنه يعزز مشاركة اآلباء وأولياء األمور 

وقادة املجتمع املحيل. عىل سبيل املثال، إتاحة الفرصة أمام أفراد املجتمع للتعلم من 

األطفال حول العنف والصدمات النفسية وآثارها، وبعد ذلك مناقشة سبل الوقاية ودعم 

الضحايا.

 ومن املهم أيضا إنشاء نظام دعم يتألف من املوارد البديلة يف املجتمع. عىل سبيل املثال، 

ينظم معلم)ة( متقاعد)ة( »نادي الواجبات املنزلية« يف منزله)ها( الستقبال األطفال 

الذين يواجهون صعوبات يف املدرسة. تنظم مجموعة من الشباب مباريات كرة قدم كل 

يوم سبت، بهدف إرشاك األطفال املهمشني. يجتمع أفراد املجتمع املحيل لرصد أطفال 

القرى ومساعدتهم عىل البقاء يف املدرسة وحاميتهم من الزواج املبكر أو االتجار أو 

األعامل الجربية. وقد أثبت هؤالء األشخاص يف املجتمع عن قدرة الجميع )حتى األشخاص 

العاديني( عىل دعم األطفال بفعالية.

من املمكن توفري العديد من خدمات الصحة العقلية من قبل أشخاص عاديني بدال من 

األطباء النفسيني واألطباء املتخصصني. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل تلك اللحظات غري 

املتوقعة عندما يقوم أحد أفراد املجتمع بتغيري حياة شخص فجأة وبشكل جذري؛ عىل 

سبيل املثال، عن طريق توفري إمكانية الحصول عىل وظيفة أو خدمة صحية، أو توفري دعام 

عاطفيا، أو إنهاء حالة معيشية مزرية. وقد تشمل مشاركة البالغني الراغبني يف االنضامم إىل 

ورشة عمل الغناء إىل الذئاب املعلمني أو األخصائيني االجتامعيني أو اآلباء املعنيني، الذين 

يشكلون عنرصا أساسيا يف إحداث التغيريات الالزمة يف حياة األطفال وتنفيذها.

غالبا ما تكون العديد من االستجابات تجاه الصدمات ومبادرات بناء السالم مبثابة ردة 

فعل، بحيث يتم توفري املهارات واالسرتاتيجيات الالزمة بعد وقوع املأساة. أما ورشة عمل 

الغناء إىل الذئاب، فتهدف إىل أن تكون مبثابة استجابة واستباق عىل حد سواء عرب توفري 

املهارات واالسرتاتيجيات للرد بشكل فعال عىل العنف والخوف يف الحارض واملستقبل – يف 

حال التعرض مثال للتنمر، أو إلطالق نار، أو حادث سيارة، أو حرب.

هناك بعض الرضوريات للتدخل النفيس مثل الغناء إىل الذئاب. أال وهي:

1. عىل أساس املجتمع - ينبغي أن يتم التدخل ضمن إطار محدد مثل املدرسة أو األماكن 

الصديقة لألطفال أو الكنيسة. فهو كناية عن مكان محدد يعيش فيه األشخاص وكثريا ما 

يجتمعون عىل مقربة من بعضهام البعض.

2. عىل أساس املجموعة - يصبح تأثري التدخل مضخام ومستداما بسبب سياق املجموعة 

واملجتمع أو املوقع املحدد، حيث يكون املشاركني عىل معرفة ببعضهم البعض. فتصبح 

املجموعة مبثابة مكانا آمنا للتعبري عن املشاعر. 

3. البناء عىل األمور القامئة يف املجتمع - لكل شخص رأيه الخاص ومساهمته. من 

الرضوري استخدام أساليب التواصل املألوفة لدى املجتمع عندما يكون ذلك ممكنا.

الدكتور توين ريلر، التواصل الشخيص، أيار 2016. 5
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يعتمد نجاح البرنامج في مجمله 

على مشاركة اآلباء واألمهات والقادة 

المحليين في دعم األطفال والشباب 

واإلصغاء إليهم قبل ورشة العمل 

وبعدها بشأن القضايا التي من شأنها 

أن تؤثر بهم 

7SINGING TO THE LIONS

What to do if a child becomes upset

a. Monitor for distress: The child switches into a baby voice; 
social withdrawal or lack of interest/involvement in activities; 
“flat” expression or limited range of emotion.

b. Act: Alert the resource person or facilitator. Assess the child’s 
emotional state. Empathize and reassure the child. If possible, 
find out what is upsetting them. See the Singing to the Lions 
Supplement, What adults need to do, Page 5. End with the 
Grounding exercise (What I can see, hear and touch). See 
Appendix 1.

c. If a child discloses that they have been sexually abused, see 
Appendix 3.

If a child becomes upset, it gives the child an opportunity to 
begin to resolve the pain inside them. If the child can then calm 
down with the help of the facilitators or on their own, this shows 
the child’s new ability to deal with strong emotions. 

How is the guide structured?
This guide focuses on the workshop, but the success of the wider 
program depends on the involvement of parents, guardians and 
local leaders listening to children and youth, before and after the 
workshop, on issues that affect them. Below is a brief description 
of what to do before and after the workshop. It is followed by 
a table outlining all the activities included in the workshop, 
including time frames and when each module begins and ends. 
 
Before the workshop
Those of you familiar with community development work may 
already be doing this. For those who are newer to the field, it is 
important to first meet with local leaders to explain the purpose 
of the workshop, Singing to the Lions, and obtain their support. 
It is also important that you meet with parents (caregivers) 
and children to obtain their consent to participate. For a more 
detailed description of the meetings, please consult Appendix 2.

Pre‑workshop meeting with children and local leaders (government, 
religious and community representatives) and/or members of local 
Child Protection Committee.

