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شكر وتقدير
تــم تطويــر العــاج بيــن الشــخصي مــن قبــل جيرالــد ل .كليرمــان وميرنــا م .وايســمان (أنظــر الملحــق  1لإلطــاع علــى المصــادر
والمراجــع الرئيســية حــول أصــول العــاج بيــن الشــخصي وتطبيقاتــه داخــل المجموعــات ،بمــا فــي ذلــك كتــاب حــول مجموعــة العــاج
بيــن الشــخصي الــذي يتطــرق الــى اضطرابــات األكل بشــكل خــاص).
يســتخدم الدليــل الحالــي مصطلــح عــاج بيــن شــخصي ( )IPTلتوضيــح أن الدليــل المذكــور يمكــن اســتخدامه مــن قبــل مجموعــة مــن
المتخصصيــن وغيــر المتخصصيــن ،بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان حيــث «العــاج النفســي» هــو مصطلــح منظــم .تعتبــر منظمــة الصحــة
العالميــة كل مــن «العــاج بيــن الشــخصي النفســي» و «عــاج نفســي بيــن شــخصي» علــى أنهمــا مصطلحــان متماثــان ويُســتخدم
اإلختصــار ذاتــه لكليهمــا (.)IPT
تــم إعــداد الدليــل الحالــي لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن قبــل لينــا فيرديلــي ،وكاثليــن كلوغيرتــي ،وميرنــا م .ويســمان ،وكلّيــة المعلميــن-
جامعــة كولومبيــا ،وكلّيــة كولومبيــا لألطبــاء والجراحيــن ،وكلّيــة ميلمــان للصحــة العامــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .يغطــي هــذا
الدليــل :بروتوكــول مــن  8جلســات مماثلــة لـــعالج بيــن شــخصي جماعــي الــذي تــم تكييفــه لمجموعــة فــي أوغنــدا ( .)IPT- G-Uتألــف
البروتوكــول فــي أوغنــدا مــن  16جلســة وقامــت بإعدادهــا كاثليــن كلوغيرتــي ولينــا فيرديلــي وميرنــا م .ويســمان .وقــد تــم إختبــار تلــك
البروتوكــوالت بنجــاح بيــن عــدد مــن األشــخاص البالغيــن فــي تجربــة خاضعــة للمراقبــة تســتخدم عينــات عشــوائية مــن خــال برامــج
منظمــة الرؤيــة العالميــة فــي أوغنــدا (بولتــون وآخــرون.)2003 ،
قــام بتحريــر الدليــل الحالــي مــارك فــان أوميــرن وكينيــث كارســويل ،تحــت إشــراف شــيخار ساكســينا (دائــرة اإلضطرابــات النفســية
والعصبيــة واســتخدام المــواد ،فــي منظمــة الصحــة العالميــة).
خضــع هــذا الدليــل للمراجعــة مــن قبــل نيرجــا تشــوداري (مومبــاي ،الهنــد) كاتــي داوســون (جامعــة نيــو ســاوث ويلــز فــي أســتراليا)
كابوتشــينيه دو فوشــيه (منظمــة الصحــة العالميــة فــي غينيــا) ديفــورا كيســتيل (اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدان
اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ) ،جــون ماركوفيتــش (جامعــة كولومبيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة) ،شــون مايبيــري (منظمــة ســترونغ ماينــدس،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة) ،لينكولــن ندوغونــي (أوبــن ســبايس ،نيروبــي ،كينيــا) ،بــوال رافيتــز (جامعــة تورنتــو ،كنــدا)،
كاســي ريدليتــش (منظمــة الصحــة العالميــة ،أوكرانيــا) ،خالــد ســعيد (منظمــة الصحــة العالميــة ،المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط،
مصــر) ،أليســون شــافر (منظمــة الرؤيــة العالميــة الدوليــة ،أســتراليا) ،يوتــارو ســيتويا (منظمــة الصحــة العالميــة ،فيجــي)،
هولــي شــوارتز (جامعــة بيتســبرغ ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة) ،مارتــن فاندنديــك (منظمــة الصحــة العالميــة ،بنغالديــش)،
نانــا ويدمــان (االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،الدانمــرك) وإنــكا فايســبكر (الهيئــة الطبيــة الدوليــة،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة).
وتعــرب منظمــة الصحــة العالميــة عــن امتنانهــا للدعــم والمســاهمة الــذي قدمتــه أوفيليــا ريانــو (دعــم إداري) وديفيــد ويلســون (تحريــر
النــصّ ) وجولــي ســميث (رســومات للغــاف) وأليســاندرو مانوشــي (للتصميــم الجرافيكــي والتخطيــط).
وقــد تــم تعديــل الملحقيــن  5و  9مــن األدوات القائمــة بــإذن مــن المؤلفيــن األصلييــن لــأدوات .ويســتند الملحــق  5و 6و 8و 9علــى
مســاهمات لينــا فيرديلــي ،وكليــة المعلميــن فــي جامعــة كولومبيــا .2014 ،وأمــا الملحــق ( 7قوائــم المهــام الخاصــة للمشــرفين والميســيرين
فــي مجموعــة عــاج بيــن شــخصي جماعــي) فيعتمــد علــى القائمــة المرجعيــة إلستشــارات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي للمراهقيــن
المصابيــن باإلكتئــاب ( )IPT-Aالتــي قامــت بإعدادهــا لــورا موفســون ،وكايثليــن كلوغيرتــي ،وجامــي يونــغ ،ولينــا فيرديلــي ،ومعهــد
نيويــورك للطــب النفســي ،وكليــة األطبــاء والجراحيــن بجامعــة كولومبيــا.2004 ،
2

