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تلخيص وإعداد  -د .محمود صبحي سعيد

تعتبر تقنية " "Critical incident stress debriefingالصيرورة الوقائية األكثر شيوعيا في أدبيات علم
النفس للتدخل مع األشخاص بعد تجربة صادمة .هذه التقنية وضعها ميشيل) ، (1983وهو عضو في برنامج
خدمات الطوارئ الصحية ،التابع لجامعة مريالند بلتيمور كاونتي ،حيث أصدر كتابا اختص بالطوارئ
وردود األفعال النفسية في حاالت الطوارئ ،حمل اسم " ."Emergency Response to Crisisعمل
ميتشيل سيكولوجيا مرافقا لرجال اإلطفاء وتخصص في التدخل وقت األزمات ،حيث تدخل في بداية طريقه
مع مصدومي الطائرة التي تحطمت في سنة  1978في سان دييجو.
 CISDهي تقنية وضعت تحديدا للتعامل مع أشخاص يعملون في خدمات الطوارئ ,الحقا تم تعديلها لتصبح
مالئمة للتدخل مع مجموعات أخرى تعرضت لتجارب صادمة ،مثل الناجون ،المنقذون ,ومجموعات زمالء
العمل الذين ساعدوا في الموقع ولم يتضرروا مباشرة ,وكذلك األطفال الذين تعرضوا لتجارب صادمة
مختلفة.
الحظ ميتشل ( )1983أنه يوجد أشخاص يعملون في خدمات الطوارئ يتمتعون بالقدرة على مواجهة أحداث
صادمة متكررة ،لكن في أحداث معينة كانت تبعث على ظهور ردود فعل انفعالية حادة عندهم ،التي كانت
تحد من أدائهم خالل الحدث وبعده .بعض من تلك الحوادث كان موت رفيق ،كوارث مع أطفال ،او بحاالت
التماهي القصوى مع المتضررين.

األهداف األساسية لـ  CISD -كانت ،حماية عاملي الطوارئ ودعمهم ،التخفيف من ظهور اضطرابات كرد
فعل غير طبيعي على الحدث ،والتي تبدد الزمن والطاقات وتمس بمستوى األداء المرتبط بالعمل وتؤثر سلبا
على العالقات داخل األسرة.
أشار ميتشل ( )1983في األصل إلى استعمال التقنية بعد  72-24ساعة من الحدث الصادم ،لكنه أدرك سريعا
ونبّه أنه من المستحسن إتباع المرونة في مسألة الوقت ،وأكد على ضرورة استعمالها من قبل مهنيين عاملين
أصر على استعمالها شريطة أن تكون جزءا من تدخل عالجي متكامل ،وأالّ تستعمل
في الصحة النفسية .كما
ّ
بمفردها.
المقصود بالتدخل المتكامل:
 )1إعطاء معلومات للمهنيين عن الحادثة وأسبابها ،وقد
أطلق عليها ميتشل اسم" معلومات وقائية".
 )2تزويد معلومات عن ماهيّة القلق وأسبابه وعالجه.
 )3تقديم دعم في زمن الحادثة.
 )4متابعة المنتفعين  (.Follow-upينهى عن التدخالت
لمرة واحدة).
 )5تدخل أسري مرافق.