60‑90 minutes, at 
least 1 week before 
the workshop

Pre‑workshop meeting with parents/guardians and participating 
children to explain what Singing to the Lions is all about, obtain consent 
(parents) and assent (children). Children should fill out a pre‑workshop 
Assessment form.

60‑90 minutes, at 
least 1 week before 
the workshop

At the close of the workshop
At the end of each day, do a “wrap‑up” where you ask 
participants what activities they liked best and what they learned. 

After the workshop
The workshop participants need to know that their concerns will be 
brought back to the community for action. Examples may be child 
labor, sexual abuse, witnessing a murder, physical and emotional 
abuse, or leaving school because of lack of money. 

The success of programming 
depends on the involvement 
of parents, guardians and 
local leaders in supporting 
the process of children’s and 
youths’ voices being heard 
on issues that affect them.

4. حساسیة السیاق – تحديد أسلوب التدخل األنسب بحسب ثقافة املجتمع. هل هو 

أسلوب التدخل املبارش، »قم بالتنفيذ بھذه الطریقة« أم األسلوب غیر املبارش »برأيك، ما 

هي الطريقة األنسب ل...؟«

5. عامل االستفادة – ينبغي أن يتناسب أسلوب التدخل مع اإلطار العام.

أخريا، ينبغي الحرص عىل أن يقوم املجتمع حيث يتواجد األطفال بتأمني املتابعة الالزمة – 

رصد التغيريات التي تطرأ عىل املجتمع نتيجة التدخل. ومن الرضوري قياس ذلك، مثال عرب 

عملية الرصد والتقييم املشار إليها يف الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس للتغلب عىل الخوف 

والعنف يف حياتنا )امللحق 7( ويف هذا امللحق.

)نخلق أنفسنا من خالل التفاعل بني عاملنا الداخيل وتجاربنا والعامل الخارجي الذي نتفاعل 

معه(.

الصدمة وما يحتاجه األطفال
مييل األطفال الذين يتمتعون باملرونة إىل التحيّل بالشجاعة، ويدفعهم الفضول وحس 

االنفتاح الستكشاف عاملهم. ينجحون يف وضع حدود لحيزهم الشخيص وممتلكاتهم، 

فيكونون عىل اتصال مبشاعرهم ويعربون ويتواصلون بالطرق واألساليب التي تتناسب مع 

سنهم. كام يتمتعون بقدرة عجيبة )عند حصولهم عىل الدعم الالزم( ملواجهة التجارب 

السلبية أو املؤملة. 

قد تؤدي أحداث استثنائية مثل العنف والتحرش إىل اإلصابة بالصدمة، كام ميكن ألحداث 

اعتيادية أن تتسبب بها. باإلضافة إىل ذلك، تتسبب بعض الحوادث الشائعة مثل الحوادث 

)اليومية(، واإلصابة باألمراض، والطالق بانعزال األطفال أو فقدان الثقة أو تطوير 

اضطرابات القلق والرهاب. قد تظهر لدى األطفال املصابني بالصدمة مشاكل سلوكية مبا 

يف ذلك العدوانية، وفرط يف النشاط، واإلدمان عىل مختلف أنواعه )يف مرحلة الحقة(. 

والخرب السار هو أنه، وبتوجيه من البالغني، ميكن الشفاء من األحداث املجهدة أو الصادمة 

وامليض قدما. وعندما يبدأ األطفال بالتغلّب عىل الصدمات والخسائر، ينموون ليصبحوا 

أشخاصا يتمتعون بحس أكرب من الكفاءة واملرونة والحيوية.6  

نحن نخلق أنفسنا من خالل التفاعل بني عاملنا الداخيل والخربات والعامل الخارجي الذي 

نتفاعل معه.

  ليفني وكالين، 2008. 6
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كسر دورات العنف
قد تؤدي الصدمات التي مل يتم معالجتها إىل الولوج إىل دورات العنف. يشري الجدول 

التوضيحي أدناه إىل ترابط الدورة الخاصة بالضحية )التعبري الداخيل( بتلك الخاصة 

بالشخص املعتدي )التعبري الخارجي(.

طاملا أن االرتباك قائم يف ذهن الضحية حول الفرق بني االنتقام وتحقيق العدالة، فذلك 

يقودها إىل الولوج إىل عامل املعتدي )تشابك الدورتني(. وطاملا يعتقد املعتدون بأنهم 

يهاجمون باسم العدالة أو الدفاع عن النفس أو الرشف، فسوف يتسببون باملزيد من 

الضحايا. 

األحداث 
الصادمة؛ أعامل 

العنف

رؤية 
الذات/االخرين 

كضحايا، احتضان 
هويتنا »نحن« 
مقابل هويتهم 

»هم«

التغريات 
النفسية – 

املواجهة، الهروب، 
الجمود )عدم 

االستجابة(

الصدمة، 
اإلصابة، الخوف، 

اإلنكار

الشعور بالعجز

قمع الحزن 
واملخاوف

الغضب، 
التساؤالت 

الروحية، فقدان 
املعنى

ذنب 
الناجون، العار، 

الذل

استيعاب 
الفقدان، الذعر 

والقلق

أوهام 
االنتقام، الحاجة 

إىل تحقيق 
العدالة

إعادة 
اختبار 

األحداث، األفكار 
الدخيلة، تجّنب 

الذكريات، اليقظة 
املفرطة

غياب األمان 
والعدالة – العار، 

والذل، والخوف
تطوير 

الرسد الجيد 
مقابل الرسد 

إهانة 
االخرين

الهجوم 
باسم الدفاع عن 
النفس، والعدالة، 

والرشف

خلق بنية 
ونظام غري عادل 
واملحافظة عليهم

االستجابة 
للضغوط 

االجتامعية والثقافية، 
والفخر

اتخاذ 
القرار بتلبية 

االحتياجات الخاصة 
عىل حساب 

اآلخرين

النظر إىل 
العنف عىل أنه 

تعوييض

دورات العنف7

دورة الضحية )التعبري الداخيل(دورة املعتدي )التعبري الخارجي(

التنمر

العنف املنزيل

النزاعات 
املتكررة

إلقاء اللوم 
عىل اآلخرين 

أعامل اإلساءة 
ضد األطفال

األعامل اإلجرامية

اإلدمان، الصدمة 
املتناقلة بني 

األجيال

الكابة

األمراض 
الجسدية 

االنتحار

اإلدمان 
عىل العمل

القمع الداخيل

الصمت، 
املشاعر املقيّدة

العجز

7 .www.emu.( الرسوم التوضيحية املنشورة بإذن من ستار: اسرتاتيجيات للتوعية من الصدمات النفسية والقدرة عىل الصمود، جامعة مينونايت الرشقية  

