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بعــض الحقــوق محفوظــة. هــذا املصنــف متــاح مبقتــى ترخيــص املشــاع اإلبداعــي »نســب املصنــف – غــر تجــاري – املشــاركة باملثــل 3.0 لفائــدة املنظــات 
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ومبقتــى هــذا الرتخيــص يجــوز أن تنســخوا املصنــف وتعيــدوا توزيعــه وتحــوروه لألغــراض غــر التجاريــة، وذلــك رشيطــة أن يتــم اقتبــاس املصنــف عــى النحــو 

املالئــم كــا هــو مبــن أدنــاه. وال ينبغــي يف أي اســتخدام لهــذا املصنــف اإليحــاء بــأن املنظمــة (WHO) تعتمــد أي منظمــة أو منتجــات أو خدمــات محــددة. وال 

يُســمح باســتخدام شــعار املنظمــة (WHO). وإذا قمتــم بتعديــل املصنــف فيجــب عندئــٍذ أن تحصلــوا عــى ترخيــص ملصنفكــم مبقتــى نفــس ترخيــص املشــاع 

اإلبداعــي ((Creative Commons licence أو ترخيــص يعادلــه. وإذا قمتــم برتجمــة املصنــف فينبغــي أن تدرجــوا بيــان إخــالء املســؤولية التــايل مــع االقتبــاس 

املقــرتح: »هــذه الرتجمــة ليســت مــن إعــداد منظمــة الصحــة العامليــة (املنظمــة (WHO)). واملنظمــة (WHO) غــر مســؤولة عــن محتــوى هــذه الرتجمــة أو 

دقتهــا. ويجــب أن يكــون إصــدار األصــل اإلنكليــزي هــو اإلصــدار امللــزم وذو الحجيــة.«

ويجب أن تتم أية وساطة فيا يتعلق باملنازعات التي تنشأ يف إطار هذا الرتخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

االقتبــاس املقــرتح: املعالجــة املطــورة للمشــكالت: املســاعدة النفســية الفرديــة للبالغــن املترضريــن مــن الضيــق يف املجتمعــات املعرضــة للمحــن. منظمــة الصحــة 

.(WHO/MSD/MER/16.2.Rev.1) 2018 ،العامليــة، تجربــة ميدانيــة عامــة، نســخة 1.1، 2018. جنيــف: منظمــة الصحــة العامليــة

CC BY-NC-SA 3.0 IGO :ترخيص

http://apps.who.int/iris بيانات الفهرسة أثناء النرش. بيانات الفهرسة أثناء النرش متاحة يف الرابط

املبيعــات والحقــوق والرتخيــص. لــرشاء مطبوعــات املنظمــة (WHO) انظــر الرابــط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديــم طلبــات االســتخدام التجــاري 

http://www.who.int/about/licensing واالستفســارات الخاصــة بالحقــوق والرتخيــص انظــر الرابــط

مــواد الطــرف الثالــث. إذا كنتــم ترغبــون يف إعــادة اســتخدام مــواد واردة يف هــذا املصنــف ومنســوبة إىل طــرف ثالــث، مثــل الجــداول أو األشــكال أو الصــور فإنكــم 

تتحملــون مســؤولية تحديــد مــا إذا كان يلــزم الحصــول عــى إذن إلعــادة االســتخدام هــذه أم ال، وعــن الحصــول عــى اإلذن مــن صاحــب حقــوق املؤلــف. ويتحمــل 

املســتخدم وحــده أيــة مخاطــر لحــدوث مطالبــات نتيجــة انتهــاك أي عنــر ميلكــه طــرف ثالــث يف املصنــف.

بيانــات عامــة إلخــالء املســؤولية. التســميات املســتعملة يف هــذا املطبــوع، وطريقــة عــرض املــواد الــواردة فيــه، ال تعــر ضمنــاً عــن أي رأي كان مــن جانــب املنظمــة 

(WHO) بشــأن الوضــع القانــوين ألي بلــد أو أرض أو مدينــة أو منطقــة أو لســلطات أي منهــا أو بشــأن تحديــد حدودهــا أو تخومهــا. وتشــكل الخطــوط املنقوطــة 

عــى الخرائــط خطوطــاً حدوديــة تقريبيــة قــد ال يوجــد بعــد اتفــاق كامــل بشــأنها.

 ،(WHO) كــا أن ذكــر رشكات محــددة أو منتجــات جهــات صانعــة معينــة ال يعنــي أن هــذه الــرشكات واملنتجــات معتمــدة أو مــوىص بهــا مــن جانــب املنظمــة

تفضيــالً لهــا عــى ســواها مــا مياثلهــا يف الطابــع ومل يــرد ذكــره. وفيــا عــدا الخطــأ والســهو، متيــز أســاء املنتجــات املســجلة امللكيــة باألحــرف االســتهاللية (يف 

النــص اإلنكليــزي).

وقــد اتخــذت املنظمــة (WHO) كل االحتياطــات املعقولــة للتحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املطبــوع. ومــع ذلــك فــإن املــواد املنشــورة تـُـوزع دون أي 

ضــان مــن أي نــوع، ســواء أكان بشــكل رصيــح أم بشــكل ضمنــي. والقــارئ هــو املســؤول عــن تفســر واســتعال املــواد. واملنظمــة (WHO) ليســت مســؤولة 

بــأي حــال عــن األرضار التــي قــد ترتتــب عــى اســتعالها.
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مقدمة

يعيــش عــرشات املاليــن مــن النــاس حــول العــامل يف ظــروف بالغــة الصعوبــة ويعانــون عاطفيــاً. ويعيــش العديــد مــن األشــخاص يف فقــر مزمــن ويعانــون مــن 

املصاعــب يف أحيــاء شــعبية فقــرة يف املــدن ومــن حــاالت إنســانية طارئــة طويلــة األمــد أو يف مخيــات للنازحــن. وقــد يعانــون مــن فقــدان األرسة واألصدقــاء 

وســبل العيــش ويواجهــون ضغوطــات شــديدة مثــل حــاالت املــوت العنيــف والعنــف الجنــي أو فقــدان األقــارب؛ ويعيشــون غالبــاً يف مجتمعــات تفتقــد لألمــن 

وللخدمــات األساســية وفــرص أســباب العيــش. ويســتخدم تعبــر »املحنــة« عــادة للداللــة عــى الظــروف الصعبــة املاثلــة. والنــاس الذيــن يعانــون مــن املحــن 

هــم أكــر عرضــة لإلصابــة مبشــكالت الصحــة النفســية واملشــكالت االجتاعيــة. كــا أنهــم يصبحــون أكــر عرضــة يف حــال كانــوا متأثريــن بالضيــق. ونتيجــة لذلــك 

ينبغــي توفــر نطــاق دعــم صحــة نفســية ودعــم نفــي اجتاعــي مبــا يف ذلــك التدخــالت النفســية؛ إال أن هــذه التدخــالت قلــا تكــون متاحــة للمحتاجــن إليهــا.

وتســتجيب منظمــة الصحــة العامليــة مــن خــالل هــذا الدليــل لطلبــات الزمــالء حــول العــامل الذيــن يســعون لإلرشــاد حــول التدخــالت النفســية للنــاس املعرضــن 

للمحــن. ويــويص »برنامــج العمــل لــرأب الفجــوة يف الصحــة النفســية« مبجموعــة مــن التدخــالت النفســية والدوائيــة يقدمهــا مقدمــو الرعايــة غــر املختصــن. 

فيــويص الرنامــج، عــى ســبيل املثــال بالعــالج املعــريف الســلويك والعــالج النفــي القائــم عــى العالقــات بــن األشــخاص لعــالج االكتئــاب لــدى البالغــن. ويوجــد يف 

معظــم البلــدان اختصاصيــون يف الصحــة نفســية يفــرتض بهــم تقديــم هــذه التدخــالت النفســية، غــر أن هــؤالء االختصاصيــن نادريــن وغــر مدربــن يف الغالــب 

عــى العــالج الســلويك املعــريف والعــالج النفــي القائــم عــى العالقــات بــن األشــخاص. هنــاك حاجــة لتطويــر تدخــالت نفســية بصيغــة مبســطة ميكــن تعلّمهــا 

برسعــة ليــس مــن قبــل املختصــن فحســب بــل أيضــاً مــن قبــل األشــخاص غــر املختصــن بالصحــة النفســية. نشــر إىل هــذه التدخــالت املبســطة والقابلــة للتوســع 

عــى أنهــا »تدخــالت نفســية منخفضــة الحــدة«، إذ أن القيــام بهــا يتطلــب اســتخدام مــورد بــرشي غــر مختــص. وهــذا يعنــي أنــه تــم تعديــل التدخــل الســتخدام 

مــوارد أقــل مقارنــة مــع التدخــالت النفســية التقليديــة. ميكــن لألشــخاص الذيــن ســبق أم مل يســبق لهــم التــدرب عــى الرعايــة يف مجــال الصحــة النفســية أن 

يقدمــوا بفعاليــة أشــكاالً ذات مســتوى منخفــض الحــدة مــن العــالج الســلويك املعــريف والعــالج النفــي القائــم عــى العالقــات بــن األشــخاص طاملــا أنهــم يخضعــون 

للتدريــب واإلرشاف. إضافــة إىل ذلــك، ميكــن للنــاس الــذي تعرضــوا ملســتويات شــديدة مــن االكتئــاب أن يســتفيدوا مــن التدخــالت املنخفضــة الحــدة.

يصــف هــذا الدليــل التدخــل النفــي املنخفــض الحــدة املســمى بـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« للبالغــن املترضريــن مــن الضيــق يف املجتمعــات املعرضــة 

للمحــن. لقــد تــم تغيــر جوانــب العــالج الســلويك املعــريف لتكــون مجديــة يف املجتمعــات التــي ال تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن املختصــن. ولضــان االســتخدام 

األفضــل، تــم تطويــر التدخــل بحيــث ميكنــه مســاعدة النــاس ممــن لديهــم اكتئــاب، قلــق، وضغــط نفــي، ســواء تعرضــوا أم مل يتعرضــوا ملحنــة ســببت هــذه 

املشــكالت. وميكــن أن يتــم تطبيقهــا لتحســن جوانــب الصحــة النفســية والرفــاه النفــي االجتاعــي بغــض النظــر عــن شــدة املشــكالت التــي يعــاين منهــا النــاس.

لقــد تــم التأكيــد عــى أهميــة »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« مــن خــالل تجــارب مســتقلة خاضعــة للمراقبــة وتســتخدم العينــات العشــوائية يف كل مــن باكســتان 

 . وكينيا

آمــل أن تســتخدم هــذا الدليــل، بعــد القيــام بالتكييــف الــرضوري وفقــاً لســياقك، وأن تشــاركنا تغذيتــك الراجعــة بحيــث ميكــن أن نعــزز النســخ املســتقبلية مــن 

هــذا الدليــل.

الدكتور شيخار ساكسينا

مدير

إدارة الصحة النفسية وإساءة استخدام مواد اإلدمان

منظمة الصحة العاملية، جنيف.

مقدمة
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شكر وتقدير

تنسيق املرشوع
تــم تنســيق مــرشوع "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مــن قبــل مــارك فــان أومريــن مبوجــب توجيهــات مــن شــيخار ساكســينا (مديــر إدارة الصحــة النفســية 

وإســاءة اســتخدام مــواد اإلدمــان)

الكتابة واملفاهيم
متــت كتابــة هــذا الدليــل مــن قبــل كيتــي داوســون (جامعــة نيــو ســاوث ويلــز). كــا تــم صــوغ مفاهيــم "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مــن قبــل مــارك فــان 

أومريــن مــن منظمــة الصحــة العامليــة وريتشــارد بريانــت (جامعــة نيــو ســاوث ويلــز) وكيتــي داوســون (جامعــة نيــو ســاوث ويلــز) وميليســا هاربــر (منظمــة 

الصحــة العامليــة) وأليســون شــايفر (مؤسســة الرؤيــة العامليــة الدوليــة) وألفــن يت (جامعــة نيــو ســاوث ويلــز).

املراجعة
ــة  ــد الخدمــات النفســية واالجتاعي ــارون (معه ــه: نانــي ب ــي شــكلت األســاس ل ــم الت ــة املفاهي ــل و/أو وثيق ــة أســاؤهم مبراجعــة الدلي ــام األشــخاص التالي ق

والتدريــب)، بيــر باســن (اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر)، جوناثــان بيســون (جامعــة كارديــف)، دان تشيشــومل (منظمــة الصحــة العامليــة)، نرجــا تشــوداري 

ــة)،  ــات املتحــدة األمريكي ــم كويجــرز (الجامعــة الحــرة بأمســرتدام)، جــوان ابينج-جــوردان (ســياتل، الوالي ــوط املشــرتكة)، بي (ســانغاث)، راشــيل كوهــن (الخي

ســتيف فيــرش (االحتياجــات األساســية)، ميشــيل فونــك (منظمــة الصحــة العامليــة)، كلوديــا غارســيا مورينــو (منظمــة الصحــة العامليــة)، ســتيفن هولــون (جامعــة 

فاندربيلــت)، ســارب جوهــال (جامعــة مــايس)، ديــل جونــز (منظمــة الصحــة العامليــة)، لــن جونــز (كليــة الصحــة العامــة يف جامعــة هارفــارد)، مــارك جوردانــز 

ــدا)،  ــر (الجامعــة الحــرة بأمســرتدام)، روس كورســتي (أمســرتدام، هولن ــة) ، أنيــت كليبوي (شــبكة الصحــة TPO)، بريــت كيســيلباتش (منظمــة الصحــة العاملي

ــة الصحــة  ــا (منظم ــو دا جام ــتيانا نكوم ــز)، سيباس ــز هوبكن ــة جون ــوراي (جامع ــورا م ــا)، ل ــي، إيطالي ــي (رميين ــا مارين ــة أكســفورد)، أنيت ــك (جامع عائشــة مال

العامليــة)، بهافــا بوديــال (باكــو، أذربيجــان)، عاطــف رحمــن (جامعــة ليفربــول)، أليســون شــافر (مؤسســة الرؤيــة العامليــة)، ماريــان ســكيلبروورد (املفوضيــة 

ــوزا  ــو س ــرتدام ) رينات ــرة بأمس ــة الح ــيجرانديج (الجامع ــت س ــة)، ماري ــة العاملي ــة الصح ــيتويا (منظم ــارو س ــن(، يوت ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس

(جامعــة ســاو باولــو)، ويتــي تــول (جامعــة جونــز هوبكنــز)، بيــرت فينتيفوجيــل (املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن(، هيلينــا فرديــي (جامعــة 

كولومبيــا)، إنــكا وايســبيكر (الهيئــة الطبيــة الدوليــة)، فالــري ويســارد (جنيــف، ســويرسا)، تاغــي ياســامي (منظمــة الصحــة العامليــة)، بيــل يــويل (كنجــز كوليــج 

لنــدن) ودوغ .زاتزيــك (جامعــة واشــنطن).

كــا راجــع األشــخاص التاليــة أســاؤهم املــواد التدريبيــة املرافقــة ( متوافــرة عنــد الطلــب): نانــي بــارون (معهــد الخدمــات النفســية واالجتاعيــة والتدريــب)، 

نرجــا تشــودري (ســانغاث) ونينــا جوزيفويتــز (جامعــة تورنتــو).
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االختبار
اشــرتكت الجهــات التاليــة يف اختبــار "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مــن خــالل تجــارب الجــدوى والتجــارب النهائيــة الخاضعــة للمراقبــة التــي تســتخدم العينــات 

ــا؛ مجلــس مدينــة نــرويب؛ جامعــة نيــو ســاوث ويلــز؛ الجامعــة الحــرة بأمســرتدام؛ منظمــة الصحــة العامليــة  ــا: وزارة الصحــة يف كيني العشــوائية يف نــرويب، كيني

ومؤسســة الرؤيــة العامليــة.

كــا شــاركت الجهــات التاليــة يف اختبــار "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مــن خــالل تجــارب الجــدوى والتجــارب النهائيــة الخاضعــة للمراقبــة التــي تســتخدم 

العينــات العشــوائية يف بيشــاور- باكســتان، الخدمــات الصحيــة الحكوميــة يف بيشــاور KPK، مؤسســة بحــث مــن أجــل تطويــر االنســان، مستشــفى ليــدي ريدينــغ، 

جامعــة ليفربــول، جامعــة نيوســاوث ويلــز، الجامعــة الحــرة بأمســرتدام، منظمــة الصحــة العامليــة، واملركــز املتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة يف معهــد الطــب 

النفــي، راولبنــدي.

التمويل
مّولت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن مرحلة تطوير املفاهيم لهذا الدليل.

كــا دعــم "برنامــج التحديــات الكــرى كنــدا" مــع اعتــادات نظــرة مــن كل مــن "مؤسســة الرؤيــة العامليــة كنــدا" و"مؤسســة الرؤيــة العامليــة اســرتاليا" التجــارب 

العشــوائية، األوليــة والنهائيــة، الخاضعــة للمراقبــة يف نــرويب- كينيــا.

وكذلك قام "مكتب مساعدة الكوارث األجنبية" بتمويل التجربة العشوائية األولية الخاضعة للمراقبة يف بيشاور، الباكستان.

ــم والبحــث يف مجــال العــون اإلنســاين"  ــز التعل ــاء األزمــات اإلنســانية" (R2HC) التابعــة لشــبكة "تعزي وقامــت أيضــاً منظمــة "البحــوث يف مجــال الصحــة أثن

(ELRHA) بدعــم التجربــة العشــوائية النهائيــة الخاضعــة للمراقبــة يف بيشــاور، الباكســتان، وذلــك مــن خــالل التمويــل املقــدم لهــا مــن "دائــرة التنميــة الدوليــة" 

.(Wellcome Trust) ــدوق ويلكــم (DFID) وصن

إخراج الوثيقة
نتوجه بالشكر لديفيد ويلسون عى تحرير النص وجويل سميث عى األعال الفنية واليساندرو مانوتيش عى التصميم الجرافييك والتخطيط.

النسخة العربية
مولــت منظمــة الصحــة العامليــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية الرتجمــة إىل اللغــة العربيــة و الشــكر للســيد باســل ماشــوش – ســورية عــى ترجمــة الدليــل 

و الســيدة رابعــة البــاي– لبنــان عــى التنقيــح و التدقيــق و الشــكر أيضــاً لــكل مــن الدكتــور محمــد الشــاذيل (املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن – العــراق) 

ــاد يانــس (منظمــة الصحــة  ــا (منظمــة الصحــة العامليــة- جنيــف ) والدكتــور إي والســيدة زينــب حجازي(الهيئــة الطبيــة الدوليــة- لبنــان) والدكتــور فهمــي حن

العامليــة – ســورية) عــى مراجعــة النســخة العربيــة.

شكر وتقدير
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الفصل 1
متهيد

تدخل "املعالجة املطورة للمشكالت" 

يطبــق هــذا التدخــل النفــي املختــر للبالغــن مقاربــة نســميها "املعالجــة املطــورة للمشــكالت". حيــث تجــري جلســات التدخــل مــرة كل أســبوع ملــدة خمســة 

أســابيع، إضافــة إىل جلســتي تقييــم. وتكــون كل الجلســات فرديــة.1  ويســمح التدخــل بــإرشاك األرسة أو األصدقــاء يف حــال رغــب العميــل بذلــك. وتشــمل هــذه 

ــد (+) اســرتاتيجيات ســلوكية  ــق حــل املشــكالت) زائ ــة "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" (وتســمى أيضــاً مشــورة حــل املشــكالت أو املعالجــة عــن طري املقارب

محــددة. ومــن هنــا جــاء تعبــر "املعالجــة املطــورة للمشــكالت". ويهــدف هــذا الرنامــج مــن خــالل دمــج هاتــن االســرتاتيجيتن معــاً إىل معالجــة كلتــي املشــكلتن 

النفســيتن (عــى ســبيل املثــال: الضغــط النفــي والخــوف والشــعور بالعجــز)، واملشــكالت العمليــة، حــن يكــون ذلــك ممكنــاً، (مثــل مشــكالت املعيشــة والــراع 

داخــل األرسة وغرهــا).

ــه مختــراً، فــإن هــذا  وتهــدف "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" إىل الحــد مــن املشــكالت التــي يــرى العمــالء أنهــا موضــع قلــق بالنســبة إليهــم. ونظــراً لكون

التدخــل لــن يتنــاول كل الصعوبــات التــي قــد يواجههــا املــرء بعــد تعرضــه للمحــن. 2  ولذلــك فإنــه مــن األفضــل اســتخدامه إىل جانــب أشــكال الدعــم األخــرى 

املناســبة. وتصــف "املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتاعــي يف حــاالت الطــوارئ" الصــادر عــن اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــن 
الــوكاالت (2007) أشــكال الدعــم والخدمــات األخــرى ذات الصلــة املطبقــة يف حــاالت الطــوارئ. 3

وتعتــر "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مفيــدة ملجموعــة مــن املشــكالت العاطفيــة. وعــى الرغــم مــن أنهــا ال تشــمل تشــخيص االضطرابــات النفســية، إال أنهــا 

قــد تســاعد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات املــزاج و اضطرابــات القلــق.

سنســتخدم مصطلــح "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" عوضــاً عــن "مشــورة حــل املشــكالت" يف هــذا الدليــل، و ذلــك ألنــه مــن املحتمــل أن يواجــه العمــالء العديــد 

مــن املشــكالت التــي قــد يكــون مــن الصعــب حلهــا. عــى ســبيل املثــال، قــد ال يكــون لديهــم ســيطرة أو تكــون ســيطرتهم محــدودة عــى مشــكالت معينــة، مثــل 

حــاالت الحــرب والعنــف الطائفــي والفقــر املزمــن. ونأمــل أن يفهــم مقدمــو املســاعدة والعمــالء عــى حــد ســواء أن اســتخدامنا للمصطلــح "معالجــة" يعنــي أنــه 

عندمــا تكــون املشــكالت صعبــة الحــل قــد يبقــى هنــاك طــرق للتخفيــف مــن آثارهــا.

هــذا دليــل مرجعــي يُســتخدم مــع التدريــب وتحــت اإلرشاف. وهــو يتضمــن بروتوكــول تدخــل (امللحــق ز) يوجــه مقدمــي املســاعدة إىل كيفيــة تنفيــذ كل جلســة. 

ويتضمــن الدليــل وصفــا تفصيليــاً لــكل اســرتاتيجية وكيــف ميكنــك أن تعــرف عميلــك بهــا بأفضــل طريقــة ممكنــة. ومــع ذلــك، فــإن قــراءة الدليــل ليســت كافيــة 

لتعلــم االســرتاتيجيات. إن الطريقــة الوحيــدة لتتعلــم كيــف تكــون مقــدم مســاعدة باســتخدام هــذا الدليــل هــي مــن خــالل التدريــب العمــي واإلرشاف.

وينبغي أن يتضمن ذلك:

أ) تعلم مهارات املساعدة األساسية واسرتاتيجيات "املعالجة املطورة للمشكالت"؛

ب) مارسة هذه املهارات واالسرتاتيجيات من خالل لعب األدوار ومارسة دور العميل، و

ج) اإلرشاف الدوري عند وضع "املعالجة املطورة للمشكالت" موضع التنفيذ مع العمالء.

 1 منظمــة الصحــة العامليــة يف طــور اختبــار نســخة معالجــة جاعيــة مــن هــذا الدليــل، وســيطلق عليهــا "املعالجــة املطــورة للمشــكالت للمجموعــة"، وهــي مخصصــة للبالغــن أيضــاً. إضافــة إىل 

ذلــك، ســيتم تطويــر واختبــار نســخة لليافعــن.

 2 يف املجتمعــات التــي تحتــوي عــى مســتويات مرتفعــة مــن مشــكالت الكحــول أو اســتخدام مــواد اإلدمــان، قــد تحتــاج إىل اســتكال املعالجــة املطــورة للمشــكالت بتدخــالت موجــزة ذات 

صلــة بهــذا النــوع مــن املشــكالت.

 3 وفقــاً للمصطلحــات املســتخدمة يف إرشــادات اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــن الــوكاالت (2007)، تتضمــن املعالجــة املطــورة للمشــكالت "دعــم نفــي اجتاعــي مركــز" ( أي: املســتوى الثالــث 

مــن هــرم تدخــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــن الــوكاالت).
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من يستطيع استخدام هذا الدليل

يســتهدف هــذا الدليــل أ) املختصــن الذيــن مل يتدربــوا عــى هــذه التقنيــات مــن قبــل، ب) مجموعــة واســعة مــن األشــخاص غــر املتدربــن تدريبــاً اختصاصيــاً 

عــى رعايــة الصحــة النفســية (بــدءاً باألشــخاص الذيــن يحملــون إجــازة يف علــم النفــس لكــن بــدون تدريــب رســمي وإرشاف يف املشــورة إىل العاملــن االجتاعيــن 

وغرهــم مــن مقدمــي املســاعدة)، واملدربــن واملرشفــن عــى األشــخاص الذيــن يقدمــون "املعالجــة املطــورة للمشــكالت".

وقد يكون هذا الدليل لك إذا كنت:

1. تعمل يف منظمة تقدم املساعدة للناس املتأثرين باملحن؛

2. لديك دافع حقيقي ملساعدة اآلخرين وتعمل يف بيئة تُتيح لك متضية وقت كاف مع عمالئك؛

3. يفضل أن تكون قد أكملت تعليمك الثانوي عى األقل؛

4. أنهيت تدريب عى كيفية استخدام "املعالجة املطورة للمشكالت"؛

5. تعمل يف فريق مع أشخاص آخرين؛ و

6. تحصــل عــى دعــم وإرشاف مســتمر مــن قبــل مــرشف مــدرب. ويجــب أن يكــون هــذا املــرشف مختصــاً يف الصحــة النفســية ومتــدرب بشــكل معمــق عــى 

العــالج الســلويك املعــريف (CBT). وإن مل يكــن هــذا ممكنــاً، فيجــب أن يكــون عــى األقــل شــخصاً قــد حصــل عــى تدريــب إضــايف يف األســاليب املســتخدمة 

يف هــذا الدليــل ومارســتها ويف القيــام بــاإلرشاف.

الفصل 1
متهيد



املعالجة املطورة للمشكالت: املساعدة النفسية الفردية للبالغني املترضرين من الضيق يف املجتمعات املعرضة للمحن
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التدريب

ــاً. ويجــب أن يكــون التدريــب الصفــي 80  ــاً وميداني ــاً صفي يجــب أن يشــمل تدريــب مقدمــي املســاعدة غــر املختصــن يف الصحــة النفســية تدريب

ســاعة عــى األقــل (10 أيــام كاملــة)، وأن يقــوم بــه مختــص يف الصحــة النفســية كــفء وخبــر يف كل االســرتاتيجيات املدرجــة يف "املعالجــة املطــورة 

للمشــكالت" (عــالج حــل املشــكالت، معالجــة الضغــط النفــي، التنشــيط الســلويك وتعزيــز الدعــم االجتاعــي).

يتضمن التدريب الصفي:

معلومات عن مشكالت الصحة النفسية الشائعة (مثال: االكتئاب، القلق، الضغط النفي)؛	 

السبب املوجب لكل اسرتاتيجية؛	 

مهارات مساعدة أساسية؛	 

لعب أدوار (عرض من املدرب ومشاركة من املتدرب) عن كيفية تقديم االسرتاتيجيات ومهارات املساعدة األساسية. وخصص يوم 	 

كامل يف نهاية التدريب يتضمن لعب األدوار؛

الرعاية الذاتية ملقدم املساعدة.	 

إن التدريــب امليــداين مطلــوب، فمجــرد معرفــة نظريــة "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" ال تجعــل الشــخص ماهــراً يف تقدميهــا. إن املارســة تحــت 

اإلرشاف تعــزز معرفــة مقدمــي املســاعدة بـــ "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" ومهاراتهــم بهــا، كــا أنهــا رضوريــة لبنــاء الثقــة الالزمــة. بعــد التدريــب 

الصفــي، يجــب مقابلــة عميلــن عــى األقــل لخمــس جلســات (أي 15 ســاعة) مــن مارســة "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" تحــت اإلرشاف. وقــد تتــم 

الجلســات الخمــس عــى مــدى أســبوعن (حــد أدىن).

يجــب أن تتــم جلســات املارســة امليدانيــة مــع عمــالء يعانــون مــن أعــراض خفيفــة الحــدة (عــى ســبيل املثــال: اكتئــاب غــر شــديد) وتحــت إرشاف 

مبــارش (1-2 جلســة ارشافيــة كل أســبوع). بعــد التدريــب يف التدخــل، يجــب أن تنفــذ "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" تحــت ارشاف روتينــي. يعتمــد 

تواتــر اإلرشاف (مثــال: أســبوعياً أو كل أســبوعن) عــى مســتويات املهــارة ملقدمــي املســاعدة والتــي ميكــن أن تتغــر مــع مــرور الوقــت.

ــم "املعالجــة املطــورة  ــادي رســمي يف العــالج الســلويك املعــريف إىل تعل ــب عي ــد يســعى املختصــون يف الصحــة النفســية ممــن ليــس لديهــم تدري ق

للمشــكالت"، ويجــب أن يكتمــل تدريــب هــؤالء املختصــن يف 40 ســاعة (خمســة أيــام كاملــة)، يتبعهــا حالتــن مارســة تحــت اإلرشاف املبــارش. ويجــب 

أن يخضعــوا الرشاف روتينــي (كل أســبوع أو أســبوعن حســب مســتوى مهــارة مقــدم املســاعدة) بعــد التدريــب.

اإلرشاف

إن اإلرشاف رضوري. واإلرشاف عــى املجموعــات ملــدة ســاعتن أو ثالثــة يف األســبوع منــوذج جيــد. ومــن املفيــد تخفيــض عــدد مقدمــي املســاعدة إىل 

ســتة يف كل مجموعــة. ويجــب أن يكــون لــدى املرشفــن خــرة يف رعايــة الصحــة النفســية، وأن يكونــوا قــد أكملــوا التدريــب عــى »املعالجــة املطــورة 

ــدى املرشفــن الخــرة، أو أن يكتســبوا الخــرة، يف التدريــب عــى  ــة إىل يومــن مــن التدريــب عــى اإلرشاف. ويجــب أن يكــون ل للمشــكالت«، إضاف

»املعالجــة املطــورة للمشــكالت« بدورهــم.

ميكن أن يشكل إرشاف األقران وإرشاف واحد لواحد (مثال: استجابة ملسألة عميل طارئة أو أزمة) إضافات مفيدة لنموذج إرشاف املجموعات.

يتضمن اإلرشاف:

مناقشة عن تقدم العمالء؛	 

مناقشة عن الصعوبات التي تخترها مع العمالء أو عند تقديم االسرتاتيجيات؛	 

لعب األدوار حول كيفية معالجة الصعوبات أو مارسة املهارات (تحسن مهارات مقدمي املساعدة يف »املعالجة املطورة للمشكالت«)؛	 

الرعاية الذاتية ملقدم املساعدة؛	 



11

ملزيد من املعلومات عن التدريب واإلرشاف، رجاًء انظر إىل دليل تدريب مقدمي املساعدة يف "املعالجة املطورة للمشكالت" (متوافر عند الطلب).

 

بنية هذا الدليل

يتألف هذا الدليل من ثالثة أجزاء رئيسية:

1. يصف القسم األول:

خلفية الدليل (الفصل 1)	 

تدخل "املعالجة املطورة للمشكالت" (الفصل 2)	 

مهارات املساعدة األساسية (الفصل 3).	 

2. يصف القسم الثاين كل من األقسام الرئيسية للتدخل وهي:

تقييات "املعالجة املطورة للمشكالت" (الفصل 4)	 

فهم املحنة وتدخل "املعالجة املطورة للمشكالت" (الفصل 5)	 

معالجة الضغط النفي (الفصل 6)	 

معالجة املشكالت (الفصل 7)	 

االنطالق واالستمرار (الفصل 8)	 

تعزيز الدعم االجتاعي (الفصل 9)	 

الحفاظ عى حال جيدة (الفصل 10)	 

3. يتألف القسم الثالث من املالحق، وتتضمن:

أدوات التقييم (إجراءات املوافقة، تقييات ما قبل "املعالجة املطورة للمشكالت" وأثناءه وبعده) (املالحق أ، ب، ج)	 

تقييم أفكار االنتحار واالستجابة لها (امللحق د)	 

نرشات توزع عى العمالء (امللحق هـ)	 

أمثلة حالة عن تخيل كيفية تقديم املساعدة لآلخرين (امللحق و)	 

بروتوكول التدخل (وهو أداة عمل مساعدة تصف التدخل بكامله جلسة بجلسة) (امللحق ز).	 

حوارات منوذجية

يتضمــن هــذا الدليــل وبروتوكــول التدخــل حــوارات منوذجيــة - تحتــاج إىل التكييــف وفــق الســياق املحــي- ومــن املهــم اتبــاع 

هــذه الحــوارات قــدر اإلمــكان. ألن النصــوص تحتــوي عــى معلومــات قــد تحتاجهــا ليفهــم العميــل اســرتاتيجية معينــة. إال أن 

القــراءة املبــارشة مــن الحــوارات ليســت مثاليــًة لبنــاء عالقــة جيــدة مــع العميــل. وقــد تجــد طريقــة أكــر حساســية يف وصــف 

اســرتاتيجية مــا، ونتيجــة لذلــك يصبــح االبتعــاد عــن النصــوص مقبــوالً. عــالوة عــى ذلــك، فقــد ترغــب بــإدراج أمثلــة عامــة عنــد 

وصــف مشــكلة شــائعة (مثــال: كــا يف فهــم املحــن) وكيــف ميكــن الســرتاتيجية معينــة أن تكــون مفيــدة (مثــال: معالجــة الضغــط 

النفــي للحــد مــن القلــق). نقــرتح عليــك اســتخدام أمثلــة ذات صلــة ومعنــى للعميــل ومشــكالته.

تصــف املربعــات الرماديــة كيفيــة العمــل مــع األعــراض الصعبــة للعمــالء (مثــال: األشــخاص املتأثريــن بالعنــف الجنــي) والعمــالء الذيــن يعيشــون يف 

ظــروف صعبــة (مثــال: حــاالت النــزاع). ومــن املهــم بشــكل خــاص أن تطلــع عــى الحــوار يف هــذه املربعــات قبــل العمــل مــع أعــراض أكــر صعوبــة 

أو ســياقات أكــر تحــٍد. 

الفصل 1
متهيد
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النرشات املوزعة

بإمكانــك اســتخدام نــرشات توزعهــا عــى العمــالء (ملحــق هـــ) كأدوات مســاعدة عندمــا تصــف اســرتاتيجية معينــة لعميلــك. كــا ميكــن توزيــع هــذه النــرشات 

عليهــم لتذكرهــم مبــا تــم مناقشــته يف الجلســة. بإمكانــك أيضــاً اســتخدام رزنامــة مــع عمالئــك للتســجيل عنــد اكالهــم خطــة عمــل أو نشــاط مــا. 

ملن »املعالجة املطورة للمشكالت«؟

كــا ذكــر آنفــاً، فــإن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« هــي للبالغــن الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب أو القلــق أو الضغــط النفــي والذيــن يعيشــون يف مجتمعــات 

متأثــرة باملحــن.

مل يتم تطوير »املعالجة املطورة للمشكالت« ملعالجة املشكالت التالية:

خطة إلنهاء حياة شخص ما يف املستقبل القريب؛  .1

اعتــالل شــديد متعلــق باضطــراب نفــي أو عصبــي أو اضطــراب اســتخدام مــواد اإلدمــان (مثــال: الذهــان، االعتــاد عــى الكحــول أو املخــدرات، اإلعاقــة   .2

الذهنيــة الشــديدة، الخــرف). 

ــداء)، ينصــح  ــال: امــرأة شــابة تواجــه خطــراً شــديداً مــن التعــرض لالعت ــة (مث بالنســبة للعمــالء الذيــن يظهــرون حاجــات ماســة و/أو مخاطــر تتعلــق بالحاي

ــك مناســباً. ــوا »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أيضــاً يف حــال كان ذل ــؤالء العمــالء أن يتلق باالســتجابة باإلســعاف النفــي األويل أوالً. 4 ميكــن له

يرشح الفصل الرابع املتعلق بالتقييات كيفية تقييم معاير االستبعاد ويقدم خيارات اإلحالة.

ماذا لو مل يتحسن العميل يف نهاية التدخل؟

يجــب أن تناقــش تقــدم العميــل مــع مرشفــك. إن قــررت أنــت واملــرشف أن العميــل مل يتحســن بالشــكل الــكايف بحلــول الجلســة 5 (مثــال: هنــاك تغــر طفيــف 

أو ال تغــر يف املشــكالت العاطفيــة مثــل املــزاج، القلــق أو الضغــط النفــي)، ميكنــك أخــذ عــدة خيــارات بعــن االعتبــار (انظــر أدنــاه). وقــد تقــرر أنــت ومرشفــك 

ذلــك إمــا (أ) بــن الجلســتن 4 و 5 أو (ب) بعــد مقابلتــك للعميــل يف الجلســة 5.

1. بنــاء عــى النقــاش مــع مرشفــك ميكنــك تشــجيع العميــل عــى متابعــة مارســة اســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« بشــكل مســتقل، والرتتيــب 

ــة أشــهر بعــد الجلســة 5). ينصــح بذلــك فقــط يف حــال مل يكــن مســتوى ضيــق العميــل  ــال: ثالث ملتابعتهــم يف املســتقبل يف مواعيــد محــددة مســبقاً (مث

شــديداً وليــس لديــه أفــكار لالنتحــار.

بنــاء عــى النقــاش مــع مرشفــك، ميكنــك إحالــة العميــل إىل مختــص صحــة (نفســية) ألجــل التقييــم ومزيــد مــن الرعايــة. ينصــح بذلــك للعمــالء الذيــن   .2

يعانــون مــن ضيــق شــديد أو لديهــم أفــكار أو خطــط لالنتحــار وذلــك يف نهايــة »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أو يف أثنــاء تقييــم املتابعــة بعــد ثالثــة 

ــاً بشــكل جيــد مــع »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« ولكــن الضيــق لديــه تغــر بشــكل طفيــف. أشــهر. وينصــح بذلــك أيضــاً يف حــال كان العميــل متجاوب

بنــاء عــى النقــاش مــع مرشفــك، قــد تطــرح تقديــم جلســات إضافيــة مــن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« باســتخدام نفــس االســرتاتيجيات. عــى ســبيل   .3

املثــال، قــد يســتفيد مــن هــذا الخيــار العميــل الــذي اســتغرق وقتــاً أطــول للشــعور باالرتيــاح حيــال منحــك الثقــة كمقــدم للمســاعدة وبــدأ بإظهــار تحســن 

يف الجلســات الالحقــة.

بالنســبة ملعظــم العمــالء مــن املهــم أن ميارســوا اســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« بأنفســهم يف حياتهــم اليوميــة لبضعــة أشــهر بعــد إكــال »املعالجــة 

املطــورة للمشــكالت«، إذ غالبــاً مــا تحــدث تغــرات يف الضيــق والتكيــف يف هــذا الوقــت بعــد التدخــل. ولذلــك مــن املهــم تشــجيع العمــالء عــى محاولــة القيــام 

بذلــك دون مســاعدة نفســية، إن كان ذلــك آمنــاً بالنســبة لهــم. كــا يُنصــح أيضــاً بالرتتيــب ملتابعــة العميــل بعــد فــرتة مــن الزمــن، مثــل بعــد ثالثــة أشــهر مــن 

إكــال التدخــل. فــإذا مــا اســتمر بالتعــرض للمشــكالت ميكنــه عندئــذ تلقــي مزيــد مــن املســاعدة.

 4 أنــت بحاجــة ألن تعــرف كيفيــة تقديــم اإلســعاف النفــي األويل والــذي يســتغرق تعلمــه يومــاً واحــداً. انظــر: منظمــة الصحــة العامليــة، مؤسســة صدمــة مــا بعــد الحــرب ومؤسســة الرؤيــة 

العامليــة الدوليــة (2011). اإلســعاف النفــي األويل: دليــل للعاملــن امليدانيــن. منظمــة الصحــة العامليــة: جنيــف؛ ومنظمــة الصحــة العامليــة، منظمــة صدمــة مــا بعــد الحــرب ومؤسســة الرؤيــة 

العامليــة الدوليــة (2013). اإلســعاف النفــي األويل: دليــل امليــرس إلرشــاد العاملــن امليدانيــن. منظمــة الصحــة العامليــة: جنيــف.
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املالءمة الثقافية واملحلية لهذا الدليل

هذا الدليل بصيغته الحالية هو النسخة العامة من »املعالجة املطورة للمشكالت«

قد تحتاج إىل تكييف هذا الدليل وفق السياق املحي لتناول عدد من املسائل، ومن ضمنها ما يي:

ترجمة صحيحة ومفهومة إىل اللغة املحلية؛	 

تضمن تعابر واستعارات محلية؛	 

اختالفات اجتاعية – ثقافية حول كيفية تقديم املساعدة (مثال: يف منزل شخص ما بدالً عن مركز، مقدموا املساعدة من نفس 	 

جنــس العمــالء أو ال، كيفيــة الحصــول عــى املوافقــة، كيفيــة إرشاك أفــراد األرسة، وكيفيــة مناقشــة مواضيــع تُعتــر مــن املحرمــات مــع العمــالء 

مثــل العنــف الجنــي)؛

مالءمة االسرتاتيجيات. ميكن أن مينعك وضع األزمة االنسانية من تقديم بعض أقسام »املعالجة املطورة للمشكالت« كا هي مذكورة 	 

بالضبط يف هذا الدليل (عى سبيل املثال: عليك أن ال تختار أنشطة من »االنطالق واالستمرار« والتي قد تشكل خطراً عى العميل)؛

االختالفات القانونية يف االبالغ عن االنتحار أو اساءة معاملة األطفال؛	 

االختالفات املتعلقة باملوارد املتاحة محلياً (الرسمية منها وغر الرسمية) لحاية األشخاص املعرضن لخطر العنف الجني الشديد؛	 

االختالفات يف الخدمات االجتاعية مبا فيها خدمات الحاية؛	 

االختالفات يف األنظمة الصحية، مبا فيها الوصول للرعاية النفسية والعصبية واملشكالت الناتجة عن استخدام مواد اإلدمان يف نظامي 	 

الرعاية الصحية العام والخاص.

مالءمة الرسوم والصور املوجودة يف الدليل.	 

وضع »املعالجة املطورة للمشكالت« قيد التنفيذ واملامرسة

عليك أن تأخذ عدداً من القرارات الهامة يف الحسبان:

كيفية تنظيم التدريب واإلرشاف؛	 

مكان تقديم الجلسات؛	 

كيفية التعرف عى العمالء املحتملن؛	 

كيفية تحديد املواعيد األوىل ومواعيد املتابعة لألشخاص؛	 

كيفية متابعة األشخاص الذين ال يلتزمون مبواعيد مسبقة؛	 

كيفية مراقبة »املعالجة املطورة للمشكالت«؛	 

كيفية إحالة األشخاص الذين يحتاجون إىل مزيد من املساعدة أو مساعدة مختلفة وإىل أي مكان.	 

الفصل 1
متهيد
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الفصل 2
تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«

ــن اســرتاتيجيات حــل املشــكالت  ــع ب ــذا التدخــل املوجــز، وهــو يجم ــة له ــة الكلي ــتخدم لوصــف املقارب ــح املُس »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« هــو املصطل

املعروفــة واســرتاتيجيات ســلوكية محــددة. والهــدف العــام لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« هــو بنــاء قــدرة العميــل عــى معالجــة الضيــق العاطفــي الــذي 

يشــعر بــه، وتخفيــض مشــكالته العمليــة حــن يكــون ذلــك ممكنــاً. ولهــذا الســبب، فــإن اللغــة املســتخدمة مشــابهة ملقاربــات التدريــب، ويتــم تجنــب إســداء 

النصــح يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«.

سيتلقى كل عميل جميع اسرتاتيجيات »املعالجة املطورة للمشكالت« حسب الرتتيب الوارد يف هذا الدليل.

 اسرتاتيجيات »املعالجة املطورة للمشكالت«

فيا يي وصف موجز لالسرتاتيجيات النفسية التي تشكل »املعالجة املطورة للمشكالت« 

معالجة الضغط النفيس )الفصل السادس(

إن تعليــم العميــل اســرتاتيجية موجــزة ملعالجــة الضغــط النفــي سيســاعده يف معالجــة القلــق والضغــط النفــي بشــكل أفضــل. فهــي متنــع حــاالت الضغــط 

النفــي أو القلــق الشــديدين مــن خــالل التمريــن اليومــي، كــا تســاعد الشــخص عــى الشــعور بالهــدوء يف لحظــات الضغــط النفــي. إن االســرتاتيجية املســتخدمة 

هــي التنفــس البطــيء. وعــى الرغــم مــن أننــا نتوقــع أن يكــون التنفــس البطــيء مناســباً يف معظــم الظــروف، إال أنــه ميكــن اســتخدام أســاليب اســرتخاء محليــة 

فعالــة أيضــاً (مثــال: تقنيــات مســتمدة مــن اليوغــا).5 تــم تقديــم موضــوع معالجــة الضغــط النفــي مبكــراً يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« (الجلســة 1). 

إضافــة إىل ذلــك، يجــب مارســتها يف نهايــة كل جلســة.

 

معالجة املشكالت )الفصل السابع(

تُطبــق هــذه االســرتاتيجية عندمــا يختــر العميــل مشــكالت عمليــة (مثــال: البطالــة، النــزاع ضمــن األرسة ومــا إىل ذلــك). نُشــر إىل هــذه االســرتاتيجية عــى أنهــا 

»معالجــة املشــكالت«، ويتــم تقدميهــا يف الجلســة 2. ســتعمل أنــت والعميــل ســوية للنظــر يف الحلــول املمكنــة للمشــكلة التــي تســبب القلــق األكــر لــه. وميكنكــا 

معــاً اختيــار الحلــول األكــر مســاعدة يف التأثــر يف املشــكلة ومــن ثــم تخططــان الســرتاتيجية لتنفيــذ هــذه الحلــول.

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

نرشات عن »املعالجة املطورة 	 

للمشــكالت« تــوزع عــى العميــل 

- ملحــق هـ

التدخل بالكامل	  الحصول عى ملحة عامة 	 

املطــورة  »املعالجــة  عــن 

هيكليــة  (مثــال:  للمشــكالت« 

االســرتاتيجيات) ترتيــب  التدخــل، 

تعلّم القليل عن كل اسرتاتيجية 	 

»املعالجــة  اســرتاتيجيات  مــن 

للمشــكالت« املطــورة 

هذه مسألة يجب أخذها بعن االعتبار عند تكييف دليل "املعالجة املطورة للمشكالت" للسياق الثقايف- االجتاعي املحي.
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االنطالق واالستمرار )الفصل الثامن(

تهــدف هــذه االســرتاتيجية إىل تحســن مســتويات النشــاط لــدى العميــل (مثــال: األنشــطة االجتاعيــة أو القيــام باملهــام أو األعــال الرضوريــة). يشــعر الكثــر مــن 

العمــالء الذيــن انخفــض نشــاطهم باالكتئــاب. وميكــن أن تختلــف مظاهــر االكتئــاب باختــالف األشــخاص، لكنــه غالبــاً مــا ينطــوي عــى الشــعور بالتعــب رسيعــاً 

واالفتقــار إىل الطاقــة والدافــع واإلحســاس مبــزاج منخفــض وعــدم االســتمتاع باألنشــطة التــي كانــت ممتعــة ســابقاً والشــعور باليــأس أو عــدم القيمــة. وغالبــاً مــا 

يختــر النــاس شــكاوى جســدية مختلفــة (عــى ســبيل املثــال: ميكــن أن يشــعروا بالصــداع أو آالم يف الظهــر). ويف كثــر مــن األحيــان يتوقــف النــاس الذيــن يعانــون 

مــن االكتئــاب عــن عمــل األشــياء التــي اعتــادوا القيــام بهــا. ولذلــك يهــدف »االنطــالق واالســتمرار« إىل زيــادة مســتويات نشــاط العميــل الــذي يؤثــر بشــكل 

مبــارش عــى مزاجــه. يتــم تقديــم هــذه االســرتاتيجية يف الجلســة 3.

تعزيز الدعم االجتامعي )الفصل التاسع(

ميكــن أن يُعــزل األفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــكالت عاطفيــة عــن دعــم النــاس واملنظــات. إن »تعزيــز الدعــم االجتاعــي« (عــى ســبيل املثــال: مــع أصدقــاء 

موثوقــن أو مــع األرسة أو زمــالء العمــل أو املنظــات املجتمعيــة) يدعــم رفــاه العميــل. يتــم تقديــم هــذه االســرتاتيجية يف الجلســة 4. وإذا بــدا أن العميــل يحصــل 

عــى دعــم اجتاعــي جيــد ويســتخدمه بشــكل منتظــم، قــد يكــون كل مــا عليــك فعلــه هــو تشــجيعه عــى االســتمرار بفعــل ذلــك. أمــا بالنســبة للعمــالء اآلخريــن، 

فقــد تحتــاج إىل متضيــة بعــض الوقــت يف مناقشــة كيــف ميكنهــم تعزيــز الدعــم االجتاعــي ومســاعدتهم عــى تطويــر خطــة عمليــة للحصــول عــى مزيــد مــن 

الدعــم االجتاعــي.