 CISDصيرورة من سبع مراحل تستغرق من  2-3ساعات.
المرحلة األولى :والتي تأخذ أسم "المرحلة اإلعدادية" ,تتم مناقشة دستور المجموعة وقوانينها ،كذلك ماهيّة
عملية التفريغ والتشديد على أهميتها .يتم تشجيع أفراد المجموعة على االشتراك بدءا بعمل بيئة آمنة .يقوم
المرشد بالشرح والتشديد على أن اللقاء ليس لهدف انتقاد ما جرى خالل الحدث ،بل لتجربة مفيدة يتس ّنى من
خاللها للمشتركين التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم والتّعلم من تجاربهم المختلفة.
المرحلة الثانية :وهي "مرحلة األعمال" ,يتم فيها وصف ما حدث ونوعية التجربة والدور الذي تمثّل أثناء
الحدث .تبادل المعلومات بهذا الشكل يساعد على توضيح طبيعة وتسلسل األحداث ،وفي محو وحذف كل ما
هو مزيّف وافتراضي أو دخيل على كل ما هو حقيقي وواقعي.
المثال التالي يوضح ما ذكر من خالل تدخل عالجي مع امرأة في األربعين من عمرها ،من مدينة الخليل،
كانت تعاني فكرا سلبيا ،نتيجة حدث صادم مرت به مع ابنها البالغ من العمر أربعة عشر عاما .حيث كانت
تقول لنفسها بأنها ليست أ ّما ،ألنه عندما كان الجنود اإلسرائيليون يطلقون النار عليهما ،كان ابنها هو الذي
يقوم بحضنها وحمايتها وليس العكس .أما بعد عملية التدخل فقد تذكرت أنها كانت تقاومه محاولة بذلك
احتضانه وحمايته من الرصاص .تذ ّكرها أدى إلى تخليها عن الفكرة السلبية ،التي كانت تقيدها وتوترها،
وطرأ تغير إيجابي عليها وفي نفسيتها.
"مرحلة األفكار" ,يطلب من كل فرد أن يذكر ماذا كان فكره المسيطر في زمن الحدث.
المثال التالي يوضح ما ذكر من خالل تدخل عالجي مع فتاة تبلغ الرابعة عشرة من العمر ،من سكان مدينة
الناصرة ،سيطرت عليها فكرة الموت الحتمي نتيجة تعرضها إلصابة بالغة في رأسها جراء سقوط شباك
غرفة في المدرسة عليها .التدخل النفسي تمحور في إعالء الوعي لديها ،ومساعدتها على تغيير الفكر
المسيطر المؤذي ،إلى فكر واقعي وإيجابي أدى إلى الشعور باالرتياح وتخفيف حدة المعاناة.

"مرحلة ردود الفعل" ,تعتبر المرحلة األقوى من ناحية انفعالية ,يسأل فيها األفراد ,ما هي العناصر أو
ي من هذه المشاهد كان من
المشاهد التي كان لها أثر أكبر عليهم ,والتي تتسبّب في ضيق نفسي عندهم ,ومع أ ّ
الصعب التعايش بعد انتهاء الحدث.
فيما يتعلق بالمشهد الصعب استمرارا لحادثة الفتاة ،فإن ّ
تلطخ وجهها بالدماء والذي أعاق الرؤية لديها كان هو
األصعب للتعايش معه.
"مرحلة العوارض" ,يطلب الحديث عن العوارض التي ظهرت أثناء الحدث ,جسمانية كانت أو نفسية.
الجسمانية تتمثل في عدم القدرة على الحركة جزئيا أو كليا ،والشعور بارتفاع ملحوظ لحرارة الجسم ،الشعور
سة أخرى .أما النفسية فتتمثل في خوف شديد يعيق القيام بأي
بالوهن ،الضعف ،فقدان السمع أو ضعف حا ّ
شيء ،توتر وقلق داخليين وشديدين لدرجة التجمد ،ضبابية تعم الداخل الذي ال يستطيع إدراك أي شيء،
الشعور في الخروج عن الكون والتواجد في مكان آخر ،شعور باالغتراب عن الشخصية وكأن هذه الشخصية
صه وغريبة عنه.
ال تخ ّ
"مرحلة التعلّم" ,يتم عرض وتوضيح لما هي ردود الفعل الطبيعية على القلق ,تعليم أدوات مفيدة للتقليل من
حدّة القلق ,تساعد في تسريع الشفاء.
"مرحلة النهاية" وهي األخيرة ,يتم فيها تلخيص ما حدث ،وطرح أسئلة أو معضالت برزت وبقيت مفتوحة,
ثم االنتهاء إلى مداخالت أخيرة وعرض النتائج.
فيما يتعلق بالمعضالت في مرحلة النهاية ،فقد يتبادر لبعض المهنيين بأن على المهني امتالك القدرة لإلجابة
على جميع التساؤالت ،وإالّ كان محرجا أمام المجموعة ،هذا المنطق خاطئ وغير واقعي بتاتا من حيث
المبدأ ،فالمهني إنسان متخصص يعرف قدر ما استطاع اكتسابه ،ومن جهة أخرى فمن المشروع جدا طرح
تساؤالت دون حلول ،واالكتفاء بعرضها ودراستها وتركها للمستقبل إلى حين معرفتها وتطبيقها الحقا.

The seven steps of Critical Incident Debriefing
1: Introductions
2: The facts about the experience
3: The thoughts during and after the experience
4: The sensory impressions and emotions
5: Teaching about normal symptoms
6: Discussing coping strategies, and future planning
7: Ending the session
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