)edu/star
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Aggressor Cycle
(Acting Out)

Trauma Experience
Victim Cycle

(Acting In)

Mourning,
grieving

Naming and/or 
confronting fears; 
accepting loss

Transforming conflict; 
negotiating solutions; 

constructing joint narratives

Integrating trauma 
into new self and/or 

group identity

Possibility of 
reconciliation

Establishing justice; 
acknowledging responsibility; 

exploring restitution
and "creative justice"

Reflecting on root causes; 
acknowledging the other's story

Engaging 
the offender 
(or society)

Memorializing

Practicing tolerance 
and coexistence

Choosing 
to forgive

Committing 
to take risks

ACKNOWLEDGEMENT

RECO
NNEC

TION

Finding safety and su
pport

BEGIN
HERE

© STAR Team at Eastern Mennonite University. 
Adapted from Olga Botcharova's model © 1998. Published in 

Forgiveness and Reconciliation, Templeton Foundation Press, 2001.

تتوفر طريقة للخروج من كيل الدورتني )دورة املعتدي ودورة الضحية(. إن التحرر من 

هذه الدورات ينطوي عىل إيجاد األمان والدعم، واالعرتاف بحقيقة ما حدث، وإعادة 

التواصل مع االخرين. ترد أدناه الخطوات األخرى نحو إمكانية املصالحة. وهي ليست 

مصممة كمسار متسلسل، إمنا ميثل كل موقع اسرتاتيجية واحدة لبناء القدرة عىل الصمود 

والتصدي للرضر والتحرر من دورات العنف. يشجع الغناء إىل الذئاب املشاركني عىل 

التفكري يف هذه الدورات وإيجاد طرق سلمية للرد عىل العنف وبناء املرونة وتعزيزها.

كسر دورات العنف – بناء المرونة وتعزيزها

حرر
ن والدعمالت

جاد األما
دورة املعتدي إي

)التعبري الخارجي(

تجربةالصدمة
دورة الضحية

)التعبري الداخيل( 

إحياء ذكرى

التفكري باألسباب األساسية؛ 

االعرتاف مبا حدث لالخرين

االلتزام بتحّمل 

املخاطر

مامرسة التسامح 

والتشارك

اختيار الغفران

إقامة العدل واالعرتاف 

باملسؤولية، العمل عىل 

التعويضات والعدالة اإلبداعية

إمكانية املصالحة

تحويل النزاع؛ التفاوض عىل 

الحلول؛ بناء رسد مشرتك

دمج الدراما يف الهوية 
الجديدة و/أو الهوية 

الجامعية الجديدة

إرشاك الجاين 

)أو املجتمع(

الحداد، الحزن

تسمية املخاوف و/
أو موجهتها؛ قبول 

الخسارة

إعادة التواصل

ف والقبول
االعرتا
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يعمل األطفال والبالغون معا إليجاد 

حلول للقضايا التي تم التماسها خالل 

ورشة العمل والتي تمس األطفال

8 SINGING TO THE LIONS

It is important that a group of influential adults address child 
protection issues with members of the workshop to develop 
constructive solutions. If the workshop is spread over several 
weeks, then the child protection meeting can occur after 
Module 3. The workshop members can share what they have 
learned by presenting at their school or another forum. Both these 
meetings are described in greater detail in Appendix  2.

Post‑workshop child protection exercise with local leaders (government, 
religious and community representatives) and/or members of the local 
Child Protection Committee.

60‑90 minutes

Post‑workshop presentation to the guardians/parents during a school 
ceremony day, at another forum, or by calling the parents in for a special 
meeting.

60‑90 minutes

Child and youth clubs to provide additional support and follow‑up. Ongoing

Follow‑up Monitoring and Evaluation by the children: 3‑4 months after 
the workshop.

30 minutes

 

Workshop outline and schedule
The workshop can be held over 3 full days (2 modules per day) or 
6 half days (1 module per day, e.g., once per week). Time‑keeping 
is maintained by keeping to the modules, which are estimated to 
last 3 hours each plus a short break about midway. 

Children will be divided into workshops appropriate for their age. 
The workshops can be either single or mixed gender, depending on 
the local culture. It is best if younger and older teens are separated. 
Young adults (19+) may also find the workshop relevant but they 
should have their own group. 

The times suggested here are approximate. All activities are 
important so do not rush through them. Give the children enough 
time to ask questions and participate in the discussions. Some 
activities may need to be adapted for cultural relevancy and age 
appropriateness. In post‑conflict or unstable societies, additional 
adaptions may be necessary, such as spending more time on 
breathing and calming activities or including current situations for 
discussion. Especially when changes are made, be sure they do 
not expose children to physical and/or emotional harm.

Begin each day with dancing or singing. Except for Day 1, ask each 
morning what people have remembered from the day before and 
how they have applied what they have learned to their lives. If you 
are doing modules separated by a few days or a week, ask these 
questions at the beginning of each module. Before the end of each 
day or module, ask everyone which activities they liked and what 
they learned. To finish each day or module, it is recommended that 
there be a short breathing exercise in a circle. Use one that you 
like from this workshop or see Appendix I. 