بنية »املعالجة املطورة للمشكالت«

تتألــف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« مــن جلســات فرديــة مــدة كل منهــا 90 دقيقــة. ويُنصــح بــأن تقــدم جلســة واحــدة أســبوعياً. إال أنــك قــد تحتــاج إىل 

مقابلــة العمــالء أكــر أو أقــل مــن ذلــك بنــاء عــى حاجاتهــم وعــى الســياق املحــي. ســتجد أدنــاه جــدوالً يوضــح كامــل التدخــل، مبــا يف ذلــك األقســام الرئيســية 

لــكل جلســة. وســتجد إىل جــوار كل منهــا األوقــات املقرتحــة للعميــل العــادي. ومــا مل يكــن هنــاك أســباب معينــة، فإننــا نشــجع عــى االلتــزام باألوقــات املشــار 

إليهــا قــدر املســتطاع بحيــث ميكنــك تغطيــة كل االســرتاتيجيات وبالتفاصيــل الوافيــة يف كل جلســة. مــا عليــك تجنبــه هــو تطبيــق اســرتاتيجياتك املفضلــة وتجاهــل 

غرهــا. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض املرونــة، عــى ســبيل املثــال: عميــل لديــه بضــع مشــكالت عمليــة لكنــه يعــاين مــن اكتئــاب شــديد قــد يحتــاج وقتــاً أطــول لفهــم 

جلســة »االنطــالق واالســتمرار« والتخطيــط لهــا مقارنــة مــع »معالجــة املشــكالت«. ولذلــك فإنــه مــن املفيــد متضيــة وقــت أطــول عــى »االنطــالق واالســتمرار« 

وبالتــايل، وبينــا تــم وضــع بنيــة معينــة لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«، نحــن نشــجع عــى درجــة مــن املرونــة، بدعــم مــن مرشفــك، للتأكــد مــن أنهــا تناســب 

املشــكالت الرئيســية للعمــالء. 

الفصل 2
تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«



املعالجة املطورة للمشكالت: املساعدة النفسية الفردية للبالغني املترضرين من الضيق يف املجتمعات املعرضة للمحن

16

مخطط: بنية »املعالجة املطورة للمشكالت«

1

5

2

4

3

مقدمة للمعالجة املطورة
املقدمات والخصوصية (5 دقائق ) 	 

مراجعة من التقييم وملف الناتج النفي (10 دقائق) 	 

ما هي »املعالجة املطورة للمشكالت«؟ (20 دقيقة)	 

فهم املحن (30 دقيقة)	 

معالجة الضغط النفي (20 دقيقة)	 

ختام الجلسة (5 دقائق)	 

نهاية العالج
مراجعة عامة (20 دقيقة) 	 

الحفاظ عى حال جيدة (30 دقيقة) 	 

تخيل كيفية مساعدة اآلخرين (20 دقيقة) 	 

التطلع إىل املستقبل (15 دقيقة) 	 

ختام الرنامج (5 دقائق) 	 

»املعالجة املطورة للمشكالت«
مراجعة عامة وملف الناتج النفي (5 دقائق)	 

معالجة املشكالت (70 دقيقة) 	 

معالجة الضغط النفي (10 دقائق) 	 

ختام الجلسة (5 دقائق) 	 

املعالجة املطورة للمشكالت
مراجعة عامة وملف الناتج النفي (5 دقائق)	 

معالجة املشكالت (20 دقيقة) 	 

»االنطالق واالستمرار« (20 دقيقة)	 

تعزيز الدعم االجتاعي (30 دقيقة) 	 

معالجة الضغط النفي (10 دقائق) 	 

ختام الجلسة (5 دقائق) 	 

»املعالجة املطورة للمشكالت«
مراجعة عامة وملف الناتج النفي (5 دقائق)	 

معالجة املشكالت (35 دقيقة)	 

»االنطالق واالستمرار« (35 دقيقة)	 

معالجة الضغط النفي (10 دقائق) 	 

ختام الجلسة (5 دقائق) 	 
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بنية الجلسات 

يف بدايــة كل جلســة، عليــك أن تطلــب مــن العميــل إكــال "التقييــم أثنــاء التدخــل" (ملحــق ب). ميكنــك اســتخدام إجابــات العميــل يف هــذا التقييــم ملناقشــة 

مشــاعره وتأقلمــه بشــكل عــام منــذ آخــر لقــاء (مثــال: يف األســبوع املــايض). ويف هــذه املراجعــة، ميكنــك أن تنظــر يف مناقشــة ســر األمــور بشــكل عــام. ويُتيــح 

ذلــك الفرصــة للعميــل للتحــدث عــن أيــة تجــارب إيجابيــة أو صعوبــات طــرأت يف األســبوع املــايض أو نحــوه. وقــد تطلــب مــن العميــل التحــدث عــن أعــراض 

الضيــق العاطفــي لديــه بشــكل خــاص لــرتى إن كان هنــاك أي تغــر فيهــا (مثــال: إن كان مــزاج العميــل قــد تحســن أو ســاء يف األســبوع املــايض). كــا ميكنــك 

أيضــاً مناقشــة مهــام املارســة التــي خططــت أنــت والعميــل للقيــام بهــا بــن الجلســات (عــى ســبيل املثــال: التحــدث عــن إنجازاتــه ومــا تعلمــه مــن خــالل هــذه 

املارســة، مبــا فيهــا أيــة مشــكالت).

قبــل البــدء بتقديــم االســرتاتيجيات الجوهريــة لــكل جلســة، قــد تختــار متضيــة بعــض الوقــت يف محاولــة حــل مشــكلة طــرأت عــى العميــل أثنــاء التمــرن املنــزيل 

ــال: مراجعــة  ــوم (مث ــه يف جلســة الي ــا ســرتكز علي ــل م ــك أن تلخــص للعمي ــك املشــكلة. وبعــد هــذه املراجعــة املوجــزة، بإمكان أو مســاعدته عــى معالجــة تل

"معالجــة املشــكالت"، تقديــم اســرتاتيجية جديــدة لتحســن املــزاج، مارســة معالجــة الضغــط النفــي ســويًة).

يف نهايــة كل جلســة، قــم بتلخيــص مهــام املارســة التــي تــم االتفــاق عــى أن يكملهــا العميــل وأعطــه ورقــة عمــل ملســاعدته يف القيــام بهــذه املهــام. تحقــق دامئــاً 

مــن أن العميــل فهــم مــا هــو متوقــع منــه قبــل الجلســة القادمــة، ويف نهايــة الجلســة وِدعــه وأكــد عــى زمــان ومــكان اللقــاء القــادم.

يبَن بروتوكول التدخل (ملحق هـ) شكل كل جلسة وبشكل مفصل.

وجود األرسة أو األصدقاء خالل جلسات "املعالجة املطورة للمشكالت"

رمبــا يكــون هنــاك أوقــات أثنــاء "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" يــود فيهــا العميــل أن يتواجــد معــه صديــق موثــوق أو فــرد مــن األرسة. ميكــن أن يكــون هــذا 

األمــر مفيــداً لكثــر مــن العمــالء، خاصــة يف مســاعدتهم عــى املشــاركة باالســرتاتيجيات ومارســتها خــارج الجلســة. إال أن وجــود أشــخاص إضافيــن يف الجلســة قــد 

يشــكل تحديــاً أيضــاً. فقــد يحــاول بعــض النــاس الســيطرة عــى الجلســة أو يكونــوا غــر متعاونــن (مثــال: التحــدث بشــكل ســلبي مــع العميــل، نقــد اســرتاتيجيات 

"املعالجــة املطــورة للمشــكالت" ومــا إىل ذلــك). عندمــا ينخــرط أشــخاص يثــق العميــل بهــم يف الجلســات، تذكــر أنــك ال تركــز عــى مشــكالتهم. إذ يقتــر دور 

الشــخص اآلخــر عــى دعــم عميلــك للقيــام باالســرتاتيجيات مثــل "معالجــة الضغــط النفــي" و"االنطــالق واالســتمرار".

بشــكل عــام، قــد يكــون مــن املناســب جــداً لفــرد مــن األرسة أو صديــق موضــع ثقــة حضــور الجلســة األوىل بالكامــل (بعــد أن يتــم إكــال امللــف التقييمــي للناتــج 

النفــي6 ) للتعلـّـم عــن كيفيــة التدخــل وعــن اســرتاتيجية "معالجــة الضغــط النفــي". إضافــة إىل ذلــك ميكــن دعــوة فــرد مــن األرسة أو صديــق موثــوق لحضــور 

جــزء مــن الجلســة الثالثــة للتعلــم عــن اســرتاتيجية "االنطــالق واالســتمرار". يف هــذه الجلســات ميكــن للشــخص الــذي يثــق بــه عميلــك أن يتعلــم اســرتاتيجيات 

محــددة وأن يشــعر بأنــه مســتعد بشــكل أفضــل لدعــم العميــل عندمــا يواجــه مشــكلة أو يصــاب بالضيــق مســتقبالً. عــى أيــة حــال ال نتوقــع مــن الشــخص اآلخــر 

أن يلعــب دور املســاعد للعميــل فقــد ال يشــعر بالثقــة للقيــام ذلــك. 

نشــجعك عــى أن ال تشــارك األرسة واألصدقــاء يف "معالجــة املشــكالت" (الجلســة 2 وأجــزاء مــن الجلســة 5،4،3). والســبب يف ذلــك هــو أن العميــل قــد يشــعر 

بأنــه ال يســتطيع التحــدث عــن مشــكالت معينــة يعانيهــا نظــراً لوجــود ذلــك الشــخص يف الغرفــة. وعــى نحــو ماثــل، عليــك أن تأخــذ بعــن االعتبــار إيجابيــات 

وســلبيات وجــود األرسة أو األصدقــاء خــالل أي تقييــم عندمــا تأمــل أن يكــون العميــل قــادراً عــى مشــاركتك مبعلومــات شــخصية.

تعلمت يف هذا الفصل

تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«، مبا يف ذلك بعض املعلومات عن كل اسرتاتيجية  	

هيكلية جلسات »املعالجة املطورة للمشكالت«  	

متى ترُشك أفراد موثوقن من األرسة أو األصدقاء  	

6 امللــف التقييمــي للناتــج النفــي هــو قيــاس تقييــم تــم تضمينــه يف تقييــات مــا قبــل وأثنــاء وبعــد »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. ملزيــد مــن املعلومــات انظــر الفصــل الرابــع وامللحقــات 

أ، ب، ج

الفصل 2
تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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الفصل 3
مهارات املساعدة األساسية

قبــل الحديــث عــن اســرتاتيجيات معينــة لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« ســنناقش مهــارات املســاعدة األساســية والتــي تركــز عــى التواصــل يف الجلســات 

وبنــاء عالقــة مــع العميــل. إن بنــاء عالقــة قامئــة عــى الثقــة واالحــرتام أمــر رضوري لــكل أشــكال الدعــم النفــي. ويف الواقــع، تشــكل مهــارات املســاعدة األساســية 

أرضيــة العمــل لـ«املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. وال ميكــن الســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« األساســية أن تنجــح بــدون اســتخدامك هــذا املهــارات 

عــى الــدوام.

احرتام العمالء

يجــب أن يكــون لديــك رغبــة صادقــة يف مســاعدة العميــل، وأن تكــون منفتحــاً عــى األفــكار الجديــدة ومهتــاً باإلصغــاء ألشــخاص آخريــن. وباملجمــل، يجــب 

أن تقــدم الرعايــة دامئــاً بطريقــة تحــرتم كرامــة الشــخص وتراعــي وتالئــم الخصوصيــة الثقافيــة للعميــل، مــن دون متييــز عــى أســاس العــرق أو اللــون أو النــوع 

االجتاعــي أو الســن أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس وغــره مــن اآلراء أو األصــل الوطنــي أو العرقــي أو االجتاعــي أو امللكيــة أو التوجــه الجنــي أو املولــد 

أو أي وضــع آخــر. تُعتــر هــذه الســلوكيات مهمــة لبنــاء عالقــة مــع العميــل، فمــن دون عالقــة طيبــة مــع العميــل يُرجــح أن ال يكــون التدخــل مفيــداً. 

التفهم الثقايف واللغوي وتفهم النوع االجتامعي 

قبــل مقابلــة العمــالء، يجــب أن يكــون لديــك تفهــم جيــد للثقافــات املحليــة يف مــكان عملــك. ال يُشــكل هــذا األمــر مشــكلة كبــرة عــادًة إن كنــت مــن نفــس 

املجتمــع املحــي أو كان لديــك خلفيــة ثقافيــة مشــابهة، ومــع ذلــك قــد تجــد فروقــات كبــرة بــن البلــدان واملناطــق واملجتمعــات نفســها. إن املجتمعــات معقــدة 

وفيهــا الكثــر مــن املجموعــات والعوامــل الثقافيــة املؤثــرة، وقــد ال تكــون دامئــاً عــى إطــالع بــكل الثقافــات. وذلــك قــد يتضمــن دور النــوع االجتاعــي والتوقعــات 

واالعتقــادات الدينيــة واملارســات املختلفــة لعمالئــك. يف بعــض األوقــات ينبغــي عليــك تعلّــم املزيــد عــن نظــام االعتقــاد الثقــايف للشــخص. ميكنــك فعــل ذلــك 

ــة ويســاعدك يف  ــات املحتمل ــذه األســئلة عــن احرتامــك لالختالف ــر طرحــك له ــم. يُع ــم وثقافته ــم ودينه ــد مجموعاته ــم وتقالي ــك عــن معتقداته بســؤال عمالئ

التخفيــض مــن احتــاالت إهانــة العميــل أو تفويــت معلومــة مهمــة.

ــال:  ــة املــرضّة بشــكل واضــح (مث ــة املعين ــادات أو املارســات الثقافي ــة تحــدي بعــض االعتق ــرار (مــع اإلرشاف) حــول أهمي ــك اتخــاذ ق ــان، علي يف بعــض األحي

ــاً  ــل راغب ــك بحساســية بالغــة بحيــث يبقــى العمي ــك فعــل ذل ــة«، »الــرضب إلخــراج األرواح يشــفي مــن املــرض النفــي«). علي »االغتصــاب هــو خطــأ الضحي

ــتمرار بالتدخــل. باالس

قــد يشــعر بعــض العمــالء براحــة أكــر عنــد العمــل مــع مقــدم مســاعدة مــن نفــس النــوع االجتاعــي. عليــك ترتيــب ذلــك، عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً. كــا 

ميكنــك أن تأخــذ بعــن االعتبــار اللغــة أو اللهجــة املفضلــة للعميــل. ومــرة أخــرى- حيثــا يكــون ذلــك ممكنــاً- يجــب أن يتوافــق العمــالء مــع مقدمــي املســاعدة، 

الذيــن يتكلمــون اللغــة أو اللهجــة نفســها وبثقــة.

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

ال يوجد	  استخدم هذه املهارات يف 	 

ــع  ــا م ــدث فيه ــرة تتح كل م

ــك عمالئ

كيف تستخدم مهارات 	 

لبنــاء عالقــة  األساســية  املســاعدة 

جيــدة وموثوقــة مــع عمالئــك

ما يجب مراعاته بالنسبة 	 

ومقــدم  العميــل  بــن  للعالقــة 

ة عد ملســا ا

كيفية معالجة املشكالت 	 

الصعبة التي قد يطرحها العميل



19

مهارات املساعدة األساسية

يوجــد عــدد مــن الصفــات واملهــارات النفســية التــي عليــك تبنيهــا ومارســتها بانتظــام لتعزيــز عالقــة صحيــة مــع العميــل. عنــد قراءتــك لوصــف هــذه املهــارات 

حــاول أن ترجــع بذاكرتــك إىل وقــت كان فيــه صديــق مقــرب لــك أو فــرد مــن أفــراد أرستــك ممــن لحديثــه معــك عــن مشــكلة ميــر بهــا. فمــن املحتمــل أنــك قــد 

اســتخدمت وقتئــٍذ العديــد مــن هــذه املهــارات بينــا كنــت تســتمع إليــه. ميكــن لهــذه املهــارات أن تكــون طبيعيــة جــداً وتظهــر للعميــل أنــك تســتمع إليــه 

وترغــب بدعمــه.

أ- الرّسية

إن الثقــة والرّسيــة مهمتــان يف عالقتــك مــع العميــل. يحتــاج العميــل إىل معرفــة أنــه عندمــا يتكلــم براحــة عــن أمــور شــخصية فــإن هــذه املعلومــات ســتبقى 

رسيــة أو خاصــة. وهــذا أمــر صحيــح عــى وجــه الخصــوص بالنســبة للناجــن مــن التجــارب الحميميــة الصادمــة وباألخــص عندمــا تنتــج عــن األحــداث وصمــة عــار 

(مثــال: يف حالــة اعتــداء جنــي)، ولذلــك، فمــن املهــم جــداً للعميــل أن يُــدرك وجــود أي حــدود قانونيــة لهــذه الرّسيــة. عــى ســبيل املثــال، بنــاء عــى قوانــن 

البلــد ونظــام الحايــة ونظــام الخدمــات االجتاعيــة املعمــول بهــا، قــد يكــون عليــك أن تخــرق هــذه الرّسيــة وتُعلــم الوكالــة أو الســلطة املختصــة عندمــا يظهــر 
لــك أن العميــل يواجــه خطــر إنهــاء حياتــه أو التســبب بــاألذى لشــخص آخــر. 7

يحــّد اإلرشاف املســتمر مــن الرّسيــة أيضــاً. إذ أنــك ســتناقش أثنــاء اإلرشاف مشــكالت العميــل وتقدمــه أثنــاء التدخــل مــع املــرشف ومــن املحتمــل أن تناقشــه أيضــاً 

مــع فريــق مقدمــي املســاعدة. يُعــّد اإلرشاف جــزءاً كبــراً مــن التأثــر اإليجــايب للتدخــل وعليــك أن تُعلــم العميــل بهــذا الحــّد مــن الرسيــة.

وكجــزء مــن الرسيــة، مــن املهــم أن تُحفــظ كل املعلومــات عــن العمــالء (مثــال: نتائــج تقيياتهــم، التفاصيــل الشــخصية وغرهــا) يف مــكان آمــن ومقفــل (مثــال: 

خزانــة ملفــات).8  وهــذا أمــر مهــم أيضــاً لبيانــات التقييــم التــي يتــم جمعهــا يف بدايــة كل جلســة كل أســبوع.

ب- ايصال االهتامم

يُعتــر إيصــال االهتــام لعميلــك مهــارة هامــة. حــاول أن تفهــم قــدر املســتطاع وضــع عميلــك مبــا يف ذلــك املشــاعر التــي يحــس بهــا. ومــن املهــم أيضــاً، يف املقابــل، 

أال تتــورط مــع مشــاعر عميلــك وتأخذهــا عــى أنهــا مشــاعرك. فقــد يســبب لــك هــذا األمــر الشــعور بالضغــط النفــي واالرهــاق مــن عملــك.

تتضمن بعض العبارات التي تُظهر االهتام ما يي:

يبدو أن ذلك شكل تحديّاً/ إزعاجاً/ رعباً (وهكذا) بالنسبة إليك.	 

ميكنني أن أرى يف مالمح وجهك كم كان ذلك مؤملاً لك.	 

لقد واجهت صعوبات كثرة.	 

لقد عانيت الكثر.	 

ميكنني أن أفهم من كالمك كم كان ذلك محزناً / مرعباً لك.	 

ج – مهارات غري لفظية

توصــل املهــارات غــر اللفظيــة للعميــل أنــك تُصغــي إليــه وميكــن أن تُشــكل طريقــة للتعبــر عــن إيصــال االهتــام. وتتضمــن هــذه املهــارات االلتــزام بالتواصــل 

ــك بشــكل متقاطــع  ــال: تجنــب وضــع يدي ــة جســد مفتوحــة (مث ــات، الحفــاظ عــى وضعي ــاً، ويف معظــم الثقاف ــم ثقافي ــرأس بشــكل مالئ البــري واإلميــاء بال

والجلــوس بطريقــة جامــدة أو االبتعــاد عــن العميــل). كــا يبــن إظهــار مشــاعر مشــابهة ملشــاعر العميــل، يف بعــض األحيــان، أنــك كنــت تُصغــي ملــا كان يقولــه. 

وقــد يعنــي هــذا إظهــار الحــزن عــى وجهــك عندمــا يعــر العميــل عــن حزنــه (ألن عينــاه مليئتــان بالدمــع). ميكنــك أيضــاً اســتخدام إشــارات لفظيــة مختــرة 

تُظهــر أنــك تُصغــي للعميــل مثــل »آه هــا« و«حســناً«، » أتفهــم ذلــك«، و »ممــم«. مــن املهــم التذكــر أنــه يوجــد الكثــر مــن البدائــل الثقافيــة عــن هــذه التعابــر 

املذكــورة أعــاله.

7 عليك التفكر بهذه املسألة عند مواءمة هذا الدليل مع السياق املحي.

8 إحــدى الطــرق لتحقيــق رسيــة املعلومــات تتضمــن عــدم إضافــة تفاصيــل شــخصية (اســم العميــل وتفاصيــل االتصــال الخاصــة بــه) عــى اســتارات التقييــم. وعوضــاً عــن ذلــك، ميكنــك اســتخدام 

رمــز خــاص للتعريــف بــكل عميــل عــى هــذه االســتارات. ومــن ثــم تقــوم بتخزيــن كل

الفصل 3
مهارات املساعدة األساسية
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د- مدح الرصاحة 

لــيك تجعــل العميــل يشــعر باالرتيــاح أثنــاء حديثــه عــن مواضيــع شــخصية، صعبــة أو محرجــة، حــاول أن تشــكره أو متدحــه بصــدق لكونــه يتحــدث براحــة. كــا 

ميكنــك أثنــاء التدخــل أن تُثنــي عــى جهــود العميــل ملشــاركته يف اســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« وعــى تحســنه أيضــاً.

ندرج أدناه بعض األمثلة:

شكراً إلخباري بذلك.	 

كنت شجاعاً جداً ملشاركتي بتلك املشاعر الحميمية.	 

عى الرغم من أنك قد تكون وجدت صعوبة يف التحدث معي عن ذلك األمر، إال أنني أعتقد أنه سيكون مفيداً جداً لتعافيك.	 

ميكنني أن أرى أنك تحاول حقاً مارسة »معالجة الضغط النفي« بانتظام.	 

استخدم أقوال مأثورة محلية: مثال: شارك اآلخرين ما يدور يف خلدك لتضاعف سعادتك وتخفف حزنك.	 

هـ - الرشعنة

يشــعر الكثــر مــن العمــالء باإلحــراج عنــد الحديــث عــن مشــكالتهم مــع شــخص غريــب؛ فقــد يعتقــدون أن ال أحــد يشــعر كــا يشــعرون وأن الحديــث عــن 

مشــاعرهم أو مشــكالتهم الشــخصية هــو عالمــة مــرض أو جنــون أو ضعــف، وقــد يلــوم بعــض العمــالء أنفســهم عــى مشــاعرهم. مــن املهــم أثنــاء التدخــل أن 

تســاعد العميــل عــى تبديــد هــذه الخرافــات. ميكنــك فعــل ذلــك بتطبيــع مشــكالت العميــل عــن طريــق مســاعدته عــى فهــم أن الكثــر مــن األشــخاص اآلخريــن 

ميــّرون بنفــس ردود األفعــال والصعوبــات. هــذا مــا يســمى »رشعنــة« مشــكالت العمــالء، وهــو يعنــي أنــك تجعلهــم يعرفــون أن ردود أفعالهــم مفهومــة. وهــي 

طريقــة جيــدة جــداً يف إيصــال االهتــام أيضــاً. إال أننــا ننصحــك بــأال تخــر العميــل بأنــك تعــرف مــا ميــّر بــه. فعــى الرغــم مــن أنــك قــد تحــاول رشعنــة تجاربهــم، 

إال أنــه ميكــن أن يكــون لذلــك أثــراً معاكســاً عــى العمــالء فقــد ال يصدقونــك.

وفيا يي بعض األمثلة عن الرشعنة:

لقد مررت بتجربة صعبة جداً وال يُدهشني أن تشعر بالضغط النفي.	 

ما وصفته للتو هو رد فعل شائع لألشخاص يف مثل هذه الظروف.	 

وصف العديد من األشخاص الذين عملت معهم مشاعرهم بهذه الطريقة.	 

إن ردود األفعال التي ذكرتها شائعة جداً.	 

ال يُدهشني أنك خائف جداً.	 

و – وضع القيم الشخصية جانباً

يعنــي عــرض مهــارات املســاعدة األساســية أن عليــك احــرتام قيــم ومعتقــدات العميــل الشــخصية يف كل األوقــات. ميكــن لهــذا األمــر أن يشــكل تحديــاً، خاصــة 

عندمــا ال تتفــق مــع قيمــه ومعتقداتــه. ال ينبغــي أن تطلــق األحــكام عــى عمالئــك، بغــض النظــر عــّا قــد يقولــوه لــك. وهــذا يعنــي أال تــدع معتقداتــك أو 

قيمــك الشــخصية تؤثــر يف كيفيــة االســتجابة للعميــل. رمبــا تكــون تجربــة وجــود شــخص يصغــي بــدون إطــالق أحــكام شــيئاً مل يشــهده العميــل مــن قبــل وهــذا 

قــد يســاعده كثــراً يف أن يثــق بــك.

ز – إسداء النصح

ال ينبغــي عمومــاً أن تعطــي نصيحــة لعمالئــك. فإســداء النصــح يختلــف عــن إعطــاء عميلــك معلومــات مهمــة أو مفيــدة (مثــال: حــول الخدمــات القانونيــة أو 

منظــات مجتمعيــة أخــرى ميكــن أن تقــدم املســاعدة)، إن إســداء النصــح يعنــي أن تقــول للعميــل مــا عليــه أن يفعلــه أو ال يفعلــه (مثــال: ال تتحــديث مــع زوجــك 

عــن هــذا األمــر).

مييــل كل مقدمــي املســاعدة إىل تقديــم النصــح يف وقــت مــا. وهــذا ميــل طبيعــي جــداً. عــى ســبيل املثــال: قــد يجــد عميــل يشــعر باليــأس الشــديد، وتظهــر عليــه 

عالمــات اكتئــاب تحديــاً يف اســرتاتيجية »معالجــة املشــكالت«، وخاصــة يف التفكــر بحلــول محتملــة ملســاعدته يف مشــكالته. ســيكون مــن املغــري جــداً إســداء 

النصــح للعميــل عــن الحلــول الجيــدة التــي ميكنــه تجربتهــا. لكــن عليــك أن تتجنــب إســداء النصــح املبــارش. إن كان العميــل يعتمــد عــى نصيحتــك، فهــو عــى 

األغلــب غــر قــادر عــى معالجــة مشــكالته يف املســتقبل، عنــد إكالــه لتدخــل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«.

التفاصيــل الشــخصية عــن العمــالء ورموزهــم الخاصــة يف مســتند منفصــل. عليــك االحتفــاظ بهــذا املســتند يف مــكان آخــر (مختلــف) مقفــل وبعيــد عــن التقييــم 

وعــن معلومــات التدخــل. 
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ميكــن أن تكــون إحــدى االســرتاتيجيات املفيــدة يف األوضــاع التــي تشــعر فيهــا باإلغــراء الشــديد إلســداء النصــح هــي ســؤال العميــل عــا ميكــن أن يقرتحــه أو 

يقولــه لصديــق مقــرّب أو فــرد مــن أفــراد األرسة يف وضــع مشــابه. عــى ســبيل املثــال، عميــل انطــوايئ جــداً ومكتئــب قــد ال يســعى للحصــول عــى دعــم اجتاعــي 

خارجــي ألنــه ال يــود أن يكــون عبئــاً عــى اآلخريــن. فبــدالً مــن إســداء النصــح لــه ليطلــب الدعــم وأن أفــكاره ســلبية جــداً، ميكــن أن تســأله »مــاذا كنــت لتقــول 

لصديــق مقــرّب أو فــرد مــن األرسة يفكــر بنفــس الطريقــة؟ هــل تــود منــه أن يكــون وحيــداً مــع مشــكالته أو أن يطلــب منــك املســاعدة؟ وهــل كنــت لتشــعر 

بالعــبء مــن جــراء ذلــك؟« رمبــا يســاعد هــذا النــوع مــن األســئلة العميــل عــى التفكــر مبخاوفــه وســلوكياته مــن وجهــة نظــر مختلفــة بــدون إخبــاره بــأن يقــوم 

بأمــر مختلــف بشــكل مبــارش.

هناك استثناءان لقاعدة إسداء النصح:

1- عنــد تقديــم »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« ســتنصح العمــالء ليصبحــوا أكــر نشــاطاً، ويســعوا إىل الدعــم االجتاعــي وميارســوا معالجــة الضغــط النفــي، 

كــون هــذه االســرتاتيجيات هــي جــزء مــن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«.

2- عنــد تدريــس اســرتاتيجية »معالجــة املشــكالت« ســيكون هدفــك مســاعدة العميــل عــى اتخــاذ قــرار بشــأن جــدوى الحلــول املحتملــة يف معالجــة املشــكلة. 

قــد يكــون لــدى العميــل يف هــذه املرحلــة عــدد مــن الحلــول غــر املجديــة عــى نحــو واضــح (مثــال: حلــول ميكــن أن تســبب لــه مشــكالت يف الصحــة 

ــة أم ال.  ــول مجدي ــك). ســتحتاج إىل مســاعدة العميــل عــى التفكــر فيــا إذا كانــت الحل ــة وغــر ذل ــة أو غــر قانوني النفســية والجســدية، وأفعــال مؤذي

ولتُثنــي العميــل عــن الرتكيــز عــى الحلــول غــر املجديــة، ميكنــك أن تســأله عــن مــا ينصــح بــه صديقــاً مقّربــاً أو فــرداً مــن أفــراد األرسة يعــاين مــن مشــكلة 

مشــابهة (مثــال: »هــل ســتنصحه باســتخدام هــذا الحــل؟«). وإذا اســتمر العميــل بالرتكيــز عــى أحــد الحلــول التــي تبــدو غــر مجديــة بوضــوح (مثــال: 

الثالــة، القيــام بأمــر غــر قانــوين)، ميكنــك أن تكــون واضحــاً وتحــدد أن هــذه الحلــول غــر مجديــة. مــن املهــم أن تعطــي أســباباً جيــدة ملـَـا ال يُعتــر هــذا 

الحــل مجديــاً ( بعبــارة أخــرى، بالتعليــق عــى العواقــب اإلشــكالية أو املؤذيــة)، لكــن تلــك األســباب يجــب أال تكــون ذات صلــة بقيمــك الشــخصية.

عالقة العميل مبقدم املساعدة

أ- دور مقدم املساعدة 

يربــط بعــض األشــخاص مقابلــة مقــدم مســاعدة باالعــرتاف بالضعــف. ولهــذا الســبب، فقــد يواجهــون وقتــاً صعبــاً عنــد املشــاركة يف التدخــل بأكملــه أو بأجــزاء 

ــاء »املعالجــة  منــه. وقــد ينظــر آخــرون إليــك عــى أنــك شــبيه بالطبيــب أو مبعالــج تقليــدي، ويتوقعــون أن تقــوم بـ«عالجهــم« أو »شــفائهم«. مــن املهــم أثن

املطــورة للمشــكالت« أن تجعــل مشــاعر العميــل طبيعيــة وأن توعيــه بــدورك.

نحن نشجع يف »املعالجة املطورة للمشكالت« أن تشبّه دورك بدور باملعلّم (انظر نهاية هذا القسم لبعض االستعارات البديلة).

ــدالً مــن  ــاً ب ــم أن يقــدم امتحان ــك فــال ميكــن للمّعل ــم. ومــع ذل يقــدم املّعلمــون معلومــات لطالبهــم ويســاعدوهم عــى التعل

الطالــب أو أن يخــره عــن مــا يكتــب. بإمكانــه أن يســاعد الطالــب فقــط يف التحضــر لالمتحــان قــدر اإلمــكان. ويقــع عــى عاتــق 

الطالــب أن يكــون ُمصغيــاً يف الصــف وأن يــدرس مــن أجــل أن ينجــح يف االمتحــان. فالطالــب هــو املســؤول يف النهايــة. عــى الرغــم 

ــدة، لكــن يف  ــا. ســأعلّمك بعــض االســرتاتيجيات الهامــة واملفي ــق عــى عالقتن ــغ إال أن األمــر نفســه ينطب ــك شــخص بال مــن كون

النهايــة أنــت املســؤول عــن مارســة هــذه االســرتاتيجيات. فــال ميكننــي القيــام بهــا بــدالً عنــك. ميكنــك مقارنــة حياتــك اليوميــة 

بامتحــان ســيقدمه طفــل. ســتكون مســؤوالً عــن كيفيــة تطبيــق االســرتاتيجيات بشــكل جيــد يف حياتــك اليوميــة. وعــى الرغــم مــن 

ذلــك، ســأدعمك وأســاعدك يف التحضــر للقيــام بأفضــل مــا بوســعك.

وباملثــل، عليــك أيضــاً أن تؤكــد للعميــل أن كالكــا »خبــر« يف الغرفــة. رمبــا تــود أن تســتخدم مثــاالً محليــاً مالمئــاً. أنــت الخبــر يف املشــاعر وكيــف ميكنــك أن 

تكتشــف وتحــّد مــن ضعــف الرفــاه العاطفــي. والعميــل خبــر يف حياتــه والتــي ســتعرف عنهــا الــيشء القليــل. كــا أن العميــل خبــر بنــوع مشــكلته املعينــة 

وكيفيــة تأثرهــا يف حياتــه. والهــدف هــو دمــج نوعــن مــن الخــرة. وهــذا أمــر مهــم لبنــاء ثقــة العميــل وتبديــد أي خرافــة عــن أن واجبــك هــو »إصــالح« مشــكالت 

العميــل.
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استعارات بديلة لرشح العالقة بني مقدم املساعدة والعميل

استعارة تعليم البالغني: تشبه "املعالجة املطورة للمشكالت" تعليم شخص بالغ مهارة جديدة، مثل استخدام معدات زراعية أو تقنية 	 

ــق  ــى عات ــع ع ــن يق ــدة أو االســرتاتيجية. لك ــدات الجدي ــدرب أن يســتخدم املع ــن للمت ــث ميك ــات بحي ــة املعلوم ــم كاف ــدم املعلّ ــة. يق حديث

ــم. ــود املعلّ ــدون وج ــه ب ــى أرض ــرتاتيجية ع ــق االس ــدة أو يطب ــدات الجدي ــتخدم املع ــدرب أن يس املت

استعارة طبية: عى الرغم من أن الطبيب يقوم بالكثر للمساعدة يف شفاء مرض جسدي وذلك من خالل إعطاء توصيات العالج؛  	 

لكــن املريــض يف النهايــة هــو املســؤول عــن تعافيــه، فهــو يحتــاج إىل اتبــاع توصيــات العــالج والتــي قــد تتضمــن تجنــب أنــواع معينــة مــن 

الطعــام، وتنــاول األدويــة أو اســتخدام مراهــم مختلفــة. ال يقــوم الطبيــب بذلــك عــن املريــض، لكنــه يعلّمــه كيفيــة اتبــاع التوصيــات بالشــكل 

األمثــل ويدعمــه. واألمــر نفســه ينطبــق عــى مقــدم املســاعدة. فقــد تــرشح، "ســأقدم لــك بعــض التوصيــات لتحســن رفاهــك العاطفــي ووضــع 

حياتــك، وســأدربك وأدعمــك يف تطبيــق هــذه االســرتاتيجيات، لكنــك مســؤول عــن مارســتها وتطبيقهــا يف حياتــك اليوميــة".

استعارة مدرب الرياضة: إن دور املدرّب هو تعليم برنامج تدريب لشخص ريايض ما ودعمه ، ومع ذلك ال يقوم املدرب بالركض 	 

ــاع تعليــات املــدرّب ونصيحتــه بخصــوص التدريــب. وينطبــق األمــر نفســه عــى  نيابــة عــن الشــخص الريــايض. فالريــايض مســؤول عــن اتب

عالقتــك مــع العميــل، فــدورّك هــو تعليــم العميــل االســرتاتيجيات وتدريبــه عــى مارســتها يف حياتــه، لكــن يجــب عــى العميــل يف النهايــة أن 

يســتخدمها يف حياتــه اليوميــة. ال ميكنــك أن تفعــل ذلــك بالنيابــة عنــه.

ب- العميل املامنع

سيشعر بعض العمالء بالرتدد يف الحديث معك. ورمبا يكون ذلك لعدة أسباب مختلفة، مثل:

انعدام الثقة؛	 

كون مشكالت الصحة النفسية من املحرمات؛	 

تقديم املشورة النفسية أمر غر معروف يف الثقافة املجتمعية؛	 

انعدام فهم ماهية "املعالجة املطورة للمشكالت" أو الفهم الخاطئ لها؛	 

انعدام فهم دورك كمقدم مساعدة؛	 

حضور "املعالجة املطورة للمشكالت" مجراً من أحد أفراد األرسة؛	 

الشعور بالحرج تجاه التجارب التي تعرضوا لها؛	 

الشعور بالحرج عن كيفية تأقلمهم اآلن؛	 

مسائل تتعلق بالنوع االجتاعي، مثل التحدث عن أمور شخصية مع شخص من الجنس اآلخر؛	 

مواضيع جنسية تُعتر محرمة يف املجتمع.	 

رمبــا تجــد مــع مــرور الوقــت واالســتخدام املســتمر ملهــارات املســاعدة املذكــورة هنــا، أن العديــد مــن العمــالء يبــدؤون باالســرتخاء واملصارحــة. ومــع ذلــك يبقــى 

بعــض العمــالء مانعــن أو خجولــن جــداً. مــن املهــم كمقــدم مســاعدة أن تناقــش هــذا األمــر مــع املــرشف. عليــك احــرتام حقيقــة أن العميــل قــد ال يكــون 

مســتعداً ليكــون رصيحــاً كليــاً أثنــاء تلقــي "املعالجــة املطــورة للمشــكالت". توجــد بعــض األســباب غــر املعروفــة التــي قــد تســاهم يف هــذا األمــر، وقــد ال تعــرف 

هــذه األســباب مطلقــاً. وقــد يشــكل الحديــث مــع هــؤالء العمــالء تحديــاً، كونهــم قــد ال يعطــوك الكثــر مــن املعلومــات. ويف حــن قــد ترغــب بتشــجيع العمــالء 

عــى التحــدث بــكل لطــف واحــرتام، عليــك أال تضغــط عليهــم أبــداً. وهــذا يصــح عــى وجــه الخصــوص بالنســبة للعمــالء الذيــن يُشــك بأنهــم تعرضــوا ســابقاً 

لالعتــداء الجنــي أو التعذيــب. مــن املهــم أن تُظهــر اســتعداداً ورحابــة لإلصغــاء إن أرادوا أن يشــاركوك مبعلومــات خاصــة عــا عانــوه مــن تجــارب مؤملــة، لكــن 

القــرار يعــود لهــم كليّــاً. إن رفــض العميــل الحديــث عــن موضــوع مــا، مــن املهــم لعالقتــك معــه أن تحــرتم ذلــك.

رمبا تقول عى سبيل املثال:

ــن هــذا  ــث ع ــودة للحدي ــود الع ــت ت ــن، إذا كن ــك، ولك ــا أحــرتم ذل ــه وأن ــث عن ــر يزعجــك الحدي أســتطيع أن أرى أن هــذا أم

ــت. ــك يف أي وق ــاء ل ــتعد لإلصغ ــي مس ــرف أنن ــك أن تع ــد من ــوع، أري املوض

أو ميكــن أن تجــد أن العميــل يبــدو كئيبــاً جــداً عنــد مناقشــة موضــوع معــن، ولكنــه مل يقــل بأنــه ال يــود الحديــث عنــه. يف هــذه الحالــة، قــد ترغــب بإخبــار 

العميــل بأنــه: ال بــأس يف التوقــف عــن الحديــث عــن هــذا املوضــوع إذا كان يُفضــل ذلــك. قــد يعتقــد بعــض العمــالء أنــه مــن املتوقــع منهــم أن يفعلــوا كل مــا 

تقرتحــه، مبــا يف ذلــك الحديــث عــن مواضيــع حساســة وشــخصية.
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عى سبيل املثال قد تود قول ما يي:

تبــدو مســتاًء جــداً عنــد الحديــث عــن هــذا. وأنــا عــى أتــم االســتعداد لالســتاع إىل قصتــك ومســاعدتك للحديــث عنهــا، ولكننــي 

أريــدك أن تعــرف أنــك تســتطيع أن تقــرر مــا نتحــدث عنــه، وإذا كنــت بحاجــة إىل التوقــف عنــد أي نقطــة أو ال تريــد التحــدث 

عــن جــزء معــن مــن القصــة، فــال بــأس.

 

ج- االتصال الجسدي

إن اســتخدام اللمــس الجســدي يف بعــض الثقافــات، مثــل وضــع اليــد عــى ركبــة أحــد األصدقــاء عنــد تقديــم الدعــم هــو أمــر مقبــوٌل جــداً. غــر أن اللمــس 

ــا نشــجعك عــى عــدم  ــة وأن تحــاول احرتامهــا. وبشــكل عــام، فإنن الجســدي أمــر غــر مناســب يف ثقافــات أخــرى. ينبغــي أن تــدرك هــذه االختالفــات الثقافي

اســتخدام االتصــال الجســدي أو اللمــس للتعبــر عــن دعمــك للعميــل واهتامــك بــه. ويجنبــك هــذا أي مشــكالت ترتبــط بســوء تفســر العمــالء ملعنــى هــذا 

ــاح نتيجــة لذلــك.  االتصــال أو بالشــعور بعــدم االرتي

د- املكان

ينبغــي عليــك إيجــاد مــكان مريــح وخــاص لــيك تجــري فيــه الجلســات مــع العمــالء. أعــط العمــالء فرصــة لطلــب ترتيبــات معينــة للقــاء. وإذا مل يكــن هــذا 

النــوع مــن األمكنــة متوافــراً، ناقــش هــذا األمــر مــع العميــل واتفقــا عــى حــل آخــر. قــد يعنــي هــذا أنــه يف بعــض األحيــان، عندمــا ال ميكنــك التأكــد مــن وجــود 

خصوصيــة، عليــك تجنــب مناقشــة قضايــا حميميــة.

هـ - معالجة الضيق لديك:

 
إن اإلصغــاء إىل األشــخاص الذيــن عانــوا الكثــر مــن املحــن والعمــل معهــم ميكــن أن يكــون متعبــاً ومؤملــاً لبعــض النــاس. ومــن الشــائع أن يتأثــر مقدمــو املســاعدة 

أو يشــعروا بالغمــر وذلــك الســتاعهم املســتمر إىل املحــن. ملنــع الشــعور مبشــاعر غامــرة أو مشــاعر الضيــق املفرطــة (عــى ســبيل املثــال: الضغــط النفــي، واملــزاج 

املنخفــض، والقلــق والغضــب، واليــأس و مــا إىل ذلــك) عليــك مراعــاة مــا يــي:

التحدث مع الزمالء واملرشف بشكل دّوري.	 

وضع فواصل زمنية مناسبة بن العمالء (قد تشمل الفواصل الزمنية التحدث مع الزمالء والقيام ببعض متارين التنفس البطيء أو 	 

اسرتاتيجية مشابهة ملعالجة الضغط النفي أو القيام بنشاط ممتع).

اطلب املساعدة (مثال: تحدث مع املرشف) عندما متّر بحالة ضيق أو تجد أن عملك يزعجك عندما تقوم مبهام أخرى (مثال: التفكر 	 

بعميل معن بشكل متكرر عندما تحاول الخلود إىل النوم).
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1. االعتداء الجنيس وغريه من التجارب الحميمية الصادمة

تتطلــب مســاعدة األشــخاص الناجــن مــن العنــف الجنــي أو األشــكال األخــرى مــا نســميه هنــا »التجــارب الحميميــة الصادمــة« ( مثــال: العنــف 

الجنــي، التعذيــب، والعنــف املنــزيل الشــديد) حساســية بالغــة ألربعــة أســباب:

1- قد ال يكون الناجي بأمان، وإمكانية أن تتكرر التجارب الصادمة.

2- غالباً ما تكون التجربة النفسية لهذه األحداث مهددة للحياة أو مريعة. وقد يختر الناجي ضغطاً نفسياً صادماً ويسعى إىل تجنب 

ما يذكره بالحدث.

3- غالباً ما تكون هذه األحداث خاصة ومن املحرمات ثقافياً، ما يُصعب عى الناجن مشاركتها والحصول عى الدعم.

4- قد يواجه الناجون وصمة عار ورفضاً من أرسهم أو مجتمعهم إذا ُعرف ما حصل لهم.

عندمــا يشــاركك الناجــون مــن أشــكال أخــرى مــن املحــن تجاربهــم، فإنهــم غالبــاً مــا يشــعرون بـــ »الرشعنــة« (بــكالم آخــر، ســتُظهر لهــم أنــك تتفهــم 

أن تجربــة صادمــة قــد حدثــت). إال أن الناجــن مــن التجــارب الحميميــة الصادمــة ينكــرون هــذه الرشعنــة يف كثــر مــن األحيــان، ألنهــم ال يتحدثــون 

عنهــا، كــا يُضغــط عليهــم للبقــاء صامتــن أو ال يتــم تصديقهــم ببســاطة. واألســوأ مــن ذلــك أن إحساســهم بالكرامــة يضعــف عندمــا يســخر النــاس 

مــا حــدث لهــم أو يلوموهــم عليــه. وقــد يســبب أي رفــض مــن أرسهــم أو أفــراد مجتمعهــم مزيــداً مــن املعانــاة عــى األرجــح (مثــال: الفقــر). يف 

العديــد مــن املجتمعــات، ميكــن أن يكــون الوضــع أســوأ عندمــا يناقــش العمــالء العنــف الجنــي رصاحــة. ولذلــك، عندمــا يشــاركك أحــد العمــالء 

بقصتــه عــن تجربــة حميميــة صادمــة، فإنــه يُظهــر شــجاعة كبــرة يف القيــام ذلــك. عليــك أن تتمتــع بحساســية بالغــة يف اســتجابتك لهــذا األمــر. كتانــك 

لألمــر رضوري يف هــذه الحــال.

إن حاجــات الناجــن مــن العنــف الجنــي كثــرة. فقــد يعانــون مــن مشــكالت اجتاعيــة وقانونيــة ومشــكالت يف الصحــة الجســدية. عليــك أن تُعلمهــم 
بوجــود خدمــات ودعــم الحتياجاتهــم األخــرى. 9

ــك اســرتاتيجيات عامــة مفيــدة  ــه يقــدم ل ــك، فإن ــة نفســية محــددة تركــز عــى الصدمــة. عوضــاً عــن ذل ال يقــدم هــذا الدليــل اســرتاتيجيات عالجي

ميكــن ملقدمــي املســاعدة الذيــن تلقــوا تدريبــاً مختــراً تقدميهــا بشــكل آمــن. ويف كثــر مــن الحــاالت، ميكــن لهــذه االســرتاتيجيات النفســية العامــة 

أن تســاعد العميــل عــى نحــو كبــر. ويف حــاالت أخــرى، ســيحتاج العمــالء عنــد عرضهــم هــذه القضايــا إىل عــالج متقــدم خــارج نطــاق هــذا الدليــل. 

بالنســبة للعديــد مــن العمــالء قــد ال يكشــفوا عــن هــذه األحــداث لــك، ويعــود الســبب يف ذلــك إىل الطبيعــة الشــخصية ووصمــة العــار املحتملــة 

املرتبطــة بهــذه األحــداث.

ويف أي وقــت يختــار فيــه العمــالء إعالمــك عــن أشــكال مــن التجــارب الحميميــة الصادمــة التــي تعرضــوا لهــا، فمــن املهــم جــداً أن تُظهــر رغبــة ورحابــة 

صــدر لســاع قصتهــم. وكــا ذكــر ســابقاً، يعــود هــذا األمــر إىل أن العمــالء غالبــاً مــا يُحرمــون مــن الفرصــة إلســاع قصتهــم ورشعنتهــا. ويف الكثــر مــن 

املجتمعــات، يـُـالم العمــالء زوراً بســبب األحــداث التــي تعرضــوا لهــا أو يفكــرون بهــم بشــكل ســلبي نتيجــة لذلــك. 

عندمــا يتحــدث العميــل عــن تجربــة حميميــة صادمــة، فمــن الــرضوري أن تُظهــر اهتامــاً حقيقيــاً وتذكــر أن تطبــق كافــة اســرتاتيجيات املســاعدة 

األساســية. ومــع ذلــك، ال تحــاول التــرسع يف تقديــم اســرتاتيجيات التدخــل. فقــد ال يــرى العميــل هــذا األمــر رشعنــة. تبقــى االســرتاتيجيات يف هــذا 

الدليــل ســارية، لكــن مــن املهــم أن تُظهــر االحــرتام واإلصغــاء والثنــاء عــى العميــل لشــجاعته يف روايــة قصتــه. إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك هــو اتبــاع 

وتــرة أبطــأ عنــد اإلصغــاء إىل القصــة املرويــة باســتخدام جميــع مهــارات املســاعدة األساســية املشــار إليهــا ســابقا يف هــذا الفصــل. حاملــا تعتقــد أن 

العميــل قــد تــم االســتاع لــه باحــرتام وكرامــة، ميكنــك االنتقــال ببــطء إىل دور املســاعدة األكــر نشــاطاً وإىل تطبيــق االســرتاتيجيات املالمئــة املقرتحــة 

يف هــذا الدليــل (مثــال: »معالجــة الضغــط النفــي« ومــا إىل ذلــك).

طرق العرض أو السياقات الصعبة

 9 انظر اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت (2015). توجيهات لدمج تدخالت العنف القائم عى النوع االجتاعي يف العمل اإلنساين. جنيف: اللجنة الدامئة املشرتكة بن الوكاالت.
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ما الذي ينبغي فعله عندما تعتقد أن عميلك تعرض يف السابق العتداء جنيس؟

يف بعــض األحيــان قــد تصلــك معلومــات (مثــل شــائعات يف املجتمــع) تشــر إىل أن عميلــك تعــرض العتــداء جنــي، ومــع ذلــك، ال يشــاركك العميــل 

بهــذه املعلومــات يف الجلســة. هــذه معضلــة صعبــة للغايــة. مــن املهــم جــداً أال تفــرتض عــى الفــور أن االعتــداء الجنــي قــد حــدث. احصــل عــى 

اإلرشاف عندمــا تكــون يف هــذا املوقــف.

