وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
مركز المساعدة النفسية الجامعي
الأستاذة :بن يزار فريدة

بالتنسيق مع

األمانة العامة للجامعة
مصلحة الطب الشرعي

ينظـــــــــــم
يوم تكويني لفائدة أعوان األمن

آليات الدعم والتمكين
الميدانــي في حـــالة
األزمـــات

الديباجة:
الورشات:
الورشة التكوينية األولى :آليات الدعم الميداني
التوقيت09:12:00 :
الورشة التكوينية الثانية :آليات التمكين الميداني
16:30-13:30
مسؤولة اليوم التكويني:
د .بومعزة فتيحة
رؤساء الورشات التكوينية:
د .حافري زهية عنية
د .حمايدية علي
المتدخلون:
د .عزيز غنية
د .ذياب لبنى
د عدو عبد الحميد
د .لكحل عبد الرؤوف
أ .قوسم فاروق
أ .بوزيت يوسف
اللجنة التنظيمية:
د .بوفاسة صفية
د .جنون وهيبة
لتواصل مع المركز:
036.661.255
capusetif2@gmail.com

العقلية ،المحاوالت االنتحارية...الخ
وليست هذه الظواهر مقتصرة على الجامعة الجزائرية فقط،
فقد كشفت الوكالة الرسمية لإلحصائيات بشان التعليم العالي
في المملكة المتحدة أن الكثير من الطلبة يتناولون المخدرات
أو الكحول لمواجهة صعوبات الحياة الجامعية وتغيير أسلوب
ووتيرة التعلم وهي مشكلة عالمية ،ما دفع بالحكومة إلى
إنشاء مجموعات عمل تهدف إلى مرافقة الشباب خالل
السنوات األولى لما لها من تأثير على عملية التكيف مع
توفير الخدمات في مجال الصحة العقلية.
وعلى اعتبار أن تفاعل الطلبة بشكل مباشر يتم عبر ثالث
مستويات :المستوى األول يضم عمال اإلدارة ،المستوى
الثاني يضم األسرة التعليمية البيداغوجية ،المستوى الثالث:
يضم موظفوا وعمال الخدمات وفي مقدمتهم عمال األمن
الداخلي وهم الفئة األكثر احتكاكا بالطلبة نظرا لطبيعة عملهم
المتمثلة في الحفاظ على سالمة وامن أفراد األسرة الجامعية،
األمر الذي يضعهم في الخطوط األمامية في الظروف
العادية وفي وضعيات األزمات التي قد تحدث في أي مكان
وزمان داخل الحرم الجامعي .ما يحتم أن تكون ذات نوعية
حتى تتفادى الحوادث الخطيرة.
ونظرا لما سبق طرحه ارتأينا التدخل بشكل مباشر
وعملي مع فئة أعوان األمن لتدريبهم على بعض المهارات
العملية التي تتضمن أساليب وطرق التدخل في وضعية
األزمات .إدارة وتسير الضغوط ،التواصل والتعامل مع
الطلبة حسب متغير الشخصية .بما يتماشى وأهداف الوحدة
العلمية لمركز المساعدة النفسية الجامعي.

تعتبر الجامعة إحدى أهم البيئات االجتماعية والتعليمة
التي تسمح للفرد ببناء منظور شامل ومتكامل عن
اإلمكانيات والمهارات الشخصية بما يتناسب والوظيفة
المستقبلية.
في هذا السياق يشكل الطالب الجامعي المادة األولية للعملية
التعليمية ومخرجاتها ،وعليه العمل منذ التحاقه بالجامعة
لبلوغ غاياته المعرفية واالجتماعية ،احترام النظام العام
واالمتثال للقوانين الداخلية؛ وفي ذلك تنشأ عمليتي التأثير
والتأثر المتبادل بينه وبين نوعية الحياة في خضم هذه
البيئة ،وبالنتيجة تختلف هذه العمليات من حيث دوافعها
وانعكاساتها من طالب ألخر حسب المتغيرات الشخصية.
من ناحية أخرى ال تكاد تخلو الحياة الجامعية من الضغوط
األكاديمية ،النفسية ،االجتماعية واألمنية غيرها ،وهي
المتغيرات التي تستدعي تكاتف جميع أطراف الدعامة
البشرية داخل الجامعة للعمل معا على تحسين نوعية الحياة
لألسرة الجامعية ككل وللطلبة على وجه الخصوص،
وبالتالي تحقيق الهدف األسمى الذي أنشأت ألجله هكذا
مؤسسة.
وقد عرفت الجامعة الجزائرية بشكل عام ظروف استثنائية
صاحبت األزمة الوبائية العالمية (إجراءات وقائية :الحجر
الصحي ،التباعد االجتماعي ،ارتداء الكمامة ،التلقيح) وما
ترتب عنه من تغيير جذري في البرامج الدراسية ونوعيتها
ومحتواها وطرق تحصيلها (التعليم عن بعد ونظام
الدفعات) .كشفت هذه األخيرة عن صعوبة بالغة في عملية
التكيف على الصعيد الشخصي والمجتمعي ،ظهور
مشكالت سلوكية دخيلة على المحيط الجامعي كالعنف
اللفظي والجسدي ،تناول العقاقير واألدوية المهلوسة.
التحرش الجنسي ،االضطرابات