Some activities may 
need to be adapted for 
cultural relevancy and age 
appropriateness.

كيفية تدريب الميسرين
المقدمة

با  للغناء إىل الذئاب، ينبغي املشاركة يف ورشة عمل تدريبية ملدة  ليك تصبح ميرسا مدرَّ

3 أيام. كام ينبغي الحصول عىل نسخة من الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس للتغلب عىل 

الخوف والعنف يف حياتنا مسبقا لقراءة محتوياته قبل ورشة العمل. من املهم قراءة  

املقدمة واملجاالت الستة املتعلقة بإكتساب املعارف واملهارات الخاصة  بالغناء إىل الذئاب 

بشكل خاص8. عىل امليرسين أن يفهموا أن ورشة العمل هذه هي جزء من برنامج أكرب أو 

مجموعة أطفال أوسع داخل املجتمع املحيل، حيث يعمل األطفال والبالغون معا إليجاد 

حلول للقضايا التي تم التامسها خالل ورشة العمل والتي متس األطفال.

االستعداد ليوم طويل: يشمل التدريب 8 ساعات يف اليوم باإلضافة إىل وقت الغداء. يتم 

توزيع نسخة مطبوعة من الدليل لكل مشارك، باإلضافة إىل امللحق. 

كيف تصبح مدربا؟

ليك تصبح مدربا رئيسيا )أي مدرب لباقي امليرسين(، يجب أن تكون أوال ميرسا ممتازا وأن 

تكمل أربع ورش عمل ملدة 3 أيام أو ما يعادلها )استكامل جميع الوحدات الست يف أربع 

مناسبات مختلفة(. كام أن الحصول عىل تدريب نفيس-اجتامعي متقدم هو ذات قيمة 

مضافة للمدرب الرئييس.

اليوم األول

يف الصباح

يتم أوال الرتحيب والتعريف باملدرب وامليرسين. يعرّب املشاركون عن سبب اهتاممهم يف 

أن يصبحوا ميرسين يف ورشة عمل الغناء إىل الذئاب. يعرض املدرب الهدف من تطوير 

الغناء إىل الذئاب، وإىل من يتوجه، وكيف له أن يغري حياة األشخاص. يتحدث املدرب عن 

صفات امليرس، ويذكر أهمية دوره يف دمج الثقافة املحلية خالل ورشة العمل، عرب األغاين 

واملوسيقى والرقص. يشري امليرس إىل إمكانية استبدال »األسد« أو »الذئب« بحيوان اخر يف 

البلدان حيث األسود أو الذئاب غري معروفة. عىل سبيل املثال، ثعبان كبري أو منر. يحتوي 

امللحق عىل صور بديلة لهذا الغرض.

مراجعة القسم 2 - تنفيذ الغناء إىل الذئاب. يتم مناقشة مخطط ورشة العمل وجدولها 

الزمني، باإلضافة إىل االجتامعات التي تعقد قبل ورشة العمل وبعدها والهدف منها. 

كام يتم الحديث عن االجتامعات ما قبل الورشة قبل البدء بورشة العمل، وعن استامرة 

املوافقة عىل املشاركة الخاصة باألهل/ أولياء األمور والطفل، فضال عن جمع بعض 

البيانات األساسية للرصد والتقييم. وأخريا، يتم التحّدث عن مواضيع ورشة العمل الست 

والرسالة األساسية لكل موضوع.

تذكر استخدام النمور أو الثعابني )أو حيوان آخر( بدالً من األسد ، إذا كان هذا الحيوان اآلخر مناسبًا بشكل أفضل للثقافة املحلية. انظر امللحق 9.. 8
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بعد الظهر

ينطلق املدرب من فرضية قراءة امليرسين الدليل قبل ورشة العمل التدريبية، فيقوم 

بتلخيص األنشطة التي يسهل فهمها ولكن التي قد تكرث األسئلة حولها. األنشطة املقرتحة 

للتلخيص: النشاط 3 )الخالصة 1(؛ النشاط 8 )املكان اآلمن(؛ النشاط 11 )الذنب ليس 

ذنبي(؛ النشاط 12 )التخيل عن املشاكل(؛ النشاط 13 )شجرة الكنز(؛ النشاط 14 )الخالصة 

2(؛ النشاط 16 )األماكن اآلمنة والخطرة(؛ النشاط 20 )تكريم وتقدير بعضنا البعض(؛ 

النشاط 21 )الرسائل(.

يتم تعيني 3 ميرسين لكل 6 مجموعات، بحسب حجم مجموعة التدريب. )إذا كان عدد 

امليرسين أقل أو أكرث من 18، يتم تعديل عدد املجموعات أو عدد امليرسين املعينني لكل 

مجموعة من املجموعات الستة(.

هناك 13 نشاطا متبقيا، لذا يتم تخصيص نشاطني لكل مجموعة من املجموعات الخمس 

و3 أنشطة للمجموعة السادسة. )يتم التعديل يف حال كان هناك أقل من 6 مجموعات(. 

يُطلب من كل مجموعة مراجعة األنشطة املخصصة لها يف املساء واالستعداد لتقديم 

نسخة مخترصة من كل نشاط يف الصباح التايل. عىل سبيل املثال، إذا كان الوقت املخصص 

للنشاط هو 60 دقيقة، عىل املجموعة أن تخترصه إىل 30 إىل 40 دقيقة )حوايل نصف أو 

ثلثي الوقت املخصص(. وفيام ييل األنشطة املوىص بها:

املجموعة 1 - النشاط 1: املقدمة، النشاط 2: شجرة الحياة.	 

املجموعة 2 - النشاط 4: فهم العنف، النشاط 5: ردود الفعل البديلة للعنف	 

املجموعة 3 - النشاط 6: فهم الخوف، النشاط 7: مجرد تغيري القناة!	 