عندمــا تظــن أن اعتــداًء جنســياً قــد حــدث مؤخــراً وكنــت قلقــاً بشــأن ســالمة العميــل الحاليــة، قــد تعتقــد أنــه مــن األفضــل أن تســأل العميــل عــن 

ذلــك. إن اخــرتت القيــام بذلــك، فمــن املهــم جــداً أن تفعــل ذلــك بطريقــة لطيفــة ومحرتمــة. عــى ســبيل املثــال، قــد تقــول: » أود أن أتحــدث معــك 

عــن أمــر مــا. ال أريــد أن أســبب لــك عــدم االرتيــاح أو اإلحــراج عــى اإلطــالق. ولكننــي أشــعر بالقلــق حيــال ســالمتك وأريــد أن أتأكــد مــن أنــك بخــر. 

والقــرار يعــود لــك كليــاً إن أردت التحــدث معــي حــول هــذا املوضــوع أم ال، موافــق؟ أرجــو أن ال تشــعر بالضغــط للحديــث عــن يشء ال تشــعر بالراحــة 

حيالــه. يســاورين القلــق أن أشــخاصاً قــد فعلــوا أمــراً ضــد إرادتــك مؤخــراً وأنــك ال زلــت يف خطــر مــن حــدوث ذلــك مــرة أخــرى. هــذا أمــر قــد يحــدث 

لكثــر مــن النســاء والرجــال وليــس ذنبهــم أنــه يحــدث. أنــا لــن أحكــم عليــك إن كان هــذا قــد حــدث لــك. تذكــر إننــي لــن أخــر أحــداً عــا حصــل 

لــك باســتثناء مــرشيف. وإن كان هــذا األمــر قــد حــدث، وتشــعر أنــك تســتطيع التحــدث معــي حولــه، فأنــا أشــجعك عــى القيــام بذلــك. بهــذه الطريقــة 

قــد أكــون قــادراً عــى القيــام بــيشء مــا ملســاعدتك عــى البقــاء آمنــاً أو التأقلــم مــع األمــر املــروع الــذي تعرضــت لــه «.

إن كنــت تظــن أن االعتــداء الجنــي مل يحــدث مؤخــراً (بعبــارة أخــرى، حــدث منــذ ســنوات)، فمــن غــر الــرضوري أن تذكــر هــذا املوضــوع للعميــل. 

ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن املفيــد للعميــل أن يعــرف أنــه ال مانــع لديــك يف التحــدث عــن هــذه املواضيــع بشــكل رسي ودون إطــالق أحــكام. ميكــن أن 

تســتخدم أمثلــة عنــد وصــف مشــكلة شــائعة إن كنــت تعتقــد أنــه مــن املناســب القيــام بذلــك (عــى ســبيل املثــال كــا يف فهــم املحــن) وكيــف ميكــن 

الســرتاتيجية معينــة أن تكــون مفيــدة (مثــال: اســرتاتيجية معالجــة الضغــط النفــي للقلــق)، عنــد تقديــم األمثلــة، ابــذل جهــدك الســتخدام أمثلــة حــول 

االعتــداء الجنــي. قــد يرســل هــذا األمــر رســالة إىل عميلــك بأنــك مرتــاح للحديــث عــن موضــوع صعــب أو محــرم. وهــذا قــد يســاعد العميــل عــى 

أن يكشــف لــك الحقــاً عــن االعتــداء الجنــي الــذي تعــرض لــه.

ومها يكن، عليك يف كل الحاالت أن تحرتم قرار العميل يف عدم مشاركتك باملعلومات عن االعتداء الجني إن مل يكن يرغب بذلك.

2- حاالت النزاع

يف املجتمعــات التــي تواجــه نزاعــاً، ميكــن أن يخــاف الكثــر مــن النــاس مــن القــوى األمنيــة ومــن مجموعــات املعارضــة املســلحة ومــن رمــوز الســلطة 

ويف بعــض األحيــان مــن أشــخاص آخريــن يف املجتمــع. وقــد تــدرك يف بعــض الحــاالت أن العمــالء يجــدون صعوبــة يف منحــك ثقتهــم كمقــدم مســاعدة. 

وقــد يجــدون يف أن اإلجابــة عــى أســئلة التقييــم تســبب لهــم ضغطــاً نفســياً كبــراً. ويف جميــع األوقــات، عليــك احــرتام قــرار عمالئــك بعــدم البــوح أو 

الكشــف عــن تفاصيــل شــخصية. عليــك أن تتوقــع أيضــاً أن تتغــر قصتهــم مبــرور الوقــت، وال يعــود الســبب يف ذلــك إىل أنهــم يكذبــون.

إن بنــاء الثقــة واســتخدام مهــارات املســاعدة األساســية مهــم جــداً يف حــاالت النــزاع. ســيكون اإلرشاف مفيــداً بالنســبة لــك عنــد العمــل مــع هــذه 

الحــاالت بشــكل خــاص. عــى وجــه الخصــوص، قــد تــرز الحاجــة إىل مناقشــات حــول كيفيــة تقديــم »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« يف املجتمــع 

ولعمالئــك.

تعلمت يف هذا الفصل

كيفية مراعاة االختالفات الثقافية واللغوية واختالفات النوع االجتاعي لدى عمالئك  	

مهارات املساعدة األساسية لبناء عالقة قوية بن مقدم املساعدة والعميل  	

معالجة املشكالت والحاالت الصعبة واالستجابة لها.  	

الفصل 3
مهارات املساعدة األساسية
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الفصل 4
تقييامت »املعالجة املطورة للمشكالت«

متى سُتكمل التقييامت؟

يوجد ثالثة أنواع من التقييات:

تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«: يتم قبل البدء بـ »املعالجة املطورة للمشكالت« مع العميل (ملحق أ)  -1

يف بداية كل جلسة من »املعالجة املطورة للمشكالت«: تقييم موجز ملراقبة تقدم العميل (ملحق ب)  -2

تقييم ما بعد »املعالجة املطورة للمشكالت«: يتم خالل بضعة أسابيع من إكال العميل لـ »املعالجة املطورة للمشكالت« (ملحق ج)  -3

ميكنــك أن ترتــب ملتابعــة عمالئــك بعــد عــدة أشــهر مــن إكالهــم لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. وســتكون هــذه فرصــة جيــدة للتحقــق مــن تقدمهــم. قــد 

تقــرر اســتخدام نفــس أســئلة التقييــم املذكــورة يف امللحــق ج لرتشــدك يف املتابعــة أو رمبــا تفضــل طريقــة أقــل رســمية.

ملاذا نقوم بعمل تقييم ما؟

إن إجراء تقييم قبل »املعالجة املطورة للمشكالت« هام جداً ويتيح لك فرصة ما يي:

لقاء عميلك؛	 

ساع قصة عميلك؛	 

اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان العميل مناسباً لـ »املعالجة املطورة للمشكالت« ومستعداً له؛	 

تجميع معلومات محددة عن مشكالت العميل العاطفية والعملية ملساعدتك يف التحضر لـ »املعالجة املطورة للمشكالت«.	 

يفيــد إكــال تقييــات أثنــاء وبعــد »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« يف مراقبــة تقــدم العميــل ويف دعــم تعافيــه العاطفــي بشــكل أفضــل. قــد ال يتحســن العمــالء 

بشــكل فــوري، ومعرفــة ذلــك مــن خــالل التقييــات التــي تجريهــا يف بدايــة كل جلســة سيســاعدك أنــت ومرشفــك عــى اتخــاذ القــرار بخصــوص كيفيــة تحســن 

الرعايــة املقدمــة. 

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

كل بروتوكوالت التقييم- 	 

املالحق أ، ب، ج

أفكار انتحارية – امللحق د	 

»املعالجة املطورة 	 

للمشــكالت« القبليــة (مــا قبــل 

(بعــد  والبعديــة  التدخــل) 

كل  بدايــة  وعنــد  التدخــل) 

التدخــل) (ِأثنــاء  جلســة 

الساح بتخصيص 60 	 

دقيقــة لـــ تقييم قبــل »املعالجة 

 5 و  للمشــكالت«  املطــورة 

دقائــق للتقييــم أثنــاء »املعالجة 

ــكالت« ــورة للمش املط

عن التقييات املختلفة	 

كيفية القيام بالتقييات الرضورية	 

كيفية إجراء التقييم للعمالء 	 

الذيــن لديهــم خطــط إلنهــاء حياتهم 

القريــب واالســتجابة  يف املســتقبل 

لهــم
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كيف نجري تقييم ما؟

ــارات املســاعدة  ــث (مه ــورة يف الفصــل الثال ــارات املذك ــى اســتخدام امله ــدوام. احــرص ع ــى ال ــية ع ــارات املســاعدة األساس ــدون مه ــون الجي يســتخدم املقيّم

ــار: ــي يجــب أخذهــا يف االعتب ــي بعــض األمــور الهامــة الت ــا ي ــا. في ــم م ــام بتقيي ــد القي األساســية) عن

استخدم لغة بسيطة وواضحة.	 

احرص عى التحدث بشكل يتالءم مع عمر العميل ونوعه االجتاعي وثقافته ولغته.	 

كن لطيفاً، محرتماً وال تطلق األحكام يف كل األوقات.	 

تجاوب بشكل حساس تجاه املعلومات الخاصة واملحزنة (مثال: عن االعتداء الجني أو إيذاء الذات)	 

الخطوات التي ينبغي اتباعها إلكامل تقييم ما

 
عرف عن نفسك   -1

أخرب الشخص عن سبب إجراء التقييم وما سيحدث.  -2

أخره مبا يي:	 

أن هدف التقييم هو معرفة إن كانت »املعالجة املطورة للمشكالت« مجدية لنوعية املشكالت التي يعانيها.– 

ستطلب منه الحديث عن بعض صعوباته.– 

ستطرح عليه أسئلة محددة عن مشكالته ومشاعره.– 

لن يستغرق األمر سوى ساعة واحدة.– 

أخر العميل أن ال يشعر بأنه ُمجر عى مشاركة معلومات شخصية إن كان ذلك يشعره بعدم الراحة:	 

سأطرح عليك الكثر من األسئلة. آمل أن تشعر بحرية اإلجابة. إن كنت غر مرتاح تجاه بعض األسئلة، أرجو منك أن تُعلمني. – 

أرجــو منــك اإلجابــة عــى النواحــي األكــر راحــة بالنســبة لــك فقــط. أنــا أعــرف مــدى صعوبــة الحديــث مــع شــخص غريــب عــن مشــكالتك 

وتجاربك.

أخربه عن الرسية  -3

تأكد من أن العميل يفهم ما هي املعلومات التي ستبقى خاصة ومع من ستتم مشاركة هذه املعلومات.	 

جميع املعلومات رسية ما مل مينحك العميل اإلذن مبشاركتها مع شخص آخر.– 

تتم مشاركة جميع املعلومات مع مرشفك ليك يتأكد من أن العميل قد تلقى الرعاية املثى.– 

إن كنت تعتقد أثناء التقييم أو »املعالجة املطورة للمشكالت« أن العميل قد ينهي حياته أو يؤذي شخص آخر أو يخرك – 

عن إساءة معاملة طفل (مثال: إساءة جسدية أو جنسية أو إهال) فعليك أن تخرشخصاً ما،10 حتى إن مل يوافق العميل عى ذلك.

قبــل أن نبــدأ اليــوم، أود منــك أن تفهــم أن كل يشء نناقشــه يف جلســاتنا ســيبقى خاصــاً. لــن أمتكــن مــن التحــدث مــع أي فــرد 

مــن أرستــك أو أي شــخص آخــر عنــك أو عــا يجــري يف هــذه الجلســات بــدون إذنــك.

عــى أيــة حــال، توجــد بعــض الحــدود لهــذه الخصوصيــة، فــإن كنــُت قلقــاً مــن أنــك تواجــه خطــر إنهــاء حياتــك أو إيــذاء شــخص 

آخــر، ســأتناقش معــك حــول كيفيــة الوصــول إىل خطــة يك تبقــى أنــت واآلخريــن بأمــان. وهــذا يعنــي أننــي أحتــاج إىل التحــدث 

مــع املــرشف عــى عمــي لــيك أحصــل عــى أفضــل مســاعدة ممكنــة لــك. (عليــك أنتتكيــف هــذا املوضــوع وفقــاً لقوانــن البلــد). 

وهــذا يعــود إىل أن دوري هــو العنايــة برفاهــك وســالمتك.

ــم  ــن لديه ــالء الذي ــاً خاصــاً ملســاعدة العم ــذا املــرشف تدريب ــى ه ــد تلق ــك. لق ــن تقدم ــع مــرشيف ع ــأتكلم بشــكل دوري م س

ــة. ــك أفضــل رعاي ــدم ل ــي أق ــن أنن ــة وســيتأكد م مشــكالت عاطفي

هل هذا األمر منطقي بالنسبة لك، أو هل لديك أية أسئلة عن خصوصيتك؟

 10 إن االســتجابة املالمئــة ألفــكار وخطــط ومحــاوالت االنتحــار تعتمــد عــى القوانــن الوطنيــة واملــوارد املحليــة، وعليــك مراعــاة هــذا األمــر خــالل مرحلــة التكييــف. ويف كل الحــاالت، يجــب 

االتصــال باملــرشف مبــارشة.

الفصل 4
تقييامت »املعالجة املطورة للمشكالت«
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قدم معلومات موجزة عن »املعالجة املطورة للمشكالت«  -4

أعلم العمالء أن »املعالجة املطورة للمشكالت«	 

ميكنها مساعدة البالغن الذين لديهم مشكالت عملية وعاطفية؛– 

هي تدخل فردي (سيقابلونك لوحدهم)؛– 

تتم مرة يف األسبوع وملدة خمسة أسابيع؛– 

يجب عليك التأكد من أن العمالء يعرفون ما ال تقوم به »املعالجة املطورة للمشكالت«	 

لن يتلقى العمالء أية مواد أو أموال أو أدوية.– 

كن صادقاً بخصوص ما سيتلقاه العميل وما لن يتلقاه من »املعالجة املطورة للمشكالت«	 

ابدأ التقييم  -5

اطرح جميع األسئلة كا كُتبت يف بروتوكول تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«، مبا فيها نسخة ما قبل التدخل من ملف 	 

الناتج النفي (ملحق أ)

التقييامت يف بداية الجلسات

 
عليــك يف بدايــة كل جلســة مــن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أن تُكمــل نســخة تقييــم امللــف الناتــج النفــي أثنــاء التدخــل (ملحــق ب). وهــي مقابلــة قصــرة 

(تتطلــب 5-10 دقائــق) وتعطيــك فكــرة عــن مــدى تقــدم عميلــك. ميكنــك أن تســتخدم اجابــات العميــل للملــف التقييمــي للناتــج النفــي للتحــدث أكــر عــن 

األســبوع املــايض ومارســتهم يف املنــزل.

مراقبة خطط شخص ما إلنهاء حياته

عليك أيضاً أن تراقب األفكار االنتحارية لبعض العمالء يف امللف التقييمي للناتج النفي األسبوعي:

العمالء الذين يعرون عن أفكار انتحارية يف تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«؛  -1

العمالء الذين لديهم مزاج منخفض جداً (من يحصل عى 4 أو 5 يف السؤال 1.4 من نسخة ملف الناتج النفي أثناء التدخل)  -2

تقييم األفكار االنتحارية11

ينبغــي أن تطــرح عــى العميــل أســئلة مبــارشًة عــن األفــكار االنتحاريــة أثنــاء التقييــم والتدخــل. كــا ســيتوجب عليــك اتبــاع أســئلة التقييــم كــا وردت. وســيكون 

عليــك أن تقــرر إذا مــا كان لــدى العميــل خطــة إلنهــاء حياتــه يف املســتقبل القريــب وأن تســتجيب وفقــاً لذلــك.

ستحتاج طوال فرتة التدخل إىل مراقبة أفكار العميل االنتحارية يف تقييم أثناء التدخل، وإىل االستجابة بشكل مالئم للمساعدة يف الحفاظ عى سالمته.

يتجنــب الكثــر مــن األشــخاص طــرح األســئلة املبــارشة عــن االنتحــار حتــى لــو كان لديهــم الشــك بــأن شــخص مــا لديــه هــذه األفــكار املقلقــة. وغالبــاً مــا يعــود 

هــذا األمــر إىل أنهــم يخافــون مــن أن يــؤدي الحديــث عــن االنتحــار إىل وضــع أفــكار يف ذهــن الشــخص اآلخــر فــإن كان مل يفكــر يف االنتحــار ســابقاً، فســيفعل 

ذلــك اآلن. وهــذا اعتقــاد شــائع جــداً لكنــه خاطــئ. ومــن املؤســف أن إحــدى العواقــب املزعجــة لعــدم التحــدث عــن االنتحــار هــو أن الشــخص الــذي يعــاين مــن 

هــذه األفــكار ســيبقى وحيــداً مــن دون دعــم. لــذا، كونــك مقــدم مســاعدة، فمــن املهــم بالنســبة لــك أن تشــعر بالراحــة عنــد التحــدث براحــة عــن االنتحــار 

وتُظهــر لعميلــك أنــك ال تنصــدم بــأي يشء مــن املمكــن أن يذكــره. وأخــراً، ألن االنتحــار ميكــن أن يكــون موضوعــاً حساســاً، فمــن املهــم جــداً أن تضــع جانبــاً أي 

معتقــدات شــخصية قــد تكــون لديــك عــن االنتحــار وتوصــل للعميــل وبوضــوح بأنــك ال تطلــق أحكامــاً عليــه ألفــكاره أو خططــه أو أيــة محــاوالت انتحــار ســابقة. 

ميكــن أن يشــكل هــذا تحديــاً لــك.

من خالل مراقبة األفكار االنتحارية للعمالء، ميكنك مساعدتهم عىل تلقي نوع الرعاية الذين يحتاجونه. عىل سبيل املثال

شــخص لديــه خطــة إلنهــاء حياتــه يف املســتقبل القريــب يحتــاج إىل رعايــة عاجلــة للحفــاظ عــىل حياتــه، ولــن تكــون »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« 

مناســبة لــه يف هــذا الوقــت. كــام لــن تكــون كافيــة لشــخص حــاول االنتحــار أثنــاء التدخــل ألن الشــخص ســيحتاج مســاعدة تخصصيــة أكــر. أمــا 

العمــالء الذيــن لديهــم أفــكار انتحاريــة لكنهــم ال يخططــون للقيــام بهــذا الفعــل فيمكــن مســاعدتهم مــن خــالل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«.

  تــم تضمــن دليــل اإلرشــاد املطبــوع مــع نفــس املعلومــات يف امللحــق د أيضــاً. نُشــجع مقدمــي املســاعدة عــى الحصــول عــى نســخ منهــا وإحضارهــا إىل الجلســات لــيك يشــعروا بالثقــة حيــال 

االســتجابة املناســبة للعمــالء الذيــن لديهــم أفــكار أو خطــط انتحاريــة.
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اإلرشاد عند تقييم أفكار العمالء االنتحارية

 
اطرح أسئلة واضحًة ومبارشة:

اطرح األسئلة كا هي مكتوبة يف التقييم.	 

عند طرح األسئلة عن االنتحار، تجنب استخدام كلات غر مبارشة قد يساء فهمها.	 

تساعد األسئلة املبارشة العمالء أن يشعروا بأنه ال يتم اطالق األحكام عليهم بسبب أفكارهم أو خططهم االنتحارية أو ألنهم حاولوا 	 

االنتحار يف املايض.

قد يشعر بعض األشخاص بعدم الراحة للحديث معك عن االنتحار، لكن ميكن أن تخرهم أنه من املهم جداً بالنسبة لك أن تفهم 	 

بوضوح مستوى سالمتهم.

طرح األسئلة التي تتعلق باالنتحار لن يضع أفكاراً يف ذهن الشخص ليك يُنهي حياته إن مل تكن لديه هذه الفكرة مسبقاً.	 

االستجابة لعميل لديه خطة إلنهاء حياته يف املستقبل القريب

اتصل مبرشفك دامئاً.	 

اخلق بيئة آمنة وداعمة.	 

قم بإزالة أية وسيلة إليذاء النفس إن كان ذلك ممكناً.	 

ال تدع الشخص وحيداً، اطلب إىل أحد مقدمي الرعاية أو املوظفن البقاء معه طيلة الوقت.	 

قدم له غرفة منفصلة وهادئة أثناء االنتظار، إن كان ذلك ممكناً.	 

اهتم بحالة العميل النفسية وضيقه العاطفي من خالل مهارات املساعدة األساسية.	 

التحديات أثناء التقييم

ميكن أن تساعدك النصوص التالية يف التعامل مع األشخاص الذين يحتاجون إىل اهتام إضايف أثناء التقييم.

1- عندما يكون العميل خجوالً أو مامنعاً ملشاركة املعلومات

من املهم احرتام العميل طيلة الوقت. وإن بدا عليه العصبية أو عدم الراحة ملشاركة املعلومات، ال تضغط عليه إلخبارك مبعلومات شخصية.

مــن املفيــد أيضــاً أن تــدع العميــل يعــرف منــذ البدايــة أنــه ليــس عليــه أن يجيــب عــى أســئلتك. ومــن املهــم أن يشــعر بأنــه املســؤول عــن الجلســة وأال يشــعر 

بأنــه مرغــم عــى تزويــدك باملعلومــات إن مل يكــن مرتاحــاً للقيــام ذلــك.

إن شعرت بعدم الراحة لإلجابة عى أي سؤال أطرحه، فليس عليك اإلجابة. ميكنك مشاركتي مبا ترتاح لإلجابة عنه.

2- عندما تحتاج إىل إيقاف عميل ما عن الحديث

ســتحتاج يف أوقــات مــا إىل إعــادة توجيــه عميــل قــد يتحــدث كثــراً عــن موضــوع ليــس ذي صلــة بالتقييــم أو إن أردت الحصــول عــى بعــض املعلومــات املحــددة 

التــي تنقصــك. مــن املهــم أن تُظهــر الــدفء عندمــا تحــث عميلــك عــى املتابعــة.

الفصل 4
تقييامت »املعالجة املطورة للمشكالت«
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والحوار التايل اقرتاح عن كيفية تغير املوضوعات بحساسية.

يبــدو أنــك تواجــه الكثــر مــن الصعوبــات يف هــذه اللحظــة. هنــاك يوجــد أمــر واحــد يهمنــي كثــراً أن اســمع عنــه عــى الرغــم 

مــن ذلــك، هــل (اطــرح الســؤال التــايل)....

وقــد تحتــاج أحيانــاً إىل اســتخدام أســلوب أكــر مبــارشة مــع العميــل، خاصــة إن داهمــك الوقــت. ولكــن مــن املهــم أن تُشــعره باهتامــك ودفئــك عنــد فعــل 

ذلــك. عــى ســبيل املثــال:

أنــا مهتــم جــداً لســاع هــذا األمــر، لكنــي ال أريــد أن يداهمنــا الوقــت. ال زال لــدي عــدد مــن األســئلة أحتــاج أن أطرحهــا عليــك. 

هــل ميكننــا أن نفعــل ذلــك اآلن، ونتحــدث عــن مخاوفــك األخــرى يف الوقــت املتبقــي؟ 

تعلمت يف هذا الفصل

التقييات املختلفة التي ستجريها	 

كيفية إجراء التقييم النفي	 

كيفية مراقبة العمالء ممن لديهم خطط إلنهاء حياتهم يف املستقبل القريب 	 

واالستجابة لهم 
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الفصل 5
فهم املحن وتدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«

مساعدة العميل عىل فهم »املعالجة املطورة للمشكالت« واملشاركة فيها 

ينبغــي أن تقــدم للعميــل ملحــة موجــزة عــن ماهيــة التدخــل ومــا تتوقعــه منــه. ومــن املهــم أن تتمتــع بالــدفء عنــد ذلــك بحيــث ال تبــدو صارمــاً أو مســيطراً، 

خاصــة عنــد الحديــث مــع العميــل عــن أهميــة حضــوره. مــع ذلــك، عليــك التأكيــد عــى أهميــة دور العميــل يف التدخــل وأنــه ســيكون فعــاالً فقــط إن حــرض 

واســتفاد مــن الوقــت عــى النحــو األمثــل.

ــى  ــب ع ــاعدتك يف التغل ــا مس ــي ميكنه ــرتاتيجيات الت ــض االس ــم بع ــكالت« لنتعل ــورة للمش ــة املط ــوية يف »املعالج ــنعمل س س

الصعوبــات التــي أخرتنــي عنهــا اليــوم. هنــاك 5 جلســات مبــا فيهــا جلســة اليــوم. ســنجري الجلســات مــرة كل أســبوع ومــدة كل 

جلســة 90 دقيقــة. ســأُعلّمك يف هــذه الجلســات اســرتاتيجيات مختلفــة وســيكون لدينــا متســع مــن الوقــت لنارســها. أشــجعك 

ــم  ــك وأن تتعل ــرات للمشــكالت يف حيات ــدء بإحــداث التغي ــك الب ــا بحيــث ميكن ــن لقاءاتن عــى مارســة هــذه االســرتاتيجيات ب

كيــف تســاعد نفســك بنفســك.

ستســاعدك االســرتاتيجيات التــي ســأعلّمك إياهــا عــى تخفيــف ومعالجــة مشــكالتك التــي أخرتنــي أنهــا تســبب لــك الضيــق عــى 

نحــو أكــر (ســّمي املشــكالت الخاصــة بالعميــل). ســأعلّمك اســرتاتيجيات ملســاعدتك عــى معالجــة مشــكالتك العمليــة وتحســن 

نشــاطك وتخفيــف مشــاعر الضغــط النفــي والقلــق وتحســن الدعــم لديــك. تبــن أن كل اســرتاتيجية مــن هــذه االســرتاتيجيات 

كانــت مفيــدة ألشــخاص يف أوضــاع مشــابهة لوضعــك.

سيســر األمــر بشــكل أفضــل بالنســبة لــك إذا أتيــت إىل كل جلســة عــى مــدار األســابيع الخمســة القادمــة. أتفهــم أنــه قــد يكــون 

مــن الصعــب عليــك القــدوم إىل هــذه الجلســات إن كنــت تشــعر بالقلــق أو االكتئــاب الشــديدين، أو إن كنــت مريضــاً جســدياً أو 

لديــك التزامــات عائليــة أو مجتمعيــة. أود أن أجــري اتفاقــاً معــك بــأن تتحــدث معــي بهــذا الشــأن،12  بــدالً مــن أال تــأيت أو تتجنــب 

الجلســات. والســبب مــن وراء ذلــك، هــو أننــي أريــد أن تســتفيد بالشــكل األمثــل مــن الوقــت الــذي منضيــه معــاً، وال أريــدك أن 

تشــعر بعــدم الراحــة عنــد الحديــث معــي عــن مشــكالت تحــول دون قدومــك للجلســات. لــن أكــون غاضبــاً أو منزعجــاً. هــل 

هــذا يناســبك؟ هــل تجــد أيــة صعوبــات يف القــدوم إىل جميــع الجلســات؟

(إذا قــال العميــل أنــه قــد يكــون لديــه مشــكالت تعيــق قدومــه إىل كل الجلســات، خصــص بعــض الوقــت ملعالجــة هــذه املشــكالت- مثــال: اخــرت موقعــاً، ووقتــاً 

ويومــاً وأفضــل وهكــذا).

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

جدول »األسباب املشجعة 	 

يف  (مثــال  تشــجيعاً«  واألقــل 

(5 الفصــل 

الجلسة 1	 

خصص 20 دقيقة الطالع 	 

العميــل عــى ماهيــة »املعالجــة 

املطــورة للمشــكالت« 

خصص 30 دقيقة الطالع 	 

العميل عى ماهية املحنة

كيف تحفز عمالئك للمشاركة 	 

يف »املعالجة املطورة للمشكالت«

كيف تقدم املعلومات لعمالئك 	 

الشــائعة  األفعــال  ردود  عــن 

املحــن تجــاه 

  عليك أن تجد طريقة التصال العميل بك بحسب السياق املحي. فعى سبيل املثال، قد ال يكون العميل قادراً عى االتصال هاتفياً، لذا عليك أن ترتب لطرق أخرى.

الفصل 5
فهم املحن وتدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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األسباب املشجعة واألقل تشجيعاً لالنضامم إىل »املعالجة املطورة للمشكالت«

ــاه. سيســاعده هــذا عــى التفكــر باألســباب املشــجعة لالنضــام إىل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«  اطــرح عــى العميــل ســؤاالً أو ســؤالني مــن الجــدول أدن

واألســباب األقــل تشــجيعاً لالنضــام. يجــب أن يــدوم هــذا النقــاش 10-15 دقيقــة فقــط.

إن كان العميــل متعلـّـاً، ميكنــك كتابــة اجاباتــه عــى الجــدول (الــذي سرتســمه عــى ورقــة منفصلــة) وتعطيــه النــرشة الكاملــة ليحتفــظ بهــا. أمــا بالنســبة للعميــل 

األمــّي فيمكنــك كتابــة اجاباتــه أيضــاً بحيــث تحتفــظ بالنــرشة وتناقشــها مــع مرشفــك. بعــد طــرح هــذه األســئلة، قــم بتلخيــص اجابــات العميــل وشــّدد عــى 

األســباب التــي ذكرهــا عــن كيــف ميكــن لـ«املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أن تســاعده.

ــه  ــد يكــون بعــض مــا يقلق ــه، فق ــٍق مــن مشــاركته يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«، تحــدث بشــكل أطــول عــا يُقلق ــزال غــر واث ــل ال ي وإذا كان العمي

اعتقــادات خاطئــة ميكنــك التعامــل معهــا بســهولة. بالنســبة لعمــالء آخريــن، قــد يكــون واضحــاً أن مشــاركتهم يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« اآلن ســتتطلب 

منهــم التزامــاً قــد يســبب لهــم مشــكالت إضافيــة (مثــال: وقــت طويــل بعيــداً عــن األطفــال أو العمــل، أو أن التزاماتهــم املجتمعيــة كبــرة، واملشــاركة يف »املعالجــة 

املطــورة للمشــكالت« قــد تزيــد مــن الضغــط النفــي لديهــم).

ــاء التدخــل. ميكنــك يف أي وقــت العــودة إىل هــذا الجــدول والتحــدث عــن  ــل عــى االســتمرار يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أثن وقــد يتغــر حافــز العمي

ــاء يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. ــل تشــجيعاً للبق األســباب املشــجعة واألق

يجــب أال يشــعر العميــل بــأن أحكامــاً تطلــق عليــه، أو أنــه مذنــب إذا قــرر أنــه ال يســتطيع االلتــزام بـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. وعليــك أيضــاً أن تشــجعه 

عــى االتصــال بــك مجــدداً إن قــرر الحقــاً أنــه يرغــب يف املشــاركة بالتدخــل. وال يعنــي رفضــه يف املــرة األوىل أنــه ال يســتطيع العــودة الحقــاً. 

األسباب األقل تشجيعاً لالنضام إىل »املعالجة املطورة للمشكالت« (املساوئ) األسباب املشجعة لالنضام إىل »املعالجة املطورة للمشكالت« (املزايا)

» أتفهــم أيضــاً أن االنضــام إىل مثــل هــذا التدخــل ميكــن أن يُشــكل تحديــاً 

ــض الناس«. لبع

ما هي بعض املشكالت التي تواجهك يف االنضام إىل 	 

»املعالجة املطورة للمشكالت«؟

ما الذي قد تُضطر إىل التخي عنه أو تخرسه إذا انضممت 	 

إىل »املعالجة املطورة للمشكالت«؟

هل ستقلل »املعالجة املطورة للمشكالت« من الوقت الذي 	 

مُتضيه مع عائلتك؟

هل سيُبعدك التدخل عن واجبات مهمة أخرى؟	 

أمثلة:

االنقطاع عن األعال املنزلية.	 

االضطرار لتنظيم رعاية األطفال.	 

القيام بأعال عرضية أو مؤقتة	 

التخي عن الوقت الشخيص	 

قطع مسافة طويلة للوصول إىل جلسات »املعالجة املطورة 	 

للمشكالت«

»استفاد الكثر من األشخاص من هذا التدخل«.

ما الذي تعتقد أنك ستحصل عليه شخصياً من »املعالجة 	 

املطورة للمشكالت«؟

ما الذي قد يتحسن يف حياتك إذا انضممت إىل »املعالجة 	 

املطورة للمشكالت«؟

ما هو األمر الذي تعتقد أنك ستكون قادراً عى فعله 	 

ولست قادراً عى فعله اآلن؟

األعباء املنزلية (مثال: التنظيف، الطهي)– 

الرعاية الذاتية (مثال: النهوض من الرسير، – 

االستحام، ارتداء املالبس)

األنشطة املمتعة (مثال: متضية الوقت مع األصدقاء، – 

التطريز، تربية الدواجن)

يف حال تناقصت مشكالتك العاطفية، كيف سيكون ذلك 	 

جيداً ملجاالت أخرى يف حياتك؟

مثال: عالقاتك، عملك، واجباتك األخرى– 

كيف ميكن أن تبدو حياتك اليومية إن تحسن رفاهك 	 

العاطفي؟
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االستخدامات البديلة لجدول "األسباب املشجعة واألقل تشجيعاً": يف االستجابة للتفكري باالنتحار

قــد يكــون لبعــض العمــالء أفــكاراً إلنهــاء حياتهــم أثنــاء "املعالجــة املطــورة للمشــكالت"، ولكــن ليــس لديهــم خطــط لتنفيــذ ذلــك يف املســتقبل القريــب. إن جــدول 

"األســباب املشــجعة واألقــل تشــجيعاً" طريقــة جيــدة ملســاعدة العمــالء الذيــن لديهــم أفــكار عــن االنتحــار لــيك يفكــروا بأســباب بقائهــم عــى قيــد الحيــاة. ميكنــك 

اســتخدام الجــدول بنفــس الطريقــة املذكــورة أعــاله، ولكــن الرتكيــز ســيكون عــى أســباب البقــاء عــى قيــد الحيــاة مقابــل األســباب إلنهائهــا. ســتكون مهمتــك 

مســاعدة العميــل بلطــف يك يتوصــل إىل األســباب الهامــة التــي تبقيــه عــى قيــد الحيــاة ويــدرك أن أســباب إنهــاء حياتــه مؤقتــة عــى األغلــب (مثــال: ميكــن 

لالكتئــاب الــذي يســبب لــه الرغبــة يف املــوت أن يتحســن).

ابــدأ بســؤال العميــل عــن األســباب التــي تجعلــه يظــن أنــه مــن األفضــل لــه لــو أنــه ميــت. ثــم ناقــش األســباب التــي تجعلــه يرغــب بالبقــاء عــى قيــد الحيــاة 

– انظــر إىل بعــض األمثلــة املدرجــة أدنــاه:

ما الذي يُبقيك عى قيد الحياة حالياً؟	 

هل يوجد أي فرد من األرسة أو من األصدقاء تعيش ألجله؟	 

هل توجد أشياء استمتعت بها يف حياتك؟ مؤخراً؟ منذ زمن بعيد؟	 

هل شعرت بهذا الشعور دامئاً؟ إن مل يكن كذلك، ما الذي اعتدت عى االستمتاع به يف الحياة؟ 	 

ما هي بعض اآلمال التي لديك بخصوص مستقبلك؟ (ساعده عى التفكر بحل مشكالته العملية والتخفيف من مشكالته العاطفية... الخ)	 

ماذا لو مل يكن لديك املشكالت التي تخترها حالياً، هل كان سيّغر هذا أفكارك عن عدم البقاء عى قيد الحياة؟ 	 

إن "املعالجة املطورة للمشكالت" مصممة ملساعدتك عى معالجة هذه املشكالت والتخفيف منها. إن بقيت يف "املعالجة املطورة 	 

للمشكالت" وانخفضت هذه املشكالت، هل سيكون هذا سبباً جيداً للبقاء عى قيد الحياة اآلن؟

بعــد ســاعك إلجابــات العميــل، قــم بتلخيــص األســباب الرئيســية بالنســبة لــه للبقــاء وعــدم البقــاء عــى قيــد الحيــاة، مــع التشــديد عــى أســبابه للبقــاء عــى 

قيــد الحيــاة. مجــدداً، ميكنــك أن تكــرر مــا ذكــره العميــل عــن األســباب التــي تجعــل "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مفيــدة لــه. هــذه النصيحــة للعمــالء الذيــن 

ليــس لديهــم خطــط إلنهــاء حياتهــم يف املســتقبل القريــب. أمــا بالنســبة للعمــالء الذيــن لديهــم مثــل هــذه الخطــط، عليــك االتصــال مبرشفــك واتخــاذ بعــض 

األفعــال الفوريــة (خلــق بيئــة داعمــة وآمنــة؛ إزالــة وســائل إيــذاء النفــس إن كان ذلــك ممكنــاً؛ عــدم تــرك الشــخص مبفــرده؛ الحــرص عــى بقــاء مقدمــي الرعايــة 

أو املوظفــن مــع الشــخص طيلــة الوقــت إن كان ذلــك ممكنــاً؛ عــرض غرفــة منفصلــة وهادئــة عــى الشــخص أثنــاء االنتظــار؛ مراقبــة حالــة الشــخص النفســية 

وضيقــه العاطفــي باســتخدام مهــارات املســاعدة األساســية).

فهم املحنة

إن هــذا القســم مــن الجلســة هــو فرصــة للعميــل لســاع ردود األفعــال الشــائعة بــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف مجتمعــات معرضــة للمحــن. ويكــون الرتكيــز 

عــى تطبيــع ردود أفعــال العميــل يف ســياق املصاعــب والضغــط النفــي – أي: إيصــال فكــرة أن ردود أفعالــه مفهومــة نظــراً ملــا يتعــرض لــه وهــي ليســت دالالة 

عــى الجنــون أو الضعــف.

عنــد إعطــاء معلومــات للعميــل عــن املحنــة، قــد ترغــب بإدخــال أمثلــة عــن املشــكالت العاطفيــة والعمليــة تكــون أكــر ارتباطــاً بالعميــل مــن تلــك املذكــورة يف 

الحــوار. ميكــن ألمثلتــك أن تكــون عــن عمــالء آخريــن تعرضــوا ملشــكالت مشــابهة (لكــن مــن دون ذكــر األســاء) أو مــن معرفتــك باملشــكالت الشــائعة وكيــف 

ميكــن الســرتاتيجيات محــددة أن تســاعد يف الحــد مــن هــذه املشــكالت.

ــف ميكــن  ــا وكي ــا عنه ــي تحدثن ــذه املشــكالت الت ــث معــك حــول أســباب تعرضــك له أود أن أقــي بعــض الوقــت اآلن للحدي

الفصل 5
فهم املحن وتدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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ــا. ــب عليه ــن املشــكالت والتغل ــوع م للتدخــل أن يســاعدك ملعالجــة هــذا الن

عندمــا يعيــش النــاس يف ظــروف صعبــة ويتعرضــون ألحــداث مجهــدة، يختــر معظمهــم مشــاعر مختلفــة مثــل الخــوف الشــديد 

واألىس والحــزن الشــديد واليــأس املفــرط. حتــى أن بعــض النــاس يصفــون عــدم اإلحســاس بأيــة مشــاعر عــى اإلطــالق أو الشــعور 

بالخــدر. أو إن املشــاعر التــي وصفتهــا، مثــل (عــدد بعضــاً مــن العواطــف الرئيســية املذكــورة ســابقاً)، شــائعة أيضــاً.

ــاة. ولذلــك  ــاء يف أوضــاع مهــددة للحي ــا أحي يوجــد ســبب لتــرف النــاس بتلــك الطريقــة. إن أجســامنا مصممــة للحفــاظ علين

عندمــا نظــن أننــا يف خطــر، فــإن أجســامنا تســتجيب ببقائهــا شــديدة التنبــه- وذلــك لنرتصــد الخطــر ونتجنبــه. أو ميكــن للقلــب 

أن ينبــض برسعــة كبــرة، وقــد تــزداد رسعــة التنفــس، وقــد نشــعر بالتوتر...الــخ. تســاعدنا ردود األفعــال هــذه عــى الهــروب أو 

القتــال إن دعــت الحاجــة إىل ذلــك.

تتــالىش هــذه املشــكالت وردود األفعــال مــع مــرور الوقــت عنــد الكثــر مــن النــاس. لكنهــا تســتمر عنــد البعــض اآلخــر؛ وميكنهــا 

عندئــذ أن تعيــق طريقنــا للقيــام باألشــياء التــي علينــا القيــام بهــا يف حياتنــا اليوميــة، مثــل األعــال يف املنــزل أو يف مــكان العمــل. 

ــن  ــع. وميك ــن األرسة واملجتم ــخاص ع ــة لألش ــبب عزل ــد أن تس ــة األم ــق الطويل ــاعر األىس العمي ــن ملش ــال: ميك ــبيل املث ــى س ع

ملشــاعر اليــأس أن توقــف شــخصاً مــا عــن القيــام بواجبــات مهمــة للبقــاء واالســتمرار. (إن كان ذلــك ممكنــاً، اعــِط مثــاالً عــن 

كيــف تســببت مشــكالت العميــل بصعوبــات يف حياتــه)، أو كــا وصفــت، ... يف أي مــن هــذه األمثلــة، ميكــن أن تــرى بوضــوح 

ــا يف "املعالجــة املطــورة للمشــكالت"  ــاة الشــخص مــع مــرور الزمــن. لدين ــة حي ــذه املشــاعر أن تتســبب بعرقل ــف ميكــن له كي

اســرتاتيجيات تســاعدك عــى الشــعور بحــال أفضــل. أتوقــع أن تكــون االســرتاتيجيات التــي ســأعلّمك إياهــا يف األســابيع القادمــة 

كافيــة ملســاعدتك عــى الشــعور بحــال أفضــل.

لــذا، فــإن أول معلومــة أود منــك أن تتعلمهــا اليــوم هــو أن الكثــر مــن األشــخاص يف وضعــك يختــرون صعوبــات عاطفيــة وعملية. 

ولذلــك فــإن التجــارب التــي تعرضــت لهــا ليســت داللــة عــى الضعــف، وال يقــع عليــك اللــوم فيــا تختــره. ويف الواقــع، كونــك 

نجــوت مــن تجــارب فيهــا تحــٍد كبــر يــدل عــى أنــك شــخص مميــز. كــا أنــك شــجاع أيضــاً ملناقشــة تجربتــك معــي. أعتقــد أن 

هــذا أمــر مهــم ملســاعدتك عــى تحســن حياتــك، ومهــم كذلــك لحيــاة ومســتقبل أرستــك ومجتمعــك. ومــن خــالل مشــاركتك 

الكاملــة بهــذا التدخــل، ميكنــك أن تتوقــع أن تشــعر بحــال أفضــل وأن متلــك القــدرة لتكــون جــزءاً مــن حيــاة أرستــك ومجتمعــك 

عــى نحــو أفضــل مــا أنــت عليــه يف هــذه اللحظــة.

تعلمت يف هذا الفصل

كيفية تقييم حافز العميل للمشاركة يف »املعالجة املطورة للمشكالت« وتحسينه.	 

االستخدامات البديلة لجدول » األسباب املشجعة واألقل تشجيعاً«	 

كيفية تقديم معلومات للعميل عن ردود األفعال الشائعة تجاه املحنة و«تطبّيع« 	 

ردود أفعاله.
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الفصل 6
معالجة الضغط النفيس

خلفية

التنفــس البطــيء هــو اســرتاتيجية أساســية لالســرتخاء أو ملعالجــة أعــراض جســدية ناتجــة عــن الضغــط النفــي أو القلــق. عندمــا نشــعر بالضغــط النفــي أو 

القلــق، تكــون اســتجابة الجســد الطبيعيــة بازديــاد رسعــة التنفــس الــذي يحــدث يف الصــدر ثــم يصبــح أقــل عمقــاً. ميكــن أن يكــون هــذا التغيــر طفيفــاً جــداً 

لدرجــة أننــا قــد ال نالحظــه. لكننــا قــد نالحــظ آثــار مــا بعــد هــذا التغيــر يف التنفــس- مثــال: صــداع، أمل يف الصــدر، تعــب، دوار، وغــره. إن إبطــاء معــدل التنفــس 

وأخــذ الشــهيق مــن املعــدة بــدالً مــن الصــدر يرســل رســالة للدمــاغ أننــا مرتاحــون وهادئــون. وبعــد ذلــك يُخــر الدمــاغ باقــي أعضــاء الجســم مثــل العضــالت 

والقلــب بهــذه الرســالة، ويبــدأ الجســم بكاملــه يف االســرتخاء. التمتــع بحالــة مــن الهــدوء واالســرتخاء النســبي هــو أمــر هــام خاصــة إذا كان العميــل يحتــاج التخــاذ 

قــرارات مهمــة أو عندمــا يواجــه أوضــاع صعبــة.

إرشاك األرسة أو األصدقاء

تذكر أنه إذا رغب العميل بحضور فرد من األرسة أو صديق موثوق إىل جلسة كيفية معالجة الضغط النفي، فعليك أن تدعوه.

 

تعليامت عن التنفس البطيء

يســاعدك الحــوار التــايل يف رشح الغــرض مــن التنفــس البطــيء لعمالئــك. أضــف، حيثــا أمكــن، معلومــات ذات صلــة مبشــكالت العميــل الحاليــة (مثــال: شــكاوى 

جســدية محــددة لديــه، ذكــر أمثلــة عــن األوقــات التــي أصيــب بهــا بضغــط نفــي أو قلــق شــديد وغــر ذلــك): ســيجعل هــذا األمــر التعليــات ذات مغــزى أكــر 

للعميــل. قبــل أن يبــدأ العميــل بالرتكيــز عــى تنفســه، اطلــب منــه أن يحــاول االســرتخاء قليــالً. وهــذا مفيــد بشــكل خــاص للعمــالء الذيــن يبــدو عليهــم التوتــر. 

ولــيك تقــوم بذلــك ميكنــك أن تطلــب منــه أن يســرتخي بجســده أو عضالتــه وذلــك عــن طريــق نفــض الســاعدين والرجلــن، بحيــث تصبــح لينــة ومرتخيــة. كــا 

ميكنــه تحريــك كتفيــه إىل الخلــف أو إمالــة رأســه إىل الجانبــن.

 بشــكل مثــايل، تــود أن تســاعد العميــل عــى التنفــس مبعــدل 10-12 مــرة يف الدقيقــة. نســتخدم اســرتاتيجية أساســية للعــّد ملســاعدة العمــالء عــى إبطــاء تنفســهم 

– ثــالث ثــوان شــهيق وثــالث ثــوان زفــر. إن شــعر العميــل بالضغــط النفــي عنــد محاولتــه التنفــس بعــدد املــرات بالضبــط فهــذا لــن يكــون مفيــداً، شــجع 

العمــالء عــى التنفــس ببــطء فقــط.

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

نرشة موزعة عن معالجة 	 

الضغط النفي – ملحق /هـ/

الجلسات 1 إىل 4	 

تخصيص 20 دقيقة عند 	 

تقديم هذه االسرتاتيجية

تخصيص 10 دقائق للمارسة 	 

يف نهاية الجلسات 2 -4

الغاية من معالجة الضغط 	 

النفي 

تقنية معالجة الضغط النفي 	 

يف »املعالجــة املطورة للمشــكالت«: 

ــس البطيء  التنف

كيفية تقديم املعلومات عن 	 

التنفس البطيء لعمالئك

كيفية تعليم التنفس البطيء 	 

لعمالئك

الفصل 6
معالجة الضغط النفيس
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يشــكو الكثــر مــن األشــخاص الذيــن يتعرضــون للمصاعــب واألخطــار واألحــداث الحياتيــة الضاغطــة نفســياً مــن مشــاعر غامــرة 

بالضغــط النفــي والقلــق. وبالنســبة للبعــض، ميكــن أن يأخــذ هــذا األمــر شــكل أفــكار ضاغطــة متــأل الــرأس باســتمرار. بينــا 

يتعــرض اآلخــرون إىل تجربــة ضاغطــة أو قلــق بطريقــة جســدية – فقــد يشــعرون بالتشــنج أو التوتــر طيلــة الوقــت، ويجــدون 

أنفســهم يتنفســون برسعــة أكــر مــن الــالزم أو أن قلبهــم ينبــض برسعــة أكــر مــن الرسعــة الطبيعيــة. إن اختــرت أيــاً مــن هــذه 

األحاســيس فعليــك أن تعــرف أوالً أنــه مــن اآلمــن لجســمك أن يفعــل ذلــك. ففــي الواقــع، إن جســمك مصمــم لعمــل هــذا. يف 

حــال وجــود خطــر حقيقــي يتهــّدد حياتــك، ســتعمل ردود األفعــال الجســدية هــذه عــى مســاعدتك عــى االســتجابة، وبــكالم 

آخــر ســتتمكن إمــا مــن الهــرب برسعــة كبــرة أو القتــال. لكــن لســوء الحــظ، فــإن هــذه االحاســيس الجســدية غــر مريحــة لــك 

وليســت رضوريــة عندمــا ال تكــون يف وضــع مهــدد للحيــاة. ميكنهــا أن تشــبه النابــض أو اللولــب. مــع مــرور الزمــن تصبــح النوابــض 

مشــدودة أكــر فأكــر مــا يســبب عــدم الراحــة لــك. ستســاعدك االســرتاتيجية التــي أود أن أعلّمــك إياهــا اليــوم عــى حــّل النابــض 

املشــدود. قــد ال يحــدث ذلــك مبــارشة، لكــن مــع الكثــر مــن التدريــب واملارســة فــإن النابــض ســينحل حتــى تشــعر باالســرتخاء 

والهــدوء أكــر.

ســأعلّمك كيــف تتنفــس بطريقــة يســرتخي فيهــا عقلــك وجســدك. تحتــاج إىل بعــض املارســة والتدريــب قبــل أن تشــعر بفوائدها، 

لذلــك ســنقوم مبارســتها يف نهاية كل جلســة.