املجموعة 4 - النشاط 9: املربعات األربعة، النشاط 10: الجبل واملياه والرياح 	 

والشمس

املجموعة 5 - النشاط 15: الذئب عىل الجبل! اهربوا،اهربوا،اهربوا !، النشاط 	 

17: لعبة املساعد

املجموعة 6 - النشاط 19: خطوات صغرية، النشاط 22: التقييم، النشاط 23: 	 

الغناء إىل الذئاب -االحتفال!

االختتام مبامرسة مترين التنفس املفضل لديكم من ورشة العمل. يتم مناقشة وباختصار 

أهمية التنفس يف التعامل مع الخوف يف حياتنا، وعىل رضورة تكرار متارين التنفس خالل 

ورشة العمل.

اليوم الثاني

يف الصباح

استقبال امليرسين عىل وقع موسيقى حامسية. يفهم امليرسون ميزة  الغناء إىل الذئاب، 

وكيف ينبغي أن يستهلّوا الورشة كل صباح. يقوم املدرب مبامرسة مترين التنفس املفضل 

لديه من ورشة العمل. يتم إفساح املجال أمام امليرسين لطرح أسئلة أو التعليق عىل 

مجريات اليوم السابق. تحظى كل مجموعة مبا يقارب الساعة والنصف )1.5( كحد أقىص 

لتقديم عروضها ومناقشتها مع الجميع.

تقوم املجموعتان 1 و2 بالعرض، يف حني يقوم باقي امليرسين بتأدية دور املشاركني يف 

ورشة العمل. يقدم املدرب والجمهور تعليقاتهم حول ما تم إنجازه وما ينبغي توضيحه يف 

كل نشاط.
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بعد الظهر

تقوم املجموعتان 3 و4 بالعرض، متبعني العملية نفسها. ثم يتم سؤال املشاركني عن رأيهم 

بورشة اليوم وعن الدروس املستفادة. مامرسة مترين التنفس لالختتام.

اليوم الثالث

يف الصباح

استقبال امليرسين عىل وقع موسيقى حامسية. يتم إفساح املجال أمام امليرسين لطرح 

أسئلة أو تعليقات حول اليوم السابق. تقوم املجموعتان 5 و6 بالعرض. يتم تكرار العملية، 

حيث يقوم باقي امليرسين بتأدية دور املشاركني يف ورشة العمل، فيناقشون ما تم عرضه.

بعد الظهر

مناقشة املالحق، مبا يف ذلك الرصد والتقييم. الرجاء مراجعة هذا امللحق، إذا لزم األمر. 

يتم قضاء الوقت املتبقي يف مناقشة مسار التنفيذ )الخدمات اللوجستية واملتابعة، وما إىل 

ذلك( ومعالجة القضايا املتبقية التي مل يتم التطرق إليها بشكل كاف.

يشدد املدرب عىل النقاط الرئيسية التي تم تناولها أثناء ورشة العمل. االختتام بأغنية و/ 

أو رقصة.
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جلسة التوجيه: المخطط
منوذج املخطط أدناه هو خاص بدورة توجيهية معمقة – مؤلفة من ثالث ساعات أو أكرث – يتوجه للمنظامت الرشيكة واملمثلني الحكوميني 

واملهنيني و/ أو أفراد املجتمع مبا يف ذلك اآلباء ومقدمي الرعاية. )للحصول علی وصف لدورة أقرص، الرجاء مراجعة امللحق 2 صفحة 61 من 

دلیل املیرس(

http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions

املواد الالزمة: ورقة حجم A4، أقالم ملونة، ومصدر ملوسيقى محلية حامسية. ترتيب الكرايس يف دائرة مع ترك مساحة كبرية يف الوسط.

عند دخول املشاركني: يتم استقبالهم عىل وقع املوسيقى الحامسية. يسأل املدرب مسبقا بعض املوظفني عن استعدادهم للرقص معه عند 

دخول املشرتكني وما إذا كانوا مستعدين لدعوة اآلخرين للرقص. الرتحيب بالجميع يف الغناء إىل الذئاب.

الجزء األول: المعلومات
أهمية هذا الدليل )الصفحات 1 و 2(: تظهر البحوث تأثري العنف عىل صحة األطفال النفسية والجسدية. إن العنف ظاهرة عاملية. أ. 

فحتى األطفال الذين ال يتواجدون يف منطقة نزاع أو منطقة مهددة، يختربون مخاوف تحتاج إىل املعالجة.

إىل من تتوجه هذه الورشة )الصفحة 4(:ب. 

األطفال بعمر 11 سنة وما فوق، مبن فيهم الشباب.	 

ميكن أن يشارك األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 8-10 رشط الحصول عىل دعم إضايف.	 

اآلباء واألمهات وأولياء األمور وقادة املجتمع )حتى يتمكنوا من دعم األطفال، والتعامل مع مخاوفهم بشكل أفضل، وفهم القضايا 	 

التي يطرحونها(.

ما سوف يتعلمه األطفال والشباب: الرتكيز عىل املجاالت الست الخاصة باملهارات واملعرفة )الصفحات 3 و 4( واملواضيع الستة ج. 

)الصفحة 5(. **

الخلفية: معنى العنوان بالنسبة إليهم )تشجيع التفاعل(د. 

هناك طريقتان للرد عىل الخوف والعنف يف حياتنا. األوىل وهي محاولة تغيري الوضع. حتى لو مل نتمكن من تحقيق النجاح الكامل، ال 

يزال بإمكاننا القيام بالكثري إلحداث فرق إيجايب والحد من املشكلة. ميكننا طلب املساعدة، وتعزيز عالقاتنا مع األصدقاء واألحباء، وتطوير 

مهارات حل املشاكل واتخاذ خطوات صغرية للتغلب عىل وضعنا.

أما الطريقة الثانية، فتكمن يف السيطرة عىل أسلوب اإلستجابة للوضع القائم ولخوفنا، بحيث ال يطغوا علينا. ميكننا مامرسة تقنيات 

التنفس وغريها من التامرين املهدئة. وميكننا الشعور عىل نحو أفضل من خالل تحقيق مواهبنا، ونقاط قوتنا، ومن خالل اإلدراك أننا 

سبق وأن تخطينا صعوبات املايض وميكننا تكرار ذلك مرة أخرى. نتعلم يف الغناء إىل الذئاب تلك املهارات من خالل خوض التجربة يف 

ورشة العمل – باإلضافة إىل قضاء وقتا ممتعا. 

قم بالنشاط 1: املقدمات )صفحة 14(، بدءا ب »يشري امليرس إىل صورتني ألطفال يغنون وذئاب تعوي«. مراجعة القسم بكامله حتى أسفل 

الصفحة. )40 دقيقة(

**

http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions
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مسار التطور/ التاريخ: تطور دليل امليرس الحايل من دراسة بحثية أجريت يف عام 2013 مع أطفال يف زمبابوي بشأن تأثري العنف 	. 

والخوف يف حياتهم. جمع أحد املتخصصني من تلك الدراسة، الدكتور جوناثان براكارش، املداخالت من جميع أنحاء العامل قبل تطوير دليل 

امليرسين بدعم من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.

ميزات ورشة العمل: و. 

تعترب ورشة العمل جزءا ال يتجزأ من املجتمع. فهي إما جزء من برنامج أكرب لتعزيز املجتمع/ بناء السالم، أو أنها مبادرة تتعاون 	 

مع آليات اجتامعية قامئة، كلجان حامية الطفل، إلنشاء حوار بني األطفال والبالغني ذوي النفوذ بشأن القضايا الرئيسية التي تثري 

الخوف وتسبب الضعف لدى األطفال. يتميز نجاح الورشة عندما يكون األطفال جزءا من مجموعات أو نوادي مستمرة، حيث 

أن هناك أنشطة مخطط لها ينبغي أن تتم قبل ورشة العمل وبعدها لتعزيز ما تعلمه األطفال ومساعدتهم عىل العمل مع 

البالغني إلحداث تغيريات إيجابية يف حياتهم. )امللحق 2(

تستخدم ورشة العمل الفن والدراما والرقص واملوسيقى واأللعاب - وقبل كل يشء - خيال املشاركني لتعليمهم كيفية تعزيز 	 

مرونتهم وإيجاد طرق فعالة لتغيري وضعهم أو االستجابة بطريقة يتكيفون فيها مع الواقع الذي قد ال يتغري عىل الفور.

قم بالنشاط 8: املكان اآلمن بداخلنا )الصفحة 29( عندما تصبح الحياة صعبة، نحن جميعا بحاجة إىل اللجوء إىل مكان آمن )20 دقيقة( 

مالحظة: إذا كان هناك وقت لنشاط واحد فقط، ميكنكم استبدال النشاط 13: شجرة الكنز )الصفحة 40(.

الغناء إىل الذئاب قابل للتكيف عرب الثقافات، ويتم تشجيع امليرسين عىل خلق جوا من التفاعل داخل ورشة العمل عرب دمج 	 

األغاين والرقصات الخاصة ببلدهم أو منطقتهم. يتم استقبال املشاركني بجو من الرقص عىل أنغام موسيقى وأغاين محلية. من 

املمكن تغيري بعض الكلامت أو العبارات يف ورشة العمل للتكيف مع الثقافة املحلية.

ترتكز منهجية  الغناء إىل الذئاب عىل نظام الوحدات، حيث ميكن أن يتم تنظيم ورشة عمل خالل 3 أيام كاملة أو 6 أيام )نصف 	 

يوم(. عىل سبيل املثال، مرة واحدة يف األسبوع. كام تتميز هذه الورشة بعملية رصد وتقييم مدمجة.

وبهدف الحفاظ عىل الجودة، تتطلب كل ورشة عمل وجود اثنني إىل ثالثة ميرسين، بحيث يكون واحد منهم الشخص املرجع 	 

محليا )املسؤول عن املتابعة(. وينبغي تدريب امليرسين قبل تنفيذ الغناء إىل الذئاب.

الجزء الثاني: إلهامي / تجريبي )اختياري(
وفيام ييل عينة من األنشطة التي تحقق أكرب قدر من الوقع والتأثري. ميكن استخدامها بشكل انتقايئ، من دون أي ترتيب تسلسيل. تكرار 

متارين التنفس من امللحق 1. إفساح املجال أمام املشاركني للتعبري عن ارائهم والدروس املتعلّمة/عام اختربوه يف نهاية كل مترين. إضافة 

املزيد من املعلومات، عند االقتضاء، عن أهمية النشاط املحدد يف سياق ورشة العمل.

قم بالنشاط 13: شجرة الكنز )الصفحة 40( يظهر التغيري واضحا إذ يدرك املشاركون من اآلن وصاعدا الخري الذي بداخلهم والذي ليس 

بإمكان أحد سلبه منهم )40 دقيقة(.

قم بالنشاط 9: املربعات األربعة )الصفحة 30( تكمن أھمیة هذا النشاط يف املساعدة علی الحد من مخاوفنا من أجل عیش حیاة أقل 

توترا واتخاذ قرارات أفضل )60 دقیقة(.

قم بالنشاط 17: لعبة املساعدين )صفحة 48( )بعض املقتطفات( هذا أمر بالغ األهمية ألنه غالبا ما ينعزل األشخاص عند اختبارهم 

الخوف و/أو العنف بدال من االتحاد معا. من املهم جدا تحديد األشخاص/الجهات التي بإمكاننا اللجوء إليهم يف ظل األزمات )15 دقيقة(.

قم بالنشاط 19: خطوات صغرية صعودا نحو الجبل )صفحة 52( )الجزء 1 فقط( قد يصاب األشخاص باإلحباط بسبب مشاکلھم أو 

أوضاعھم الحیاتیة، فيشعرون بالعجز التام. انهم بحاجة اىل تعلّم تقنيات تخولّهم من تجزئة املشاكل التي قد تبدو مستحيلة بهدف 

التحكم بها والسيطرة عليها )15 دقيقة(.