ســبب تركيــز هــذه االســرتاتيجية عــى التنفــس هــو أنــه عندمــا نشــعر بالضغــط النفــي فــإن تنفســنا يقــر ويتســارع. ويســبب 

هــذا الكثــر مــن املشــاعر غــر املريحــة التــي ذكرتهــا ســابقاً، مثــل الشــعور بالتوتــر. و لتغــر مشــاعر مثــل التوتــر مــن املفيــد أن 

تغــر تنفســك.

قبــل أن نبــدأ، أريــدك أن تريــح جســدك قليــالً. انفــض يديــك ورجليــك بحيــث تصبــح لينــة ومرتخيــة. أدر كتفيــك إىل الــوراء وحــرك 

رأســك بلطــف مــن جانــب إىل آخــر.

اآلن، وبينــا تضــع يديــك عــى معدتــك (بطنــك)، أريــدك أن تتخيــل أن لديــك بالــون يف معدتــك، وعنــد الشــهيق ســتنفخ هــذا 

البالــون، بحيــث تتمــدد معدتــك. وعندمــا تقــوم بالزفــر، فــإن الهــواء يف البالــون ســيخرج أيضــاً، بحيــث تصبــح معدتــك مســطحة. 

راقبنــي أوالً. ســأقوم بالزفــر أوالً ألُخــرج كل الهــواء مــن معــديت (اعــرض كيــف يتــم التنفــس مــن املعــدة- حــاول وبالــغ يف دفــع 

الهــواء داخــل وخــارج معدتــك، قــم بذلــك خمــس مــرات عــى األقــل).

حســناً، حــاول أن تتنفــس اآلن مــن معدتــك معــي. تذكــر، نبــدأ بالزفــر حتــى يخــرج كل الهــواء، ثــم نقــوم بالشــهيق. إن كنــت 

تســتطيع، حــاول التنفــس مــن خــالل أنفــك يف الشــهيق ومــن ثــم اخرجــه مــن الفــم يف الزفــر.( مــارس هــذا التمريــن مــع عميلــك 

ملــدة دقيقتــن عــى األقــل).

رائــع! اآلن، الخطــوة التاليــة هــي إبطــاء معــدل التنفــس، لذلــك سنســتغرق ثــالث ثــوان يف الشــهيق وثــالث ثــوان يف الزفــر. ســأقوم 

بالعــّد نيابــة عنك.

حســناً، شــهيق: واحــد، اثنــان، ثالثــة، وزفــر: واحــد، اثنــان، ثالثــة. هــل تالحــظ كيــف أقــوم بالعــد ببــطء؟ (كــرر هــذا التمريــن 

ملــدة دقيقتــن تقريبــاً)

رائــع، اآلن، عندمــا تقــوم مبارســة هــذا لوحــدك، ال تقلــق أكــر مــن الــالزم بالنســبة للتقيــد بثــالث ثــوان بالضبــط. ابــذل جهــدك 

فقــط إلبطــاء تنفســك وتذكــر أنــك عندمــا تشــعر بالضغــط النفــي فســتتنفس برسعــة.

حسناً، حاول لوحدك لبضع دقائق. 

دع العميــل يحــاول مارســة إبطــاء التنفــس لوحــده لدقيقتــن عــى األقــل. حــاول عــّد مــرات التنفــس يف الشــهيق والزفــر بحيــث ميكنــك أن تحكــم فيــا إذا كان 

يتنفــس برسعــة أكــر مــن الــالزم. بعــد ذلــك، امــي بعــض الوقــت يف الحديــث عــن أي مشــكلة لديــه.

 حسناً، كيف كان األمر بعد أن قمت به لوحدك؟ هل كان من الصعب محاولة التنفس مبعدل أبطأ؟

ــق أو الضغــط النفــي أيضــاً. ســتُنهي كل جلســة بـــ »معالجــة الضغــط  ــا يشــعر بالقل ــك عــى مارســة هــذه االســرتاتيجية بشــكل دوري وعندم شــجع عميل

النفــي«، لكــن ميكنــك أيضــاً أن تســتخدمها إن الحظــت أن عميلــك يشــعر بالضغــط النفــي أو القلــق يف الجلســة. يف هــذه الحــاالت، اســأل العميــل إن كان 
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يشــعر بالقلــق أو بالضغــط النفــي وفيــا إذا كان سيشــعر بالراحــة إذا أوقفــت الحديــث ملارســة »معالجــة الضغــط النفــي« ســوية. اســأل العميــل كذلــك إذا 

كان يرغــب بعمــل ذلــك بنفســه أو يريــدك أن تقــوده يف التمريــن (عــى ســبيل املثــال: القيــام بتعــداد مــرات التنفــس يف الشــهيق والزفــر).

قدم لعميلك نرشة معالجة الضغط النفي (ملحق هـ) لتذكره بكيفية مارسة االسرتاتيجية بن الجلسات.

مشكالت يف متارين التنفس البطيء

قــد يحصــل للعميــل مجموعــة مــن املشــكالت املختلفــة عندمــا يحــاول مارســة التنفــس البطــيء مبفــرده، تجــد أدنــاه قامئــة باملشــكالت الشــائعة التــي ميكــن أن 

يواجههــا. تحــدث دامئــاً مــع مرشفــك عــن كيفيــة معالجــة أي مشــكلة أو شــكوى لــدى العميــل عنــد مارســة أيــة اســرتاتيجية.

املشكلة الحل

شجع العميل عى أال يقلق بالنسبة التباع التعليات بدقة.	 

ساعده عى فهم أن الهدف الرئيي هو ببساطة إبطاء 	 

التنفــس بأفضــل طريقــة تناســبه، حتــى وإن كان ذلــك يعنــي عــدم 

الحفــاظ عــى العــد إىل ثالثــة أو عــدم التنفــس مــن معدتــه.

حاملا يُتقن كيفية التنفس ببطء، ميكنه أن يستخدم العد أو 	 

التنفس من معدته.

 العميــل قلــق أكــر مــن الــالزم حــول كيفيــة التنفــس بالشــكل 

ــوان يف الشــهيق  ــة ث ــدة ثالث ــاظ عــى م ــال: الحف ــح (مث الصحي

والزفــر، والتنفــس مــن املعــدة).

قل للعميل أنه من الصعب جداً عى أي شخص وحتى مقدم 	 

املساعدة أن يقوم به فوراً.

اقِض بعض الوقت يف مساعدة العميل للتعرف عى اإلشارات 	 

األوىل التــي يشــعر بهــا عنــد القلــق أو الضغــط النفــي بحيــث ميكنــه 

أن يبــدأ التنفــس ببــطء مســبقاً.

إن كان األمر صعباً جداً، ساعده لتحديد أوقات خالل اليوم 	 

ملارســة التنفــس البطــيء بحيــث ميكنــه أن يتعلــم كيفيــة اســتخدامه 

قبــل أن يشــعر بالقلــق الشــديد.

 ال ميكــن للعميــل أن يتنفــس ببــطء عندمــا يكــون يف قمــة قلقــه 

أو ضغطــه النفي 

ساعده عى الرتكيز مع ساعة دقاتها مسموعة بحيث يتنفس 	 

العميــل مــع دقــة الســاعة بــدالً مــن الرتكيــز عــى التنفــس فقــط (أو 

عــى ايقــاع موســيقي يف أغنية)

ــرّسع تنفســه ويشــعر  ــل ي ــز عــى التنفــس يجعــل العمي الرتكي

مبزيــد مــن القلــق

ذكره بأن هذه األحاسيس سليمة وأنه ال يفقد السيطرة.	 

شجعه عى الرتكيز عى إخراج الهواء بالكامل فقط (الزفر 	 

فقط) ومن ثم ترك الشهيق ليأيت بشكل طبيعي (أو لوحده)

ميكنه بعد ذلك أن يعود إىل الرتكيز عى عملية التنفس 	 

بالكامل (شهيق وزفر)

قــد يشــعر العميــل بدوخــة أو دّوار خفيــف أو أنــه يفقــد 

الســيطرة

تعلمت يف هذا الفصل

ملَ »معالجة الضغط النفي« اسرتاتيجية مهمة	 

من سيستفيد من هذه االسرتاتيجية	 

كيفية تقديم معلومات عن التنفس البطيء لعمالئك	 

كيفية تعليم »معالجة الضغط النفي« لعمالئك	 

الفصل 6
معالجة الضغط النفيس
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الفصل 7
معالجة املشكالت

خلفية

ميكــن للمحنــة أن تُنقــص قــدرة الشــخص عــى االســتجابة بشــكل جيــد للمشــكالت العمليــة. فقــد يشــعر باليــأس أو فقــدان الثقــة يف معالجــة مشــكالته، أو رمبــا 

تعيــق مشــاعر القلــق أو األىس طريــق معالجــة املشــكالت العمليــة بفاعليــة. إن معالجــة املشــكالت هــي اســرتاتيجية هيكليــة تهــدف إىل تحســن قــدرة العميــل 

عــى حــل مشــكالته العمليــة ومعالجتهــا. ســتقي حــوايل 70 دقيقــة مــن الجلســة 2 يف تعليــم عميلــك هــذه االســرتاتيجية بينــا تطبقهــا عــى مشــكلة يختارهــا. 

(عــى ســبيل املثــال: عــادة املشــكلة التــي تســبب لــه الضيــق األكــر).

خطوات معالجة املشكالت

تتبــع »معالجــة املشــكالت« عــدة خطــوات، موضحــة بالتفصيــل أدنــاه. ارشح كل خطــوة بالتفصيــل للعميــل أثنــاء العمــل عــى مشــكلة محــددة يف الجلســة. ميكــن 

أن يســاعدك عــرض نــرشة »معالجــة املشــكالت« يف هــذا النقــاش.

1. تدوين املشكالت
طلبــت مــن العميــل يف امللــف التقييمــي للناتــج النفــي أن يذكــر مســألتن مقلقتــن. تتعلــق الخطــوة األوىل يف »معالجــة املشــكالت« مبراجعــة هاتــْن املســألتْن، 

وســؤال العميــل إن كان لديــه أمــور مقلقــة أخــرى واتخــاذ القــرار فيــا إذا كانــت هــذه املشــكالت قابلــة للحــّل أو غــر قابلــة للحــّل أو غــر مهمــة.13  ناقــش مــع 

عميلــك أوالً أي املشــكالت مهمــة وقابلــة للحــّل. مبعنــى آخــر، هــل لــدى العميــل أي ســيطرة أو تأثــر عــى املشــكلة، أو عــى جــزء منهــا؟ إن كان العميــل يشــعر 

باليــأس الشــديد، فقــد يظــن أنــه ال ميكــن حــّل أي مشــكلة مــن مشــكالته، لذلــك علّيــك أن تُخــره ملــاذا تظــن أن مشــكلة مــا قابلــة للحــل فعــالً.

املشــكالت غــر القابلــة للحــل هــي التــي ال ميكنــك تغيرهــا أو ال يكــون لديــك أي تأثــر أو ســيطرة عليهــا، مثــل العيــش يف حــي فقــر. لكــن يف بعــض األحيــان 

ميكــن تغيــر بعــض أجــزاء مشــكلة غــر قابلــة للحــل. وهــذا يتعلــق عــادة بنظــرة العميــل للمشــكلة. عــى ســبيل املثــال: شــخص مصــاب مبــرض الرسطــان قــد ال 

يســتطيع تغيــر مرضــه لكــن هنــاك أشــياء قــد تســاعده عــى تخفيــف أملــه أو مشــكالته التــي تتعلــق بالحصــول عــى املعالجــة الطبيــة. كمقــدم مســاعدة عليــك 

أن تستكشــف مــع العميــل فيــا إذا كان هنــاك أي جــزء مــن املشــكلة ميكــن تغيــره أو التحكــم بــه.

ــك أن »معالجــة املشــكالت« هــي اســرتاتيجية ميكــن اســتخدامها ملعالجــة  ــل غــر مهمــة. أخــر عميل ــد يراهــا العمي ــدّون أي مشــكلة ق ــك أن ت ــام، علي يف الخت

ــة للحــّل أو تغيرهــا. املشــكالت القابل

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

نرشة معالجة املشكالت – 	 

ملحق هـ

رزنامة األنشطة – ملحق هـ	 

الجلسات 4-2	 

تخصيص بـ 70 دقيقة من 	 

الجلسة 2 لتقديم االسرتاتيجية

تخصيص ما بن 20 دقيقة 	 

يف  للمراجعــة  دقيقــة  و35 

(انظــر  التاليــة  الجلســات 

املخطــط لالطــالع عــى األوقــات 

املحــددة)

ما هي أنواع املشكالت التي 	 

تُستخدم فيها هذه االسرتاتيجية

ما هي الخطوات ملعالجة 	 

املشكالت مع مثال عن حالة.

التعامل مع الصعوبات (مثال: ا	 

لعمــالء الذيــن يقرتحــون حلــول غــر 

ــعرون  ــن يش ــالء الذي ــة، العم مجدي

ــم النصــح)  ــون تقدي ــأس ويتجنب بالي

  املصــدر: Bowman, D., Scogin, F. & Lyrene, B. (1995).فعاليــة املعالجــة الذاتيــة والعــالج املعــريف بالقــراءة يف معالجــة االكتئــاب الخفيــف إىل متوســط الشــدة. بحــث معالجــة نفســية،5، 

140-131
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2. اخرت مشكلة ما

الخطــوة الثانيــة مــن »معالجــة املشــكالت« هــي اختيــار املشــكلة التــي يرغــب العميــل بالرتكيــز عليهــا. مــن غــر الــرضوري أن تكــون نفــس املشــكلة املذكــورة 

يف التقييــم. ننصــح أن يختــار العميــل املشــكلة األســهل أوالً، مــا يتيــح لــه الفرصــة لتجربــة النجــاح املبكــر يف التدخــل. مــع ذلــك ينبغــي أن تحــاول، يف وقــت 

مــا أثنــاء التدخــل، التطــرق إىل مشــكلة أكــر أو أكــر صعوبــة مــع عميلــك. والســبب أن ذلــك قــد يشــكل تحديــاً أكــر لعميلــك الســتخدام »معالجــة املشــكالت« 

بالشــكل املالئــم دون دعمــك. عــى أيــة حــال، كــا هــو الحــال مــع قــرارات أخــرى، عليــك مناقشــة هــذا األمــر مــع مرشفــك- ألنــه قــد ال يكــون قــراراً مناســباً 

لبعــض العمــالء الذيــن يشــعرون باليــأس الشــديد.

3. حدد املشكلة
تاليــاً، عليــك مســاعدة العميــل عــى تحديــد املشــكلة قــدر مــا تســتطيع. مهمتــك كمقــدم مســاعدة هــي اتخــاذ القــرار يف هــذه املرحلــة حيــال أجــزاء املشــكلة 

العمليــة بطبيعتهــا واملناســبة »ملعالجــة املشــكالت«. يجــب أن تحتــوي املشــكلة املحــددة عــى عنــارص ميكــن التحكــم بهــا أو التأثــر فيهــا. قــد يقــول العميــل أن: 

»الشــعور بعــدم القيمــة« هــي مشــكلة يريــد تغيرهــا، لكــن هــذه املشــكلة كبــرة جــداً وغامضــة. عليــك أن تســاعد العميــل عــى جعلهــا عمليــة وأكــر تحديــداً. 

وللقيــام بذلــك، قــد تطــرح بعضــاً مــن األســئلة التاليــة (والتــي ميكــن أن تُســتخدم أيضــاً مــع أمثلــة أخــرى).

متى تكون هذه مشكلة بالنسبة لك؟ يف أية أوضاع تحدث هذه املشكلة؟	 

كيف تبدو هذه املشكلة؟ إن كنت أراقبك عندما تحدث هذه املشكلة، ماذا سأرى؟، كيف ستبدو أنت؟ ما الذي ستفعله أو ما ال تفعله؟	 

كيف كانت حياتك ستختلف (مثال: الحياة اليومية) إن مل تعاين من هذه املشكلة؟	 

ميكــن أن يكــون تحديــد املشــكلة الخطــوة األكــر تحديــاً ملقــدم املســاعدة. وهــي خطــوة مــن املهــم أن تجيدوهــا كونهــا ســتحدد كيــف ســتعلّم مــا تبقــى مــن 

هــذه االســرتاتيجية. وبالتــايل نشــجعك عــى أن تعــّد بــن الجلســتن 1 و 2 كيفيــة مســاعدة العميــل عــى تحديــد بعــض املشــكالت املذكــورة يف التقييــم. ميكــن 

أن تكــون هــذه مناقشــة مفيــدة خــالل اإلرشاف.

4. العصف الذهني

حاملــا يتــم تحديــد املشــكلة، عليــك أن تشــجع العميــل عــى اجــراء عصــف ذهنــي أو التفكــر بأكــر عــدد ممكــن مــن الحلــول أو األفــكار التــي ميكــن أن تحــل 

املشــكلة، أو جــزء منهــا، أو تغّرهــا. وإن كان ذلــك ممكنــاً، دّون الحلــول عــى ورقــة بحيــث ميكنــك تذكرهــا كلهــا. وهــذا ســيكون مهــاً عندمــا تصــل للخطــوة 5. 

خــذ يف االعتبــار أن الحلــول املمكنــة قــد تتضمــن أيضــاً نقــاط القــوة املوجــودة أو املــوارد أو الدعــم الــذي يحظــى بــه العميــل حاليــاً.

هذا ليس إسداء النصح 

يحتــاج العديــد مــن العمــالء إىل بعــض املســاعدة فيــا يتعلــق بحلــول العصــف الذهنــي، خصوصــاً إن كانــوا يشــعرون باليــأس املفــرط. قــد تشــعر باإلغــراء إلعطــاء 

العميــل حلــوالً مختلفــة، خاصــة إن كنــت تشــعر بنفــاذ الصــر كــون العميــل بطــيء يف القيــام بذلــك. عــى أيــة حــال، مبــا أن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« 

تعمــل كرنامــج تدريبــي، فمــن املهــم أن ترشــد العميــل عــن طريــق اقــرتاح أفــكار عامــة ميكــن أن تســاعده عــى التفكــر بحلــول أكــر تحديــداً. عــى ســبيل املثــال: 

عميــل يشــعر بضغــط نفــي غامــر بخصــوص مســألة محرمــة يف حياتــه (مثــال: التعــرض لالعتــداء الجنــي ســابقاً)، ميكنــك أن تشــجعه عــى التفكــر بالتحــدث 

عــن مشــكلته مــع شــخص يثــق بــه. وهــذه طريقــة أفضــل لتشــجيع العصــف الذهنــي مقارنــة بإخبــار العميــل بــأن يتحــدث عــن املشــكلة لشــخص محــدد مثــل 

والدتــه. الهــدف هنــا هــو مســاعدة العميــل يف التوصــل إىل أفــكاره الذاتيــة.

احذر القيم الشخصية

تحتــاج يف هــذه املــرة أيضــاً أن تكــون حــذراً بحيــث ال تســمح لقيمــك الشــخصية بالتدخــل. عــى ســبيل املثــال، قــد ال تتفــق مــع املبــادئ املرتبطــة بالحلــول 

املحتملــة التــي يفكــر العميــل بهــا (مثــال: التحــدث إىل مرشــد دينــي محــدد، الغــش إلمتــام مهمــة متعلقــة بالعمــل، رفــض مســاعدة شــخص آخــر)، أو رمبــا ترغــب 

باقــرتاح حــّل يقــوم عــى منظومــة القيــم الخاصــة بــك وليــس بالعميــل. مــن الــرضوري خــالل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أن تضــع قيمــك الشــخصية جانبــاً 

وتعمــل عــى مســاعدة العميــل يف اتخــاذ قــرارات تقــوم عــى قيمــه ومعتقداتــه الشــخصية. ال تقلــق فهــذا صعــب بالنســبة لــكل مقدمــي املســاعدة عــى اختــالف 

صفاتهــم، إال أنــه مــن الــرضوري بالنســبة إليــك احــرتام عمالئــك وعــدم معارضــة قيمهــم. 

 

الفصل 7
معالجة املشكالت
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الحلول التي تحّل املشكلة بالكامل

مــن الــرضوري أيضــاً يف هــذا املرحلــة أال يقلــق العميــل أكــر مــن الــالزم حيــال الوصــول إىل أفــكار لحــل املشــكلة بشــكل كامــل وحســب. وهــذا مــا يعلــق فيــه 

العديــد مــن العمــالء عــادة عنــد محاولتهــم التعامــل مــع مســألة مــا بأنفســهم . فالهــدف يف هــذه املرحلــة هــو التفكــر بأيــة حلــول، بغــض النظــر عــن فعاليتهــا 

يف حــل املشــكلة أو حتــى جــزء منهــا. وقــد تســتخدم الفكاهــة حتــى وتقــدم اقرتاحــات ســخيفة لــرشح هــذه النقطــة. إضافــة إىل ذلــك، تأكــد مــن تذكــر العميــل، 

يف حــال كان يقــوم بالحكــم عــى فعاليــة الحلــول أو يرفــض أيــاً منهــا، بأنــه يقــوم يف هــذه املرحلــة مبحاولــة التوصــل إىل أكــر عــدد ممكــن مــن الحلــول وليــس 

تقييمهــا.

الشعور بفقدان األمل

قــد يواجــه العمــالء الذيــن يشــعرون باالكتئــاب أو فقــدان األمــل صعوبــة يف التفكــر بحلــول أو أفــكار تغــر مشــكالتهم. ويعــود الســبب يف ذلــك إىل أنهــم يظنــون 

أن مــا مــن يشء قــد يتحســن وإىل أن لديهــم الكثــر مــن الشــكوك حيــال قدراتهــم عــى تغيــر الوضــع. ميكنــك أن تســتخدم عــدداً مــن األســئلة لتشــجيع العميــل 

عــى اإلجابــة، مبــا فيهــا:

	لطلب منه التفكر بأفكار قد تصلُح لصديق يف وضع مشابه، لكنه ال يشعر باالكتئاب.	 

طرح سؤال عليه عن ما كان قادراً عى محاولته يف املايض (بغض النظر فيا إذا نجح األمر أم ال). 	 

اعِط أفكاراً عامة أو غامضة- مثال: »وجد بعض األشخاص أن الحديث إىل اآلخرين ميكن أن يكون مفيداً. هل يبدو حالً ميكنك أن تستخدمه؟ 	 

مع من قد تتحدث؟ م الذي ميكن أن تقوله أو تسأل عنه وقد يساعد عى حل جزء من املشكلة؟«

5. قرر واختار

حاملــا تســتنفذ كل الحلــول املمكنــة مــع العميــل، يحــن الوقــت ملســاعدته يف تقييــم كل حــّل أو الحكــم عليــه. ستســاعد العميــل عــى اختيــار االســرتاتيجيات 

املســاعدة يف التأثــر عــى املشــكلة أو معالجتهــا وحســب.

العواقب قصرية وطويلة األمد

عنــد تقييــم الحلــول، مــن املفيــد أن نأخــذ العواقــب القصــرة والطويلــة األمــد للقــرارات املختلفــة يف االعتبــار. عــى ســبيل املثــال: اختيــار التعامــل مــع ذكريــات 

صعبــة عــن مــوت شــخص محبــوب بــاإلرساف يف رشب الكحــول هــو حــل قــد يســاعد العميــل يف التعامــل مــع مشــاعره عــى املــدى القصــر. إال أن هــذا الحــل 

غــر مجــٍد عــى املــدى الطويــل كونــه قــد يســبب مشــكالت أخــرى. لــذا لــن يكــون حــالً جيــداً ليختــاره العميــل.

الحلول غري املجدية

عندمــا يختــار العميــل حــالً مــن الواضــح أنــه غــر مجــٍد ميكنــك أن تســتخدم أســلوباً مبــارشاً أكــر، إن الحــل غــر املجــدي هــو حــل سيســبب مشــكالت كبــرة 

لرفاهــه الجســدي أو العاطفــي وكذلــك ألصدقائــه وأفــراد أرستــه أو لعملــه أو حياتــه االجتاعيــة.

عــى ســبيل املثــال: دعنــا نســتخدم املثــال الســابق عــن رشب الكحــول بشــكل دوري لعــالج الحــزن، فقــد يكــون ذلــك فعــاالً عــى املــدى القصــر إال أن اإلرساف 

يف تنــاول الكحــول سيســبب عــى األرجــح يف املــدى الطويــل صعوبــات أكــر لرفــاه العميــل العاطفــي (مثــال: يُبقــي شــعور االكتئــاب لــدى األشــخاص) ورفاهــه 

ــر عــى قــدرة الشــخص عــى العمــل  ــال: ميكــن أن يــؤدي إىل مشــكالت يف الكبــد والــكى). وقــد يــؤدي أيضــاً إىل إزعــاج األرسة واألصدقــاء، ويؤث الجســدي (مث

(مثــال: أخــذ إجــازات مــن العمــل بســبب رشب الكحــول، وضعــف الرتكيــز يف العمــل بســبب الصــداع املرافــق). تتضمــن أمثلــة أخــرى عــن الحلــول غــر املجديــة، 

العدائيــة الجســدية، تعاطــي املخــدرات أو املشــاركة يف أنشــطة غــر قانونيــة أو خطــرة.

الحلول القابلة للتحقيق

ينبغــي مســاعدة العميــل عــى التفكــر بقابليــة تحقيــق كل حــّل. فقــد تكــون فكــرة مــا فعالــة جــداً، لكــن إن مل يســتطع العميــل تطبيقهــا بســبب قلّــة املــوارد 

فلــن تكــون حــالً جيــداً ليتــم اختيــاره.
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عــى ســبيل املثــال، حــدد أحــد العمــالء مشــكلته الرئيســة وهــي عــدم إيجــاد عمــل. عمــل مقــدم املســاعدة معــه عــى التفكــر بحلــول محــددة للمشــكلة. ذكــر 

العميــل يف هــذا النقــاش أنــه تلقــى عــرض عمــٍل مؤخــراً وبراتــب جيــد. وعــى الرغــم مــن كــون ذلــك حــالً جيــداً للمشــكلة، إال أن العميــل أدرك، بعــد مزيــد مــن 

النقــاش، أن العمــل ينطــوي عــى مخاطــر كبــرة- عليــه أن يعمــل يف الليــل يف منطقــة خطــرة يف املدينــة. وألن لديــه أرسة ناشــئة، قــرر العميــل أال يخاطــر بحياتــه 

للحصــول عــى العمــل. ولهــذا الســبب قــرر أن هــذا العمــل بالــذات حــل غــر مفيــد ملشــكلته. ومــع ذلــك قــرر كل مــن مقــدم املســاعدة والعميــل أنــه ميكنــه 

التحــدث مــع املديــر وســؤاله عــن مــا إذا كان يوجــد عمــل آخــر يف مناطــق أقــل خطــورة يف املدينــة.

عندئذ سيختار العميل الحل األفضل (حل واحد أو مزيج من الحلول) ملشكلته.

6. خطة العمل

أخراً، من املهم جداً أن تقي فرتة زمنية مناسبة يف مساعدة العميل عى إعداد خطة عمل لتنفيذ الحل الذي تم اختياره. وتتضمن خطة العمل:

تجزئة الحل إىل خطوات صغرة (مثال: يشمل البحث عن عمل الحصول عى معلومات عن ماهية العمل املتوفر ومعرفة املهارات 	 

املطلوبة لفرص العمل املختلفة ولبعض الوظائف مراجعة رسائل التوصية وتحديثها، وما إىل ذلك)؛

إن مساعدة العميل الختيار يوم ووقت محدديْن لتنفيذ أي من املهام سيساعده أيضاً عى النجاح يف إكال هذه الخطوات. ميكنك 	 

استخدام الرزنامة (ملحق هـ) لتسجل متى سيُكمل العميل خطوات خطة العمل؛

اقرتاح وسائل التذكر التي ميكن أن تساعد يف التأكد من أن العميل قد أتم املهام املطلوبة (مثال: استخدام التنبيهات يف الهاتف 	 

الجــوال، ترتيــب املهــام بحيــث تتزامــن مــع األنشــطة املجتمعيــة أو أوقــات الوجبــات، أو أن يذكــره صديــق أو فــرد مــن األرسة، كلهــا طــرق جيــدة 

ملســاعدة العميــل إلكــال املهــام).

إذا اقتــى الحــّل التحــدث إىل شــخص مــا ومل يشــعر العميــل بالثقــة للقيــام بذلــك، قــم بلعــب األدوار (أو مارســة) هــذا التفاعــل مــع العميــل. قــد تكــون هــذه 

طريقــة جيــدة ملســاعدته عــى مارســة مــا ســوف يقولــه إن تضمنــت خطتــه طــرح ســؤال أو التحــدث إىل شــخص مــا. سيحســن ذلــك مــن ثقتــه وفــرص تنفيــذ 

الخطــة.

 

7. املراجعة

ســتقي، يف الجلســة التاليــة، فــرتة زمنيــة طويلــة يف مراجعــة كيــف متــت األمــور أثنــاء إكــال املهــام املخطــط لهــا. ناقــش أيــة صعوبــات ظهــرت أثنــاء إكــال 

املهــام وقــم مبعالجتهــا، بحيــث ميكــن أن ميــي العميــل األســبوع التــايل يف تنفيــذ املهــام املطلوبــة ثانيــة. إذا نجــح العميــل يف إكــال الخطــة، ميكنــك التحــدث 

عــن الخطــوات التاليــة التــي يحتــاج تنفيذهــا ملتابعــة معالجــة املشــكلة.

املراجعــة مهمــة أيضــاً لزيــادة ثقــة العميــل بنفســه، وكذلــك لتصلــه رســالة أنــك تعتقــد بــأن إكــال هــذه املهــام مهــم، وأنــك مهتــم بقــدرة العميــل عــى إنجازهــا. 

يســاعد هــذا األمــر يف بنــاء العالقــة، وكذلــك يف إبقــاء العميــل مســؤوالً عــن بــذل الجهــود ملارســة االســرتاتيجيات يف وقتــه الخــاص.

الفصل 7
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الوصف الخطوة

دّون املشكالت القابلة للحّل (التي ميكن التأثر فيها أو تغيرها) وغر القابلة للحّل (التي 	 

ال ميكن التأثر فيها أو تغيرها)

تدوين املشكالت  -1

اخرت أسهل مشكلة (قابلة للحّل) للبدء بها.	  اخرت مشكلة ما  -2

اخرت عنارص املشكلة ذات الطبيعة العملية والتي ميكن التحكم بها أو التأثر فيها إىل 	 

حد ما.

اجعل تفسر املشكلة محدداً ومختراً قدر اإلمكان.	 

حاول أال تضَمن أكر من مشكلة واحدة.	 

إن كان للمشكلة أجزاء عديدة، قسمها وتعامل مع كل جزء عى حدة.	 

حددها  -3

أوالً، شجع العميل عى التفكر بأكر عدد ممكن من الحلول للمشكلة. ال تقلق بالنسبة 	 

للحلول إن كانت جيدة أم سيئة يف هذه املرحلة.

فكر مبا ميكن للعميل أن يقوم به بنفسه. وفكر أيضاً باألشخاص الذين ميكن أن يساعدوه 	 

يف معالجة أجزاء املشكلة.

خذ بعن االعتبار نقاط القوة الشخصية واملوارد والدعم املتوفر.	 

حاول تشجيع العميل عى التوصل إىل األفكار بدالً من تقديم الحلول املبارشة له (تذكر 	 

اسرتاتيجية السؤال ماذا كان سيقول لصديق أوالً، إن شعرت باإلغراء إلسداء النصح)

العصف الذهني  -4

اخرت - من قامئة الحلول املمكنة – أكر الحلول املجدية يف التأثر عى املشكلة.	 

لالسرتاتيجيات املساعدة مساوئ قليلة جداً عى العمالء أو اآلخرين.	 

ميكن تنفيذ االسرتاتيجيات املساعدة (مثال: ميلك شخص وسائل مالية، أو موارد أخرى أو 	 

القدرة عى تنفيذ الحّل).

ميكنك اختيار أكر من حّل واحد.	 

ــرر واخــرت االســرتاتيجيات  ق  -5

املســاعدة

تطوير خطة مفصلة عن كيفة تنفيذ العميل للحلول ومتى.	 

ساعده يك يختار اليوم والوقت لتنفيذ ذلك.	 

ساعده ليختار الحلول التي سيجربها يف البداية إن كان هناك أكر من حّل واحد.	 

ناقش املوارد التي قد يحتاجها لتنفيذ الخطة (مثال: النقود، النقل، شخص آخر، وغر 	 

ذلك).

اقرتح أدوات مساعدة لتذكر العميل بتنفيذ الخطة (مالحظات، رزنامة، خطة أنشطة 	 

تتزامن مع وجبات الطعام أو أحداث روتينية أخرى).

خطة العمل  -6

تحدث هذه الخطوة يف الجلسة التالية ، بعد أن يكون العميل قد حاول تنفيذ الخطة.	 

ناقش ما قام به وما هو أثر ذلك عى املشكلة األصلية.	 

ناقش أية صعوبات واجهها العميل يف تنفيذ الخطة.	 

ناقش وخطط ملا ميكن فعله يف األسبوع القادم لالستمرار يف التأثر عى املشكلة 	 

ومعالجتها، مع األخذ بعن االعتبار ما تم إمتامه يف األسبوع املايض.

7- مراجعة

ملحة عامة عن خطوات "معالجة املشكالت"
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تقديم "معالجة املشكالت"

ســنبدأ اليــوم باملشــكلة التــي ذكــرت أنهــا تســبب لــك القلــق األكــر. (ســِمها وتحقــق مــن رغبــة العميــل بالعمــل عــى هــذه 

املشــكلة أوالَ). إن نقطــة البدايــة يف أيــة مشــكلة هــي أن تقــرر أي مــن أجزائهــا عمــي. (قــد تحتــاج إىل إخبــار العميــل أول مــرة 

عــن ماهيــة األجــزاء العمليــة).

ستســاعدك االســرتاتيجية التــي ســأعلّمك إياهــا اليــوم يف األجــزاء العمليــة ملشــكلتك. إنهــا تدعــى "معالجــة املشــكالت". وهدفنــا 

ــادراً عــى حــّل املشــكلة  ــاً ق ــد ال تكــون دامئ ــا. ق ــا أو تحلّه ــر فيه ــك أن تؤث ــي ميكن ــارص املشــكلة الت ــا هــي عن ــرى م هــو أن ن

بالكامــل، لكــن قــد ميكنــك التأثــر فيهــا أو تغيــر طريقــة اســتجابتك لهــا، مــا يســاعد يف الحــد مــن املشــاعر الســلبية. (حــدد 

مشــاعر العميــل الســلبية).

راجــع بدقــة كل خطــوات "معالجــة املشــكالت" مــع العميــل. عليــك التأكــد مــن أنــك تــرشح كل خطــوة بشــكل واضــح (اســتخدم 

النــرشات املوزعــة عــن "معالجــة املشــكالت" ملســاعدتك).

عى سبيل املثال: ميكنك أن تقول التايل بالنسبة للخطوة 3، حلول العصف الذهني:

عنــد هــذه املرحلــة، كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تــأيت بأكــر قــدر مــن الحلــول املمكنــة لهــذه املشــكلة بغــض النظــر عــن مــا إذا 

كانــت أفــكاراً جيــدة أو ســيئة. عليــك أن تقــرر يف الخطــوة التاليــة أي مــن هــذه الحلــول سيســاعدك عــى حــل املشــكلة أكــر.

مثال حالة

»مهــا« ســيدة عمرهــا 34 ســنة، تقــول بــأن الصعوبــة األساســية التــي تواجههــا هــي عالقتهــا مــع زوجهــا. أخــرت مقــدم املســاعدة أن زوجهــا قــد خــرس 

عملــه مؤخــراً وأصبــح يعــاين مــن الضغــط النفــي والغضــب منــذ ذلــك الحــن بشــكل خــاص. وقــد ســبب هــذا الكثــر مــن الضغــط عــى عالقتهــا 

وبــدأت »مهــا« بالشــعور باليــأس الشــديد بخصــوص هــذا الوضــع. فهــا يتشــاجران كل يــوم تقريبــاً. كــا يؤثــر ذلــك عــى مزاجهــا أيضــاً وتقــول بأنهــا 

تشــعر بالحــزن العميــق معظــم األيــام ولديهــا الكثــر مــن الصعوبــات حيــال القيــام بأشــياء اعتــادت القيــام بهــا ســابقاً. وعــى وجــه الخصــوص، مل 

تعــد تــرى أصدقاءهــا مؤخــراً، ويعــود ذلــك إىل أنهــا مل تعــد تشــعر بالرغبــة يف ذلــك إىل حــّد مــا، وألنهــا محرجــة مــن املشــكالت التــي تعانيهــا أيضــاً.

املحنة أو التهديد املستمرين

قــد يكــون العديــد مــن عمالئــك عرضــة إىل محنــة أو أوضــاع مهــددة مســتمرة، تعمــل ضــد قدرتهــم عــى حــل مشــكالتهم أو معالجتهــا. رمبــا يعــود 

الســبب يف ذلــك إىل أنــه مــن غــر اآلمــن لهــم تنفيــذ حلــوٍل معينــة (أو حتــى االشــرتاك يف اســرتاتيجيات أخــرى). عليــك أن تأخــذ هــذا األمــر بعــن 

االعتبــار يف كل األوقــات وأن تناقــش ســبل التأكــد مــن أن العميــل آمــن قــدر اإلمــكان، وأن تســاعده يف نفــس الوقــت عــى دراســة أفــكاٍر ملعالجــة 

مشــكالته. قــد يحتــاج كالكــا إىل اإلقــرار بــأن هنــاك مشــكالت معينــة ال ميكــن "حلّهــا" مــن قبــل العميــل يف الوضــع الحــايل (مثــال: إن كان يعيــش يف 

فقــر ، يف منطقــة نــزاع، ..الــخ).

مــن املهــم لــك أيضــاً أن تســتمر يف بحثــك عــن معلومــات حــول املخاطــر الواقعيــة للعميــل. وبــكل األحــوال، مــن املحتمــل أن وجــود نــوع مــن أنــواع 

املخاطــر. إال أن العميــل قــد يبالــغ يف تقديــر التهديــدات املحتملــة. إن مل تكــن متأكــداً فيــا إذا كانــت احتاليــة املخاطــر لنشــاط معــن عاليــة، فعليــك 

دامئــاً أن تستشــر مرشفــك أوالً.

الفصل 7
معالجة املشكالت
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ناقشــت »مهــا« ومقــدم املســاعدة جميــع املشــكالت التــي ذكرتهــا يف التقييــم وقــررت أن مشــكلة الشــجار مــع زوجهــا هــي أهــم مشــكلة وأكــر 

مشــكلة قابلــة للحــل. قــرّرا اختيــار هــذه املشــكلة ألنهــا كانــت تســبب لهــا الكثــر مــن الصعوبــات. مل يكــن لديهــا مشــكلة أســهل تريــد أن تتعامــل 

معهــا. أمــا املشــكالت التــي اعتراهــا هامــة لكنهــا غــر قابلــة للحــّل تضمنــت حصــول زوجهــا عــى فرصــة عمــل جديــد وإيقــاف زوجهــا عــن الشــعور 

بالضغــط النفــي والغضــب. مل تــرى أن أيــاً مــن مشــكالتها غــر هامــة، لــذا مل يتــم مــلء هــذه القامئــة.

نفــذت »مهــا« اســرتاتيجية »معالجــة املشــكالت« مــع مقــدم املســاعدة، عــى الرغــم مــن أنهــا واجهــت صعوبــة يف العصــف الذهنــي للحلــول املحتملــة 

يف البدايــة. إال أنهــا عملــت ســوية مــع مقــدم املســاعدة- انظــر إىل ورقــة عمــل »معالجــة املشــكالت« يف الصفحــة التاليــة.

مشكالت غر قابلة للحل

الحصول عى عمل لزوجي والتخفيف من غضبه

مشكالت قابلة للحل

تخفيف الشجار مع زوجي وتحسن مزاجي 

املنخفض

الشجار اليومي مع زوجي اختيار مشكلة لها حل؟

أود أن أخفض عدد مرات الجدال مع زوجي. نحن نتشاجر يومياً يف الوقت الحايل. تحديد املشكلة

ال أفعل شيئاً. أنتظر حصوله عى عمل ألرى إن كانت ستتحسن املشكلة.	 

أخره أنه يحتاج إىل مقابلة أحد وجهاء املجتمع املحي للمساعدة.	 

أخره أن يجتهد أكر للحصول عى عمل.	 

ميكن أن أبحث عن طريقة للحصول عى املال.	 

أتحدث مع أصدقايئ عن املشكالت- أطلب منهم النصيحة.	 

أطلب النصيحة من والديت.	 

أخر زوجي بأنني لست سعيدة.	 

أتركه.	 

الطرق املمكنة ملعالجة 

املشكلة

(كيف ميكن أن أحّل املشكلة 

أو أحّد منها؟)

أتحدث مع أصدقايئ عن املشكلة. أتحدث مع »ندى« (صديقة موثوقة) عن املشكلة. 	 

كان لديها مشكلة مشابهة مع زوجها وعى األغلب ستفهم وضعي.

أطلب النصيحة من والديت. أذكر املشكلة بإيجاز وأسألها ما عّي فعله.	 

أخر زوجي أنني لست سعيدة.	 

حلول مساعدة

ــال  ــاب األطف ــد اصطح ــاً بع ــارشة صباح ــاعة الع ــة) يف الس ــة موثوق ــدى« (صديق ــاء: أزور »ن الثالث

ــع زوجــي. ــا عــن مشــكلة الشــجار م للمدرســة. أتحــدث معه

الخميــس: عنــد زيــارة والــديت، أذكــر لهــا أن لــدّي بعــض املشــكالت مــع زوجــي. أســألها عــا كانــت 

لتفعلــه لــو كانــت يف مــكاين.

صباح السبت: الزوج يف املنزل. أخره بأين ال أشعر بالسعادة ألننا نتشاجر كثراً. انتظر رده.

الخطة

(كيفية تطبيق الحّل الذي تم 

اختياره)

مراجعة

(بعد إمتام الخطة)

كتبــت »مهــا« بعــض املالحظــات لتذكــر نفســها بإكــال الخطــة خــالل األســبوع القــادم. ولــدى عودتهــا إىل الجلســة التاليــة كانــت قــد أكملــت مهامهــا. ُســجلت 

مراجعهتــا يف آخــر صــف مــن الجــدول (املذكــور أدنــاه).

كانت » آن« داعمة جداً. عى الرغم من أنه مل يكن لديها أية نصيحة جديدة، لكن 	 

الحديــث معهــا كان مفيــداً. شــعرت بحــال أفضــل بعــد ذلــك وتحســن مزاجــي قليــالً. كــا أعطــاين 

الحديــث عــن أمــور أخــرى راحــة مــن الشــعور بالحــزن طيلــة الوقــت.

قالت والديت أن عّي أن أتحدث مع زوجي لكن يجب أن أتفهم إحباطه وال ألومه عى 	 

خسارته لعمله. ساعدتني عى التدرب عى كيفية التحدث إليه، فشعرت مبزيد من الثقة.

تحدثت مع زوجي يف املساء ألنني شعرت بالثقة ملفاتحته باملوضوع. اتفق معي، 	 

لكننا ال نزال غر متأكدين ما يجب القيام به بهذا الشأن.

ال زلنا نتشاجر مرتن يف األسبوع، لكن هذا العدد أقل من قبل وأصبحنا أفضل يف 	 

مناقشة املشكالت فيا بعد بسبب املحادثة السابقة التي أجريناها.

مراجعة

(بعد إمتام الخطة)
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يف هــذا املثــال، مل تحــّل "مهــا" مشــكلتها (الشــجار مــع زوجهــا) بشــكل نهــايئ، ولكنهــا حــّدت منهــا بعــض الــيشء. كان ألفعالهــا تأثــر يف تبعــات هــذه املشــكلة. 

مبعنــى آخــر: تأثــر الشــجار عــى مزاجهــا – لقــد حســنت مزاجهــا بالتحــدث مــع صديقــة موثوقــة. قــام مقــدم املســاعدة، يف نفــس الجلســة، باســتخدام هــذه 

املعلومــة للتأكيــد عــى األســاس املنطقــي لـــ "االنطــالق واالســتمرار" (انظــر الفصــل 8). وهــذا ســاعد "مهــا" كثــراً يف العــودة لألنشــطة التــي توقفــت عــن أدائهــا، 

مــا حســن مزاجهــا أكــر.

تناقشــت "مهــا" مــع مقــدم املســاعدة، يف نفــس الجلســة، كيــف ميكنهــا االســتمرار مبعالجــة املشــكلة مــع زوجهــا. راجعــا الحلــول املحتملــة الســابقة التــي نتجــت 

عــن العصــف الذهنــي ملعرفــة إن كان أي منهــا مفيــد لتتــم تجربتــه يف األســبوع التــايل. كــا قامــا بعصــف ذهنــي لبعــض الحلــول الجديــدة التــي قــد تكــون مفيــدة 

( بــكالم آخــر، بحثــا يف عمليــة "معالجــة املشــكالت" مــن جديــد، مــن الخطــوة 3).

يف األســبوع التــايل، كان مــن املقــرر أن تتحــدث "مهــا" مــع زوجهــا أكــر عــن شــجارها. قــررت بــأن مارســة اســرتاتيجية "معالجــة املشــكالت" مــع زوجهــا ســتكون 

فكــرة جيــدة. وميكنهــا، بشــكل خــاص، أن يحــاوال القيــام بعصــف ذهنــي ســوية ملعرفــة الحلــول املمكنــة ملشــكلة الشــجار الزائــد. بهــذه الطريقــة كانــا يتشــاركان 

املشــكلة، بــدالً مــن أن تحــاول "مهــا" معالجتهــا مبفردهــا.

تعلمت يف هذا الفصل

ما أنواع املشكالت التي تناسبها هذه االسرتاتيجية	 

خطوات »معالجة املشكالت«	 

كيفية تقديم »معالجة املشكالت« لعمالئك	 

كيفية معالجة صعوبات محددة تنشأ مع هذه االسرتاتيجية	 

الفصل 7
معالجة املشكالت
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الفصل 8
االنطالق واالستمرار

خلفية

يعــاين العديــد مــن األشــخاص أعــراض االكتئــاب عنــد وجــود محنــة. وقــد تختلــف هــذه األعــراض باختــالف النــاس. لكــن األعــراض االكتئابيــة الشــائعة تشــمل 

بالعمــوم مشــاعر مثــل التعــب برسعــة واليــأس ومــزاج منخفــض مســتمر وفقــدان الدافــع أو فقــدان االســتمتاع باألنشــطة التــي كانــت تســعد املــرء عــادًة. عــالوة 

ــاس باالنســحاب مــن  ــد مــن الن ــال: الصــداع واألمل). ومبــرور الوقــت، يســتجيب العدي ــدة (مث ــاس شــكاوى جســدية عدي ــدى الن ــاً مــا يكــون ل ــك، غالب عــى ذل

أنشــطتهم املعتــادة. وهــذا شــائع أيضــاً لــدى النــاس الذيــن خــروا أحداثــاً صادمــة أو حزنــاً يتعلــق بفقــدان شــخص عزيــز، أو فقــدان عمــل أو ممتلــكات ذات 

معنــى بالنســبة لهــم.

وتتضمن أنواع األنشطة التي يتوقف الناس غالباً عن القيام بها أو التخفيف منها ما يي:

األحداث السارّة (مثال: األنشطة التي كانوا يستمتعون بها)؛	 

املناسبات االجتاعية؛	 

األنشطة األساسية للحياة اليومية وتتضمن:	 

الواجبات املنزلية (مثال: التنظيف، ترتيب املنزل، رشاء الطعام وتحضره، مهام رعاية األطفال)؛– 

الواجبات الوظيفية (مثال: انخفاض النشاط يف العمل أو يف الحاالت الشديدة عدم الذهاب إىل العمل بشكل منتظم أو االنقطاع عنه)؛– 

العناية بالذات (مثال: النهوض من الرسير، االستحام بشكل دوري، تغير املالبس وتناول الوجبات بانتظام).– 

ومبــرور الزمــن ســيطّور هــؤالء النــاس حلقــة مــن الخمــول واملــزاج املنخفــض. ويعــود هــذا غالبــاً إىل أن العميــل الــذي يشــعر مبــزاج منخفــض ســيقول: »ســأقوم 

بعمــل كــذا عندمــا أشــعر برغبــة بذلــك«. ولســوء الحــظ، يســبب االنســحاب مــن هــذه األنشــطة اســتمرار انخفــاض املــزاج. وكلــا زاد انخفــاض مــزاج املــرء تــزداد 

صعوبــة القيــام باألعــال مجــدداً.

االنطالق واالستمرار: حلقة الخمول

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

نرشة »االنطالق واالستمرار«– 	 

ملحق هـ

رزنامة األنشطة – ملحق هـ	 

الجلسات 4-3	 

تخصيص 35 دقيقة لتقديم 	 

هذه االسرتاتيجية يف الجلسة 3

تخصيص 20 دقيقة للمراجعة 	 

يف الجلسة 4

ما أنواع املشكالت التي تُستخدم 	 

فيها هذه االسرتاتيجية

كيفية تقديم »االنطالق واالستمرار«	 

أمثلة عن األنشطة املختلفة 	 

لتشجيع العمالء عى االشرتاك بها

مزاج منخفض

خمول وانسحاب

مزاج منخفض

خمول وانسحاب
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وتهــدف اســرتاتيجية "االنطــالق واالســتمرار" إىل كــرس هــذه الحلقــة وتحســن مــزاج العميــل عــن طريــق تشــجيعه عــى املشــاركة مجــدداً يف األنشــطة املبهجــة 

واملرتكــزة عــى أداء املهــام عــى الرغــم مــن مزاجهــم. 14 وعليــك أن توصــل للعمــالء بأنهــم بحاجــة إىل "العمــل أوالً ومــن ثــم يــأيت الدافــع أو املشــاعر اإليجابيــة"، 

بــدالً مــن االنتظــار حتــى يشــعروا بالتحفيــز قبــل أن يبــدؤوا النشــاط.