االختتام: امللحق 1: متارين التنفس والتأريض )صفحة 60( أضف وصفا موجزا للمالحق. تخصيص الوقت لألسئلة.
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توجيهات إضافية بشأن 
الرصد والتقييم

يوفر هذا القسم املزيد من التوجيه للميرسين الذين ينفذون خطة الرصد والتقييم الخاصة بالغناء إىل الذئاب )امللحق 7(. الرجاء قراءة 

امللحق 7 من دلیل املیرس قبل مراجعة إرشادات للرصد والتقییم اإلضافية.

تعليمات استخدام جدول إدخال البيانات
تشمل خطة الرصد والتقييم استبيانا تقييميا مكون من 20 بندا يستكمله املشاركون يف ثالث مراحل مختلفة: )1( مبارشة قبل ورشة العمل 

)تقييم ما قبل الورشة(؛ )2( مبارشة بعد ورشة العمل )التقييم األول بعد ورشة العمل(؛ و )3( 3 أشهر بعد ورشة العمل )التقييم الثاين ما 

بعد الورشة(. 

أما جدول إدخال البيانات فهو عبارة عن مصنف إكسيل مصمم ملساعدة امليرسين عىل تسجيل ردود املشاركني عىل استبيان التقييم 

وتلخيصها.

تم تصميم مصنف إكسيل لقياس التغيري فقط عىل املستوى التجميعي؛ أي أنه يتم قياس التغيريات عىل مستوى املجموعة واملجموعة 

الفرعية - وليس بشكل فردي. وتشمل املجموعات الفرعية الجندر )ذكر وأنثى( والفئات العمرية )8-12 سنة، 13 سنة فام فوق(.

اإلرشادات الالزمة الستخدام مصنف إكسيل
قم بتنزيل ملف إكسيل من http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions. احفظ هذا امللف 

عىل جهاز الكمبيوتر لبدء التعديل. اتبع طريقة التسمية هذه عند الحفظ: البلد-املنطقة-اسم امليرس.

 )COUNTRY NAME_COMMUNITY NAME_FACILITATOR NAME.xls(

هناك أربع عالمات تبوبيب أو أوراق عمل إضافية يف املصنف )باإلضافة إىل التبويب الخاص باإلرشادات(. انقر عىل عالمات التبويب يف 

أسفل املصنف للتنقل بينها. يتم تخصيص التبويب 2 و 3 و 4 إلدخال إجابات كل مشارك قد أكمل التقييم. يجب استخدام التبويب 2 

لتسجيل ردود التقييم ما قبل ورشة العمل، والتبويب 3 لتسجيل ردود التقييم ما بعد الورشة مبارشة، والتبويب 4 لتسجيل ردود التقييم ما 

بعد ورشة العمل بثالثة أشهر.

كل صف يف التبويب 2 إىل 4 خاص بكل مشرتك، يف حني أن كل عمود يتوافق مع عنرص واحد / سؤال. أدخل ردود املشاركني واحدة تلو 

االخرى. أوال، يف عمود »الجندر«، دّون ما إذا كان املشارك ذكرا أم أنثى؛ استخدام »M« للذكور و«F« لإلناث. أدخل عمر املشارك يف العمود 

الخاص ب »العمر«. ثم أدخل رد كل مشارك عىل كل سؤال يف العمود املقابل. أدخل فقط 0 أو 1 )مراجعة التعليامت الخاصة بوضع 

النقاط(. إذا مل يجب أحد املشاركني عىل سؤال معني، أدخل 0 يف الخلية املقابلة. بعد إدخال جميع ردود املشارك األول، انتقل إىل املشارك 

التايل وكرر هذه العملية. اتبع هذه العملية لكل تبويب من 2 إىل 4.

مالحظة: يتم إدخال البيانات يف الخاليا الزرقاء فقط.

سوف تظهر البيانات التي تم إدخالها يف عالمات التبويب من 2 إىل 4 تلقائيا يف التبويب 5 الذي يحتوي عىل ملخص البيانات:

الدميوغرافيات - إجاميل عدد املشاركني، مجموع املشاركني من الذكور واإلناث، مجموع املشاركني حسب الفئات العمرية	 

متوسط النقاط لكل سؤال )األسئلة من 1 إىل 20( يف التقييم ما قبل ورشة العمل وما بعدها	 

http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions.
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/singing-lions.
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متوسط مجموع النقاط لكل استبيان )تقييامت ما قبل ورشة العمل وما بعدها(	 

متوسط مجموع النقاط حسب الجندر	 

متوسط مجموع النقاط حسب الفئة العمرية	 

متوسط نقاط النتائج الوسطى )مراجعة حساب النقاط النهائية والتفسريات يف امللحق 7، الصفحة 71 من الدليل(	 

متوسط نقاط األسئلة الخاصة باكتساب املعرفة واملهارات )مراجعة حساب النقاط النهائية والتفسريات يف امللحق 7، الصفحة 	 

71 من الدليل(

متوسط نقاط األسئلة الخاصة بالسلوك مراجعة حساب النقاط النهائية والتفسريات يف امللحق 7، الصفحة 71 من الدليل(	 

.singingtothelions@crs.org ينبغي عىل امليرسين الذين يستخدمون هذه األداة إرسال املصنفات املكتملة إىل

إرشادات لقياس التغيير على المستوى الفردي
ولتسهيل التنفيذ، تهدف خطة الرصد والتقييم إىل قياس التغيري عىل املستوى الكيل )املجموعة(. لهذا السبب، ال يُطلب من املشاركني 

كتابة أسامءهم عىل استامرات التقييم )استامرة التقييم يف امللحق 8 من الدليل(. وميكن للميرسين الراغبني يف قياس التغيري عىل املستوى 

الفردي أن يطلبوا من املشاركني كتابة أسامءهم يف أعىل استامرة التقييم. كام ميكن للميرسين الذين ال يرغبون بالكشف عن هوية 

املشاركني أن يخصصوا رمزا خاصا لكل مشارك. لتكييف جدول إدخال البيانات )مصنف إكسيل املشار إليه أعاله( لقياس التغيري الفردي، 

أضف عمودا خاصا برموز تعريف املشاركني يف كل من التبويب 2 و 3 و 4 عىل ميني عمود »الجندر«. يف هذا العمود الجديد، أدخل اسم 

املشارك أو رمز التعريف الخاص به  باإلضافة إىل الردود التابعة له.