وألنــه مــن املحتمــل أن يشــعر العمــالء بأنهــم ال يســتطيعون املشــاركة يف نشــاط مــا أو ليــس لديهــم حافــز كبــر لعملــه، فمــن املهــم أن تضــع أهدافــاً صغــرة 

جــداً لــيك ينجزهــا العميــل. إن هــذه االســرتاتيجية، حيــث يختــر العميــل فيهــا بعــض النجــاح يف عمــل يشء صغــر مــن مهمــة مــا، مفيــدة حقــاً لتحســن مزاجــه، 

واحساســه باإلنجــاز والثقــة. ولذلــك فمــن الهــام أن تعــد مهمــة بأفضــل مــا ميكنــك بطريقــة ترمــي إىل إحــراز بعــض النجــاح. إن اختيــار املهــام البســيطة وتقســيمها 

إىل خطــوات صغــرة هــي طريقــة للتأكــد مــن أنهــا ســتكون ناجحــة.

يف حــاالت أكــر شــدة مــن الخمــول واالكتئــاب، قــد تحتــاج إىل تقســيم املهــام إىل خطــوات صغــرة جــداً. يجــد العديــد مــن العمــالء أن بــدء املهمــة هــو الجــزء 

األصعــب، لكــن حاملــا يبــدؤون، ميكنهــم االســتمرار باملهمــة ورمبــا إكــال جــزء أكــر مــا خطــط لــه. لهــذا الســبب فــإن اقــرتاح مهمــة أوىل بســيطة وســهلة عــى 

العميــل قــد تســاعده عــى البــدء.

عندمــا يكــون الدافــع أو املــزاج منخفضــاً، عــى وجــه الخصــوص، قــد يســتفيد الشــخص مــن تطويــر روتــن معــن أو التخطيــط ألنشــطة يف موعــد محــدد مــن 

اليــوم. قــم مبســاعدة العميــل عــى اختيــار وقــت ويــوم يكــون فيــه أقــل انشــغاالً وأقــل تعــب أو يــأس (مثــال: يف الصبــاح عندمــا يذهــب األطفــال إىل املدرســة). 

رمبــا يكــون اســتخدام ورقــة عمــل الرزنامــة (انظــر امللحــق هـــ) مفيــداً يف تســجيل هــذه املعلومــات للعميــل ليأخذهــا للمنــزل. وقــد يكــون اســتخدام وســائل 

تذكــر أخــرى مفيــداً أيضــاً: عــى ســبيل املثــال، اســتخدام التنبيهــات عــى هاتــف العميــل، مطابقــة املهــام مــع األنشــطة املجتمعيــة أو أوقــات الوجبــات أو أن 

يقــوم صديــق أو فــرد مــن األرسة بتذكــره. وهــذه كلهــا طــرق جيــدة ملســاعدة العميــل عــى إمتــام مهامــه.

رشح » االنطالق واالستمرار« للعميل

ككل االســرتاتيجيات التــي قدمتهــا، مــن املهــم أن تــرشح للعميــل أن »االنطــالق واالســتمرار« اســرتاتيجية فعالــة ومهمــة للرفــاه العاطفــي. إن الــرشح الجيــد مهــٌم، 

خاصــة إذا كان العميــل قــد حــاول زيــادة نشــاطه يف املــايض ومل يفلــح. ميكــن أن يســتغرق إقنــاع العميــل باملحاولــة ثانيــة بعــض الوقــت. وغالبــاً مــا يعــود الفشــل 

ــك وتفهمــك  إىل أن العميــل قــد حــدد أهدافــاً طموحــًة جــداً وصعبــة اإلكــال. ونتيجــة لذلــك، فمــن املهــم جــداً عنــد تقديــم رشح مــا للعميــل أن يصلــه دفئُ

ملخاوفــه، حتــى وإن كانــت إحــدى هــذه املخــاوف عــدم اإلميــان بهــذه االســرتاتيجية. تذكــر أن تؤكــد للعميــل أنــه لــن يخــرس شــيئاً مبحاولتــه أن يصبــح نشــطاً أكــر.

مثال حالة:

 عميــل مل يعــد يشــارك يف حــدث مجتمعــي كان يســتمتع بــه ســابقاً. يجــري الحــدث ثــالث مــرات يف األســبوع. اقــرتح مقــدم املســاعدة للعميــل أن 

يبــدأ بالذهــاب إىل مــكان الحــدث مــع صديــق، لكــن مــن دون مشــاركة فعليــة يف الحــدث (بــكالم آخــر، يراقــب فقــط). ومــن ثــم ميكــن للعميــل أن 

يبــدأ بالحضــور مــرات أكــر يف األســبوع ببــطء مــع زيــادة مشــاركته يف الحــدث.

مثال حالة:

 قــررت عميلــة أن تقــوم بغســل املالبــس خــالل األســبوع القــادم. كانــت تشــعر بالتعــب الشــديد والحــزن واعتقــدت بــأن املهمــة كانــت كبــرة، ونتيجــة 

لذلــك مل تقــم بــأي غســل. اقــرتح مقــدم املســاعدة تقســيم املهمــة إىل خطــوات صغــرة – جمــع املالبــس املتســخة والتــي تحتــاج إىل غســل يف يــوم 

واحــد وتصنيــف املالبــس إىل أكــوام مختلفــة يف يــوم آخــر، ومــن ثــم اختيــار كومــة واحــدة مــن املالبــس للبــدء بهــا بهــدف غســل قطعــة واحــدة مــن 

املالبــس كل يــوم.

  املصدر: Bowman, D., Scogin, F. & Lyrene, B. (1995).فعالية املعالجة الذاتية والعالج املعريف بالقراءة يف معالجة االكتئاب الخفيف إىل متوسط الشدة. بحث معالجة نفسية،5، 140-131

الفصل 8
االنطالق واالستمرار
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إرشاك األرسة أو األصدقاء

تذكــر أنــه إذا رغــب العميــل بوجــود فــرد مــن األرسة أو صديــق موثــوق عنــد تقديــم اســرتاتيجية »االنطــالق واالســتمرار«، فعليــك أن تدعــوه. فقــد يكــون هــذا 

مفيــداً، خصوصــاً إذا كان ميكــن لهــذا الصديــق أو الفــرد مســاعدة العميــل عــى املشــاركة يف مهامــه وأنشــطته.

 

1. تقديم حلقة الخمول

عنــد تقديــم اســرتاتيجية »االنطــالق واالســتمرار« تأكــد مــن ربــط املعلومــات العامــة مبشــكالت العميــل املحــددة. وباألخــص، تحــدث عــن كيــف تــرى أن مشــكالت 

العميــل تســاهم يف انســحابه الحــايل مــن أنشــطة محــددة. إضافــة إىل ذلــك أبــرز للعميــل نــرشة »االنطــالق واالســتمرار« (امللحــق هـــ) عنــد رشح الحلقــة.

فيــا يــي مقدمــة منوذجيــة. قــد ترغــب بإضافــة معلومــات محــددة وذات صلــة بالعميــل، أو بتضمــن معلومــات أكــر تحديــداً بعــد إعطــاء هــذه املقدمــة. 

(مثــال: مــا فهمتــه اآلن بنــاء عــن مــا ذكرتــه يل هــو أنــك توقفــت عــن القيــام بـــ....«). إنهــا مســألة تعــود لشــعورك بالراحــة والثقــة.

مــن الشــائع جــداً للنــاس الذيــن يتعرضــون للمصاعــب، والفقــدان وأحــداث حياتيــة ضاغطــة أن يشــهدوا تغــرات يف مزاجهــم 

وأن يتعبــوا بســهولة.ومع مــرور الزمــن إن مل يتحســن مــزاج املــرء، فإنــه غالبــاً مــا يبــدأ بالشــعور بفقــدان الطاقــة والدافــع لعمــل 

األشــياء التــي كان يقــوم بهــا بســهولة عــادة. كــا أنــه أنــه مل يعــد يســتمتع باألنشــطة التــي كانــتُ تضفــي عليــه البهجــة والــرسور 

ســابقاً. ميكــن أن يُنــىء هــذا األمــر حلقــة يبــدأ فيهــا مــزاج املــرء باالنخفــاض، مــا يــؤدي إىل مزيــد مــن االنســحاب مــن األنشــطة 

وينتــج عــن ذلــك مزيــد مــن االنخفــاض يف املــزاج وهكــذا دواليــك. (ارســم هــذه الحلقــة للعميــل، كــا وردت أعــاله).

نســمي هــذه الحلقــة حلقــة الخمــول. ولســوء الحــظ، فــإن هــذه الحلقــة تُبقيــك عالقــاً يف مزاجــك املنخفــض أو حزنــك. وغالبــاً 

مــا يفكــر املــرء: »ســأبدأ بعمــل األشــياء مــن جديــد عندمــا يتحســن شــعوري«. أو يعتقــد أن الشــعور بالحيويــة ســيجعله يقــوم 

باألنشــطة، إال أن القيــام باألنشــطة يف الواقــع هــو مــا يــؤدي إىل الشــعور بالحيويــة. لذلــك ال يبــدأ العديــد مــن النــاس بالشــعور 

بالتحســن حتــى يقــوم باألنشــطة. ولكــرس هــذه الحلقــة، عليــك أن تبــدأ بعمــل األشــياء مجــدداً، عــى الرغــم مــن عــدم رغبتــك 

بذلــك. تذكــر أن العديــد مــن النــاس ال يبــدؤون بالشــعور بالتحســن إال بعــد أن يقومــوا باألنشــطة.

إن بــدء النشــاط هــو األصعــب بالنســبة للعديــد مــن النــاس، لكنــي أؤكــد لــك أنهــم حاملــا يبــدؤون بالقيــام باألنشــطة يســهل 
عليهــم االســتمرار. 15

 مثال حالة:

 عميــل لديــه مشــاعر مفرطــة مــن اليــأس تتعلــق بالبطالــة والفقــر ومعــدالت العنــف العاليــة يف مجتمعــه، مــا جعــل خــروج أرستــه مــن املنــزل 

ــي ال  ــايل مــع الفقــر ألنن ــداً. ال أســتطيع عمــل أي يشء ألغــر هــذا؛ ســيكر أطف ــاة أب ــن تتحســن الحي ــا يقــول يف جلســاته: »ل ــاً م خطــراً. وكان غالب

أســتطيع تغيــر أي يشء«. لقــد بــدأ باالنســحاب مــن أرستــه بشــكل ملحــوظ بســبب شــعوره بعــدم الفائــدة والذنــب كونــه ال يســتطيع تقديــم حيــاة 

أفضــل لهــم.

قــال مقــدم املســاعدة لــه: »يبــدو هــذا الوضــع صعبــاً عليــك وعــى أرستــك. وأعتقــد أنــه مــن املفهــوم إىل حــد مــا أن تشــعر باليــأس بشــأن ذلــك، 

إضافــة إىل االنزعــاج لتأثــره املحتمــل عــى أطفالــك. لكنــي أرى أيضــاً كيــف أن هــذه املشــاعر قــد تُبقيــك عالقــاً يف هــذا الوضــع ألنهــا قويــة جــداً. 

وعــى الرغــم مــن كونــك ال تســتطيع تغيــر كامــل مشــكلة الفقــر والعنــف يف مجتمعــك، إال أن هنــاك أشــياء صغــرة ميكنــك فعلهــا للمســاعدة يف 

تحســن وضعــك ومزاجــك. وبالتــايل، عندمــا تتغــر األوضــاع ميكنــك العمــل عليهــا، ألنــك ستشــعر بإيجابيــة أكــر عندئــذ. عــى ســبيل املثــال، إن قيامــك 

بخطــوات صغــرة لالنطــالق اآلن ستســهل عليــك إيجــاد طريقــة لكســب لقمــة العيــش إن توفــرت الفرصــة. قــد يصعــب عليــك جــداً العمــل عــى مثــل 

هــذه الفرصــة عندمــا تشــعر باليــأس وعــدم الفائــدة. 

»إن مشــاعر اليــأس وعــدم الفائــدة هــذه شــائعة بــن النــاس الذيــن يعيشــون يف ظــروف مشــابهة لظروفــك. كــا أنــه مــن الشــائع أيضــاً أن يبــدأ النــاس 

باالنســحاب مــن أنشــطتهم املعتــادة مثــل القيــام باألشــياء التــي كان يســتمتعون بالقيــام بهــا مــع أرسهــم ألنهــم متعبــون أو يشــعرون بشــعور ســلبي. 

لكــن ومبــرور الوقــت تتطــور حلقــة مــن الخمــول وتجعــل مزاجــك يــزداد ســوءاً، وبالتــايل تشــعر باالكتئــاب أو عــدم القــدرة عــى العمــل بطريقــة 

ــادة نشــاطك مجــدداً بحيــث يتحســن مزاجــك  ــة. أود أن أتحــدث معــك اآلن بخصــوص اســرتاتيجية تهــدف إىل زي ــة تجــاه مشــكالتك العملي إيجابي

ومشــاعر التعــب لديــك. كــا قــد تجــد أيضــاً أنــك أكــر قــدرة عــى مواجهــة هــذه املشــكالت العمليــة الصعبــة حاملــا تبــدأ بهــذه االســرتاتيجية«.

  ويف بعض السياقات، ميكنك أن تضيف مثاالً عن الحاجة لدفع سيارة لتشغيل بطاريتها الضعيفة من جديد. 
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2. حدد األنشطة التي ميكن للعميل أن يبدأ العمل بها من جديد

بالنســبة لهــذه الخطــوة، ميكنــك اســتخدام أمثلــة مــن مربعــات األنشــطة املدرجــة أدنــاه. امــِض بعــض الوقــت يف تحديــد نشــاط ممتــع واحــد عــى األقــل (أي 

ــاد  ــع اعت ــة األوىل) ومهمــة واحــدة عــى األقــل (أي نشــاط مــن املربعــن األخريــن). ميكــن أن يكــون النشــاط الســار أي يشء ممت نشــاط مــن املربعــات الثالث

العميــل عــى القيــام بــه لكنــه توقــف عــن القيــام بــه بعــد ذلــك (مثــال: اللعــب مــع أطفالــه). تتضمــن املهــام األساســية للحيــاة اليوميــة دفــع الفواتــر، التســوق 

مــن أجــل تحضــر الطعــام، الغســيل، تنــاول الطعــام وغــر ذلــك. إن وجــود تــوازن بــن األنشــطة التــي متنــح الســعادة للعميــل وتلــك التــي تحســن شــعوره باإلنجاز 

ميكــن أن يكــون مفيــداً جــداً لتحســن مزاجــه. احــرص عــى الحفــاظ عــى هــذا التــوازن. وبعبــارة أخــرى، حــاول تجنــب مشــاركة العميــل يف جــزء األحــداث الســارة 

فقــط مــا مل يكــن قــد أصبــح مســتعداً للقيــام باملهــام اليوميــة مــن دون صعوبــة.

قــد يكــون لــدى العديــد مــن العمــالء اقرتاحــات عــن األنشــطة التــي يــودون املشــاركة بهــا مجــدداً، وقــد تكــون أنشــطة جلبــت لهــم الســعادة أو الطأمنينــة يف 

الســابق، وســاعدتهم عــى معالجــة األمل والشــعور بأنهــم أنجــزوا شــيئاً مــا. ومــع ذلــك إن احتــاج العميــل بعــض املســاعدة يف تحديــد األنشــطة، اعطــه أمثلــة مــن 

املربعــات املدرجــة أدنــاه أو أنشــطة تعترهــا مناســبة لــه.

يعــود القــرار لــك وللعميــل بشــأن عــدد األنشــطة التــي ميكــن للعميــل أن يعالجهــا خــالل أســبوع. لكــن عليــك أن تتأكــد، قــدر املســتطاع، مــن أن العميــل ســيحقق 

بعــض النجــاح بحيــث ميكنــه زيــادة ثقتــه بنفســه. إن كان مــن غــر املرجــح أن يكــون العميــل قــادراً عــى معالجــة نشــاطن، اخــرت النشــاط (املمتــع أو املرتكــز 

عــى أداء املهــام) الــذي ســيحدث الفــرق األكــر لديــه. وقــد يقــرر العميــل بنفســه فيــا إذا كان هنــاك يشء يريــد حقــاً البــدء بــه مجــدداً بانتظــام. أو يوجــد نشــاط 

تعتقــد أنــه ســيكون مفيــداً جــداً ملــزاج العميــل أو ملشــكالت عمليــة أخــرى إن شــارك بــه مجــدداً. (مثــال: قــد يقلــل اللعــب مــع األطفــال مــن مشــكلة حددهــا 

العميــل بخصــوص طفــل متطلــب جــداً الهتامــه).

وقــد تجــد أن العميــل يقــوم باختيــار بعــض األنشــطة التــي تتضمــن اســرتاتيجيات أخــرى، مثــل زيــارة األصدقــاء (تعزيــز الدعــم االجتاعــي) أو إبطــاء التنفــس 

(معالجــة الضغــط النفــي). ميكــن أن يكــون هــذا األمــر مفيــداً جــداً.

عنــد التفكــر بأشــياء اعتــدت القيــام بهــا قبــل أن تشــعر بهــذه الطريقــة، مــا هــو النشــاط الســاّر أو املمتــع الــذي ميكنــك البــدء 

بــه مجــدداً أو القيــام بــه مــراراً؟ وعنــد التفكــر بالوقــت الــذي كنــت تشــعر فيــه بحــال أفضــل، مــا هــي املهمــة التــي كنــت تقــوم 

بهــا بشــكل منتظــم يف املنــزل أو يف العمــل ومل تعــد تقــوم بهــا أو تقــوم بهــا بشــكل أقــل؟ عظيــم، إذاً ســنمي بعــض الوقــت اآلن 

يف ترتيــب جدولــة لهــذه املهــام لــيك تبــدأ بالقيــام بهــا مجــدداً خــالل األســبوع القــادم.

3. تقسيم املهمة إىل خطوات أصغر

مــن املهــم إن كان لــدى العميــل مــزاج منخفــض أو نقــص يف الطاقــة أو حــزن أن نقســم املهمــة الشــاملة إىل خطــوات أصغــر وقابليــة أكــر للمعالجــة. تذكــر 

أن الهــدف هــو أال يشــعر العميــل بــأن املهمــة فــوق طاقتــه وأن تتأكــد مــن أنــه ســيحقق بعــض النجــاح يف إكــال املهمــة. وهــذا ســيعزز ثقتــه بنفســه ويبــدأ 

بالتأثــر يف مزاجــه.

عــى ســبيل املثــال: قــد يبــدو "تنظيــف الشــقة أو الكــوخ" مهمــة كبــرة. إن تقســيم هــذه املهمــة عــن طريــق اختيــار أقســام مــن الشــقة أو الكــوخ لتنظيفهــا 

(مثــال: مــكان الطهــي، مــكان النــوم وهكــذا) يســّهل عــى العميــل التعامــل معهــا وإنجازهــا.

4. جدولة املهام

اســتخدم اســلوباً محــدداً جــداً مــع العميــل عندمــا يتعلــق األمــر باختيــار يــوم وزمــان النشــاط الــذي يخطــط للقيــام بــه، واكتــب هــذه املعلومــة عــى ورقــة عمــل 

"االنطــالق واالســتمرار". ميكنــك البــدء باألهــداف الصغــرة فقــط، مثــل إكــال النشــاط مــرة يف األســبوع القــادم. إن اســتخدام وســائل التذكــر قــد يكــون طريقــة 

مفيــدة للتأكــد مــن إكــال العميــل للمهــام املطلوبــة. عــى ســبيل املثــال، مــن املفيــد اســتخدام التنبيهــات عــى هاتفــه (إن كان ميلــك واحــداً)، أو مطابقــة املهــام 

مــع األنشــطة املجتمعيــة أو أوقــات الوجبــات، أو الطلــب مــن صديــق أو فــرد مــن األرسة تذكــره. ميكنــك أن تجــد أنــه مــن املفيــد أيضــاً اســتخدام ورقــة عمــل 

الرزنامــة ملســاعدة العميــل عــى تذكــر إكــال نشــاطه أو مهمتــه.

الفصل 8
االنطالق واالستمرار
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اقرتاحات " االنطالق واالستمرار"

ضع جدوالً زمنياً لنفسك

تناول وجبة أو طعام مفضل	 

قراءة كتاب 	 

االسرتخاء والتأمل	 

الصالة	 

الطهي	 

االستاع للموسيقا	 

الغناء أو عزف املوسيقا	 

الرقص	 

مارسة بعض الفنون (مثال: رسم، تلوين)	 

قراءة املجالت أو الصحف	 

قطف الزهور أو ترتيبها 	 

كتابة قصيدة أو مقال أو قصة	 

زيارة مكان لطيف	 

النظر إىل الصور القدمية	 

الحياكة أو النسج	 

اصطياد السمك	 

تواصل

زيارة أفراد األرسة أو صديق (من أجل تناول وجبة أو القيام بنشاط)	 

زيارة كنيسة أو جامع أو معبد محي أو االنضام إىل أحدها	 

االتصال أو التحدث مع صديق أو جار أو فرد من األرسة	 

دعوة جار لتناول فنجان من القهوة أو الشاي أو املشاركة يف الطعام	 

االنضام إىل تجمعات املجتمع املحي	 

صنع هدية لشخص ما.	 

لعب لعبة مع األرسة أو مع أحد الجران	 

اعتني بنفسك

النهوض من الرسير يومياً حسب املعتاد	 

االستحام	 

تبديل املالبس	 

متشيط الشعر	 

قم بنشاط

امليش وحيداً أو مع أصدقاء أو األرسة	 

تجربة نشاط مل يُجرب من قبل.	 

النزول من الحافلة قبل موقف واحد من املوقف املعتاد.	 

الرقص	 

اللعب بنشاط مع األطفال	 
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انجز

غسل املالبس	 

مسح األرض (اختيار مكان واحد)	 

ترتيب األرًِسّة	 

التسوق من أجل تحضر الطعام والحاجيات األخرى	 

ترتيب أماكن يف املنزل (اختيار مكان واحد يف املنزل وليس كلّه)	 

طهي وجبة	 

أنشطة رعاية الطفل – قدم تفاصيل:----------------------------------------------	 

تصليح املالبس	 

دفع الفواتر	 

قراءة الريد	 

العمل يف املزرعة	 

مساعدة األطفال بالعمل املدريس	 

بناء أو اصالح هيكل املبنى أو األثاث أو جزء من املنزل وغر ذلك.	 

واجبات العمل (مهام كسب العيش) - قدم تفاصيل:---------------------------------------------	 

املهام التي تطلبها منظمة مجتمعية (أو ما شابه)- قدم تفاصيل:--------------------------------------	 

الحزن والفقدان

إن الحــزن تجربــة فرديــة جــداً. يحــزن النــاس لوفــاة أحبائهــم أو فقــدان أشــياء أخــرى (مثــال: منازلهــم، عملهــم، ممتلكاتهــم) بطــرق مختلفــة ولفــرتات 

زمنيــة مختلفــة. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا يكــون هنــاك بعــض أوجــه الشــبه يف املشــكالت العاطفيــة التــي يصفهــا النــاس عندمــا يواجهــون فقــدان شــخص 

محبــوب. عــى ســبيل املثــال: مــن الشــائع جــداً للعمــالء أن يختــروا الضيــق النفــي الــذي يبــدو مشــابهاً لالكتئــاب – تــدين الحالــة املزاجيــة باســتمرار، 

عــدم االســتمتاع باألشــياء بنفــس املقــدار الــذي كانــوا يســتمتعون بــه ســابقاً، االنســحاب أو عــزل أنفســهم عــن اآلخريــن، فقــدان الطاقــة وغــر ذلــك.

تتــالىش هــذه املشــكالت العاطفيــة مبــرور الوقــت عنــد معظــم النــاس. ومــن املتوقــع أن يعــود النــاس يف بعــض املجتمعــات لحياتهــم الطبيعيــة بغضــون 

ــاس  ــدأ الن ــرة. ويف معظــم الحــاالت، يب شــهر ويف مجتمعــات أخــرى بغضــون ســنة أو أكــر. إال أن هــذا األمــر غــر محــدد يف مجتمعــات أخــرى كث

بالعــودة إىل طبيعتهــم خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن الفقــدان. إن عــدم تدُخــل هــذه املشــكالت العاطفيــة بعملهــم يف الحيــاة ال يعنــي بالــرضورة 

أنهــم توقفــوا عــن الشــعور بالحــزن، (مثــال: الذهــاب للعمــل، خلــق صداقــات و مــا إىل ذلــك). إىل ذلــك، ميكــن أن تســتمر هــذه املشــكالت بالنســبة 

ملجموعــة أخــرى مــن النــاس.

إن "االنطــالق واالســتمرار" (مــع تعزيــز الدعــم االجتاعــي) هــو اســرتاتيجية مناســبة لالســتخدام مــع عميــل حزيــن عندمــا تتدخــل مشــكالته العاطفيــة 

وانســحابه مــن األنشــطة املعتــادة والروتــن يف أدائــه الوظيفــي املتوقــع. إال أنــه عليــك أال تســتخدمها إذا كان االنســحاب أو نقــص النشــاط جــزء مــن 

فــرتة حــداد مالمئــة مــن الناحيــة الثقافيــة.

تعلمت يف هذا الفصل

ما هي أنواع املشكالت التي تساعد فيها »االنطالق واالستمرار«	   

كيفية تقديم هذه االسرتاتيجية للعمالء	 

كيفية تقسيم األنشطة الكبرة مع العمالء	 

الفصل 8
االنطالق واالستمرار
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الفصل 9
تعزيز الدعم االجتامعي

خلفية

مييــل النــاس عــادة إىل التأقلــم بشــكل أفضــل عندمــا يكــون لديهــم شــبكات دعــم اجتاعــي جيــدة (مبعنــى آخــر أصدقــاء، أفــراد مــن األرسة، مجموعــات مجتمعيــة 

أو دينيــة، مجموعــات دعــم صحــة نفســية وغرهــم ممــن يقدمــون الرعايــة والدعــم). ال يحتــاج الشــخص بالــرضورة إىل الكثــر مــن أنــواع الدعــم االجتاعــي، 

لكنــه يحتــاج إىل شــخص ميكــن أن يســاعده. وبشــكل أدق، يجــب أن يكــون شــخصاً يلبــي حاجــات العميــل.

يف بعــض األحيــان، ميكــن أن تؤثــر املشــكالت العاطفيــة يف قــدرة العميــل عــى الحصــول عــى الدعــم عندمــا يحتاجــه. ويعتــر الحــزن حالــة خاصــة بينــا ميكــن 

أن تكــون العزلــة شــائعة. ويعــود الســبب يف ذلــك إىل اعتقــاد الكثــر مــن األشــخاص الحزينــن بأنهــم ال يســتطيعون قضــاء وقــٍت مــع اآلخريــن ألن ذلــك مل يعــد 

لــه معنــى بــدون وجــود أحبائهــم حولهــم أو أن ال أحــد يفهــم مــا يخترونــه. وقــد يتوقــون إىل الشــخص املتــوىف أو يفكــرون بــه باســتمرار. ميكــن أن تصيبهــم 

مشــكالت مشــابهة لالكتئــاب مثــل املــزاج املنخفــض وفقــدان الطاقــة ونقــص يف االســتمتاع باألنشــطة.

ومــع مــرور الوقــت ميكــن للعزلــة أن تدمــر الرفــاه العاطفــي للعميــل. قــد يكــون لقضــاء وقــت يف الرتكيــز عــى مســاعدة العميــل لتعزيــز دعمــه االجتاعــي أثــر 

كبــر عــى حالتــه العاطفيــة العامــة وأدائــه الوظيفــي.

ميكن أن يعني »تعزيز الدعم االجتاعي« الكثر من األشياء املختلفة ألشخاص مختلفن. تتضمن األشكال املختلفة للدعم:

وجود صديق أو فرد من األرسة يستمع إىل مخاوف الشخص وعواطفه ويرشعنها بدالً من رفضها وعدم إظهار أي اهتام تجاهها؛  -1

االتصال مع جهة تزود الشخص باملعلومات املناسبة والرضورية والدعم؛  -2

الحصول عى املساعدة إلكال مهمة صعبة أو التزويد بطريقة إلكال مهمة ما. (مثال: القيادة بهم إىل مكان ما، استعارة يشء منهم، الخ)؛  -3

متضية الوقت مع اآلخرين لكن ليس بالرضورة للتحدث عن املشكالت (مثال: مشاركة وجبة طعام)؛  -4

مساعدة أشخاص آخرين (من دون نسيان رعاية الذات)؛  -5

ــرد مــن األرسة أو الخدمــة  ــوق أو ف ــق موث ــل صدي ــك أن تســاعدهم يف التواصــل مــع بعــض أشــكال الدعــم، مث ــدى العمــالء أي دعــم، فعلي ــا ال يكــون ل عندم

املجتمعيــة (مثــال: منظمــة مجتمعيــة). وإذا كان لــدى العمــالء شــبكات دعــم لكــن ال يبــدو أنهــم يســتخدمونها، فعليــك أن تناقشــهم يف كيفيــة االســتخدام األفضــل 

لهــا. عــى ســبيل املثــال: عميلــة شــاركت يف مجموعــة دعــم نســائية يف مجتمعهــا ذات مــرة لكنهــا مل تســتمر ألنهــا شــعرت بأنهــا متعبــة كثــراً، ميكــن أن تشــجعها 

عــى العــودة إىل املجموعــة مجــدداً. أو ميكنــك أن تشــجع عميــالً عــى االتصــال بصديــق موثــوق.

يف الختــام، إن بــدا أن لــدى العمــالء شــبكات دعــم غــر مفيــدة، ميكــن مناقشــة هــذا األمــر معهــم ومســاعدتهم إىل إيجــاد دعــم مناســب ومفيــد مــن شــبكات 

ــال، قــد يخــر فــرد مــن األرسة العميــل بــأن مشــكلته ليســت ســيئة كمشــكلته الخاصــة. عليــك أن تشــجع هــذا العميــل  جديــدة أو مختلفــة. عــى ســبيل املث

عــى التفكــر بجــدوى مشــاركة املعلومــات مــع هــذا الشــخص، وإن كان هنــاك شــخص آخــر ميكنــه التحــدث إليــه وهــو شــخص قــد يحــرتم مخاوفــه ويرشعنهــا.

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

نرشة »تعزيز الدعم االجتاعي« 	 

– ملحق هـ

رزنامة األنشطة – ملحق هـ	 

الجلسة 4	 

تخصيص 30 دقيقة لتقديم 	 

هذه االسرتاتيجية.

ماذا يعني »تعزيز الدعم االجتاعي«	 

كيفية تقديم هذه االسرتاتيجية 	 

للعمالء

كيفية تشجيع العمالء عى »تعزيز 	 

الدعم االجتاعي«
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الثقة

إن وجــود شــخص موثــوق أو جمعيــة ميكــن للعميــل أن يحصــل منهــا عــى الدعــم هــو أمــر جوهــري لهــذه االســرتاتيجية. حتــى إن الثقــة تكــون أكــر أهميــة 

عندمــا تشــجع عميــالً عــى مشــاركة مشــكالته مــع اآلخريــن. فالثقــة يشء يتطــور تدريجيــاً شــخص مــا مــع مــرور الوقــت. إمــا أن تثــق بشــخص مــا لتحدثــه عــن 

خصوصياتــك أو ال تثــق بــه عــى االطــالق. عــى ســبيل املثــال، قــد تبــدأ مبشــاركة جــزء مــن املعلومــات عــن نفســك. إن وجــدت أن الشــخص قــد أخــر هــذه 

املعلومــة للعديــد مــن األشــخاص، فهــذا مــؤرش وجيــه عــى أنــه غــر جديــر بالثقــة. لكــن إذا احتفــظ باملعلومــات عــى أنهــا رّس، فقــد تشــاركه شــيئاً مــا أكــر 

خصوصيــة يف املــرة القادمــة. وقــد تشــاركه املزيــد مــن املعلومــات الشــخصية يف كل مــرة تتحــدث بهــا معــه.

يف حــال كان العميــل يخطــط للحديــث مــع اآلخريــن عــن مشــكالته أو مشــاعره، اقــرتح عليّــه أن يشــاركهم اجــزاء صغــرة أو قليلــة األهميــة مــن املعلومــات إن 

كان غــر متأكــد فيــا إذا كان الشــخص موضــع ثقــة أو أنــه يشــعر بالتوتــر تجــاه الثقــة باآلخريــن. وهــذه نصيحــة مفيــدة أيضــاً للعمــالء الذيــن يخــرون معلومــات 

شــخصية أكــر مــن الــالزم لآلخريــن يف أغلــب األحيــان. وقــد يتســبب هــذا األمــر مبشــكالت إن مل يختــاروا بدقــة شــخصاً موضــع ثقــة ومل تبــق املعلومــات رسيــة. 

ويف حــال قــّرر العميــل طلــب الدعــم عــن طريــق الحصــول عــى مســاعدة عمليــة مــن شــخص آخــر، فقــد يكــون مــن األفضــل البــدء بطلــب صغــر.

تقديم الدعم االجتامعي للعميل

قد ترز نرشة »تعزيز الدعم االجتاعي« (ملحق هـ) للعميل أثناء رشحك لالسرتاتيجية.

 »تعزيــز الدعــم االجتاعــي« يعنــي أشــياء مختلفــة ألشــخاص مختلفــن. فبالنســبة لبعــض األشــخاص، هــو مشــاركة صعوباتهــم 

ومشــاعرهم مــع أشــخاص آخريــن يثقــون بهــم. أو رمبــا يكــون مجــرد متضيــة وقــت مفيــد مــع األصدقــاء أو األرسة بــدون التحــدث 

عــن املشــكالت. وقــد يكــون بالنســبة آلخريــن طلــب اســتخدام مــوارد مــن أشــخاص موثوقــن، مثــل أدوات، أو حتــى املعرفــة 

الرضوريــة إلنجــاز يشء مــا. وقــد يعنــي بالنســبة لغرهــم االتصــال مــع منظــات مجتمعيــة أو وكاالت للحصــول عــى الدعــم. 

ميكــن أن تكــون هــذه الصيــغ مــن الدعــم االجتاعــي فعالــة جــداً يف تخفيــف املشــكالت والضيــق. هــل هنــاك طريقــة مــا تعتقــد 

أنــك قــادر مــن خاللهــا عــى تعزيــز دعمــك االجتاعــي؟

االعتداء الجنيس

يف حــال االعتــداء الجنــي، أو أي شــكل آخــر مــن التجــارب الحميميــة الصادمــة، فــإن الثقــة باآلخريــن قــد تشــكل تحديــاً خاصــة بالنســبة للعميــل. 

عــى الرغــم مــن أنــه عليــك أن تحــرتم هــذا األمــر، إال أنــه يتوجــب عليــك أيضــاً تشــجيع العميــل عــى تعزيــز دعمــه االجتاعــي قــدر اإلمــكان.

يجــب أال يُضغــط عليــه ملناقشــة تجربتــه الصادمــة مــع شــخص آخــر إن مل يشــعر بالراحــة للقيــام ذلــك. يف الواقــع، قــد ال يكــون مــن مصلحتــه مناقشــة 

هــذا األمــر إن كان هنــاك شــك بــأن الشــخص اآلخــر لــن يحافــظ عــى املعلومــات أو لــن يكــون متعاطفــاً. 

فقــد تتعــزز وصمــة العــار حــول هــذه التجربــة. إن كان الشــخص اآلخــر عــى األرجــح لــن يصــدق العميــل، أو ســيرفه أو يلومــه عــا حــدث لــه، 

فيجــب أال يتــم تشــجيع العميــل عــى الحديــث عــن هــذا األمــر مــع ذلــك الشــخص. (ملزيــد مــن املعلومــات عــن صعوبــات العمــالء الذيــن لديهــم 

ســوابق يف التعــرض لالعتــداء الجنــي، انظــر الفصــل الثالــث).

 ولهــذه األســباب مــن املهــم بشــكل خــاص أن يختــار العميــل شــخصاً ميكــن الوثــوق بــه. ميكــن للعميــل أوالً أن يشــارك معلومــات ال تتعلــق بتعرضــه 

لالعتــداء. عــى ســبيل املثــال، قــد يتحــدث عــن مشــكلة عمليــة (مثــال: صعوبــات التوظيــف)، وقــد يطلــب املســاعدة إلكــال مهمــة عمليــة (مثــال: 

ــم  ــبكات الدع ــز ش ــر يف تعزي ــة أك ــعور براح ــى الش ــل ع ــاعد العمي ــداً سيس ــل تهدي ــهلة وأق ــات س ــاركة معلوم ــدء مبش ــا). إن الب ــتعارة يشء م اس

االجتاعــي. كــا أنهــا أيضــاً فرصــة للعميــل الختبــار مــدى إمكانيــة الثقــة بهــذا الشــخص.

يف الختــام، قــد يقــرر العميــل أنــه ال يــود إخبــار اآلخريــن عــن نجاتــه مــن عنــف جنــي وعليــك أن تُعلــم العميــل بأنــه ال بــأس بذلــك. فهــدف »تعزيــز 

الدعــم االجتاعــي« ليــس بالــرضورة إعــالم اآلخريــن باملشــكالت. إذ ميكنــك أن تشــجع العميــل عــى متضيــة الوقــت مــع أشــخاص آخريــن يســتمتع 

بصحبتهــم، لكنــه ال يــود أن يعرفــوا بتجربتــه. وقــد تكــون الشــخص الوحيــد الــذي أرشكــه بهــذه املعلومــات، لكنــه ال زال بحاجــة للدعــم االجتاعــي 

مــن اآلخريــن.

الفصل 9
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ســاعد العميــل عــى اتخــاذ القــرار يف كيفيــة تعزيــز دعمــه االجتاعــي، مثــال، التحــدث مــع شــخص مــا أو الحصــول عــى مســاعدة عمليــة مثــل اســتعارة يشء 

مــا أو االتصــال بوكالــة أو منظمــة مجتمعيــة. إن كان العميــل غــر متأكــد بخصــوص تعزيــز دعمــه االجتاعــي عــى الرغــم مــن أن لديــك قناعــة بأنــه يحتاجهــا 

فعليــك أن تناقــش هــذا األمــر مبزيــد مــن التفصيــل.

ــم. ويعــود أحــد  ــب املســاعدة منه ــن عــن مشــكالتهم أو طل ــة للتحــدث مــع آخري ــاس مــن بعــدم الثق ــر مــن الن يشــعر الكث

األســباب إىل أنهــم قلقــن مــن أن يحّملــوا الشــخص اآلخــر عــبء مشــكالتهم. وهــذا أمــر غــر صحيــح غالبــاً، فكثــراً مــا يشــارك 

النــاس مشــكالتهم عندمــا يســمعون صديقهــم يخرهــم عــن مشــكالته. أو رمبــا يطلبــون املســاعدة باملقابــل. ويعــود الســبب يف 

ــادراً مــا يتحــدث شــخص واحــٌد فقــط عــن مشــكلته أو يطلــب  ذلــك إىل أن الصديــق قــد يكــون يختــر مشــكالت مشــابهة. ون

املســاعدة. مــن املفيــد أن تســتمع ملشــكالت اآلخريــن بحيــث يتولــد لديــك وجهــة نظــر حــول مســائلك، خاصــة إن كنــت تعتقــد 

أنــك الوحيــد الــذي ميــّر مبشــكلة مــا.

ويوجــد ســبب آخــر لعــدم حصــول النــاس عــى الدعــم مــن اآلخريــن وهــو أنــه ليــس لديهــم شــخص يثقــون بــه. إذا كنــت تعتقــد 

أنــه ال يوجــد لديــك شــخص موثــوق، هــالّ ناقشــنا أكــر كيــف نجــد شــخصاً ميكنــك الوثــوق بــه؟ 

امِض بعض الوقت بالتحدث مع عميلك عن أشخاص أو خدمات قد يشعر بالراحة لحصوله عى بعض الدعم منها.

حاملا يتعرف العميل عى شخص واحد عى األقل، أو منظمة مجتمعية أو وكالة دعم رسمية يرغب بالحصول عى الدعم منها، ساعده وفق ما يي:

خطط بدقة ملا سيقوم بفعله (مثال: االتصال أو زيارة الشخص). تأكد من تقسيم هذه الخطة إىل خطوات صغرة تسهل معالجتها.	 

قرر يف أي يوم سيقوم بذلك.	 

اطلب منه أن يخرك عا سيقوله للشخص أو للوكالة أو ماذا سيفعلون له (مثال: التحدث عن مشكلة عملية وكيف تجعله يشعر، وعن 	 

مشــاركته يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« وعــن املشــكلة املحــددة التــي تعمــل عليهــا معــه يف الجلســة). قــد تجــد الوقــت لتدريــب العميــل عــى 

مــا ســيقوله للشــخص أو للمنظمــة.

وقــد يكــون اســتخدام وســائل التذكــر طريقــة مفيــدة للتأكــد مــن أن العميــل يُنهــي املهــام املطلوبــة. (عــى ســبيل املثــال: اســتخدام التنبيهــات يف الهاتــف الجــوال، 

ترتيــب املهــام بحيــث تتزامــن مــع األنشــطة املجتمعيــة أو أوقــات الوجبــات، أو أن يذكــره صديــق أو فــرد مــن األرسة، كل مــا ذكــر طــرق جيــدة ملســاعدة العميــل 

عــى إكــال املهــام).

العزلة االجتامعية املفرطة

قــد يعــزل بعــض العمــالء أنفســهم لفــرتة طويلــة مــن الزمــن. وقــد يُشــعرهم الحديــث عــن "تعزيــز الدعــم االجتاعــي" يف الواقــع، بالتوتــر. وقــد ال 

يكونــون مســتعدين أو راغبــن يف التواصــل مــع األشــخاص ومشــاركتهم معلومــات شــخصية، وطلــب املســاعدة أو حتــى متضيــة الوقــت معهــم.

يف هــذه الحــاالت، ســاعد العميــل عــى التفكــر مبهــام صغــرة ميكنــه القيــام بهــا للبــدء بالتواصــل مــع اآلخريــن. عــى ســبيل املثــال، هــل ميكنــه البــدء 

باالبتســام ألشــخاص مألوفــن؟ هــل ميكنــه أن يقــوم بالتواصــل البــري (أو أيــة إشــارات تواصــل غــر لفظــي مالمئــة ثقافيــاً)؟ هــل يرغــب بإلقــاء الســالم 

عــى جــاره أو دعــوة فــرد مــن األرسة لتنــاول وجبــة طعــام؟

أنت تساعده بهذه الطريقة عى بناء ثقته بنفسه يف التواصل مع اآلخرين وتعزيز دعمه االجتاعي بالتدريج.

تعلمت يف هذا الفصل
ماذا يعني تعزيز الدعم االجتاعي 	 

كيفية تقديم االسرتاتيجية وتشجيع العمالء عى تعزيز شبكات الدعم االجتاعي	 
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الفصل 10
الحفاظ عىل حال جيدة والتطلع إىل األمام

التعايف والحفاظ عىل حال جيدة

عندمــا نفكــر يف كيــف يتعــاىف النــاس بعــد العــالج مــن مــرض أو إصابــة جســدية، فإنــه ليــس باألمــر الســهل عــادًة. يختــر النــاس مســتويات متفاوتــة مــن األمل 

خــالل هــذا التعــايف. وســيمرون بأيــام أفضــل مــن غرهــا، لكــن عمومــاً، إن مــارس النــاس التاريــن أو حافظــوا عــى خطــة التعــايف التــي أعطاهــا إياهــم املمــرض 

أو الطبيــب فإنهــم سيتحســنون.

تحــدث نفــس عمليــة التعــايف مــع املشــكالت أو األمــراض العاطفيــة. مــن املرجــح أن يختــر النــاس »حلــو الحيــاة ومرّهــا« أي صعــوداً وهبوطــاً يف مشــاعرهم بنفس 

الطريقــة التــي يتعافــون فيهــا مــن مــرض أو إصابــة جســدية. إن االســتمرار يف مارســة االســرتاتيجيات بعــد االنتهــاء مــن التدخــل هــو أمــر هــام للحفــاظ عــى حال 

جيــدة. وسيســاعد هــذا األمــر العمــالء عــى منــع عــودة مشــكالتهم بشــكل كامــل وكذلــك تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم يف اســتخدام االســرتاتيجيات. وبهــذه الطريقــة، 

عندمــا ينشــأ وضــع إشــكايل يف املســتقبل ويســبب الضيــق، فــإن العميــل يصبــح أكــر قــدرة عــى االســتجابة باســتخدام هــذه االســرتاتيجيات.

عندمــا يواجــه العمــالء محنــة (جديــدة) (مثــال، وفــاة شــخص عزيــز، فقــدان عمــل، مــرض، زيــادة العنــف املجتمعــي ومــا إىل ذلــك)، فمــن الطبيعــي لهــم أن 

يختــروا مشــاعر غــر ســارة، مثــل الحــزن أو الغضــب أو األىس أو القلــق. ذكّــر العمــالء أن هــذه املشــاعر تُعتــر طبيعيــة عندمــا ال تتدخــل يف أدائهــم الوظيفــي. 

ــة  ــه الوظيفــي اليومــي (بــكالم آخــر، الذهــاب للعمــل، رعاي ــل بالشــعور بالضيــق الشــديد مجــدداً وبطريقــة تتدخــل يف أدائ ــدأ العمي ــك، إن ب باإلضافــة إىل ذل

األطفــال ومــا إىل ذلــك)، فمــن املهــم أن يســتجيب برسعــة وذلــك مبارســة إحــدى اســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« (معالجــة املشــكالت، االنطــالق 

واالســتمرار، تعزيــز الدعــم االجتاعــي، أو معالجــة الضغــط النفــي)، اطلــب مــن العميــل النظــر إىل مــواد »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« والبــدء مبارســة 

االســرتاتيجيات املالمئــة.

تقديم »الحفاظ عىل حال جيدة«

ســتقدم »الحفــاظ عــى حــال جيــدة« يف الجلســة الخامســة، وهــي الجلســة األخــرة مــع عميلــك. ويحــدث هــذا بعــد مراجعــة تقــدم العميــل يف كل االســرتاتيجيات 

التــي علّمتــه إياهــا حتــى اآلن (وقــد يســتغرق هــذا حــوايل 30 دقيقــة). لديــك 30 دقيقــة ملناقشــة »الحفــاظ عــى حــال جيــدة« مــع العميــل قبــل أن تعطيــه 

تقييــم »مــا بعــد التدخــل«.

يجــب أن تكــون هــذه الجلســة إيجابيــة. لذلــك ابــدأ مبــدح العميــل ملشــاركته يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«، وقــد ترغــب بــأن تســأله عــن وجهــة نظــره 

يف تحســنه أو عدمــه. وحــن يكــون ذلــك ممكنــاً، اعــِط أمثلــة عــن متــى أحــرز العميــل مكاســب هامــة أو أظهــر جهــداً كبــراً أو شــجاعة (مثــال، عندمــا واجــه 

خوفــاً غــر واقعــي أو طــّور عالقــة ثقــة جديــدة مــع شــخص مــا). يُقصــد مــن هــذه التعليقــات تعزيــز ثقــة العميــل يف مارســة االســرتاتيجيات مبفــرده ومعالجــة 

مشــكالته العاطفيــة.

أوراق العمل
ما هي أوراق العمل املرتبطة

بهذا الفصل؟

الجلسة
بأي جلسة يرتبط

 هذا الفصل؟

تعلم
ما الذي ستتعلمه 

يف هذا الفصل؟

أمثلة حالة عن كيفية مساعدة 	 

اآلخرين - ملحق و

تقييم »ما بعد التدخل« – 	 

ملحق ج

الجلسة 5	 

تخصيص 30 دقيقة لـ »الحفاظ 	 

عى حال جيدة«

تخصيص 20 دقيقة يف تخيل 	 

كيفية مساعدة اآلخرين.

تخصيص 15 دقيقة لـ »التطلع 	 

لألمام«

طبيعة التعايف العاطفي	 

كيف ميكن للعمالء أن يحافظوا 	 

عى حال جيدة 

كيف تُكمل تقييم »ما بعد 	 

التدخل«

كيف تختم الجلسة و«املعالجة 	 

املطورة للمشكالت« مع عميلك 

الفصل 10
الحفاظ عىل حال جيدة والتطلع إىل األمام
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عى سبيل املثال:

كــا تعلــم، إن اليــوم هــو آخــر جلســة لنــا وأود أن أبــدأ بتهنئتــك عــى وصولــك لهــذه املرحلــة. لقــد أظهــرت الكثــر مــن الشــجاعة 

والجهــد للحديــث عــن بعــض املواضيــع الصعبــة والتــي تصديــت لهــا وجهــاً لوجــه. مــا شــعورك كــون هــذه الجلســة هــي األخــرة؟ 

هــل هنــاك مجــاالت تعتقــد أنهــا تحســنت منــذ البــدء بـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«؟. مــاذا عــن املجــاالت التــي مل تتحســن؟ 

هــل لديــك أيــة أفــكار عــا ميكنــك فعلــه ملحاولــة تحســن هــذه املجــاالت؟

ثانيــاً، عليــك أن تشــجع العميــل عــى االســتمرار يف مارســة االســرتاتيجيات للحفــاظ عــى حــال جيــدة. رمبــا تبــدأ بســؤاله للتفكــر 

ــه  ــي ميكن ــرشات الت ــى الن ــل ع ــول العمي ــى حص ــز ع ــاً أن تركّ ــك أيض ــا ميكن ــدة. ك ــة جي ــى بصح ــه ليبق ــن أن يفعل ــا ميك مب

اســتخدامها لتذكــره باالســرتاتيجيات (انظــر امللحــق هـــ).

عى سبيل املثال:

إذاً، ســنتحدث عــن كيــف ميكنــك الحفــاظ عــى حــال جيــدة بعــد إنهــاء »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. هــل لديــك أيــة أفــكار 

عــا ميكنــك أن تفعلــه للحفــاظ عــى حــال جيــدة؟

مثال ميّكنك من أن تكون أكر وضوحاً عن ما ميكن للعميل أن يفعله ليبقى بصحة جيدة:

ــي  ــرتاتيجيات الت ــض االس ــم بع ــى تعلّ ــك ع ــد دّربت ــدة. لق ــة جدي ــم لغ ــكالت« بتعلّ ــورة للمش ــة املط ــبه »املعالج ــب أن أش أح

ستســاعدك عــى التعامــل مــع املشــكالت املختلفــة يف حياتــك. وكــا هــو الحــال عنــد تعلـّـم لغــة جديــدة، فــإن أردت أن تتحــدث 

بطالقــة، عليــك أن متارســها كل يــوم. وبنفــس الطريقــة، إن مارســت هــذه االســرتاتيجيات كلــا كان ذلــك ممكنــاً فســيكون لديــك 

فرصــة أفضــل للحفــاظ عــى حــال جيــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، إن واجهــت موقفــاً صعبــاً يف املســتقبل، ســيكون لديــك فرصــة أفضــل 

ملعالجتــه بشــكل جيــد إذا كنــت متــارس االســرتاتيجيات بانتظــام.

مــا مــن يشء ســحري يف هــذا التدخــل. لقــد تعلّمتــه بالكامــل وميكنــك تطبيقــه بنفســك يف حياتــك. أنــت اآلن مســاعد نفســك. 

وإن احتجــت ألي مســاعدة يف تذكّــر كيفيــة اســتخدام االســرتاتيجيات، لديــك هــذه النــرشات وميكنــك االطــالع عليهــا مجــدداً. قــد 

ــا. قــام  ترغــب باســتخدام هــذه الصــور أو يشء آخــر لوضعهــا يف أرجــاء منزلــك ملســاعدتك يف تذكــر األشــياء التــي تعلّمتهــا هن

بعــض األشــخاص بلصــق مالحظــات عــى جــدران منازلهــم أو قامــوا بوضعهــا يف أماكــن يف منازلهــم حيــث ميضــون معظــم وقتهــم 

بحيــث ال ينســوا هــذه االســرتاتيجيات أبــداً.

بعــد ذلــك امــِض بعــض الوقــت يف التحــدث عــّا ميكــن للعميــل أن يفعلــه بشــكل خــاص إن واجــه حدثــاً ضاغطــاً أو مشــاعر ســلبية يف املســتقبل. امنــح العميــل 

الفرصــة إلخبــارك مبــا يــود القيــام بــه أوالً. ســاعده عــى التحــدث بالتفصيــل قــدر اإلمــكان لوصــف اســتجابته (مثــال: اطلــب منــه اقرتاحــات لطــرق ميكــن أن 

يحســن مــن خاللهــا دعمــه االجتاعــي بــدالً مــن القــول: »ســأقوم بتعزيــز دعمــي االجتاعــي«).

مــن الشــائع أن يختــر العمــالء صعوبــات يف املســتقبل. مــاذا تعتقــد أنــه ميكنــك أن تفعــل يف املــرة القادمــة عندمــا تواجــه موقفــاً صعبــاً جــداً أو تالحــظ مشــاعر 

ســلبية مــن جديــد؟ (قــدم أمثلــة محــددة ذات صلــة بالعميــل. مثــال: فقــدان عمــل، نــزاع مــع رشيــك، الشــعور باالكتئــاب ومــا إىل ذلــك).
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ــداً يف  ــا يجــده مفي ــه عــى التفكــر بخصــوص م ــاج إىل حث ــد تحت ــكار أو التحــدث عــن اســرتاتيجيات محــددة أوالً. ق ــد بعــض األف ــل فرصــة لتحدي ــح العمي امن

ــط). ــذي ســاعده عــى معالجــة مشــاعره ومشــكالته بالضب ــا ال ــى آخــر، م ــد (ومبعن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« بالتحدي

قــد ترغــب، أثنــاء هــذا النقــاش، بــأن تشــجع العميــل عــى بــذل الجهــد ملارســة اســرتاتيجيات »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« التــي وجدهــا مجديــة عندمــا 

ــارس  ــال »إن كان مي ــبيل املث ــى س ــكالته (ع ــالج مش ــح يف ع ــر ناج ــه إذا كان غ ــاره إن ــاً بإخب ــب أيض ــد ترغ ــك ق ــع ذل ــتقبلية. وم ــكالت مس ــة مش ــه أي يواج

ــك  ــك عــى خطت ــه. ويعتمــد ذل ــارات أخــرى متاحــة ل ــاك خي ــة شــديدة)، فقــد تكــون هن ــه مســتمر يف مواجهــة مشــكالت عاطفي االســرتاتيجيات بانتظــام لكن

ــة إىل اختصــايص. ــة أو إحال ــن أجــل جلســات إضافي ــك مجــدداً م ــه يتضمــن االتصــال ب ــوارد املتاحــة، لكن وامل

تخيل كيفية مساعدة اآلخرين 

قــد يكــون مــن املفيــد للكثــر مــن العمــالء أن تتأكــد مــن فهمهــم لــكل اســرتاتيجية علّمتهــم إياهــا. اقــي حــوايل 20 دقيقــة، باســتخدام أمثلــة عــن حالــة يف 

ــه وأن يفكــر باالســرتاتيجية التــي ميكــن أن يقرتحهــا لــيك ميارســها  ــل أن كل شــخص مــن هــؤالء هــو صديــق مقــرب ل ــل أن يتخي امللحــق و. اطلــب مــن العمي

هــذا الصديــق. إن وجــد العميــل هــذه املهمــة صعبــة، اســتخدمها عــى أنهــا فرصــة لتعليمــه مــا هــي االســرتاتيجية التــي تناســب كل مشــكلة. إن فّضــل العميــل 

التحــدث عــن صديــق حقيقــي يواجــه مشــكالت، اســتخدم مثالــه بــدالً مــن ذلــك.

ــم كل  ــال فه ــة حي ــعر بالثق ــك أن تش ــث ميكن ــاعدة، بحي ــي مس ــوية كمقدم ــل س ــو العم ــه اآلن ه ــام ب ــا القي ــب علين ــا يج م

االســرتاتيجيات يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« ومــا هــو أفضــل وقــت الســتخدامها. وبالتــايل لــدي بعــض األمثلــة ألشــخاص 

مختلفــن هنــا وأود منــك أن تتخيــل أن هــذا الشــخص هــو صديــق مقــرّب أو فــرد مــن أرستــك. بعــد أن أقــرأ املثــال، ســنقي 

بعــض الوقــت للتحــدث عــن كيفيــة مســاعدته للتعامــل مــع مشــكالته باســتخدام أي مــن االســرتاتيجيات التــي قمــت بتعلّمهــا. 

ــال األول يف امللحــق و). ــرأ املث (اق

هل ميكنك تقديم بعض االقرتاحات ألي من االسرتاتيجيات التي تعلّمتها والتي قد تكون مفيدة له؟

التطلع إىل املستقبل 

قــد يكــون مفيــداً يف بعــض األحيــان إجــراء مناقشــة مختــرة (حــوايل 15 دقيقــة) مــع العميــل عــن األهــداف التــي يضعهــا لنفســه يف املســتقبل. ميكــن أن يســاعد 

ذلــك العميــل عــى التفكــر بكيفيــة االســتمرار مبارســة االســرتاتيجيات، عــى ســبيل املثــال، عــن طريــق اختيــار مشــكالت أخــرى يريــد أن يعالجهــا باســتخدام 

»املعالجــة املطــورة للمشــكالت« .

حاملــا يحــدد العميــل هدفــاً (أو بعــض األهــداف) ناقــش كيــف ميكــن أن يبــدأ بتناولــه. عــى ســبيل املثــال: مــا هــو الــيشء الــذي ميكــن أن يقــوم بــه أوالً أو مــا 

هــي الخطــة التــي ســينفذها يف األيــام القليلــة القادمــة أو يف األســبوع القــادم أو الشــهر القــادم ومــا إىل ذلــك؟ كلــا كانــت أهــداف وخطــط العميــل ملموســة 

ومحــددة، كلــا كان مــن الســهل عليــه تنفيذهــا.

ــا يف  ــي تعلّمته ــرتاتيجيات الت ــة االس ــتمرار مبارس ــة االس ــن كيفي ــث ع ــت يف الحدي ــض الوق ــي بع ــك أن تق ــام، أود من يف الخت

ــا عــى  ــود أن تتعامــل معه ــة ت ــة مشــكالت حالي ــاك أي »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« للوصــول إىل بعــض أهدافــك. هــل هن

ــرتاتيجيات؟ ــذه االس ــتخدام ه ــر باس ــدى القص امل

(إذا كان العميــل يواجــه صعوبــات يف تحديــد أي مــن األهــداف أو املشــكالت التــي يــود التعامــل معهــا، قــد تــود اإلشــارة مجــدداً إىل قامئــة املشــكالت األصليــة 

مــن التقييــم.)

الفصل 10
الحفاظ عىل حال جيدة والتطلع إىل األمام
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ــى  ــا؟ مت ــدء بحــّل املشــكلة أو الحــد منه ــه للب ــام ب ــادراً عــى القي ــد التفكــر بهــذه املشــكلة، مــا أول يشء قــد تكــون ق إذاً، عن

ميكنــك فعــل ذلــك؟

تقييم »ما بعد التدخل« )إن كان الوقت يسمح(

يف نهايــة الجلســة، قــم بتذكــر العميــل أنــك ســتتصل بــه إلكــال التقييــم البعــدي يف األســبوعن القادمــن. إن كنــت تســتطيع إكــال التقييــم البعــدي يف نهايــة 

الجلســة 5، فــال بــأس بذلــك. رجــاًء انظــر الفصــل 4 حــول كيفيــة إجــراء التقييــم.

إنهاء الجلسة 5 و«املعالجة املطورة للمشكالت« 

إلنهــاء »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«، قــم بشــكر العميــل وتهنئتــة مجــدداً. ومتنــى لــه الحــظ يف تعافيــه وذكّــره بــأن يســتمر بالعمــل عــى اســرتاتيجياته. ننصحك 

بــأن ترتــب للمتابعــة مــع العميــل خــالل عــدة أشــهر للتحقــق مــن تقدمــه. وقــد يكــون مــن املفيــد التحقــق يف هــذه املرحلــة فيــا إذا كان العميــل يخطــط 

للرحيــل أو لالنتقــال مــن املنطقــة.

تعلمت يف هذا الفصل

ما هو التعايف العاطفي ملعظم العمالء	 

كيف ميكن للعمالء الحفاظ عى حال جيدة ومنع العودة الكاملة للمشكالت 	   

العاطفية 

كيف ميكن إكال تقييم »ما بعد التدخل«	 







"املعالجة املطورة للمشكالت" 
املساعدة النفسية الفردية للبالغني املترضرين من الضيق يف املجتمعات املعرضة للمحن

مالحق
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امللحق أ
تقييم ما قبل "املعالجة املطورة للمشكالت"
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االستارة املخترة والتغذية الراجعة 8

مالحظة: تُقرأ التعليات املكتوبة بالخط املائل للعميل

1. مقدمة وموافقة شفهية 

مرحبــاً، اســمي ...........................أنــا مــن (اســم املنظمــة)، وفهمــت بــأن لديــك بعــض الصعوبــات التــي قــد أكــون قــادراً عــى 

مســاعدتك بشــأنها. أود أن أخــرك باملزيــد عــن هــذا التدخــل وميكنــك أن تقــرر فيــا إذا كان مفيــداً لــك.

ــم  ــك ت ــة. ولذل ــم اليومي ــم عــى أداء مهامه ــر يف قدرته ــد تؤث ــق أو مصاعــب نفســية أخــرى16 ق ــاس مــن الضي يعــاين بعــض الن

تطويــر تدخــل يعلّمهــم مهــارات للتأقلــم مــع هــذه الصعوبــات بشــكل أفضــل. يســتغرق هــذا الرنامــج خمســة أســابيع وســأقوم 

بتعليمــك هــذه املهــارات.

ــوم  ــن يق ــإن التدخــل ل ــك ف ــع هــذه املشــكالت. لذل ــل م ــارات للتعام ــن هــذا التدخــل هــو مه ــه م ــل أن تحصــل علي ــا نأم م

ــة. ــارات هام ــك مه ــه يعلّم ــود، لكن ــارش أو نق ــادي مب ــم م ــدك بدع بتزوي

إن كنــت مهتــاً بهــذا التدخــل، أود أن أجــري مقابلــة معــك اآلن عــن كيفيــة شــعورك وعــن حالــك ألرى إن كان هــذا التدخــل 

مناســباً لــك.

  تختلف طريقة وصف هذه املشكالت وفقاً للسياق (مسألة التكييف)
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قبــل أن نبــدأ، مــن املهــم أن تعــرف أن كل يشء تخــرين بــه خــالل املقابلــة رّسي. وهــذا يعنــي أنــه ال ميكننــي مشــاركة املعلومــات 

مــع أي شــخص آخــر مــا عــدا مــرشيف، إال إذا أخرتنــي أنــه ال بــأس مبشــاركة هــذا األمــر مــع شــخص مــا، مثــل طبيــب أو ممرضــة. 

ــم  ــب (اس ــاح يف مكت ــل واملفت ــات بالقف ــظ اإلجاب ــري حف ــك يج ــد ذل ــة. وبع ــى املقابل ــك ع ــّي أن أدّون إجابات ــك، ع ــع ذل وم

املنظمــة).

يُســمح يل بخــرق هــذه الرّسيــة يف حالــة واحــدة فقــط عنــد اعتقــادي بأنــك يف خطــر كبــر مــن إنهــاء حياتــك أو إيــذاء شــخص 

آخــر. ويعــود الســبب يف ذلــك إىل أن عمــي يقتــي أن أُبقيــك يف أمــان. إذا احتجــت إىل خــرق هــذه الرّسيــة فســأتكلم معــك 

بهــذا الشــأن أوالً ومــن ثــم اتصــل مبــرشيف وهــو شــخص مــدرَّب ملســاعدة النــاس الذيــن يكونــون يف خطــر إنهــاء حياتهــم عــى 

وجــه التحديــد.

هل تود االستمرار؟

 

2. معلومات دميوغرافية

 أشــكرك عــى املشــاركة يف املقابلــة. دعنــي أســألك هــذه األســئلة اآلن. رجــاًء مالحظــة أنــه ال توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة 

لهــذه األســئلة. كــن صادقــاً فقــط عــن مجــرى األمــور اآلن. ســأبدأ ببعــض األســئلة التــي تتعلــق بالخلفيــة.

1 أنثى سجل الجنس وفق املالحظ 1

2 ذكر

............ عاماً كم عمرك؟ 2

.............أعوام ــة أو  ــة باملدرس ــا يف الدراس ــي قضيته ــنوات الت ــدد الس ــم ع ك

الكليــة أو الجامعــة؟

3

1 مل أتزوج مطلقاً  ما هي حالتك االجتاعية اآلن؟

(اخرت أفضل خيار)

4

2 متزوج حالياً

3 منفصل

4 مطلق

5 أرمل

6 ُمساكن

1 عمل مأجور (انظر 5 ب) ما هو أفضل وصف لوضع عملك األسايس؟

(اخرت أفضل خيار)

5 أ

2 أعمــل لحســايب الخــاص، عــى ســبيل املثــال أعمــل بالتجــارة أو 

ب)  5 (انظــر  بالزراعــة 

3 ليس هناك عمل مأجور، عى سبيل املثال عمل تطوعي أو خري

4 طالب

5 تدبر منزيل/ ربة منزل

6 متقاعد

7 عاطل عن العمل (أسباب صحية)

8 عاطل عن العمل (أسباب أخرى)

9 أخرى (حدد).............................

إن كان العميــل يعمــل يف عمــل مأجــور أو يعمــل لحســابه 

ــي: ــا ي ــأل م اس

ما هو عملك؟ (ماذا تعمل لكسب رزقك؟)

 (اكتب االجابة يف الفراغ املخصص)

5 ب

امللحق أ
تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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3. ملف الناتج النفيس )نسخة ما قبل التدخل(17

تُقرأ التعليات املكتوبة بالخط املائل للعميل. أما التعليات األخرى فهي للمقيّم فقط.

فيــا يــي اســتبيان عنــك وعــن مــا تشــعر بــه. ســأطرح عليــك أوالً بعــض األســئلة عــن املشــكالت التــي تعانيهــا حاليــاً. رجــاًء فكــر بهــذه املشــكالت، بغــض النظــر 

وعــن مــا إذ كانــت كبــرة أم صغــرة. 

السؤال األول

أ- اخــرت املشــكلة التــي تزعجــك إىل حــد بعيــد. ســجل موجــزاً عــن وصــف العميــل للمشــكلة. اطــرح الســؤال التــايل إن كان رضوريــاً: "هــل ميكنــك وصــف املشــكلة 

يل؟" (رجــاًء اكتبهــا يف املربــع أدنــاه)

ب- ما مدى تأثرها فيك خالل األسبوع املايض؟ (رجاًء ضع إشارة عى إحدى املربعات أدناه)

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

السؤال الثاين

 أ- اخــرت مشــكلة أخــرى تزعجــك. ســجل موجــزاً عــن وصــف العميــل للمشــكلة. اطــرح الســؤال التــايل إن كان رضوريــاً: "هــل ميكنــك وصــف املشــكلة يل؟" (رجــاًء 

اكتــب يف املربــع أدنــاه)

ــة عــن النســخة 5 مــن اســتبيان ملــف الناتــج النفــي (PSYCHLOPS). انظــر www.psychlops.org . كل   17 تــم استنســاخ هــذا االســتبيان بعــد الحصــول عــى اإلذن، وهــو نســخة معدل

الحقــوق محفوظــة © 2010، إدارة الرعايــة األوليــة وعلــوم الصحــة العامــة، كنجــز كوليــج لنــدن. إن النســخة املعدلــة املســتخدمة يف نــرشة منظمــة الصحــة العامليــةWHO مختلفــة يف أنهــا (أ) 

ال تســأل متــى أصبــح الشــخص قلقــاً بشــأن املشــكلة، (ب) تســأل كيــف شــعر النــاس بذلــك يف األســبوع املــايض بــدالً مــن كيــف شــعروا بداخلهــم يف األســبوع املــايض (الســؤال4)، (ج) تســتطلع 

وصــف املشــكلة (الســؤال 1أ والســؤال 2أ)، و (د) تســتخدم كلمــة »تدخــل« بــدالً مــن »عــالج«.
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ب- ما مدى تأثرها فيك خالل األسبوع املايض؟ (رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه)

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

5 4 3 2 1 0

صعب جداً مل يكــن صعبــاً 

اإلطــالق عــى 

5 4 3 2 1 0

يسء جداً جيد جداً

السؤال الثالث

 أ- اخرت شيئاً واحداً يصُعب عليك القيام به بسبب مشكلتك (أو مشكالتك) (رجاًء اكتب يف املربع أدناه)

ب- ما مدى صعوبة عمل هذا اليشء خالل األسبوع املايض؟ (رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه)

السؤال الرابع

 كيف شعرت بهذا خالل األسبوع املايض؟ (رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه)

امللحق أ
تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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احتساب النتيجة يف ملف الناتج النفيس

تم تصميم ملف الناتج النفي عى أنه قياس ناتج. وبناء عى ذلك، تتم مقارنة نتيجة "ما قبل التدخل" مع النتائج الالحقة (أثناء وبعد 	 

التدخل). ويسمى االختالف "فارق النتيجة".

يتم تسجيل كل اإلجابات يف ملف الناتج النفي عى مقياس من ست نقاط، من الصفر حتى الخمسة. وكلا زادت القيمة كلا كان 	 

الشخص متأثراً أكر.

ال يُستخدم كل سؤال يف ملف الناتج النفي عند احتساب النتيجة. تحتسب األسئلة املتعلقة باملشكالت (األسئلة 1ب و2ب)، واألداء الوظيفي 	 

(السؤال 3ب) والرفاه (السؤال 4) فقط.

تقدم أسئلة أخرى معلومات مفيدة لكنها ال تُساهم يف "فارق النتيجة". ولذلك فإن ملف الناتج النفي يتألف من ثالثة مجاالت 	 

(املشكالت، األداء الوظيفي، الرفاه) ومن أربعة أسئلة يتم احتسابها.

أعى نتيجة مللف الناتج النفي هي 20.	 

أعى نتيجة لكل سؤال هي 5. 	 

إذا متت اإلجابة عى كل من السؤالن األول (املشكلة 1) والثاين (املشكلة2) بالكامل تكون النتيجة اإلجالية: السؤال 1ب + السؤال 2ب+ 	 

السؤال 3ب+ السؤال4.

إن متت اإلجابة عى السؤال األول (املشكلة1) وتم حذف السؤال الثاين (املشكلة2)، تكون النتيجة اإلجالية: (السؤال 1بx2) + السؤال 3ب 	 

+ السؤال 4، ومبعنى آخر، تتضاعف نتيجة السؤال 1ب (املشكلة 1)، وهذا يضمن أن تبقى أعى نتيجة مللف الناتج النفي 20.

النتيجة اإلجاملية مللف الناتج النفيس "ما قبل التدخل": .............................................

4. قياس األداء الوظيفي

ينبغــي تضمــن أداة لقيــاس األداء الوظيفــي. ويعتمــد اختيــار القيــاس عــى أدوات القيــاس التــي تــم اإلقــرار بهــا محليــاً. وغالبــاً مــا تكــون النســخة ذات البنــود 

اإلثنــي عــرش والتــي يقــوم بهــا ُمجــري املقابلــة مــن جــدول تقييــم العجــز الصــادر عــن منظمــة الصحــة العامليــة (WHODAS 2.0) خيــاراً جيــداً.

5. قياس الضيق العاطفي

ينبغــي تضمــن قيــاس للضيــق العاطفــي. يعتمــد اختيــار القيــاس عــى القيــاس املجــاز محليّــاً. ميكنــك أن تســتخدم قيــاس واســع النطــاق للضيــق العاطفــي (مثــل 

اســتبيان اإلبــالغ الــذايت ذو العرشيــن بنــداً (SRQ-20)19، أو اســتبيان الصحــة العامــة ذو االثنــي عــرش بنــداً (GHQ-12)) أو مقيــايْس االكتئــاب والقلــق (مثــل 
20.(GAD7 و مقيــاس اضطــراب القلــق املعمــم (PHQ9) أو اســتبيان صحــة املريــض ذو البنــود التســعة ،(HDAS) مقيــاس االكتئــاب والقلــق يف املشــفى

 

6. تقييم أفكار االنتحار

 كنــا نتحــدث منــذ قليــل عــن الصعوبــات العاطفيــة املختلفــة التــي ميكــن للنــاس أن يختروهــا. يف بعــض األحيــان عندمــا يشــعر 

النــاس بالحــزن الشــديد واليــأس يف حياتهــم، يكــون لديهــم أفــكار عــن موتهــم أو حتــى عــن إنهــاء حياتهــم. هــذه األفــكار شــائعة 

وعليــك أال تشــعر بالخجــل مــن وجــود مثــل هــذه األفــكار إن كانــت لديــك. إن األســئلة التاليــة هــي عــن هــذه األفــكار وأنواعهــا. 

هــل يناســبك هــذا ؟ هــل ميكننــا االســتمرار يف املقابلــة؟

 19 انظر دليل املستخدم الستبيان اإلبالغ الذايت (SRQ). منظمة الصحة العامة، جنيف،1994

 20 استبيان صحة املريض ذو البنود التسعة (PHQ9) و مقياس اضطراب القلق املعمم (GAD7) متوافرين بعدة لغات يف موقع :

http://www.phqscreeners.com/select-screener
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ال نعم 1. يف الشهر املايض، هل كان لديك أفكار جّدية أو خطة إلنهاء حياتك؟

ــل أن يصــف أفــكاره أو  إذا كان الجــواب نعــم، اطلــب مــن العمي

ــا: خططــه. اكتــب التفاصيــل هن

إن أجاب العميل بـ »ال« عىل السؤال األول، اشكره عىل اإلجابة عىل السؤال وميكنك أن تُنهي التقييم

إن أجاب العميل بـ »نعم« عىل السؤال األول، رجاًء تابع مع السؤال الثاين.

رجاًء اكتب التفاصيل هنا: 2. ما هي األفعال التي قمت بها إلنهاء حياتك؟

غر متأكد نعم ال 3. هل تخطط إلنهاء حياتك يف غضون األسبوعن القادمن؟

إن كان الجــواب نعــم أو غــري متأكــد، اطلــب إىل العميــل أن يصــف 

خطتــه لــك. اكتــب التفاصيــل هنــا:

إذا أجــاب العميــل بـــ »نعــم« عــىل الســؤال الثالــث، فهــذا يعنــي أنــه ميلــك خطــة إلنهــاء حياتــه يف املســتقبل القريــب، عليــك أن تتصــل مبرشفــك فــوراً. ابــَق 

مــع الشــخص بينــام تقــوم بذلــك. (انظــر النــص أدنــاه عنــد الحاجــة)

إن كنت غري متأكد فيام إذا كان العميل يريد إنهاء حياته يف املستقبل القريب، أخربه أنك تود أن تتصل مبرشفك لتسأله عن بعض أسئلة املتابعة.

نص لألشخاص الذين لديهم خطة إلنهاء حياتهم يف املستقبل القريب

بنــاء عــى مــا وصفتــه يل، أشــعر بالقلــق حيــال ســالمتك. وكــا ذكــرت يف بدايــة هــذه املقابلــة، إذا اعتقــدت أنــك يف خطــر إنهــاء 

ــى رسعــة.  حياتــك فيجــب أن أتصــل مبــرشيف. وهــذا مهــم جــداً لــيك نحصــل لــك عــى أفضــل مســاعدة لهــذه املشــكالت بأق

ســأقوم بهــذا اآلن، موافــق؟ 
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التفاصيل السلوك

نعم / ال

إذا كان الجواب ال، أعط تفاصيل

1- هل يفهمك العميل (حتى وإن كان يتحدث بنفس اللغة أو اللهجة)؟

ــع  ــئلة أو أن يتب ــية واألس ــات األساس ــم الكل ــن أن يفه ــل ميك ــال: ه (مث

التعليــات؟) 

نعم / ال

إذا كان الجواب ال، أعط تفاصيل

2- هل العميل قادر عى متابعة ما يجري يف التقييم إىل حد معقول؟

ــم  ــي نوقشــت مؤخــراً، هــل يفه ــع الت ــر املواضي ــه تذك ــال: هــل ميكن (مث

مــن أنــت ومــاذا تعمــل معــه، هــل يفهــم إىل حــد مــا ملــاذا تطــرح عليــه 

األســئلة؟ رجــاًء انتبــه إذا كان العميــل مرتبــكاً أو مثــالً أو منتشــياً ألنــه لــن 

يســتطيع أن يفهــم مــا يحــدث- ثــم ضــع دائــرة عــى االجابــة).

نعم / ال

إذا كان الجواب نعم، أعط تفاصيل

3-هل إجابات العميل غريبة، أو غر عادية؟

ــة مــن التحديــق  ــال: يســتخدم كلــات مختلقــة، ميــي فــرتات طويل (مث

ــة أو ال تُصــدق.) يف الفضــاء، يتحــدث مــع نفســه/ نفســها، قصصــه غريب

نعم / ال

إذا كان الجواب نعم، أعط تفاصيل

4- مــن إجابــات العميــل وســلوكياته، هــل يبــدو أنــه ليــس عــى اتصــال 

بالواقــع أو مــا يحــدث يف التقييــم؟

(مثــال: األوهــام أو االعتقــادات الراســخة أو الشــكوك غــر املنطقيــة 

(غريبــة) أو ليســت واقعيــة يف الســياق املحــي للشــخص، جنــون ارتيــاب 

غــر واقعــي، مثــل االعتقــاد غــر الواقعــي إىل حــد بعيــد بــأن شــخصاً مــا 

ــه.) ــاول أن يؤذي يح

انظر يف استبعاد العميل من »املعالجة املطورة للمشكالت« إن أجبت بـ ال عىل 1، و2، أو نعم عىل 3، و4

 23 قد تختلف طريقة وصف هذه املشكالت للعمالء باختالف السياق (مسألة تكييف)

7. األرضار التــي قــد تكــون ناجمــة عــن  االضطرابــات النفســية أو العصبيــة الشــديدة أو اضطرابــات شــديدة ناتجــة عــن اســتخدام مــواد 

اإلدمان

البنــود التاليــة مبنيــة عــىل مالحظاتــك وحكمــك عــىل ســلوك العميــل. ال تســأل العميــل أي أســئلة هنــا. ضــع دائــرة عــىل نعــم أو ال لإلشــارة إىل حكمــك وقــدم 

تفاصيــل عنــد الحاجــة.

امللحق أ
تقييم ما قبل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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8. منوذج عن الخالصة والتغذية الراجعة

البيانات املدخلة

)التوقيع/التاريخ(

اجابات العمالء الذين تم استبعادهم استبعاد

)ضع إشارة إن كانت إحدى 

اإلجابات نعم(

اإلجابة / النتيجة املعايري

النتيجة اإلجالية مللف الناتج النفي

تعني العالمات املنخفضة يف أحد 

هذين القياسن أنه مل يتم اإلشارة إىل 

»املعالجة املطورة للمشكالت«

األداء  لقيــاس  اإلجاليــة  النتيجــة   

ــم العجــز  ــال، (جــدول تقيي ــي مث الوظيف
ملنظمــة الصحــة العامليــة - اإلصــدار 2)21

الضيــق  ملقيــاس  اإلجاليــة  النتيجــة 
22 لعاطفــي ا

إن كان الشخص أقل من 18 سنة 

ويظهر عليه عالمات عى وجود 

مشكالت صحة نفسية ونفسية 

اجتاعية، صله بخدمة الصحة النفسية 

او الخدمة االجتاعية أو شبكة 

الحاية املجتمعية وفق ما هو مناسب

نعم / ال هل العميل أصغر من 18 سنة؟

اتصل مبرشفك. صله بالرعاية املالمئة نعم / ال هــل ميتلــك العميــل خطــة إلنهــاء حياتــه 

يف األســبوعن القادمــن؟

صله بالرعاية املناسبة نعم / ال هــل ميكــن أن يكــون العميــل مصابــاً 

ــديد أو  ــي ش ــي أو عصب ــراب نف باضط

اضطــراب اســتخدام مــواد اإلدمــان؟ (مــن 

مالحظتــك – البنــود 8-1 و4-8)

ضع دائرة حول القرار املناسب بناء عى جدول امللخص أعاله

مستبعد

ً قدم تغذية راجعة وقم باإلحالة إن كان ذلك رضوريا

مشمول

قدم تغذية راجعة (النصوص يف الصفحة التالية)

 21 عى الشخص أن يحرز 17 أو أعى يف قياس األداء الوظيفي (جدول تقييم العجز ملنظمة الصحة العاملية - اإلصدار 2) ليتم شمله.

 22 إن تم استخدام استبيان صحة املريض ذو البنود التسعة PHQ-9 كقياس للضيق العاطفي، عندئذ يحتاج الشخص إلحراز 10 أو أعى ليتم شمله.
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تغذية راجعة للعمالء الذين تم استبعادهم:

بالنسبة للعمالء الذين لديهم مشكالت ال تناسب "املعالجة املطورة للمشكالت" بسبب املستويات املنخفضة من الضيق أو الرضر:

شــكراً لوقتــك. يبــدو أنــك تتأقلــم بشــكل كايف مــع األمــور يف الوقــت الحــايل، ولذلــك فإنــك لــن تحتــاج إىل هــذا التدخــل حقــاً. 

أنــا ممــن جــداً لــك عــى الوقــت الــذي منحتنــي إيــاه ولكونــك كنــت صادقــاً بإجاباتــك. إن شــعرت بأنــك ســتحتاج إىل بعــض 

املســاعدة مــع املشــكالت النفســية23 يف املســتقبل، رجــاًء اعلــم (اســم الشــخص ذو الصلــة) فقــد أكــون قــادراً عــى مســاعدتك.

بالنســبة للعمــالء الذيــن لديهــم مشــكالت ال تناســب "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" بســبب األرضار التــي قــد تكــون مرتبطــة ب االضطرابــات النفســية أو 

العصبيــة الشــديدة أو اضطرابــات شــديدة ناتجــة عــن اســتخدام مــواد اإلدمــان:

 

شكراً لوقتك وإجاباتك الصادقة.

 يبــدو أنــك تختــر صعوبــات لــن تســتطيع "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مســاعدتك فيهــا (قــم بتســمية الصعوبــة – مثــال: 

ســلوكيات غــر عاديــة، نوبــات، مشــكالت شــديدة مــع الكحــول أو املخــدرات). أود أن أصلــك بخدمــة تناســبك بشــكل أفضــل 

ملســاعدتك بهــذه املشــكالت. هــل ســيكون ذلــك جيــداً؟

ارشح بوضــوح مــا ســتفعل؟ مثــال، اتصــل بالخدمــة لتحديــد موعــد للعميــل اآلن أو الحقــاً، تحــدث مــع مرشفــك، اتصــل أو قــم بزيــارة ثانيــة للعميــل يف وقــت 

مختلــف، الــخ.. انظــر النــص يف امللحــق د حــول كيفيــة االســتجابة لعميــل لديــه خطــة إلنهــاء حياتــه يف املســتقبل القريــب.

تغذية راجعة للعمالء املشمولني ) أي العميل الذي يتوافق مع كافة معايري الشمل(

شــكراً عــى هــذه اإلجابــات. يبــدو أن لديــك بعــض املشــكالت يف التكييــف مــع (اذكــر املواقــف، املشــكالت التــي ذكرهــا العميــل) 

حاليــاً، ولذلــك فقــد تقــدم لــك "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" املســاعدة. أود أن أخــرك املزيــد عنهــا بحيــث ميكنــك أن تقــرر إن 

رغبــت بتلقــي هــذا التدخــل. هــل هــذا جيــد؟ (تابــع إن قــال العميــل حســناً)

تشــمل "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" االجتــاع معــي كل أســبوع ملــدة خمســة أسابيع.وســتكون مــدة كل جلســة 90 دقيقــة 

تقريبــاً. مــا آمــل أن تحصــل عليــه مــن هــذا التدخــل هــو مهــارات للتعامــل مــع (أدرج بعــض املشــكالت التــي ذكرهــا العميــل، 

مثــال، املحنــة، املــزاج املنخفــض، املشــكالت العمليــة). لذلــك فــإن "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" ال تقــدم دعــاً ماديــاً مبــارشاً 

أو نقــود، لكنهــا تعلّــم مهــارات هامــة.

أنــت حــر يف اتخــاذ القــرار للمشــاركة بالتدخــل أو ال، ولــك أن تقــرر التوقــف يف أي مرحلــة. كل مــا ســتخرين فيــه خــالل التدخــل 

يبقــى رّسيــاً، كــا ذكــرت يف بدايــة اليــوم.
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امللحق ب:
تقييم أثناء »املعالجة املطورة للمشكالت«

مالحظة: يجب أن يُنجز هذا التقييم يف بداية كل جلسة من جلسات »املعالجة املطورة للمشكالت«

   اسم مقدم املساعدة: ..........................................................................................  تاريخ اليوم:..........................................................................

رقم الجلسة:..........................................................................    اسم العميل:.......................................................................................................  

ملف الناتج النفيس )نسخة »أثناء التدخل«(24  

فيام ييل استبيان عنك وعن ما تشعر به.

السؤال األول

هذه هي املشكلة التي ذكرت أنها تزعجك إىل حد بعيد عندما سألتك أول مرة.

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب املشكلة يف املربع أدناه قبل الجلسة(

 ما مدى تأثرها عليك خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

السؤال الثاين

هذه هي املشكلة األخرى التي قلت أنها تزعجك عندما سألتك أول مرة. 

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب املشكلة يف املربع أدناه قبل الجلسة(

 24 تــم استنســاخ هــذا االســتبيان بعــد الحصــول عــى اإلذن، وهــو نســخة معدلــة عــن النســخة 5 مــن ملــف الناتــج النفــي »أثنــاء املعالجــة« انظــر www.psychlops.org كل الحقــوق محفوظــة 

© 2010، إدارة الرعايــة األوليــة وعلــوم الصحــة العامــة، كينجــز كوليــج لنــدن.
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السؤال الثالث

هذا هو األمر الذي قلت أنه من الصعب عليك القيام به عندما سألتك أول مرة.

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب األمر يف املربع أدناه قبل الجلسة(

5 4 3 2 1 0

صعب جداً مل يكــن صعبــاً 

اإلطــالق عــى 

5 4 3 2 1 0

يسء جداً جيد جداً

ما مدى صعوبة عمل هذا األمر خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

السؤال الرابع

أ -كيف شعرت خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

ب- تقييم أفكار االنتحار

مالحظــة: إذا أشــار العميــل إىل 4 أو 5 يف الســؤال 4أ، أو كان لديــه ســوابق يف األفــكار أو الخطــط االنتحاريــة أثنــاء قيامــه بـــ "املعالجــة املطــورة للمشــكالت"، 

أكمــل تقييــم أفــكار االنتحــار. لجميــع العمــالء اآلخريــن، انتقــل للســؤال 5.

أحتاج أن أطرح عليك اآلن بعض األسئلة التي تتعلق بأمانك.

ال نعم ــار أو  ــة لالنتح ــكار جدي ــك أف ــت لدي ــل كان ــايض ه ــبوع امل 1- يف األس

ــك؟ ــاء حيات ــط إلنه خط

ــب  ــه. اكت ــكاره أو خطط ــف أف ــل وص ــن العمي ــب م ــم، اطل ــواب نع أن كان الج

ــا: ــل هن التفاصي

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

ما مدى تأثرها عليك خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة عىل يف املربعات أدناه(

امللحق ب
تقييم أثناء »املعالجة املطورة للمشكالت«



73

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

إذا كانت إجابة العميل »ال« عىل السؤال األول، ميكنك إنهاء التقييم.

إذا كانت إجابة العميل »نعم« عىل السؤال األول، رجاًء تابع مع السؤال الثاين.

رجاًء اكتب التفاصيل هنا: 2- ما هي األفعال التي قمت بها إلنهاء حياتك؟

غر متأكد ال نعم 3- هل تخطط إلنهاء حياتك يف األسبوعن القادمن؟

إن كان الجواب نعم ، أو غري متأكد، اطلب من العميل وصف خطته لك. 

اكتب التفاصيل هنا:

إذا كانت إجابة العميل »نعم« عىل السؤال الثالث، بأن لديه خطة إلنهاء حياته يف املستقبل القريب، فعليك االتصال مبرشفك مبارشة.

إذا مل تكن متأكداً فيام إذا كان العميل يف خطر إيذاء نفسه، أخربه أنك ستتصل مبرشفك لسؤاله بعض األسئلة التي تتعلق باملتابعة.

السؤال الخامس

أ- مبــا أنــك تشــارك بهــذا التدخــل اآلن، قــد تجــد أن مشــكالت أخــرى أصبحــت هامــة. إن كان األمــر كذلــك، رجــاًء أخــرين باملشــكلة التــي تزعجــك إىل حــد بعيــد، 

أو أخــرين يف حــال مل تصبــح املشــكالت األخــرى هامــة.

ب- ما مدى تأثر املشكالت األخرى عليك خالل األسبوع املايض؟

)مقدم املساعدة - رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه أو اتركه فارغاً إن مل تصبح مشكالت أخرى هامة.(

تعليقات (يتم إكالها من قبل مقدم املساعدة)

رجاًء ضع أية تعليقات ترغب بتسجيلها عن العميل، مثل، طريقة العرض/الترصف يف هذه الجلسة.

النتيجة اإلجاملية مللف الناتج النفيس "أثناء التدخل": .................25 

 25 إذا متت اإلجابة عى السؤال األول (املشكلة1) والسؤال الثاين (املشكلة2)، تكون النتيجة اإلجالية: السؤال األول ب + السؤال الثاين ب + السؤال الثالث ب +السؤال الرابع.

إذا متت اإلجابة عى السؤال األول (املشكلة1) وتم حذف السؤال الثاين (املشكلة2)، تكون النتيجة اإلجالية: (السؤال األول ب x 2)+ السؤال الثالث ب+ السؤال الرابع. 
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ــك أيضــاً  ــاً. ميكن ــك ممكن ــل لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« إن كان ذل ــم خــالل بضعــة أســابيع مــن إكــامل العمي ــم هــذا التقيي مالحظــة: يجــب أن يت

ــل لـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. ــم متابعــة بعــد بضعــة أشــهر مــن إكــامل العمي اســتخدامه كتقيي

تاريخ اليوم:............................................................................. اسمك:.......................................................................................................................... 

اسم العميل:.................................................................................................

معلومــات االتصــال بالعميــل:...................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

املحتويات القسم

مقدمة 1

ملف الناتج النفي (نسخة "ما بعد التدخل")  2

قياس األداء الوظيفي (جدول تقييم العجز ملنظمة الصحة العاملية- االصدار 2) 3

قياس الضيق العاطفي 4

استارة النتيجة اإلجالية 5

1. مقدمة 

1- سبب التقييم: 

شــكراً لتحدثــك معــي اليــوم. قــد تبــدو األســئلة التــي ســأطرحها عليــك اليــوم مألوفــة كونهــا نفــس األســئلة التــي ســألتك إياهــا 

قبــل بــدء التدخــل. عــى أيــة حــال، نحــن مهتمــون بحالــك اآلن بعــد إكالــك »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. 

2- الرّسية:

أود أن أذكــرك أيضــاً – كــا يف جلســاتنا األخــرى- بــأن كل يشء تخــرين بــه يبقــى خاصــاً بينــي وبــن مــرشيف. إذا اعتقــدت أنــك يف 

خطــر إيــذاء نفســك أو شــخص آخــر، فعــّي أن أخــر مــرشيف وأن أصلــك بأشــخاص ميكنهــم مســاعدتك. وهــذا يعــود ملســؤوليتي 

يف مســاعدتك والحفــاظ عليــك آمنــاً. هــل يبــدو هــذا منطقيــاً؟

امللحق ج
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2. ملف الناتج النفيس )نسخة ما بعد التدخل(26 

تُقرأ التعليامت املكتوبة بالخط املائل للعميل. أما التعليامت األخرى فهي للمقّيم فقط.

فيا يي استبيان عنك وعن ما تشعر به.

السؤال األول

أ- هذه هي املشكلة التي قلت أنها تزعجك إىل حد بعيد عندما سألتك أول مرة.

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب املشكلة األوىل التي حددها العميل ملف الناتج النفيس "ما قبل التدخل" يف املربع املدرج أدناه قبل التقييم(

 ب- ما مدى تأثرها عليك خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

 

السؤال الثاين

أ- هذه هي املشكلة األخرى التي قلت أنها أزعجتك عندما سألتك أول مرة.

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب املشكلة الثانية التي حددها العميل يف ملف الناتج النفيس "ما قبل التدخل" يف املربع املدرج أدناه قبل التقييم.(

ب- ما مدى تأثرها عليك خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

 26 تــم إعــادة استنســاخ هــذا االســتبيان بعــد الحصــول عــى اإلذن، وهــو نســخة معدلــة عــن النســخة 5 مــن ملــف الناتــج النفــي »بعــد العــالج«. انظــر www.psychlops.org كل الحقــوق 

محفوظــة © 2010، إدارة الرعايــة األوليــة وعلــوم الصحــة العامــة، كينجــز كوليــج لنــدن.

امللحق ج
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السؤال الثالث

أ- هذا هو اليشء الذي قلت أنه يصعب عليك فعله عندما سألتك أول مرة.

)مقدم املساعدة – رجاًء اكتب إجابة العميل لهذا السؤال من ملف الناتج النفيس "ما قبل التدخل" يف املربع املدرج أدناه قبل التقييم.(

ب- ما مدى صعوبة عمل هذا اليشء خالل األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

السؤال الرابع

أ- كيف شعرت األسبوع املايض؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

السؤال الخامس

 قد تجد أثناء التدخل أن مشكالت أخرى أصبحت هامة. إن كان األمر كذلك، فإىل أي مدى أثرت فيك هذه املشكالت خالل األسبوع املايض؟

)رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه أو اترك فراغاً إن مل يكن هناك أية مشكلة أخرى قد أصبحت هامة.(

السؤال السادس

كيف تشعر اآلن، مقارنة مع شعورك عندما بدأت بالتدخل؟ )رجاًء ضع إشارة يف أحد املربعات أدناه(

5 4 3 2 1 0

صعب جداً مل يكــن صعبــاً 

اإلطــالق عــى 

5 4 3 2 1 0

يسء جداً جيد جداً

5 4 3 2 1 0

تأثرت بشكل كبر مل أتأثر مطلقاً

أسوأ بكثري أسوأ بقليل تقريباً نفس اليشء أفضل بقليل أفضل أفضل بكثري

6 5 4 3 2 1

امللحق ج
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النتيجة اإلجاملية مللف الناتج النفيس "ما بعد التدخل": .......................................27

3. قياس األداء الوظيفي )جدول تقييم العجز ملنظمة الصحة العاملية - اإلصدار 2(

يجب أن يُستخدم نفس القياس كام يف أثناء "ما قبل التقييم".

4. مقياس الضيق العاطفي 

يجب أن يُستخدم نفس القياس كام يف أثناء "ما قبل التقييم".

5. استامرة النتيجة اإلجاملية

قامئة تضمن أنك أكملت كل القياسات

البيانات املدخلة )التوقيع/ التاريخ(  النتيجة القياس

النتيجة اإلجالية مللف الناتج النفي

النتيجة اإلجالية لقياس األداء الوظيفي

النتيجة اإلجالية لقياس الضيق العاطفي

27 إذا متت اإلجابة عى السؤال األول (املشكلة1) والسؤال الثاين (املشكلة2)، تكون النتيجة اإلجالية: السؤال األول ب + السؤال الثاين ب + السؤال الثالث ب+ السؤال الرابع.

إذا متــت اإلجابــة عــى الســؤال األول (املشــكلة1) وتــم حــذف الســؤال الثــاين (املشــكلة2)، تكــون النتيجــة اإلجاليــة: (الســؤال األول ب x 2)+ الســؤال الثالــث ب+ الســؤال الرابــع. بــكالم آخــر، 

ومبعنــى آخــر، تتضاعــف نتيجــة الســؤال األول ب (املشــكلة االوىل).
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امللحق د
تقييم أفكار االنتحار يف »املعالجة املطورة للمشكالت« واالستجابة لها 

تتضمــن الصفحــات التاليــة معلومــات عــن مخاطــر االنتحــار. اإلرشــاد مكــرر مــن الدليــل لكنــه معــروض بطريقــة تســمح لــك بنســخ أو طباعــة صفحــات مختــارة 

وأخذهــا معــك إىل جلســات التقييــم والتدخــل. نشــجعك عــى القيــام بذلــك يك ال تنــى كيــف تقيـّـم العمــالء الذيــن يفكــرون باالنتحــار وكيــف تســتجيب لهــم.

اإلرشاد عند تقييم أفكار االنتحار لدى العمالء

1- يوجد نوعان من مخاطر االنتحار:

خطط إلنهاء حياتهم يف املستقبل القريب. يجب أال تشمل »املعالجة املطورة للمشكالت« هؤالء العمالء. بل يجب إرسالهم إىل الرعاية 	 

االختصاصية مبارشة.

ال خطط لديهم إلنهاء حياتهم يف املستقبل القريب، لكن مخاطر االنتحار موجودة. قد يكون لدى هؤالء العمالء أفكار انتحار 	 

ــكار، أو  ــد يكــون، أو ال يكــون، لديهــم ســوابق يف األف ــب. وق ــكار يف املســتقبل القري ــذ هــذه األف لكنهــم أشــاروا إىل أنهــم ال يخططــون لتنفي

ــة الشــك. ــك يف حال ــع مرشف ــالء أن تشــملهم »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. تحــدث م ــؤالء العم ــن له الخطــط، أو محــاوالت االنتحــار. ميك

2- كيف تطرح األسئلة:

اطرح أسئلة عن االنتحار لجميع العمالء الذين يعانون من االكتئاب حالياً أو يشعرون باليأس.	 

تجنب استخدام كلات غر مبارشة ميكن أن يُيء العميل فهمها.	 

إذا شعر العمالء بعدم الراحة لهذه األسئلة، أخرهم أن عليك طرح هذه األسئلة عى كل األشخاص ألنه من املهم جداً أن تفهم 	 

مستوى أمانهم بوضوح.

3- االستجابة لعميل لديه خطة إلنهاء حياته يف املستقبل القريب:

اتصل مبرشفك دامئاً.	 

اخلق بيئة آمنة وداعمة.	 

قم بإزالة أية وسيلة إليذاء النفس إن كان ذلك ممكناً.	 

ال تدع الشخص وحيداً، اطلب إىل أحد مقدمي الرعاية أو املوظفن البقاء معه طيلة الوقت.	 

قدم له غرفة منفصلة وهادئة أثناء االنتظار، إن كان ذلك ممكناً.	 

اهتم بحالة العميل النفسية ضيقه العاطفي (أي: باستخدام مهارات املساعدة األساسية).	 

امللحق د
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عالج العمالء الذين لديهم أفكار انتحارية يف "املعالجة املطورة للمشكالت"

قــد يكــون لبعــض العمــالء أفــكار إلنهــاء حياتهــم أثنــاء "املعالجــة املطــورة للمشــكالت"، لكــن ليــس لديهــم خطــط لتنفيــذ هــذه األفــكار يف املســتقبل 

القريــب. إن جــدول "األســباب املشــجعة واألقــل تشــجيعاً" (انظــر الفصــل 5 مــن الدليــل أو الجلســة 1 يف بروتوكــول التدخــل يف امللحــق ز) هــو طريقــة 

جيــدة ملســاعدة العميــل عــى معالجــة هــذه األفــكار والتفكــر بأســباب البقــاء عــى قيــد الحيــاة. يجــب أن يكــون الرتكيــز هنــا عــى مناقشــة أســباب 

البقــاء وعــدم البقــاء عــى قيــد الحيــاة. ســتكون مهمتــك تقديــم املســاعدة بلطــف للعميــل لــيك يســتنتج األســباب املهمــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة 

وإدراك أن أســباب املــوت هــي عــى األرجــح مؤقتــة فقــط (مثــال، ميكــن لالكتئــاب الــذي يســبب لــه الرغبــة يف املــوت أن يتحســن).