قياس األهداف مع معايير القياس المصادق عليها
تم تصميم خطة الرصد والتقييم )امللحق 7 من الدليل( لقياس التغيريات الحاصلة عىل مستوى املعرفة ومهارات املشاركني )النتائج( 

وسلوكياتهم )النتائج الوسطى(. إن التغيريات ذات الصلة باألهداف االسرتاتيجية للتدخل- الحد من التوتر، والثقة بالنفس، واألمل، 

والكفاءة الذاتية، والشعور بالدعم، والقدرة عىل الصمود )مراجعة الرسم 1 أدناه( -هي بنى معقدة بحيث يكون قياسها غري مناسبا 

لحجم التدخل والوقت املخصص له.

الرسم 1: إطار النتائج الخاص بالغناء إىل الذئاب

الهدف
 )مرونة أكرب(

األهداف االسرتاتيجية 
 )تحسني الرفاه(

النتائج الوسطى 
)تحسني السلوك(

النتائج  
)املعرفة واملهارات(

يعرف األطفال إىل من 

يلجؤون  يف قلب األزمة

يعي األطفال عواقب 

العنف

يستطيع األطفال 
تحليل املشاكل يف 

حياتهم بشكل مستقل 
وإيجاد حلول لها

يعرف األطفال تجزئة 
املشاكل الكبرية وتحويلها 

إىل مهام صغرية

يحدد األطفال نقاط 

قوتهم وسامتهم 

اإليجابية

يغري األطفال نظرتهم 

السلبية تجاه أنفسهم

يتعلم األطفال تقنيات 
التهدئة الذاتية

ميارس األطفال تقنيات 
التهدئة الذاتية إلدارة 

الضغوطات الناتجة عن 
الخوف والعنف 

يطلب األطفال الدعم 
من االّخرين حني 
يواجهون التحديات

يتعرض األطفال 
لضغوط أقل عند 
مواجهتهم أوضاعا 

مخيفة وعنيفة

يتمتع األطفال بثقة 
أكرب بالنفس، وبحس 

أكرب من الكفاءة الذاتية 
واألمل

يشعر األطفال بدعم 
أكرب من قبل العائلة 

واملجتمع

يكتسب األطفال 
مرونة أكرب عند مواجهة 

العنف والخوف يف 
حياتهم

1234
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عىل امليرسين الراغبني يف تطوير نظام رصد وتقييم أكرث متانة ملعالجة األهداف االسرتاتيجية، توظيف مقيمني مدربني واالعتامد عىل 

جداول معتمدة خارجيا. وفيام ييل بعض املقاييس املقرتحة التي تم النظر فيها خالل إنشاء الغناء إىل الذئاب. انقر عىل الروابط التالية 

للحصول عىل معلومات حول كل مقياس. هذه ليست قامئة شاملة، إمنا هي نقطة انطالق للميرسين الراغبني يف استكشاف عمليات رصد 

وتقييم مكثفة.

رصد االضطرابات العاطفية املرتبطة بالقلق لدى الطفل 	 

مقياس قلق األطفال املنقح 	 

استبيان تأقلم األطفال	 

مقياس روزنربغ لتقدير الذات	 

املقياس العام للكفاءة الذاتية 	 

مقياس أمل األطفال	 

مقياس مرونة األطفال والشباب 	 

استبيان الرتكيز الذهني ذات الجوانب الخمس	 

الردود عىل استبيان اإلجهاد - العنف	 

ميكن للمستخدمني التابعني لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية والعاملني يف الغناء إىل الذئاب االستعانة مبقياس احرتام الذات، ومقياس فعالية 

الذات، ومقياس األمل، وقياس مرونة األطفال والشباب املتوفرين يف ملخص تدابري الحامية عىل نظام sharepoint. ينبغي عىل مستخدمي 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية االتصال بالفريق املسؤول عن عملية الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم للحصول عىل مزيد من املعلومات 

والدعم.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11091931
www.mhs.com/product.aspx?gr=edu&prod=rcmas2&id=overview
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3JTj7ubOAhXJKB4KHQIQDYsQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fsummit.sfu.ca%2Fsystem%2Ffiles%2Firitems1%2F6875%2Fb1774989x.pdf&usg=AFQjCNHt8i78YX-xHFHnADuZuYceRT1DlA&sig2=X78CG-7xExrINKrY2BdHeQ
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11091931
http://www.midss.org/content/general-self-efficacy-scale-gse
https://jpepsy.oxfordjournals.org/content/22/3/399.full.pdf
http://www.resilienceproject.org/research/resources/tools/33-the-child-and-youth-resilience-measure-cyrm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21586480
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/stressandcoping/rsq/
https://global.crs.org/worldwide/us/headquarters/protectionmeasures/SitePages/Home.aspx
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يرافق هذا امللحق الغناء إىل الذئاب: دليل امليرس للتغلب عىل الخوف والعنف يف حياتنا، وهو دليل 

ميكّن امليرسين ملساعدة األطفال والشباب عىل تطوير املهارات الالزمة لحل أثر العنف وسوء املعاملة 

يف حياتهم والشفاء منها.