ابــدأ بســؤال العميــل عــن األســباب التــي تجعلــه يظــن أنــه مــن األفضــل لــه لــو أنــه ميــت. ثــم ناقــش األســباب التــي تجعلــه يرغــب بالبقــاء عــى 

قيــد الحيــاة.

أمثلة عن األسئلة:

ما الذي يُبقيك عى قيد الحياة حالياً؟	 

هل هناك أي فرد من األرسة أو من األصدقاء تعيش ألجله ؟	 

هل هناك من أشياء استمتعت بها يف حياتك؟ مؤخراً؟ منذ زمن بعيد؟	 

هل شعرت بهذا الشعور دامئاً؟ إن مل يكن كذلك، ما الذي اعتدت عى االستمتاع به يف الحياة؟	 

ما هي بعض اآلمال التي لديك بخصوص مستقبلك؟ (ساعده عى التفكر بحّل ملشكالته العملية والتخفيف من مشكالته العاطفية، الخ....)	 

ماذا لو مل يكن لديك املشكالت التي تخترها حالياً، هل كان هذا سيّغر أفكارك عن عدم البقاء عى قيد الحياة؟	 

إن "املعالجة املطورة للمشكالت" مصممة ملساعدتك عى معالجة هذه املشكالت والتخفيف منها. إن بقيت يف التدخل وانخفضت 	 

هذه املشكالت، ألن يكون هذا سبباً جيداً للبقاء عى قيد الحياة اآلن؟

بعــد ســاعك إلجابــات العميــل، قــم بتلخيــص األســباب الرئيســية بالنســبة لــه للبقــاء وعــدم البقــاء عــى قيــد الحيــاة، مــع الرتكيــز عــى أســبابه للبقــاء 

عــى قيــد الحيــاة. ميكنــك بعــد ذلــك تكــرار أســباب العميــل لالنضــام إىل "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مــن جــدول "األســباب املشــجعة واألقــل 

تشــجيعاً" الــذي أكملتــه. تذكــر أنــه ميكــن الرجــوع إىل هــذا الجــدول يف أي وقــت خــالل التدخــل.
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امللحق ه
النرشات املوزعة عىل العميل

تتضمن الصفحات التالية نرشات لكل اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات »املعالجة املطورة للمشكالت« 

»معالجة الضغط النفي«	 

»معالجة املشكالت«	 

»االنطالق واالستمرار«	 

»تعزيز الدعم االجتاعي«	 

»رزنامة أسبوعية«	 

يجــب عليــك اســتخدامها أثنــاء تعليــم اســرتاتيجية جديــدة للعميــل (مثــال: عندمــا تعلّمــه معالجــة املشــكالت، اعــرض عليــه النــرشة املطابقــة). ميكــن أن تُســتخدم 

الرزنامــة لتســجيل متــى يُنهــي العميــل األنشــطة املتنوعــة (مثــال: مارســة معالجــة الضغــط النفــي، األنشــطة مــن خطــط عمــل معالجــة املشــكالت، االنطــالق 

واالســتمرار، وتعزيــز الدعــم االجتاعــي). احــرص عــى منــح العميــل كل النــرشات ذات الصلــة يف نهايــة كل جلســة بحيــث ميكنــه اســتخدامها كوســائل للتذكــر 

باالســرتاتيجيات بــن الجلســات وبعــد أن تكــون »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« قــد انتهــت.
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مارس معالجة الضغط النفيس

امللحق ه
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دّون املشكالت

اخرت مشكلة

حدد املشكلة

فكر بأفكار

اخرت أفكار

خطة العمل

مراجعة

خطوات معالجة املشكالت
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النرشات املوزعة عىل العميل
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امللحق و
تخيل كيفية مساعدة اآلخرين – أمثلة حالة

تجــد فيــا يــي أمثلــة حالــة ليتــم اســتخدامها يف الجلســة الخامســة حــول تخيــل كيفيــة مســاعدة اآلخريــن.28 نقــرتح أن تختــار بضعــة أمثلــة مختلفــة ملراجعتهــا 

بدقــة وأخــرى شــبيهة بتجــارب العميــل. ميكنــك أن تســتخدم أيضــاً أمثلــة يحددهــا العميــل (مثــال: أصدقــاء أو أرسة)

مثال حالة 1

(االســم) هــو رجــل يف الثالثينــات مــن عمــره يعيــش يف قريــة خطــرة جــداً فيهــا الكثــر مــن العنــف. قُتلــت زوجتــه منــذ ســتة أشــهر، ويعتنــي اآلن 

بأطفالــه الثالثــة مبفــرده. انتقلــت والدتــه مؤخــراً للعيــش معــه وذلــك لرفضــه مغــادرة املنــزل وألنــه ال يعتنــي بأطفالــه بشــكل جيــد. مل يعــد يقابــل 

أصدقــاءه. ويف معظــم األيــام ال ينهــض مــن الرسيــر، كــا فقــد الكثــر مــن وزنــه بســبب عــدم تناولــه الطعــام بانتظــام. يشــعر بالوحــدة الشــديدة 

لكنــه ال يعــرف كيــف يســاعد نفســه.

تشمل االسرتاتيجيات األكر فائدة:

1. »االنطالق واالستمرار«

ــر العميــل بــأن اســرتاتيجية »االنطــالق واالســتمرار« مناســبة ملشــكالت املــزاج املنخفــض، والشــعور باإلرهــاق والخمــول. ويف هــذه الحالــة يختــر (االســم) هــذه  ذكِّ

املشــكالت العاطفيــة (عــى ســبيل املثــال: الشــعور بالوحــدة، البــكاء املتكــرر، االنســحاب والعزلــة، عــدم األكل بانتظــام وعــدم القــدرة عــى العنايــة باألطفــال) 

وســتكون هــذه االســرتاتيجية األكــر فعاليــة بالنســبة لــه.

اطلب من عميلك أن يخرك مقدار معرفته باسرتاتيجية »االنطالق واالستمرار«. استمع ملا يي:

زيادة نشاط األشخاص عن طريق القيام باملزيد من األشياء التي يقومون بها حالياً أو اقرتاح أنشطة جديدة. 	 

أنواع مختلفة وممتعة من األنشطة التي ترتكز عى أداء املهام.	 

أمثلة عن أنشطة مختلفة.	 

تقسيم األنشطة إىل مهام صغرة بحيث تسهل معالجتها.	 

البدء بنشاط واحد فقط أو اثنن وتعزيز النشاط مبرور الزمن.	 

إن مل يذكــر العميــل نقطــة مــا مــا ذكــر أعــاله، حــاول حثــه وذلــك بســؤاله مثــالً: »هــل تســتطيع تذكــر فيــا إذا بدأنــا بجعلــك تقــوم بــكل األعــال املنزليــة أو 

مهــام صغــرة محــددة فقــط ؟«

2- »تعزيز الدعم االجتامعي«

»تعزيز الدعم االجتاعي« هو االسرتاتيجية الرئيسية الثانية التي ميكن أن تكون مفيدة لـ (االسم).

اطلــب مــن عميلــك أن يفكــر ملَ يعتقــد أن هــذه االســرتاتيجية قــد تكــون مفيــدة. إنــك تســتمع إىل إجابــة كهــذه: » ألنــه عــزل نفســه وال يتكيــف مــع مشــكالته 

بشــكل جيــد لوحــده«.

  ميكن أن يتم تكييف أمثلة الحالة لتصبح مالمئة أكر للسياق املحي.
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اطلب من عميلك أن يخرك مبقدار ما يعرفه عن تلك االسرتاتيجية. أصغ للتايل:

تتضمن األنواع املختلفة للدعم مشاركة املشكالت مع اآلخرين، وطلب مساعدة عملية، واالتصال بوكالة محددة للحصول عى الدعم 	 

أو املعلومات، وقضاء الوقت مع اآلخرين وليس بالرضورة الحديث عن املشكالت.

اختيار شخص موثوق.	 

بناء الثقة وذلك مبشاركة بعض املعلومات أوالً.	 

إذا مل يذكر العميل نقطة ما ما سبق، حاول حثه بسؤاله مثالً: »وكيف ميكن لـ (االسم) معرفة إن كان يستطيع الوثوق بهذا الشخص؟«

ميكنــك أيضــاً إخبــار العميــل أن لــدى (االســم) عــى األرجــح مشــكالت عمليــة نتيجــة لعــزل نفســه وعــدم مغــادرة املنــزل. لذلــك قــد تكــون اســرتاتيجية »معالجــة 

املشــكالت« مفيــدة أيضــاً. كــا ميكنــك مناقشــة اســرتاتيجية »معالجــة املشــكالت« يف هــذه الحالــة أيضــاً.

مثال حالة 2

(االســم) امــرأة عمرهــا 30 ســنة، تشــكو مــن شــجار مســتمر مــع حاتهــا بشــأن تقاســم األعــال املنزليــة. وهــي تخــاف مــن أن يــزداد النــزاع ســوءاً 

وأن يســبب مشــكالت لزواجهــا. تشــكو (االســم) مــن آالم يف كافــة أنحــاء جســدها ومــن أنهــا ال تســتطيع النــوم. تقــول بأنهــا ال تســتطيع التوقــف عــن 

التفكــر بهــذه املشــكلة وال تعــرف مــاذا تفعــل.

تشمل االسرتاتيجيات األكر فائدة:

1- معالجة املشكالت 

شــجع العميــل عــى التفكــر ملَ قــد تكــون هــذه االســرتاتيجية مفيــدة لـــ (االســم). اســتمع إىل إجابــة مثــل: »تختــر املــرأة مشــكلة عمليــة واســرتاتيجية »معالجــة 

املشــكالت« هــي اســرتاتيجية مفيــدة ملســاعدتها عــى التعامــل مــع هــذه األنــواع مــن املشــكالت«.

اطلب من العميل وصف االسرتاتيجية بالتفصيل قدر املستطاع. استمع للتايل:

قرر فيا إذا كانت املشكلة قابلة للحّل، أو غر قابلة للحّل أو غر مهمة.	 

عرّف املشكلة (القابلة للحّل) بشكل محدد قدر اإلمكان.	 

فكر بأكر عدد ممكن من الحلول.	 

اخرت الحلول األكر فائدة.	 

خطط ملا ستقوم به.	 

قم مبراجعة مدى فعالية الحلول املختارة ومتّعن بالخطوات مجدداً لالستمرار يف حّل املشكلة.	 

2- معالجة الضغط النفيس

شــجع العميــل عــى التفكــر مبــدى فائــدة االســرتاتيجية لـ(االســم). اســتمع إلجابــات مثــل: »تختــر املــرأة ضغطــاً نفســياً ومشــكالت جســدية وستســاعدها هــذه 

االســرتاتيجية عــى معالجــة هــذه األعــراض بشــكل أفضــل«.

اطلب من العميل وصف االسرتاتيجية بالتفصيل قدر اإلمكان. استمع ملا يي:

االسرتخاء يف حال كان الجسم مشدوداً (انفض الجسم واألطراف، لف األكتاف، حرك الرأس بلطف من جنب إىل آخر).	 

التنفس من املعدة (دفعها إىل الداخل والخارج أثناء التنفس).	 

إبطاء معدل التنفس (ثالثة ثوان شهيق، وثالث ثوان زفر).	 

مارسة االسرتاتيجية بانتظام ويف أي وقت يالحظ العميل فيه عالمات الضغط النفي أو عدم الراحة الجسدية.	 

امللحق و
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مثال حالة 3

(االســم)، امــرأة يف الخمســينات مــن عمرهــا، هاجمتهــا عصابــة مــن الشــباب أثنــاء زيــارة والدتهــا املســّنة. العنــف نــادر يف هــذه املنطقــة وأخرتهــا 

الرشطــة أنهــا »كانــت غــر محظوظــة وحســب«، ومــع ذلــك، شــعرت املــرأة بالخــوف الشــديد مــن أن تتــم مهاجمتهــا مجــدداً ويف الشــهر املــايض 

تجنبــت زيــارة والدتهــا. كــا بــدأت بعــزل نفســها واالمتنــاع عــن رؤيــة أصدقائهــا.

تشمل االسرتاتيجيات األكر فائدة:

1- تعزيز الدعم االجتامعي

اطلــب مــن عميلــك أن يفكــر ملَ يعتقــد أن هــذه االســرتاتيجية قــد تكــون مفيــدة. اســتمع إلجابــات مثــل: »مبــا أن (االســم) تعــزل نفســها، ســتكون اســرتاتيجية 

»تعزيــز الدعــم االجتاعــي« مفيــدة لهــا.«

اطلب من عميلك أن يخرك أكر قدر من املعلومات يعرفه عن هذه االسرتاتيجية. استمع ملا يي:

تتضمن أنواع الدعم املختلفة مشاركة املشكالت مع الغر، وطلب مساعدة عملية، والتواصل مع وكالة معينة للحصول عى الدعم 	 

أو املعلومات، ومتضية الوقت مع اآلخرين وليس بالرضورة التحدث عن املشكالت.

اختيار شخص موثوق.	 

بناء الثقة وذلك مبشاركة بعض املعلومات أوالً.	 

إذا مل يذكر العميل نقطة ما ما سبق، حاول حثه واسأله مثالً: »وكيف ميكن لـ (االسم) معرفة إن كانت تستطيع الوثوق بهذا الشخص؟«

2- معالجة املشكالت

ميكن لهذه االسرتاتيجية أن تكون مفيدة أيضاً للتعامل مع مشكلة (االسم) يف زيارة والدتها. شجع العميل عى تحديد إحدى الخطوات التالية:

قرر فيا إذا كانت املشكلة قابلة للحّل، غر قابلة للحّل أو غر مهمة.	 

عرّف املشكلة (القابلة للحّل) بشكل محدد قدر اإلمكان.	 

فّكر بأكر عدد ممكن من الحلول.	 

اخرت الحلول األكر فائدة.	 

خطط ملا ستفعله	 

قم مبراجعة مدى فاعلية الحلول املختارة ومتّعن بالخطوات مجدداً لالستمرار يف حّل املشكلة.	 

عنــد مناقشــة التعامــل مــع مشــكلة زيــارة والدتهــا، قــد يقــرتح عميلــك أن تقــوم (االســم) بتعزيــز دعمهــا االجتاعــي (مثــال: أن تــزور والدتهــا بصحبــة صديــق 

موثــوق). ســيكون هــذا مفيــداً جــداً. شــجع العميــل عــى وصــف هــذه االســرتاتيجية بالتفصيــل.

3- معالجة الضغط النفيس

ــذ خطــة عمــل معالجــة  ــا تقــوم بعمــل أو تنفي ــا مجــدداً (أو بين ــدأ (االســم) بالخــروج مــن منزله ــا تب ــدة عندم رمبــا تكــون »معالجــة الضغــط النفــي« مفي

املشــكالت). ستســاعدها هــذه االســرتاتيجية عــى البقــاء هادئــة يف مواقــف تســبب لهــا الضغــط النفــي. شــجع عميلــك عــى تحديــد إحــدى الخطــوات التاليــة:

االسرتخاء يف حال كان الجسم مشدوداً (انفض الجسم واألطراف، لف األكتاف، حرك الرأس بلطف من جنب إىل آخر).	 

التنفس من املعدة (دفعها إىل الداخل والخارج أثناء التنفس).	 

إبطاء معدل التنفس (ثالثة ثوان شهيق، وثالث ثوان زفر).	 

مارسة االسرتاتيجية بانتظام ويف أي وقت يالحظ العميل فيه عالمات الضغط النفي أو عدم الراحة الجسدية.	 
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مثال حالة 4

(االســم) امــرأة شــابة ُســجن زوجهــا لعــدة ســنوات. ازداد مــزاج زوجهــا ســوءاً منــذ ذلــك الوقــت. فهــو يشــعر بالحــزن معظــم األيــام ويجــد صعوبــة يف 

الذهــاب للعمــل. وهــذا يســبب ضغطــاً نفســياً عــى املــرأة، وقــد الحظــت أنهــا مل تعــد مُتــي الوقــت مــع زوجهــا أو مــع أصدقائهــا. ومل تعــد تســتمتع 

باألشــياء التــي كانــت متتعهــا مــن قبــل، مثــل العنايــة بالدواجــن والذهــاب يف نزهــة. تشــعر باليــأس الشــديد بشــأنها وبشــأن وضــع زوجهــا وال تعــرف 

مــاذا تفعــل لتحســن الوضــع.

تشمل أكر االسرتاتيجيات فائدة:

1- »االنطالق واالستمرار«

ــك أنــت أو عميلــك أن تحــدد اســرتاتيجية »االنطــالق واالســتمرار« كأحــد االســرتاتيجيات املناســبة ملشــكالت هــذا الشــخص. اطلــب منــه أن  يف هــذا املثــال عليّ

يــرشح ملَ هــذه االســرتاتيجية مفيــدة، اســتمع إلجابــات عــى الشــكل التــايل:

» تتنــاول اســرتاتيجية »االنطــالق واالســتمرار« بعــض هــذه املشــكالت التــي تعانيهــا (االســم)، مثــل الشــعور بالحــزن معظــم األيــام، والشــعور باإلرهــاق وعــدم 

القــدرة عــى القيــام باألشــياء كــا اعتــادت القيــام بهــا ســابقاً، مبــا فيهــا الذهــاب للعمــل أو القيــام بأنشــطة ممتعــة.«

اطلب من العميل أن يخرك مبا يعرفه عن »االنطالق واالستمرار« قدر اإلمكان. استمع ملا يي:

زيادة نشاط األشخاص عن طريق القيام باملزيد من األشياء التي يقومون بها حالياً أو اقرتاح أنشطة جديدة. 	 

أنواع مختلفة وممتعة من األنشطة التي ترتكز عى أداء املهام.	 

أمثلة عن أنشطة مختلفة.	 

تقسيم األنشطة إىل مهام صغرة بحيث تسهل معالجتها.	 

البدء بنشاط واحد فقط أو اثنن وتعزيز النشاط مبرور الزمن.	 

إن مل يذكــر العميــل نقطــة مــا مــا ذكــر أعــاله، حــاول حثــه وذلــك بســؤاله مثــالً: »هــل تســتطيع تذكــر فيــا إذا بدأنــا بجعلــك تقــوم بــكل األعــال املنزليــة أو 

مبهــام صغــرة محــددة فقــط ؟«

2- »تعزيز الدعم االجتامعي«

قــد يســاعد »تعزيــز الدعــم االجتاعــي« (االســم) عــى معالجــة مشــكالتها. اســأل العميــل ملَ يعتقــد أن هــذه االســرتاتيجية قــد تكــون مفيــدة. ميكــن لعميلــك 

أن يذكــر أن هــذه االســرتاتيجية جــزء مــن »االنطــالق واالســتمرار«، (مثــال: قــد يقــرتح أن يقــوم العميــل بنشــاط ممتــع مثــل الذهــاب لرؤيــة األصدقــاء مجــدداً). 

إذا حــدث ذلــك، أخــر العميــل أن هــذه فكــرة جيــدة، لكــن ذكــره أنــه قــد يكــون مــن األفضــل مناقشــة ذلــك النشــاط كجــزء مــن »تعزيــز الدعــم االجتاعــي« 

واخــرت نشــاطاً مختلفــاً »لالنطــالق واالســتمرار«.

اطلب من عميلك أن يخرك أكر قدر من املعلومات يعرفه عن »تعزيز الدعم االجتاعي«. استمع ملا يي:

أنواع الدعم املختلفة التي تتضمن مشاركة املشكالت مع الغر، وطلب مساعدة عملية، والتواصل مع وكالة معينة للحصول عى 	 

الدعم أو املعلومات، ومتضية الوقت مع اآلخرين وليس بالرضورة التحدث عن املشكالت.

اختيار شخص موثوق.	 

بناء الثقة وذلك مبشاركة بعض املعلومات أوالً.	 

ميكنك أن تدرك أيضاً أنه حاملا تبدأ (االسم) بالشعور بأنها تتكيف مع مشكالتها بشكل أفضل، فستكون قادرة عى االستجابة بتقديم الدعم لزوجها.

امللحق و
تخيل كيفية مساعدة اآلخرين – أمثلة حالة
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امللحق ز
بروتوكول تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«

إن بروتوكــول تدخــل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« هــو دليــٌل جلســة بجلســة، ميكــن ملقدمــي املســاعدة اســتخدامه أثنــاء الجلســة مــع العمــالء. ويتضمــن 

هــذا الروتوكــول كافــة املعلومــات التــي يحتاجهــا مقــدم املســاعدة إلكــال كل جلســة، مبــا يف ذلــك النقــاط الهامــة التــي يجــب أن يتناولهــا ليعلـّـم اســرتاتيجيات 

معينــة، إضافــة إىل نصــوص حواريــة ملقدمــي املســاعدة. وهــذه النصــوص هــي اقرتاحــات عــن كيفيــة رشح أو تعليــم اســرتاتيجية مــا. لســت ملزمــاً بــأن تقــول 

الكلــات املذكــورة يف النصــوص بالضبــط ، لكــن يُنصــح بااللتــزام بهــا بدقــة قــدر اإلمــكان كونهــا كُتبــت بطريقــة غايتهــا مســاعدة العمــالء لفهــم االســرتاتيجيات.

مالحظــة: يجــب اســتكامل تقييــم مــا قبــل »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« يف موعــد مســتقل قبــل أســبوع أو أســبوعني تقريبــاً مــن الجلســة األوىل لـــ »املعالجــة 

ــكالت«. املطورة للمش

الجلسة 1

أهداف الجلسة:

1- املقدمة والرّسية (5 دقائق)

2- امللف التقييمي للناتج النفي أثناء التدخل ومراجعة عامة (10 دقائق)

3- ما هي »املعالجة املطورة للمشكالت«؟ (20 دقيقة)

4- فهم املحنة؟ (30 دقيقة)

5- معالجة الضغط النفي (20 دقيقة)

6- وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (5 دقائق)

1. املقدمات والرّسية )5 دقائق(

قّدم نفسك للعميل.

ذكّره بالرّسية

ميكنك أن تقول عى سبيل املثال:

ــل اجتاعــي أو صحــي). ســأقوم بالعمــل معــك خــالل األســابيع  ــل عام ــي مث ــرّف باملســمى الوظيف ــا (ع  اســمي (االســم)، وأن

الخمســة القادمــة وأرشــدك خــالل هــذا التدخــل. قبــل أن نبــدأ بالحديــث عــن »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« أو بعــض مــن 

ــرك بــأن كل يشء تقولــه يف هــذه الجلســات يبقــى خاصــاً. ال ميكننــي أن أُخــر أي شــخص، مبــا  صعوباتــك الشــخصية، أود أن أذكّ

فيهــا عائلتــك، عــن أي يشء ذكرتــه يف الجلســات. املــرة الوحيــدة التــي ميكننــي أن أخــر فيهــا شــخصاً مــا هــو عندمــا أخــر مــرشيف 

فقــط. وهــو شــخص مــدرَب خصيصــاً ومهمتــه هــو التأكــد مــن أننــي أقــدم لــك أفضــل مســاعدة ممكنــة. ثانيــاً: إذا كنــت يف خطــر 

جــّدي إلنهــاء حياتــك، يجــب أن أتحــدث مــع مــرشيف بحيــث ميكننــا الحفــاظ عــى ســالمتك.

امللحق ز
بروتوكول تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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حوارات إضافية لالستجابة ألسئلة محددة من العميل

رشح عن التدخل (ما هي املشكالت التي سيتناولها):  	

ــعور  ــل الش ــة، مث ــكالت العاطفي ــة املش ــاعدتك يف معالج ــدف إىل مس ــز يه ــل موج ــي تدخ ــكالت« ه ــورة للمش ــة املط »املعالج

باليــأس أو الخــوف أو الحــزن، وهــي مشــاعر شــائعة بــن النــاس الذيــن يعيشــون يف ظــروف صعبــة. كــا أنهــا تســاعدك ملعالجــة 

املشــكالت العمليــة أيضــاً، مثــل البحــث عــن عمــل، ومعالجــة النــزاع مــع اآلخرين...الــخ.

ما املتوقع منه: تقييات (حّدد رقم التقييم الذي ستقوم به، مثال: تقييات قبلية، وبعدية وتقييات متابعة)، حضور خمس 	 

جلسات، مارسة مهام منزلية (مبعنى آخر: مارسة االسرتاتيجيات بن الجلسات).

ارشح بأنك لن تقوم بتزويدهم بالدواء.	 

لــن أعطيــك أي دواء يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«. أنــا مهتــم بتعليمــك كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجيات معينــة ملســاعدتك 

بخصــوص مشــكالتك العاطفيــة والعمليــة وهــذا يعنــي أنــك لســت بحاجــة لتنــاول الــدواء.

ارشح له أنه لن يستلم أي تعويض أو مكاسب مادية من املشاركة:	 

يف »املعالجــة املطــورة للمشــكالت« ســتتلقى املســاعدة منــي لتحســن مشــكالتك العاطفيــة والعمليــة. لــن أقــوم مبنحــك نقــوداً أو 

أي شــكل آخــر مــن التعويــض ملشــاركتك. هــل مــا زلــت مهتــاً بـــ »املعالجــة املطــورة للمشــكالت«؟

مالحظة: إن كنت قادراً عى تزويد العميل بشكل من أشكال التعويض (مثال: نفقات سفر)، حدد ذلك له. 

2. إجراء بروتوكول امللف التقييمي للناتج النفيس »أثناء التدخل« )ملحق ب، 5-10 دقائق(

3. ما هي »املعالجة املطورة للمشكالت« )20 دقيقة(

النقاط الهامة الواجب تضمينها:

تساعد اسرتاتيجيات »املعالجة املطورة للمشكالت« يف معالجة املشكالت العملية (مثال: البطالة، مشكالت اإلسكان، نزاع أرسي) 	 

ومشكالت عاطفية (الشعور بالحزن، اليأس، القلق، الضغط النفي وما إىل ذلك).

خمس جلسات أسبوعية.	 

90 دقيقة لكل جلسة.	 

يتم تعليم أربع اسرتاتيجيات.	 

تعمل »املعالجة املطورة للمشكالت« بالشكل األمثل إذا أكمل العمالء كل جلسة.	 

للحصول عى أقى استفادة من »املعالجة املطورة للمشكالت« يجب عى العمالء مارسة االسرتاتيجيات بن الجلسات.	 

ســنعمل ســوية لتعلـّـم بعــض االســرتاتيجيات التــي ميكــن أن تســاعدك عــى التغلــب عــى الصعوبــات التــي أخرتنــي عنهــا اليــوم. 

هنــاك خمــس جلســات مــن ضمنهــا جلســة اليــوم. ســتكون الجلســات مــرّة يف األســبوع وملــدة 90 دقيقــة. ســأعلّمك يف هــذه 

الجلســات اســرتاتيجيات مختلفــة وســيكون لدينــا الوقــت ملارســتها أيضــاً. أشــجعك أيضــاً عــى مارســة هــذه االســرتاتيجيات يف 

ــم كيــف تصبــح مســاعد  الفــرتات الفاصلــة بــن لقاءاتنــا بحيــث ميكنــك البــدء بإحــداث التغيــرات للمشــكالت يف حياتــك وتعلّ

نفســك.

امللحق ز
بروتوكول تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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ــر مــن  ــك الكث ــا تســبب ل ــي أنه ــي أخرتن ــض ومعالجــة مشــكالتك الت ــي ســأعلّمك إياهــا بتخفي ستســاعدك االســرتاتيجيات الت

ــن  ــة، وتحس ــكالتك العملي ــة مش ــى معالج ــاعدك ع ــرتاتيجيات تس ــأعلّمك اس ــل). س ــكالت العمي ــي مش ــا ه ــدد م ــق. (ح الضي

ــد جــداً  نشــاطك، وتخفيــض مشــاعر الضغــط النفــي والغضــب وتحســن دعمــك. ُوجــد أن كالً مــن هــذه االســرتاتيجيات مفي

ــاس يف أوضــاع مشــابهة لوضعــك. للن

ــك  ــاً علي ــون صعب ــد يك ــه ق ــم أن ــة. أتفه ــابيع القادم ــدى األس ــى م ــة ع ــت إىل كل جلس ــل إذا أتي ــكل أفض ــل بش ــح التدخ ينج

الحضــور إىل الجلســات إذا كنــت تشــعر بالقلــق الشــديد أو باالكتئــاب، أو رمبــا تكــون مريضــاً جســدياً أو لديــك التزامــات أرسيــة 

أو مجتمعيــة. أود أن أعقــد اتفاقــاً معــك بأنــك ســتتحدث معــي عــن هــذا29 بــدالً مــن عــدم املجــيء أو تجنــب الجلســات. وهــذا 

ألننــي أريــد لــك أن تحصــل عــى أقــى اســتفادة مــن الوقــت الــذي منضيــه ســوية. وال أريــدك أن تشــعر بعــدم الراحــة بالتحــدث 

معــي عــن مشــكالتك عنــد قدومــك للجلســات. لــن أكــون غاضبــاً أو منزعجــاً. هــل يبــدو هــذا جيــداً بالنســبة لــك؟ هــل تــرى أيــة 

صعوبــات بالحضــور إىل كل الجلســات؟

إذا قــال العميــل أنــه قــد يواجــه صعوبــات يف الحضــور إىل كل الجلســات، قــم بتمضيــة بعــض الوقــت ملعالجــة هــذه املشــكالت، مثــال: اخــرت موقعــاً، أو وقتــاً، أو 

يومــاً أفضــل ومــا إىل ذلــك.

األسباب املشجعة واألقل تشجيعاً لالنضامم إىل »املعالجة املطورة للمشكالت«

 اخرت األسئلة 1-2من الجدول املدرج أدناه ملساعدة العميل للتفكر باألسباب املشجعة واألقل تشجيعاً لالنضام إىل »املعالجة املطورة للمشكالت«.

األسباب األقل تشجيعاً لالنضامم إىل »املعالجة املطورة للمشكالت« )املساوئ( األسباب املشجعة لالنضامم إىل »املعالجة املطورة للمشكالت« )املزايا(

» أتفهــم أيضــاً أن االنضــام إىل مثــل هــذا التدخــل ميكــن أن ُيشــكل تحديــاً 

لبعــض النــاس«.

»استفاد الكثري من األشخاص من هذا التدخل«.

ما هي بعض املشكالت التي تواجهك يف االنضام إىل »املعالجة 	 

املطورة للمشكالت«؟

ما الذي قد تضطر إىل التخي عنه أو تخرسه إذا انضممت إىل 	 

»املعالجة املطورة للمشكالت«؟

هل ستقلل »املعالجة املطورة للمشكالت« من الوقت الذي 	 

مُتضيه مع عائلتك؟

هل سيُبعدك التدخل عن واجبات مهمة أخرى؟	 

  أمثلة:

االنقطاع عن األعال املنزلية.	 

االضطرار لتنظيم رعاية األطفال.	 

القيام بأعال عرضية أو مؤقتة	 

التخي عن الوقت الشخيص	 

قطع مسافة طويلة للوصول إىل جلسات »املعالجة املطورة 	 

للمشكالت«

ما الذي تعتقد أنك ستحصل عليه شخصياً من »املعالجة املطورة 	 

للمشكالت«؟

ما الذي قد يتحسن يف حياتك إذا انضممت إىل »املعالجة 	 

املطورة للمشكالت«؟

ما هو األمر تعتقد أنك ستكون قادراً عى فعله ولست قادراً 	 

عى فعله اآلن؟

األعباء املنزلية (مثال: التنظيف، الطهي)– 

الرعاية الذاتية (مثال: النهوض من الرسير، االستحام، ارتداء – 

املالبس)

األنشطة املمتعة (مثال: متضية الوقت مع األصدقاء، – 

التطريز، تربية الدواجن)

يف حال تناقصت مشكالتك العاطفية، كيف سيكون ذلك 	 

جيداً ملجاالت أخرى يف حياتك؟

مثال: عالقاتك، عملك، واجباتك األخرى– 

كيف ميكن أن تبدو حياتك اليومية إن تحسن رفاهك العاطفي؟	 

  عليك تكييف مع طريقة تواصل العميل معك وفقاً للسياق املحي. عى سبيل املثال، رمبا ال يكون العميل قادراً عى االتصال بك هاتفياً وبالتايل عليك أن تجد ترتيبات أخرى.
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لخص األسباب املشجعة واألقل تشجيعاً لالنضام إىل "املعالجة املطورة للمشكالت"

وإذا بينــا توجــد بعــض األســباب األقــل تشــجيعاً لالنضــام إىل هــذا التدخــل (أدرج أمثلــة محــددة قدمهــا العميــل مــن جــدول 

"األســباب املشــجعة واألقــل تشــجيعاً")، يبــدو أنــه توجــد منافــع أكــر لــك اآلن (حــدد أمثلــة العميــل). هــل هــذا صحيــح؟ ولذلــك، 

اآلن مبــا أنــك فهمــت التدخــل أكــر، هــل هــو يشء تــود أن تلتــزم بــه اليــوم؟ أود أن أشــّدد عــى أنــه حتــى وإن التزمــت اليــوم، 

فهــو طوعــّي. وهــذا يعنــي أنــه ميكنــك تركــه يف أي وقــت إن اخــرتت ذلــك.

4. فهم املحنة )30 دقيقة(

األهداف:

1- تقديم معلومات عن ردود األفعال الشائعة عى املحنة.

ــم مــرىض أو  ــم أو أنه ــم إشــارة عــى ضعفه ــر مــن العمــالء يقلقــون مــن أن تكــون ردود أفعاله ــون الكث ــل يف ســياق وضعــه، ك ــال العمي ــع ردود أفع 2- تطبّي

ــون. ســيصابون بالجن

3- مناقشــة كيــف أن "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" مصممــة ملســاعدة العميــل عــى معالجــة هــذه املشــكالت والتغلــب عليهــا بواســطة تعلّــم اســرتاتيجيات 

فّعالــة.

النقاط املفتاحية الواجب تضمينها:

نعني باملحنة أي تجربة حياتية ضاغطة أو صعبة.	 

مثال: العيش يف فقر، شخص مقرب يصبح مريضاً أو ميوت، التأثر نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحرب.– 

سيختر الناس سلسلة من ردود األفعال املختلفة للمحنة.	 

مثال: الخوف الشديد، اليأس، الحزن الشديد، التعب، الصداع الشديد– 

تسبب هذه املشاعر وردود األفعال مشكالت يف حياة الناس.	 

مثال: عدم القدرة عى النهوض من الرسير، مشكالت يف إكال الروتن اليومي مثل العمل املنزيل، النزاع مع األرسة، عدم الخروج – 

يف نزهة أو عدم االستمتاع باألنشطة السارة بعد اآلن.

تتناقص ردود األفعال عند معظم الناس مع مرور الزمن.	 

ال تفارق هذه املشاعر البعض اآلخر.	 

تعلم اسرتاتيجيات ملعالجة هذه املشاعر ميكن أن يكون مفيداً	 

 أود أن أمــي بعــض الوقــت اآلن يف التحــدث معــك عــن ســبب تعرضــك ملشــكالت قــد تحدثنــا عنهــا منــذ قليــل وكيــف ميكــن 

لهــذا التدخــل أن يســاعدك يف معالجــة هــذه املشــكالت املتنوعــة والتغلــب عليهــا.

عندمــا يعيــش النــاس يف ظــروف صعبــة ويتعرضــون ألحــداث مجهــدة، يختــر معظمهــم مشــاعر مختلفــة مثــل الخــوف الشــديد 

واألىس والحــزن الشــديد واليــأس املفــرط. حتــى أن بعــض النــاس يصفــون عــدم اإلحســاس بأيــة مشــاعر عــى اإلطــالق أو الشــعور 

بالخــدر. أو إن املشــاعر التــي وصفتهــا، مثــل (عــدد بعضــاً مــن العواطــف الرئيســية املذكــورة ســابقاً)، شــائعة أيضــاً

ــاة. ولذلــك  ــاء يف أوضــاع مهــددة للحي ــا أحي يوجــد ســبب لتــرف النــاس بتلــك الطريقــة. إن أجســامنا مصممــة للحفــاظ علين

فعندمــا نظــن أننــا يف خطــر، فــإن أجســامنا تســتجيب ببقائهــا شــديدة التنبــه- وبذلــك نرتصــد الخطــر ونتجنبــه. أو ميكــن للقلــب 

أن ينبــض برسعــة كبــرة، وقــد تــزداد رسعــة التنفــس، وقــد تشــعر بالتوتر...الــخ. تســاعدنا ردود األفعــال هــذه عــى الركــض أو 

القتــال إن دعــت الحاجــة إىل ذلــك.

تتــالىش هــذه املشــكالت وردود األفعــال مــع مــرور الوقــت عنــد الكثــر مــن النــاس. لكنهــا تســتمر عنــد البعــض اآلخــر؛ وميكنهــا 

عندئــذ أن تعيــق طريقنــا للقيــام باألشــياء التــي علينــا القيــام بهــا يف حياتنــا اليوميــة، مثــل األعــال يف املنــزل أو يف مــكان العمــل. 

عــى ســبيل املثــال: ميكــن ملشــاعر األىس العميــق طويلــة األمــد أن تســبب عزلــة لألشــخاص عــن األرسة واملجتمــع. وميكــن ملشــاعر 

اليــأس أن توقــف شــخصاً مــا عــن القيــام بواجبــات مهمــة للبقــاء واالســتمرار.
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 (إن كان ذلك ممكناً، اعِط مثاالً عن كيف تسببت مشكالت العميل بصعوبات يف حياته)، أو كا وصفت .....

ــع  ــخص م ــاة الش ــة يف حي ــبب بعرقل ــاعر أن تتس ــذه املش ــن له ــف ميك ــوح كي ــرى بوض ــن أن ت ــة، ميك ــذه األمثل ــن ه  يف أي م

مــرور الزمــن. لدينــا يف "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" اســرتاتيجيات تســاعدك عــى الشــعور بشــكل أفضــل. أتوقــع أن تكــون 

ــة ملســاعدتك عــى الشــعور بشــكل أفضــل. ــة كافي ــابيع القادم ــي ســأعلّمك إياهــا يف األس االســرتاتيجيات الت

لــذا، فــإن أول معلومــة أود منــك أن تتعلمهــا اليــوم هــو أن الكثــر مــن األشــخاص يف وضعــك يختــرون صعوبــات عاطفيــة وعملية. 

ولذلــك فــإن التجــارب التــي تعرضــت لهــا ليســت داللــة عــى الضعــف، وال يقــع عليــك اللــوم فيــا تختــره. ويف الواقــع، كونــك 

نجــوت مــن تجــارب فيهــا تحــٍد كبــر يــدل عــى أنــك شــخص مميــز. كــا أنــك شــجاع أيضــاً ملناقشــة تجربتــك معــي. أعتقــد أن 

هــذا أمــر مهــم ملســاعدتك عــى تحســن حياتــك، ومهــم كذلــك لحيــاة ومســتقبل أرستــك ومجتمعــك. ومــن خــالل مشــاركتك 

الكاملــة بهــذا التدخــل، ميكنــك أن تتوقــع أن تشــعر بشــكل أفضــل وأن متلــك القــدرة لتكــون جــزءاً مــن حيــاة أرستــك ومجتمعــك 

عــى نحــو أفضــل مــا أنــت عليــه يف هــذه اللحظــة.

 5- معالجة الضغط النفيس )20 دقيقة(

األهداف:

1- قم بدعوة فرد من األرسة أو صديق إىل الغرفة إذا رغب العميل بحضوره.

2- قدم معلومات عن فائدة معالجة الضغط النفي.

3- اربط األسباب املنطقية مبشكالت العميل (مثال: الضغط النفي، والتوتر، والشكاوى الجسدية) عى وجه الخصوص.

4- أعِط تعليات حول كيفية القيام بالتنفس البطيء.

5- اسمح للعميل بالتدرب.

النقاط املفتاحية الواجب تضمينها:

أحد ردود الفعل املشرتكة للمحنة هي الضغط النفي.	 

ميكن للضغط النفي أن يؤثر يف أجسامنا عى املدى القصر (مثال: ميكن أن يتسارع معدل تنفسنا ونبضات قلبنا يف األوضاع التي 	 

نشــعر فيــه بالضغــط النفــي أو الخــوف) وعــى املــدى الطويــل (مثــال: ميكــن للضغــط النفــي أن يســبب لنــا مــع مــرور الوقــت صداعــاً، أو 

أملــاً أو عــدم راحــة يف الجســم).

خيار استخدام االستعارة:	 

استخدام ركيزة عند ذكر االستعارة (مثال: كرة من الصوف، خيط صنارة صيد السمك) 

ميكن أن تشبه هذه االحاسيس كرة صوف متشابكة الخيوط (أظهر ذلك). إذا تجاهلنا هذه االحساسات واستمرينا بالحياة، – 

فــإن الصــوف ميكــن أن يزيــد تشــابكاً (اشــبك الصــوف أكــر قليــالً). ميكــن أن يســبب هــذا األمــر عــدم راحــة ومشــكالت جســدية أخــرى. 

تســاعدك االســرتاتيجية التــي ســأعلّمك إياهــا اليــوم عــى حــل التشــابك يف كــرة الصــوف.

ميكن أن تكون هذه األحاسيس مثل النابض أو اللولب. مع مرور الزمن تصبح النوابض مشدودة أكر فأكر ما يجعل ذلك غر – 

مريح. ستساعدك االسرتاتيجية التي أود أن أعلّمك إياها اليوم عى حّل النابض املشدود.
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الخطوات التي يجب اتباعها:

1- ثقفه: تساعد "معالجة الضغط النفي" عى اسرتخاء الجسم وراحة البال لتخفيف الضغط النفي.

2- قم بدعوة العميل لتحرير الجسم من التوتر (نفض اليدين والرجلن ولف الكتفن للخلف وما إىل ذلك)

3- ستعلّمه مترين التنفس البطيء

4- تخيل بالوناً داخل املعدة ومهمة العميل هو نفخ البالون (ارشح ذلك مع بالون حقيقي إن أمكن)

هذا يعني أن املعدة ستتمدد عند الشهيق.– 

نحن نسعى لعدم التنفس من الصدر (أنفاسنا أكر سطحية من الصدر).– 

ميكن أن يستفيد العمالء من وضع يٍد عى املعدة واليد األخرى عى الصدر للتأكد من أن تنفسهم من املعدة وليس من الصدر.– 

5- ارشح التنفس من املعدة ومن ثم اطلب من العميل تجربة ذلك ملدة دقيقتن.

6- ادِع العميل للرتكيز عى إبطاء تنفسه حاملا استطاع التنفس من معدته.

عّد 1-2-3 (بالثواين) للشهيق و1-2-3 للزفر.– 

7- قم بالتمرين ملدة دقيقتن عى األقل وأنت تعّد بصوت عاٍل للعميل.

8- تابــع التمريــن لثــالث دقائــق عــى األقــل مــن دون العــّد بصــوت عــاٍل (اطلــب مــن العميــل أن يعــّد يف ذهنــه أو يتبــع صــوت الســاعة أو إيقاعــاً 

آخــر).

9- ناقش خرات العميل بعد ذلك وقم مبعالجة املشكالت لديه.

يشــكو الكثــر مــن النــاس الــذي يتعرضــون ملصاعــب وأخطــار وأحــداث حياتيــة مجهــدة مــن شــعور غامــر مــن الضغــط النفــي 

والقلــق. ميكــن أن يأخــذ هــذا شــكالً مســتمراً مــن األفــكار املجهــدة التــي متــأل الــرأس عنــد البعــض. بينــا يختــر آخــرون الضغــط 

النفــي أو القلــق بطريقــة جســدية – قــد يشــعرون بالتوتــر أو العصبيــة طيلــة الوقــت، ويجــدون أنفســهم يتنفســون برسعــة 

أكــر مــن الــالزم أو أن قلبهــم يخفــق برسعــة أكــر مــن الحــد الطبيعــي. إن اختــرت مثــل هــذه االحساســات، فمــن املهــم جــداً 

ــاك خطــر  ــع، ُصمــم جســدك لعمــل هــذا. إن كان هن ــك. يف الواق ــه مــن اآلمــن لجســمك أن يفعــل ذل ــة أن تعــرف أن يف البداي

حقيقــي عــى حياتــك، فــردود األفعــال الجســدية هــذه يُقصــد منهــا مســاعدتك عــى االســتجابة – بــكالم آخــر، أي أنــك إمــا أن 

تركــض هاربــاً برسعــة كبــرة أو أن تقاتــل. لكــن لســوء الحــظ، بالنســبة لــك فــإن هــذه االحساســات الجســدية غــر مريحة وليســت 

بالــرضورة عندمــا ال تكــون يف وضــع مهــدد للحيــاة ميكــن أن تكــون هــذه االحساســات مثــل النابــض أو اللولــب. مــع مــرور الزمــن 

تصبــح النوابــض مشــدودة أكــر فأكــر مــا يجعــل ذلــك غــر مريــح. ستســاعدك االســرتاتيجية التــي أود أن أعلّمــك إياهــا اليــوم 

ــة  ــإن النابــض ســيصبح أكــر مرون ــن ف ــر مــن التمري ــارشة لكــن مــع الكث عــى حــّل النابــض املشــدود. قــد ال يحــدث هــذا مب

تدريجيــاً حتــى تشــعر مبزيــد مــن االســرتخاء والهــدوء.

ســأعلّمك كيــف تتنفــس بطريقــة تجعــل جســدك وعقلــك يف اســرتخاء. تحتــاج إىل بعــض التمريــن قبــل أن تشــعر بفوائدهــا حقــاً، 

لذلــك ســنتمرن عليهــا يف نهايــة كل جلســة.

ــا عندمــا نشــعر بالضغــط النفــي فــإن تنفســنا يقــر ويتســارع.  ســبب تركيــز هــذه االســرتاتيجية عــى التنفــس يعــود إىل أنن

ويســبب هــذا الكثــر مــن املشــاعر غــر املريحــة األخــرى التــي ذكرتهــا ســابقاً، مثــل الشــعور بالتوتــر. وبالتــايل لتغــر شــعور مثــل 

التوتــر، مــن املفيــد أن تغــر تنفســك.

قبــل أن نبــدأ، أود منــك أن تُرخــي جســدك قليــالً. حــرك يديــك ورجليــك ودعهــم يتحركــوا برخــاوة وليونــة. حــرك أكتافــك ومــن 

ثــم حــرك رأســك بلطــف مــن جانــب إىل آخــر.
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اآلن، وبينــا تضــع يديــك عــى معدتــك (بطنــك)، أود منــك أن تتخيــل أن لديــك بالونــاً يف معدتــك وعنــد الشــهيق ســتنفخ البالــون، 

بحيــث تتمــدد معدتــك. وعندمــا تقــوم بالزفــر فــإن الهــواء يف البالــون ســيخرج بحيــث تصبــح معدتــك مســطحة. راقبنــي أوالً. 

ســأقوم بالزفــر أوالً ألخــرج كل الهــواء مــن معــديت. (أظهــر بوضــوح كيــف يتــم التنفــس مــن املعــدة – حــاول وبالــغ يف دفــع 

الهــواء داخــل وخــارج معدتــك. قــم بذلــك بخمــس مــرات مــن التنفــس عــى األقــل).

حســنا،ً حــاول أن تتنفــس اآلن مــن معدتــك معــي. تذكــر أننــا نبــدأ بالزفــر حتــى يخــرج كل الهــواء، ومــن ثــم نقــوم بالشــهيق. 

إن كنــت تســتطيع، حــاول التنفــس مــن خــالل أنفــك بالشــهيق ، ومــن ثــم أخرجــه مــن الفــم يف الزفــر. (مــارس هــذا التمريــن 

مــع العميــل ملــدة دقيقتــن عــى األقــل).

رائــع! الخطــوة التاليــة اآلن هــي إبطــاء معــّدل التنفــس. وبالتــايل سنســتغرق ثــالث ثــواين يف الشــهيق وثــالث ثــواين يف الزفــر. 

ســأقوم بالعــّد نيابــة عنــك.

حســناً، شــهيق واحــد، اثنــان، ثالثــة، وزفــر واحــد، اثنــان، ثالثــة. هــل الحظــت كيــف أقــوم بالعــّد ببــطء؟ (كــرر هــذا التمريــن 

ملــدة دقيقتــن تقريبــاً).

رائــع. اآلن عندمــا تقــوم مبارســة هــذا لوحــدك، ال تقلــق أكــر مــن الــالزم بالنســبة للتقيــد بثــالث ثــوان بالضبــط. حــاول أفضــل 

مــا بوســعك إلبطــاء تنفســك فقــط ، وتذكــر أنــك عندمــا تكــون تشــعر بالضغــط النفــي فســتتنفس برسعــة.

حسناً، حاول لوحدك لبضع دقائق.

دع العميــل يحــاول مارســة إبطــاء التنفــس لوحــده لدقيقتــن عــى األقــل. حــاول عــّد عــدد مــرات التنفــس يف الشــهيق والزفــر 

بحيــث ميكنــك أن تحكــم فيــا إذا كان يقــوم بذلــك برسعــة أكــر مــن الــالزم. وبعــد ذلــك اقــي بعــض الوقــت يف الحديــث عــن 

أيــة صعوبــات واجهتــه.

حسناً، كيف كان األمر بعد أن قمت به لوحدك؟ هل كان من الصعب محاولة التنفس بوترة أبطأ؟

تلميحات مفيدة ملعالجة الضغط النفيس

قــد يحــرض العمــالء ولديهــم سلســلة مــن املشــكالت املختلفــة عندمــا يحاولــون التــدرّب عــى التنفــس البطــيء لوحدهــم. فيــا يــي قامئــة باملشــكالت الشــائعة 

التــي قــد يواجهونهــا. تحــدث مــع مرشفــك دامئــاً عــن كيفيــة معالجــة أيــة مشــكلة أو شــكوى لــدى العميــل عــن مارســة أي اســرتاتيجية.

امللحق ز
بروتوكول تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«



97

الحل املشكلة

شجع العميل أال يقلق بالنسبة التباع التعليات بدقة.	 

ساعده عى فهم أن الهدف الرئيي هو ببساطة إبطاء 	 

التنفــس بأفضــل طريقــة تناســبه، حتــى وإن كان ذلــك يعنــي 

ــن  ــس م ــدم التنف ــة أو ع ــد إىل ثالث ــى الع ــاظ ع ــدم الحف ع

ــه. معدت

حاملا يُتقن كيفية التنفس ببطء، ميكنه أن يستخدم 	 

العد أو التنفس من معدته.

العميــل قلــق أكــر مــن الــالزم حــول كيفيــة التنفــس بالشــكل الصحيــح (مثال: 

الحفــاظ عــى مــدة ثالثــة ثــوان يف الشــهيق والزفــر، والتنفــس مــن املعــدة).

قل للعميل أنه من الصعب جداً عى أي شخص أن 	 

يقوم به فوراً وحتى مقدم املساعدة.

اقِض بعض الوقت يف مساعدة العميل للتعرف عى 	 

اإلشــارات األوىل التــي يشــعر بهــا عنــد القلــق أو الضغــط النفــي 

بحيــث ميكنــه أن يبــدأ التنفــس ببــطء مســبقاً.

إن كان هذا صعباً جداً، ساعده لتحديد أوقات خالل 	 

اليــوم ملارســة التنفــس البطــيء بحيــث ميكنــه أن يتعلــم كيفيــة 

اســتخدامه قبــل أن يشــعر بالقلــق الشــديد.

ــل أن يتنفــس ببــطء عندمــا يكــون يف قمــة قلقــه أو ضغطــه  ال ميكــن للعمي

النفــي

ساعده عى الرتكيز مع ساعة دقاتها مسموعة بحيث 	 

يتنفــس العميــل مــع دقــة الســاعة بــدالً مــن الرتكيــز عــى التنفس 

فقــط (أو عــى ايقــاع موســيقي يف أغنيــة)

ــن  ــد م ــعر مبزي ــه ويش ــرّسع تنفس ــل ي ــل العمي ــس يجع ــى التنف ــز ع الرتكي

ــق القل

ذكره بأن هذه األحاسيس آمنة وأنه ال يفقد السيطرة.	 

شجعه عى الرتكيز عى إخراج الهواء بالكامل فقط 	 

(الزفــر فقــط) ومــن ثــم تــرك الشــهيق ليــأيت بشــكل طبيعــي (أو 

لوحــده)

ميكنه بعد ذلك أن يعود إىل الرتكيز عى عملية التنفس 	 

بالكامل (شهيق وزفر)

قد يشعر العميل بدوخة أو دّوار خفيف أو أنه يفقد السيطرة

6. مامرسة اسرتاتيجيات بني الجلسات وإنهاء الجلسة )5 دقائق(

شــجع العميــل عــى مارســة متريــن التنفــس البطــيء بشــكل منتظــم قــدر اإلمــكان. ناقــش الوقــت الجيــد بالنســبة لــه ملارســة هــذه التقنيــة- عــى ســبيل املثــال: 

عندمــا ال ميكــن ألحــد أن يزعجــه أو ال يكــون هنــاك مــا يــرف انتباهــه.

تحدث عن كيف ميكن للعميل أن يستخدم وسائل التذكر لعمل التنفس البطيء. تتضمن بعض األفكار:

استخدام التنبيهات يف الهاتف الجّوال	 

جدولة املهام لتتزامن مع نشاطات مجتمعية أو أوقات الوجبات.	 

أن يقوم فرد من األرسة أو صديق بتذكره.	 
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الجلسة 2

أهداف الجلسة:

1- امللف التقييمي للناتج النفي "أثناء التدخل" واملراجعة العامة (5 دقائق)

2- تقديم اسرتاتيجية "معالجة املشكالت" والعمل عى املشكلة الرئيسية للعميل (70 دقيقة)

3- مارسة معالجة الضغط النفي (10 دقائق)

4- وضع مهام للمارسة يف نهاية الجلسة (5 دقائق)

1. تقييم أثناء "املعالجة املطورة للمشكالت" ومراجعة عامة )5 دقائق(

قــدم للعميــل امللــف التقييمــي للناتــج النفــي (نســخة "أثنــاء التدخــل"، ملحــق ب). قــم بتمضيــة أول بضــع دقائــق مبراجعــة األســبوع املــايض بنــاًء عــى إجاباتــه. 

أدرج أيضــاً مراجعــة موجــزة ملارســته التنفــس البطــيء. ناقــش أيــة صعوبــات لديــه مــع هــذه االســرتاتيجية وحــاول وتغلــب عليهــا.

راجع أي سؤال قد يكون لديه عن الجلسة السابقة وناقشه.

راجــع تجربتــه مــع مارســة معالجــة الضغــط النفــي خــالل األســبوع املــايض وناقشــها. انظــر جــدول "التلميحــات املفيــدة" يف الجلســة األوىل لالســتجابة ألي 

صعوبــات لديــه.

2.  "معالجة املشكالت" )70 دقيقة(

األهداف:

1- تقديم معلومات عن مدى فائدة "معالجة املشكالت" 

2- تعليم خطوات هذه االسرتاتيجية

3- تطبيق هذه االسرتاتيجية مع املشكلة التي تم تحديدها يف التقييم عى أنها تسبب القلق األكر (استخدام نرشة "معالجة املشكالت" – امللحق هـ)

4- وضع خطة للتعامل مع املشكلة التي ميكن للعميل أن ينفذها خالل األسبوع (استخدم نرشة الرزنامة – ملحق هـ)

خطوات معالجة املشكالت

الوصف الخطوة

دّون املشكالت كقابلة للحّل (ميكن أن يتم التأثر فيها أو تغيرها) أو غر قابلة للحّل (ال ميكن التأثر 	 

فيها أو تغيرها).

1. تدوين املشكالت

اخرت أسهل مشكلة (قابلة للحّل) يك تبدأ بها.	  2. اخرت مشكلة

اخرت عنارص املشكلة ذات الطبيعة العملية التي ميكن أن يتم التحكم بها أو التأثر فيها إىل حد ما.	 

حافظ عى رشح املشكلة مختر ومحدد قدر اإلمكان.	 

حاول أال تُدرج أكر من مشكلة واحدة.	 

إن كان للمشكلة أجزاء عديدة، قّسمها وتعامل مع كل جزء عى حدا	 

3. حدد

أوالً شجع العميل عى التفكر بأكر عدد من الحلول املمكنة للمشكلة. ال تقلق إن كانت الحلول 	 

جيدة أو سيئة يف هذه املرحلة.

فّكر مبا ميكن للعميل أن يقوم به لوحده، وكذلك باألشخاص الذين ميكن أن يساعدوه يف معالجة 	 

أجزاء املشكلة.

خذ بعن االعتبار نقاط القوة الشخصية ، واملوارد أو الدعم الحايل.	 

حاول تشجيع العميل عى الخروج بأفكار بدالً من تقديم الحلول له مبارشة (تذكر اسرتاتيجية سؤاله 	 

عن ماذا يود أن يقول لصديق أوالً، إذا كنت متيل إىل تقديم النصيحة!)

4. قم بإجراء العصف الذهني

امللحق ز
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تقديم "معالجة املشكالت":

ها وتحقــق مــن أن العميــل ال يــزال يريــد العمــل  ســنبدأ اليــوم باملشــكلة التــي قلــت عنهــا أنهــا تســبب لــك القلــق األكــر. (ســمِّ

عــى هــذه املشــكلة أوالً).

 نقطــة البدايــة ألي مشــكلة هــي أن تقــرر أي جــزء منهــا عمــي. (قــد تحتــاج إىل إخبــار العميــل مــا هــو الجــزء العمــي يف املــرة 

األوىل)

 ستســاعدك االســرتاتيجية التــي ســأعلّمك إياهــا اليــوم للتعامــل مــع األجــزاء العمليــة للمشــكلة. إنهــا تدعــى "معالجــة املشــكالت". 

ــا. رمبــا ال تســتطيع دامئــاً أن تحــّل املشــكلة  ــر فيه ــا أو التأث ــك حلّه ــي ميكن ــارص املشــكلة الت ــا هــي عن ــرى م ــا هــو أن ن هدفن

بالكامــل، لكــن قــد تكــون قــادراً عــى التأثــر فيهــا إىل حــد مــا أو تغيــر طريقــة اســتجابتك للمشــكلة، مــا يســاعد عــى تخفيــض 

املشــاعر الســلبية. (حــدد املشــاعر الســلبية للعميــل)

متعــن يف كل خطــوة مــن خطــوات "معالجــة املشــكالت" مــع العميــل. تأكــد مــن أن تــرشح هــدف كل خطــوة بوضــوح (اســتخدم 

نــرشة "معالجــة املشــكالت" ملســاعدتك)

3. معالجة الضغط النفيس )10 دقائق(

مــارس التنفــس البطــيء مــع العميــل. ســاعده عــى التغلــب عــى أيــة مشــكلة لديــه باالســرتاتيجية عنــد مارســتها لوحــده (مثــال: ركــز عــى التنفــس مــن املعــدة، 

أو ركــز عــى إبطــاء التنفس..الــخ)

4. التمّرن عىل االسرتاتيجيات بني الجلسات وإنهاء الجلسة )5 دقائق(

شجع العميل عى تنفيذ خطة "معالجة املشكالت" واالستمرار يف مارسة معالجة الضغط النفي. 

قــدم لــه نــرشة "معالجــة املشــكالت" (امللحــق هـــ) بحيــث ميكنــه تذكــر كيفيــة اتبــاع الخطــوات ونــرشة الرزنامــة (امللحــق هـــ) ليتذكــر مــا خطــط للقيــام بــه يف 

األســبوع القــادم.

الوصف الخطوة

من قامئة الحلول املحتملة، اخرت األكر مساعدة يف التأثر يف املشكلة.	 

االسرتاتيجيات املفيدة لها مساوئ قليلة جداً عى العميل واآلخرين.	 

ميكن تنفيذ االسرتاتيجيات املساعدة (مثال: الشخص لديه اإلمكانات املالية، أو موارد أخرى أو القدرة 	 

عى تنفيذ الحّل)

ميكنك اختيار أكر من حّل واحد هنا	 

5. قّرر واخرت اسرتاتيجيات مفيدة

طّور خطة مفصلة لكيفية تنفيذ العميل الحل (الحلول) ومتى.	 

ساعده عى اختيار اليوم والوقت للتنفيذ.	 

ساعده عى اختيار أي الحلول سيجربها أوالً إن كان هناك أكر من حّل	 

ناقش ماهي املوارد (مثال: املال، النقل، شخص آخر وما إىل ذلك) التي رمبا يحتاجها لتنفيذ الحل.	 

اقرتح وسائل مساعدة لتذكر العميل لتنفيذ الخطة (مالحظات، رزنامة، جدول أنشطة لتتزامن مع 	 

وجبات أو أحداث روتينية أخرى)

6. ارسم خطة عمل

تحدث هذه الخطوة يف الجلسة التالية بعد أن يكون العميل قد حاول تنفيذ الخطة.	 

ناقش ما فعله وأثر ذلك يف املشكلة األساسية.	 

ناقش أية صعوبات واجهته يف العمل عى الخطة.	 

ناقش ما ميكن للعميل أن يفعله يف األسبوع القادم لالستمرار بالتأثر ومعالجة املشكلة، وخطط وفق 	 

ما أكمله يف األسبوع املايض.

7. راجع
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الجلسة 3

أهداف الجلسة:

1- تقييم ملف الناتج النفي "أثناء التدخل" واملراجعة العامة (5 دقائق)

2- مراجعة "معالجة املشكالت" (35 دقيقة)

3- تقديم "االنطالق واالستمرار" (35 دقيقة)

4- مارسة "معالجة الضغط النفي" (10 دقائق)

5- وضع مهام للتدرب عليها وإنهاء الجلسة (5 دقائق)

1. تقييم أثناء "املعالجة املطورة للمشكالت" ومراجعة عامة )5 دقائق(

قــدم للعميــل امللــف التقييمــي للناتــج النفــي (نســخة "أثنــاء التدخــل"، ملحــق ب). قــم بتمضيــة الدقائــق األوىل يف مراجعــة األســبوع املــايض بنــاًء عــى إجاباتــه. 

ناقــش تقدمــه يف أي مــن االســرتاتيجيات.

راجع أي أسئلة ميكن أن تكون لديه عن الجلسة السابقة وناقشها.

راجــع تجربتــه مــع مارســة "معالجــة الضغــط النفــي" خــالل األســبوع املــايض وناقشــها. انظــر جــدول "التلميحــات املفيــدة" يف الجلســة األوىل لالســتجابة ألي 

مشــكلة لديــه.

ستقي معظم هذه الجلسة يف مراجعة محاوالت العميل لتنفيذ الخطط من "معالجة املشكالت" (35 دقيقة تقريباً) وتقديم

 "االنطالق واالستمرار" (حوايل35 دقيقة).

2. مراجعة "معالجة املشكالت" )35 دقيقة(

عند مراجعة "معالجة املشكالت" ، خذ بعن االعتبار ما يي:

إذا مل يُكمل العميل خطة العمل، ناقش ما الذي جعله يتوقف عن تنفيذها والطرق التي متكنه من التغلب عى هذه املشكلة وإكال املهام يف 	 

األســبوع القــادم. (مثــال: التخطيــط لتخصيــص وقــت للجلــوس وتكملــة املهــام، أو إكــال املهــام مــع شــخص موثــوق ملســاعدته عــى التفكــر بحلــول 

مختلفــة ومــا إىل ذلــك).

ناقش أية صعوبات أو عقبات واجهها العميل وغّرت كيفية إكال خطة العمل.	 

ناقش النتائج مع العمالء الذين أنهوا كل خطة العمل أو جزء منها،. تحدث عن كيف تغّر هذه النتائج املشكلة األساسية. ُعد إىل قراءة 	 

اسرتاتيجية "معالجة املشكالت" لتقرر اختيار املزيد من الحلول املساعدة (خطوة 3 وما بعدها) لالستمرار يف التأثر يف املشكلة.

شجع العميل عى تطبيق "معالجة املشكالت" عى مشكالت أخرى لديه، إما يف وقته الخاص (وناقش تقدمه يف قسم مراجعة كل جلسة)، أو - 	 

إن كان هناك وقت- ميكنك العمل معه سوية عى خطوات "معالجة املشكالت" السبعة.

3.  "االنطالق واالستمرار" )35 دقيقة(

األهداف:

تعليم العميل أن املحنة ميكن أن تجعل الناس يعلقون يف حلقة من املزاج املنخفض والخمول.	 

تطمن العميل أن املشكالت مع املزاج املنخفض والخمول شائعة.	 

تعليم العميل أن النشاط من خالل "االنطالق واالستمرار" ميكن أن يكرس حلقة املزاج املنخفض والخمول.	 

يحسن "النطالق واالستمرار" املزاج ما يساعد الناس أيضاً عى الشعور بثقة أكر يف حل مشكالتهم العملية.	 
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ماذا تفعل؟

يهــدف "االنطــالق واالســتمرار" إىل كــرس هــذه الحلقــة وتحســن مــزاج العميــل وذلــك بإرشاكــه مجــدداً يف نشــاطات ممتعــة ترتكــز عــى أداء املهــام عــى الرغــم 

مــن مزاجــه.

نصائح:

قم بدعوة فرد من أفراد األرسة أو صديق إىل الغرفة إن رغب العميل بحضوره. فقد يكون قادراً عى تقديم بعض التشجيع والدعم للعميل للبدء 	 

بالقيام باألنشطة مجدداً. 

حدد املهمة أو النشاط الذي سيشرتك به العميل يف األسبوع القادم.	 

ضع أهدافاً صغرة جداً للعميل لتحقيقها (تبعاً لدافعه الضعيف ورمبا انخفاض احرتام الذات، فأنت تريده أن يكون قادراً عى تحقيق الهدف).	 

استخدم قامئة األنشطة كدليل عند الحاجة.	 

ساعد العميل عى اختيار وقت ويوم يكون فيه أقّل تشتتاً ووقت أيضاً عندما يكون شعوره بالتعب أو اليأس أقّل (مثال: يف الصباح بعد ذهاب 	 

األطفال للمدرسة) إلكال النشاط أو املهمة.

استخدم نرشة الرزنامة (ملحق هـ)	 

استخدم وسائل تذكر أخرى (مثال: التنبيهات عى الهاتف الجّوال إن كان العميل ميلك هاتفاً، جدولة املهام لتتزامن مع األنشطة املجتمعية أو 	 

أوقات الوجبات أو أن يقوم صديق أو فرد من األرسة بتذكره، وجميعها طرق جيدة ملساعدة العميل عى إكال املهمة).

ركز عى إعادة الشخص إىل روتن معن بحيث يكون منتجاً.	 

ال تقع يف فخ التفكر بأن هذه االسرتاتيجية هي لحصول الشخص عى املتعة فقط. إن الكثر من املواقف فيها فرصة قليلة للتجارب االيجابية، 	 

لكن التمتع بالنشاط واالنتاجية مفيد جداً.

أعِط العميل نرشة "االنطالق واالستمرار" (امللحق هـ)	 

خمول وانسحاب

مزاج منخفض

مزاج منخفض

خمول وانسحاب

أمثلة عن نشاطات غالباً ما تقّل مشاركة الناس بها عندما يكونون يف مزاج منخفض:

أحداث سارة (مثال: نشاطات اعتادوا االستمتاع بها)،	 

أحداث اجتاعية	 

نشاطات رضورية للحياة اليومية والتي تتضمن:	 

واجبات منزلية (مثال: مهام تنظيف وترتيب املنزل، التسوق لرشاء الطعام وإعداده، ورعاية الطفل)– 

الواجبات الوظيفية (مثال نشاط منخفض يف العمل أو يف حاالت شديدة عدم الذهاب للعمل بانتظام أو مطلقاً)– 

رعاية الذات (مثال: النهوض من الرسير، االغتسال بشكل دّوري، تغير املالبس وتناول وجبات الطعام بانتظام)– 

ماذا تستهدف هذه االسرتاتيجية؟

تســتهدف هــذه االســرتاتيجية حلقــة الخمــول الــذي تجعــل العميــل يعلــق عندمــا يقــوم بنشــاطات أقــّل. يســبب هــذا الخمــول اســتمرار املــزاج املنخفــض، ويُبعــده 

عــن املشــاركة يف املهــام واألنشــطة. يقــول العميــل غالبــاً: " ســأقوم بـــكذا وكــذا عندمــا أشــعر بالرغبــة للقيــام بذلــك".
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النقاط املفتاحية الواجب تضمينها:

ميكن أن تسبب املحنة تغرات يف مزاج الناس – حيث ميكنهم أن يشعروا بالحزن الشديد واليأس.	 

مبرور الوقت، إن مل يتحسن مزاجهم، ميكن أن يشعر الناس بنقص الطاقة والدافع للقيام بأمور معينة.	 

قد يجد األشخاص أنهم ال يستمتعون باألشياء التي اعتادوا االستمتاع بها سابقاً.	 

ميكن لهذا األمر أن يبدأ حلقة تسمى حلقة الخمول.	 

 

تقديم "االنطالق واالستمرار" 

ــا – عــى ســبيل  ــل املحــددة مالمحه ــط املعلومــات العامــة مبشــكالت العمي ــم األســاس املنطقــي الســرتاتيجية "االنطــالق واالســتمرار"، تأكــد مــن رب ــد تقدي عن

املثــال: تحــدث عــن رؤيتــك ملشــكالت العميــل وكيــف تســاهم يف انســحابه الحــايل مــن نشــاطات محــددة. وكذلــك أبــرز للعميــل نــرشة "االنطــالق واالســتمرار" 

عنــد رشح الحلقــة.

فيــا يــي مقدمــة منوذجيــة. قــد تــود إضافــة معلومــات ذات صلــة ومحــددة بالعميــل. وبــدالً مــن ذلــك، قــد ترغــب بتضمــن معلومــات أكــر تحديــداً بعــد 

إعطــاء هــذه املقدمــة (مثــال: " اآلن، مــا علمــت بــه مــا أخرتنــي هــو أنــك توقفــت عــن عمــل......."). تتعلــق هــذه املســألة بالقيــام مبــا تشــعر بثقــة أو راحــة 

أكــر حيالــه.

مــن الشــائع جــداً للنــاس املعرضــن للمصاعــب، والفقــدان، وأحــداث حياتيــة مجهــدة أن يختــروا تغــرات يف مزاجهــم وأن يتعبــوا 

بســهولة. إذا مل يتحســن مــزاج املــرء مــع مــرور الزمــن، فإنــه ســيبدأ غالبــاً بالشــعور بنقــص الطاقــة والدافــع لعمــل األشــياء التــي 

اعتــاد أن يقــوم بهــا بســهولة. إضافــة إىل ذلــك قــد يجــد أنــه مل يعــد يســتمتع باألنشــطة التــي كان يســتمتع بهــا ســابقاً. ميكــن ملــا 

ســبق أن يبــدأ حلقــة حيــث ينخفــض فيهــا مــزاج الشــخص، مــا يــؤدي إىل مزيــد مــن االنســحاب مــن األنشــطة والتــي ينتــج عنهــا 

مزيــد مــن انخفــاض املــزاج وهكــذا دواليــك. (ارســم حلقــة الخمــول للعميــل، عــى النحــو الــوارد أعــاله).

نســمي هــذه الحلقــة حلقــة الخمــول. ولســوء الحــظ، فــإن هــذه الحلقــة تُبقيــك عالقــاً يف مزاجــك املنخفــض أو حزنــك. وغالبــاً 

ــه يقــوم  مــا يفكــر املــرء: "ســأبدأ بعمــل األشــياء مــن جديــد عندمــا يتحســن شــعوري". أو يعتقــد أن الشــعور بالحيويــة يجعل

باألنشــطة، إال أن القيــام باألنشــطة يف الواقــع هــو مــا يــؤدي إىل الشــعور بالحيويــة. لذلــك ال يبــدأ العديــد مــن النــاس بالشــعور 

بالتحســن حتــى يقومــوا باألنشــطة. ولكــرس هــذه الحلقــة، عليــك أن تبــدأ بعمــل األشــياء مجــدداً، عــى الرغــم مــن عــدم رغبتــك 

بذلــك. تذكــر أن العديــد مــن النــاس ال يبــدؤون بالشــعور بالتحســن إال بعــد أن يقومــوا باألنشــطة.

إن بــدء النشــاط هــو األصعــب بالنســبة للعديــد مــن النــاس، لكنــي أؤكــد لــك أنهــم حاملــا يبــدؤون بالقيــام باألنشــطة يســهل 

عليهــم االســتمرار.

عنــد التفكــر بأمــور اعتــدت القيــام بهــا قبــل أن تشــعر مبــا تشــعر بــه اآلن، مــا هــو النشــاط املمتــع أو الســاّر الــذي ميكنــك أن 

تبــدأ القيــام بــه مجــدداً أو أكــر؟ عنــد التفكــر بالوقــت الــذي كنــت تشــعر فيــه بشــكل أفضــل، مــا هــي املهمــة، يف املنــزل أو 

العمــل، التــي كنــت تقــوم بهــا بشــكل منتظــم ومل تعــد تقــوم بهــا أو تقــوم بهــا بشــكل أقــل؟ رائــع، إذا ســنقي بعــض الوقــت 

اآلن يف جدولــة هــذه املهــام لــك لــيك تبــدأ بعملهــا مجــدداً خــالل األســبوع القــادم.
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خطوات إكال "االنطالق واالستمرار":

1- ساعد العميل عى اختيار نشاط ممتع أو مهمة يستطيع القيام بها يف األسبوع القادم.

2- ساعد العميل عى تقسيم هذا النشاط أو املهمة إىل خطوات صغرة ميكن التحكم بها.

3- ساعد العميل عى وضع جدول (لألوقات واأليام) ليقوم بإكال النشاط أو املهمة يف األسبوع القادم.

4- ناقش وسائل التذكر التي ميكن أن يستخدمها العميل للمساعدة عى إكال النشاط.

4. مامرسة معالجة الضغط النفيس )10 دقائق(

مــارس التنفــس البطــيء مــع العميــل. ســاعده لــيك يتغلــب عــى أيــة مشــكلة يواجههــا مبارســة التقنيــة لوحــده (مثــال: ركــز عــى التنفــس مــن املعــدة، ركــز 

عــى إبطــاء التنفــس ومــا إىل ذلــك). 

5. مامرسة االسرتاتيجيات بني الجلسات وإنهاء الجلسة )5 دقائق(

شــجع العميــل عــى تنفيــذ خطــط "معالجــة املشــكالت" ونشــاطهم املحــدد الســرتاتيجية "االنطــالق واالســتمرار". تأكــد مــن أنــه لــدى العميــل نســخ عــن كافــة 

نــرشات "معالجــة الضغــط النفــي"، و"معالجــة املشــكالت" ، و"االنطــالق واالســتمرار" (ملحــق هـــ). إن كان ذلــك مفيــداً، أكمــل الرزنامــة ملســاعدة العميــل لــيك 

يتذكــر متــى ســيقوم باملهــام.
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الجلسة 4

أهداف الجلسة

1- امللف التقييمي للناتج النفي "أثناء التدخل" ومراجعة عامة (5 دقائق)

2- مراجعة "معالجة املشكالت" (20 دقيقة)

3- مراجعة "االنطالق واالستمرار" (20 دقيقة)

4- تقديم "تعزيز الدعم االجتاعي" (30 دقيقة

5- مارسة "معالجة الضغط النفي" (10 دقائق)

6- وضع مهام للمارسة وختام الجلسة (5 دقائق)

1. تقييم أثناء "املعالجة املطورة للمشكالت" ومراجعة عامة )5 دقائق(

أعــط العميــل تقييــم ملــف الناتــج النفــي (نســخة أثنــاء التدخــل، ملحــق ب). اقــي الدقائــق األوىل يف مراجعــة األســبوع املــايض بنــاًء عــى إجاباتــه. ناقــش 

التقــدم يف أي مــن االســرتاتيجيات.

راجع أي سؤال لدى العميل بخصوص الجلسة السابقة وناقشه.

راجــع تجربــة العميــل أثنــاء مارســة "معالجــة الضغــط النفــي" خــالل األســبوع املــايض وناقشــها. انظــر جــدول "تلميحــات مفيــدة" يف الجلســة األوىل لالســتجابة 

ألي صعوبــة لــدى العميــل.

 

2. مراجعة "معالجة املشكالت" )20 دقيقة(

انظر املالحظات من الجلسة 3 للمراجعة واالستمرار باسرتاتيجية "معالجة املشكالت" 

3. مراجعة "االنطالق واالستمرار" )20 دقيقة(

عند مراجعة "االنطالق واالستمرار" خذ بعن االعتبار ما يي:

إذا مل يُكمل العميل األنشطة املخططة، ناقش ما الذي جعله يتوقف عن عملها، وما هي الطرق التي متّكنه من التغلب عى هذه املشكلة 	 

وإكــال املهــام يف األســبوع القــادم (مثــال: التخطيــط لتخصيــص وقــت إلنهــاء املهمــة، الرتتيــب ملرافقــة شــخص داعــم لــه، والرتتيــب لفــرد مــن األرسة 

ليهتــم باألطفــال بينــا يُكمــل هــو املهــام ومــا إىل ذلــك)

ناقش أية صعوبات أو عقبات واجهها وغّرت كيفية إكال خطته.	 

بالنسبة للعمالء الذين أنهوا أي من أنشطتهم، ناقش النتائج. واسأل بشكل محدد عن كيف أثر ذلك يف مزاجهم، وثقتهم بنفسهم وما إىل ذلك.	 

راجع اسرتاتيجية "االنطالق واالستمرار" واتخذ القرار بشأن األنشطة الجديدة أو املهام التي قد يتمكن العميل من تنفيذها يف األسبوع املقبل أو 	 

قــم بزيــادة عــدد املــرات التــي يشــارك بهــا يف النشــاط الــذي بــدأ بــه. حــاول مســاعدة العميــل عــى اختيــار مجموعــة مختلفــة مــن املهــام واألنشــطة 

(مثــال: ليســت جميعهــا نشــاطات رعايــة ذاتيــة)

تأكد من أن العميل لديه نسخة عن نرشة "االنطالق واالستمرار" (ملحق هـ)	 
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4. "تعزيز الدعم االجتامعي" )30 دقيقة(

األهداف:

قدم معلومات عن أهمية الحصول عى دعم اجتاعي جيد واالستفادة منه.	 

ساعد العميل عى تحديد شخص واحد عى األقل أو منظمة توفر له الدعم.	 

خطط كيف ميكن للعميل أن يعزز دعمه االجتاعي مع الشخص املختار أو املنظمة.	 

النقاط الهامة الواجب تضمينها:

يوجد الكثر من أشكال الدعم االجتاعي.	 

وجود صديق أو فرد من األرسة يصغي ويرشعن قلق الشخص وعواطفه بدالً من أن يكون رافضاً لها وال يُظهر أي اهتام.– 

االتصال بوكالة تقدم املعلومات الرضورية واملناسبة والدعم للشخص.– 

الحصول عى املساعدة إلكال مهمة صعبة أو تقديم طريقة إلكال املهمة (مثال: القيادة به إىل مكان ما، استعارة يشء ما منه – 

وما إىل ذلك)

قضاء الوقت مع آخرين لكن ليس بالرضورة للحديث عن املشكالت (مثال: مشاركة وجبة طعام)– 

مساعدة اآلخرين (من دون أن ينى رعاية الذات)– 

يشعر املرء مبزيد من الثقة واألمل بخصوص التعامل مع املشكالت واملحنة عندما يحصل عى الدعم.	 

عندما يحصل املرء عى الدعم فإنه يشعر بأن املشكالت تصبح أكر قابلية للمعالجة.	 

ميكن ملشاركة املشكالت مع اآلخرين أن تساعد العميل عى الشعور بعبء أقل.	 

ميكن لساع مشكالت اآلخرين أن يساعد املرء عى الشعور بأنه ليس وحيداً يف معاناته.	 

رمبا تشارك "بقول مأثور" يعكس فكرة الدعم االجتاعي، مثال:"املشكلة املشرتكة نصف مشكلة". "الفرح املشرتك ضعف الفرح، 	 

والحزن املشرتك نصف الحزن".

تقديم " تعزيز الدعم االجتامعي" 

ميكن أن ترز نرشة " تعزيز الدعم االجتاعي" (ملحق هـ) للعميل أثناء رشحك لالسرتاتيجية.

ــاركة  ــو مش ــخاص، ه ــض األش ــبة لبع ــن. فبالنس ــخاص مختلف ــبة ألش ــة بالنس ــياء مختلف ــي" أش ــم االجتاع ــز الدع ــي "تعزي يعن

صعوباتهــم ومشــاعرهم مــع أشــخاص آخريــن يثقــون بهــم. أو رمبــا يكــون مجــرد متضيــة وقــت مفيــد مــع األصدقــاء أو األرسة 

مــن دون التحــدث عــن املشــكالت. وقــد يكــون بالنســبة آلخريــن طلــب اســتخدام مــوارد مــن أشــخاص موثوقــن، مثــل أدوات، أو 

حتــى املعرفــة الرضوريــة إلنجــاز يشء مــا. وقــد يعنــي بالنســبة لغرهــم االتصــال مــع منظــات مجتمعيــة أو وكاالت للحصــول عى 

الدعــم. ميكــن أن تكــون هــذه الصيــغ مــن الدعــم االجتاعــي فعالــة جــداً يف تخفيــف الصعوبــات والضيــق. هــل توجــد طريقــة 

مــا تعتقــد أنــك قــادر مــن خاللهــا عــى تعزيــز دعمــك االجتاعــي؟

ساعد العميل عى اتخاذ القرار يف كيفية تعزيز دعمه االجتاعي. 

عى سبيل املثال، التحدث مع شخص ما، أو الحصول عى املزيد من املساعدة العملية، مثل استعارة يشء ما، أو االتصال بوكالة أخرى أو منظمة 	 

مجتمعية.

إذا كان العميــل غــر متأكــد بخصــوص تعزيــز دعمــه االجتاعــي عــى الرغــم مــن أن لديــك القناعــة بأنــه يحتاجــه ، فقــد ترغــب مبناقشــة هــذا األمــر مبزيــد مــن 

لتفصيل: ا
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يشــعر الكثــر مــن النــاس بعــدم الثقــة للتحــدث مــع آخريــن عــن مشــكالتهم أو طلــب املســاعدة منهــم. ويعــود أحــد األســباب 

إىل أنهــم قلقــن مــن أن يحّملــوا الشــخص اآلخــر عــبء مشــكالتهم. وهــذا غالبــاً غــر صحيــح، فغالبــاً مــا يشــارك النــاس مشــكالتهم 

مــع اآلخريــن عندمــا يســمعون صديقهــم يخرهــم عــن مشــكالته. أو رمبــا يطلبــون املســاعدة باملقابــل. ويعــود الســبب يف ذلــك 

إىل أن الصديــق يختــر مشــكالت مشــابهة. ونــادراً مــا يتحــدث شــخص واحــٌد فقــط عــن مشــكلته أو يطلــب املســاعدة. مــن املفيــد 

أن تســتمع ملشــكالت اآلخريــن بحيــث يتولــد لديــك وجهــة نظــر حــول مســائلك، خاصــة إن كنــت تعتقــد أنــك الوحيــد الــذي 

ميــّر مشــكلة.

وهنــاك ســبب آخــر لعــدم حصــول النــاس عــى الدعــم مــن اآلخريــن وهــو أنــه ليــس لديهــم شــخص يثقــون بــه. إذا كنــت تعتقــد 

أنــه ال يوجــد لديــك شــخص موثــوق، هــالّ ناقشــنا أكــر كيــف نجــد شــخصاً ميكنــك الوثــوق بــه؟ 

خطط كيف سيعّزز العميل دعمه االجتامعي

حاملــا يتعــرف العميــل عــى شــخص واحــد عــى األقــل، منظمــة مجتمعيــة أو وكالــة دعــم رســمية يرغــب بالحصــول عــى الدعــم منهــا، قــدم لــه املســاعدة وفــق 

مــا يــي:

خطط بالضبط ما لذي سيقوم بفعله (مثال: اتصال أو القيام بزيارة الشخص/املنظمة).	 

قّرر يف أي يوم سيقوم بذلك.	 

اسأله ماذا سيخر الشخص أو الوكالة أو يفعل معهم (مثال: تحدث عن مشكلة عملية وعن شعوره تجاهها، وعن اشرتاكه يف "املعالجة 	 

املطــورة للمشــكالت"، وعــن املشــكلة املحــددة التــي تعمــالن عليهــا معــاً يف الجلســة). رمبــا تــرتك وقتــاً للعميــل ملراجعــة مــا ســيقوله للشــخص أو 

للمنظمــة.

5. مامرسة "معالجة الضغط النفيس" )10 دقائق(

مــارس التنفــس البطــيء مــع العميــل. ســاعده يف التغلــب عــى أيــة مشــكلة يواجههــا مــع هــذه التقنيــة عندمــا يقــوم مبارســتها لوحــده (مثــال: ركــز عــى التنفــس 

مــن املعــدة، ركــز عــى إبطــاء التنفــس ومــا إىل ذلــك). 

6. مامرسة االسرتاتيجيات بني الجلسات وإنهاء الجلسة )5 دقائق(

شــجع العميــل عــى تنفيــذ خطــط "معالجــة املشــكالت" وأنشــطة "االنطــالق واالســتمرار"، وخطــة عمــل "تعزيــز الدعــم االجتاعــي". تأكــد مــن أن العميــل لديــه 

نســخ مــن النــرشات عــن كافــة االســرتاتيجيات، واســتخدم الرزنامــة إن كان ذلــك مفيــداً للتخطيــط لوقــت تنفيــذ األنشــطة.

امللحق ز
بروتوكول تدخل »املعالجة املطورة للمشكالت«
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الجلسة 5

أهداف الجلسة:

1- امللف التقييمي للناتج النفي "أثناء التدخل" واملراجعة العامة (20 دقيقة)

2- مناقشة وتوعية عن كيفية الحفاظ عى حال جيدة (30 دقيقة)

3- تخيل كيفية مساعدة اآلخرين (20 دقيقة) 

4- التطلع إىل املستقبل (15 دقيقة)

5- إنهاء الجلسة والرنامج (5 دقائق)

1. تقييم أثناء "املعالجة املطورة للمشكالت" ومراجعة عامة )20 دقيقة(

قــّدم للعميــل امللــف التقييمــي للناتــج النفــي (نســخة "أثنــاء التدخــل"، ملحــق ب). اقــِض الدقائــق األوىل يف مراجعــة األســبوع املــايض بنــاًء عــى إجاباتــه. ناقــش 

تجــارب العميــل يف إنهــاء خطــط العمــل لــكل االســرتاتيجيات. تأكــد مــن أن متــي بعــض الوقــت اإلضــايف يف مراجعــة " تعزيــز الدعــم االجتاعــي" مبــا أنــه قـُـدم 

يف الجلســة الســابقة.

راجع أية أسئلة قد تكون لدى العميل حول الجلسة السابقة وناقشها.

2. تقديم " الحفاظ عىل حال جيدة" )30 دقيقة(

ابدأ بتقديم التهنئة أواملديح لعميلك ملشاركته يف "املعالجة املطورة للمشكالت" ولجهوده:

كــا تعلــم، إن اليــوم هــو آخــر جلســة لنــا وأود أن أبــدأ بتهنئتــك عــى وصولــك لهــذه املرحلــة. لقــد أظهــرت الكثــر مــن الشــجاعة 

والجهــد للحديــث عــن بعــض املواضيــع الصعبــة والتــي واجهتهــا مبــارشة مــا شــعورك كــون هــذه الجلســة هــي األخــرة؟ هــل 

يوجــد مجــاالت تعتقــد أنهــا قــد تحســنت منــذ البــدء بـــ "املعالجــة املطــورة للمشــكالت"؟. مــاذا عــن املجــاالت التــي مل تتحســن؟ 

هــل لديــك أيــة أفــكار عــا ميكنــك فعلــه ملحاولــة تحســن هــذه املجــاالت؟

نقاط هامة عليك تضمينها:

"املعالجة املطورة للمشكالت" تشبه تعلّم لغة جديدة – عليك مارستها كل يوم إذا أردت أن تتحدث بطالقة.	 

كلا مارست اسرتاتيجيات "املعالجة املطورة للمشكالت" أكر، كلا زاد احتال بقائك بصحة جيدة.	 

إذا واجهت وضعاً صعباً يف املستقبل، سيكون لديك فرصة أفضل ملعالجته بشكل جيد إذا كنت متارس اسرتاتيجيات "املعالجة املطورة 	 

للمشكالت" بانتظام.

لدى العميل كل املعلومات التي يحتاجها الستخدام اسرتاتيجيات "املعالجة املطورة للمشكالت" لوحده.	 

يف بعض األحيان، يكون وضع وسائل تذكر السرتاتيجيات "املعالجة املطورة للمشكالت" يف املنزل مفيداً (ميكنك دعوة العميل القرتاح 	 

أفكار حول كيفية عمل ذلك).

سيواجه الكثر من العمالء مشكالت يف املستقبل.	 

شــجع عميلــك ملارســة االســرتاتيجيات باســتمرار ليبقــى بصحــة جيــدة. قــد تبــدأ بالطلــب مــن العميــل أن يفكــر مبــا ميكــن أن يفعلــه ليبقــى بصحــة جيــدة. كــا 

ميكنــك أيضــاً أن تلفــت انتبــاه العميــل أن لديــه نــرشات ميكــن أن يســتخدمها لتذكــره باالســرتاتيجيات (ملحــق هـــ).

عى سبيل املثال:

إذاً، ســنتحدث عــن كيــف ميكنــك أن تبقــى بصحــة جيــدة بعــد إنهــاء هــذا التدخــل. هــل لديــك أيــة أفــكار عــّا ميكنــك أن تفعلــه 

للحفــاظ عــى حــال جيدة؟
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مثال عن ميكن أن تكون أكر وضوحاً بشأن ماذا ميكن للعميل فعله للحفاظ عى حال جيدة:

أحــب أن أشــبه هــذا التدخــل بتعلـّـم لغــة جديــدة. لقــد دّربتــك لتعلـّـم بعــض االســرتاتيجيات التــي ستســاعدك عــى التعامــل مــع 

املشــكالت املختلفــة يف حياتــك. وكــا هــو الحــال عنــد تعلـّـم لغــة جديــدة، إن أردت أن تتحــدث بطالقــة، فعليــك أن متارســها كل 

يــوم. وبنفــس الطريقــة، إن مارســت هــذه االســرتاتيجيات كلــا أمكنــك ذلــك، ســيكون لديــك فرصــة أفضــل للحفــاظ عــى حــال 

جيــدة. عــالوة عــى ذلــك، إن واجهــت موقفــاً صعبــاً يف املســتقبل، ســيكون لديــك فرصــة أفضــل للتعامــل معــه بشــكل جيــد إذا 

كنــت متــارس االســرتاتيجيات بانتظــام.

مــا مــن يشء ســحري يف هــذا التدخــل. لقــد تعلّمتــه بالكامــل وميكنــك تطبيقــه بنفســك يف حياتــك. أنــت اآلن مســاعد نفســك. 

وإن احتجــت ألي مســاعدة يف تذكّــر كيفيــة اســتخدام االســرتاتيجيات، لديــك هــذه النــرشات وميكنــك االطــالع عليهــا مجــدداً. قــد 

ترغــب باســتخدام هــذه الصــور أو يشء آخــر لوضعهــا حــول منزلــك ملســاعدتك يف تذكــر األشــياء التــي تعلّمتهــا هنــا. قــام بعــض 

األشــخاص بلصــق مالحظــات عــى جــدران منازلهــم أو قامــوا بوضعهــا يف أماكــن يف منازلهــم حيــث ميضــون معظــم وقتهــم بحيــث 

ال ينســوا هــذه االســرتاتيجيات أبــداً.

اقــِض بعــض الوقــت يف التحــدث عــّا ميكــن للعميــل أن يفعلــه بشــكل خــاص إن واجــه حدثــاً ضاغطــاً أو مشــاعر ســلبية يف املســتقبل. امنــح العميــل الفرصــة 

إلخبــارك مبــا يــود القيــام بــه أوالً. ســاعده عــى التحــدث بالتفصيــل قــدر اإلمــكان يف وصــف اســتجابته (مثــال: اطلــب منــه اقرتاحــات لطــرق ميكــن أن يحســن فيهــا 

مــن دعمــه االجتاعــي بــدالً مــن القــول: " ســأقوم بتعزيــز دعمــي االجتاعــي")

مــن الشــائع للعمــالء أن يواجهــوا صعوبــات يف املســتقبل. مــاذا تعتقــد أنــك تســتطيع أن تفعــل يف املــرة القادمــة عندمــا تواجــه 

موقفــاً صعبــاً جــداً أو تالحــظ مشــاعر ســلبية مجــدداً؟ (قــدم أمثلــة محــددة ذات صلــة بالعميــل، مثــال: فقــدان عمــل، نــزاع مــع 

رشيــك، الشــعور باالكتئــاب ومــا إىل ذلــك).

3. تخّيل كيف ميكنك مساعدة اآلخرين )20 دقيقة(

مــن املفيــد ، بالنســبة للكثــر مــن العمــالء، أن تتأكــد مــن أنهــم فهمــوا كل االســرتاتيجيات التــي علّمتهــم إياهــا. باســتخدام أمثلــة الحالــة يف امللحــق و، اطلــب مــن 

العميــل أن يتخيــل لــو أن كل واحــد مــن هــؤالء النــاس كان صديقــاً حميــاً وأن يفكــر يف االســرتاتيجية التــي يقرتحهــا لصديقــه يك ميارســها. إن وجــد العميــل هــذه 

املهمــة صعبــة، اســتخدمها كفرصــة لتعليمــه مــا هــي االســرتاتيجية التــي تناســب املشــكلة، إن فضــل العميــل التحــدث عــن صديــق حقيقــي يواجــه مشــكالت، 

اســتخدم مثالــه بــدالً مــن ذلــك.

ــه اآلن هــو العمــل ســوية كمقدمــي مســاعدة بحيــث ميكنــك الوثــوق بأنــك فهمــت كل االســرتاتيجيات والوقــت  مــا ســنقوم ب

األفضــل الســتخدامها. وبالتــايل، لــدي بعــض األمثلــة ألشــخاص مختلفــن هنــا وأريــد منــك أن تتخيــل أن كل شــخص هــو صديــق 

مقــرب لــك أو أحــد أفــراد أرستــك. حاملــا أقــرأ املثــال، ســنمي بعــض الوقــت يف التحــدث عــن كيفيــة مســاعدته للتعامــل مــع 

مشــكالته باســتخدام أي مــن االســرتاتيجيات التــي تعلّمتهــا. (اقــرأ املثــال األول يف امللحــق و).

هل ميكنك تقديم بعض االقرتاحات لالسرتاتيجيات التي تعلّمتها والتي قد تكون مفيدة لهم؟

4. التطلّع نحو املستقبل )15 دقيقة(

األهداف:

مساعدة العميل عى االعداد للمستقبل.	 

مساعدة العميل عى مراجعة األهداف التي مل تتحقق أو املشكالت التي مل تتحسن يف "املعالجة املطورة للمشكالت".	 

مساعدة العميل عى التفكر مبا هي الطرق التي يود من خاللها االستمرار بالتحسن (عى سبيل املثال: قم بتسمية أهداف جديدة)	 

ــق  ــا لتحق ــي تعلّمته ــرتاتيجيات الت ــة االس ــتمرارك مبارس ــة اس ــن كيفي ــدث ع ــت يف التح ــض الوق ــي بع ــام أود أن أق  يف الخت

ــة تــود أن تتعامــل معهــا عــى املــدى القصــر باســتخدام أي مــن  بعــض األهــداف التــي لديــك. هــل توجــد أيــة مشــكالت حاليّ

ــرتاتيجيات؟ االس
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إذا كان لــدى العميــل مشــكلة يف التعــرف عــى أي مــن األهــداف أو املشــكالت التــي يــود التعامــل معهــا، ميكنــك االشــارة إىل القامئــة األساســية ملشــكالته مــن 

التقييــم.

ــدء بحــّل املشــكلة أو الحــد منهــا؟ متــى ميكنــك أن  ــه للب ــام ب ــك القي ــد التفكــر بهــذه املشــكلة، مــا هــو أول يشء ميكن  إذاً عن

تفعــل هــذا؟

ساعد العميل عى تطوير خطة عمل – وهذا يعني: ما الذي ميكنه أن يبدأ بفعله لالستمرار بتحسن رفاهه أو معالجة مشكالته.

5. إنهاء الجلسة و"املعالجة املطورة للمشكالت" )10 دقائق(

إلنهــاء الجلســة، قــم بشــكر العميــل وتهنئتــه مــرة أخــرى. متنــى لــه الحــظ يف تعافيــه وذكّــره بــأن يســتمر بالعمــل عــى االســرتاتيجيات. ننصــح أن ترتــب ملتابعــة 

العميــل بعــد عــدة أشــهر للتحقــق مــن تقدمــه. قــد يكــون مــن املفيــد أن نتحقــق يف هــذه اللحظــة فيــا إذا كان العميــل يخطــط لالنتقــال إىل مــكان آخــر أو 

الخــروج مــن املنطقــة.

ماذا لو مل يتحسن العميل يف نهاية التدخل؟

 ينبغــي أن تناقــش تقــدم العميــل مــع مرشفــك. إن قــررّت أنــت ومرشفــك أن العميــل مل يتحســن بشــكل كاِف بحلــول الجلســة الخامســة (مثــال: هنــاك تغــّر 

طفيــف أو ال تغــّر يف مشــكالته العاطفيــة مثــل املــزاج، أو القلــق، أو الضغــط النفــي)، توجــد عــدة خيــارات مدرجــة أدنــاه ألخذهــا يف االعتبــار. قــد تقــرّران هــذا 

إمــا (أ) بــن الجلســتن الرابعــة والخامســة أو (ب) بعــد أن تكــون قــد قابلــت العميــل يف الجلســة الخامســة.

1- بنــاء عــى املناقشــات مــع مرشفــك، ميكنــك تشــجيع العميــل عــى االســتمرار مبارســة اســرتاتيجيات "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" بشــكل مســتقل وترتــب 

ملتابعتــه يف وقــت محــدد يف املســتقبل.(مثال: بعــد ثالثــة أشــهر مــن الجلســة الخامســة). ويُنصــح بهــذا إذا كان مســتوى الضيــق ليــس شــديداً وليــس لديــه أفــكار 

انتحاريــة.

2- بنــاء عــى النقــاش مــع مرشفــك، ميكــن أن تُحيــل العميــل إىل اختصــايص صحــة (نفســية) للتقييــم والرعايــة. يُنصــح بذلــك للعمــالء الذيــن لديهــم ضيــق شــديد 

أو أفــكار أو خطــط لالنتحــار يف نهايــة "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" أو يف تقييــم املتابعــة بعــد ثالثــة أشــهر. كــا يُنصــح بذلــك أيضــاً إذا كان العميــل قــد اشــرتك 

بشــكل جيــد يف "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" لكــن مل يحــدث تغــر كبــر يف الضيــق الــذي يعانيــه.

3- بنــاء عــى النقــاش مــع مرشفــك، ميكنكــا أن تقدمــا جلســات إضافيــة مــن "املعالجــة املطــورة للمشــكالت" باســتخدام نفــس االســرتاتيجيات. عــى ســبيل املثــال، 

ميكــن أن يســتفيد مــن هــذا الخيــار عميــل اســتغرق وقتــاً أطــول للشــعور بالراحــة والوثــوق بــك كمقــدم مســاعدة لكنــه بــدأ يُظهــر تحســناً يف جلســات الحقــة.
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