شكر وتقدير ،تمهيد

تمهيد
اإلكتئــاب حالــة صحيــة خطيــرة يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان الــى العجــز ،فض ـاً عــن كونــه أحــد األســباب الرئيســية لالنتحــار فــي
جميــع أنحــاء العالــم .لذلــك كان ال بــد لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن تســليط الضــوء علــى عــاج اإلكتئــاب واإلضطرابــات النفســية
الشــديدة األخــرى واعتبــاره مؤشــراً لرصــد تطبيــق خطــة عملهــا الشــاملة الخاصــة بالصحــة النفســية فــي الفتــرة  .2020-2013وكانــت
جمعيــة الصحــة العالميــة السادســة والســتون ،التــي تضـ ّم وزراء صحــة  194دولــة عضــو فــي منظمــة الصحــة العالميــة ،قــد أقــرت تلــك
الخطــة .كذلــك تــم اإلتفــاق علــى أن يكــون االكتئــاب موضــوع حملــة يــوم الصحــة العالمــي لعــام .2017
فــي ســبعينات القــرن العشــرين ،طــوّ ر د .جيرالــد ل .كليرمــان ود .ميرنــا م .ويســمان عــاج بيــن شــخصي كخيــار عالجــي لالكتئــاب
مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال الصّحــة النفســية .وقــد تــم تعديلــه ليناســب اإلضطرابــات المختلفــة ،والفئــات العمريــة المتفاوتــة،
والمجتمعــات المتنوعــة ،واألوســاط الطبيــة المتباينــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد ثبتــت فعاليــة هــذا العــاج فــي العديــد مــن التجــارب
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الســريرية فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والمتوســط والمنخفــض علــى حــد ســواء ،بإســتخدام المقاربــات الجماعيــة والفرديــة.

يُعــ ِّدل هــذا الدليــل «العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لالكتئــاب» بهــدف إســتخدامه فــي  8جلســات ،وهــو يشــكل نموذجــا ً مبسّــطا ً
للميســرين الــذي لــم يتلقــوا ،علــى األرجــح ،تدريبـا ً ســابقا ً حــول الصحّ ــة النفســية .يســتخدم الدليــل الحالــي مصطلــح عــاج بيــن شــخصي
جماعــي للمســاعدة علــى نشــر وتوضيــح إمكانيــة إســتخدام عــاج بيــن شــخصي جماعــي مــن قبــل غيــر المتخصصيــن فــي ظــ ّل
اإلشــراف ،بمــا فــي ذلــك البلــدان حيــث «العــاج النفســي» هــو مصطلــح منظــم  .تعتبــر منظمــة الصحــة العالميــة كل مــن «العــاج بيــن
الشــخصي النفســي» و «عــاج بيــن شــخصي» علــى أنهمــا مصطلحــان متماثــان ويرتبطــان بثقافــة علميــة واحــدة .ويُســتخدم اإلختصــار
ذاتــه لكليهمــا ( )IPTويــدالّن علــى التدخــل نفســه.
وقــد أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــراً دليــل برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية ( )mhGAPللبلــدان ذات الدخــل
المنخفــض والمتوســط بهــدف تعميــم خدمــات رعايــة االضطرابــات النفســية والعصبيــة وهــو يركــز علــى عــدد محــدد مــن الحــاالت،
واالكتئــاب واحــدة منهــا .يشــمل هــذا الدليــل خيــارات الخــط األول لعــاج االكتئــاب الدوائــي وغيــر الدوائــي ،بمــا فــي ذلــك عــاج بيــن
شــخصي جماعــي لالكتئــاب فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة مــن قبــل فريــق عمــل غيــر متخصــص فــي ظـ ّل اإلشــراف مــع إتاحــة الوقــت
الكافــي للتدخــل .وفــي حــال عــدم توفــر ذلــك يمكــن أن يلجــأ مقدمــو الرعايــة الصحيــة غيــر المتخصصيــن إلــى عــاج بيــن شــخصي فــي
األوســاط المجتمعيــة فــي إطــار الخدمــات اإلجتماعيــة أو مــن خــال الرعايــة المتخصصــة للصحــة النفســية.
يســرنا إصــدار هــذا الدليــل وندعــو الجهــات المعنيــة كافــة إلــى توفيــر عــاج بيــن شــخصي لضمــان حصــول األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن اإلكتئــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى هــذا العــاج القائــم علــى البراهيــن.
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الفصل األول
مقدمة
 1.1برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية والعالج بين الشخصي الجماعي
يعتبــر دليــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لالكتئــاب مك ّم ـاً لدليــل تدخــات برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحّ ــة النفســية (منظمــة
الصحــة العالميــة .)2016 ،وهــو يتضمــن إرشــادات حــول التدخــات المســتندة الــى البراهيــن إلدارة عــدد مــن حــاالت اإلضطرابــات
النفســية والعصبيــة وإســتخدام المــواد المخــدرة ،كجــزء مــن برنامــج عمــل رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية التابــع لمنظمــة الصحــة
العالميــة والــذي يهــدف إلــى توفيــر الرعايــة لهــذه الحــاالت علــى نطــاق أوســع.
ويهــدف برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية الــى توفيــر العــاج للحــاالت المرضيــة ذات األولويــة مثــل اضطــراب االكتئــاب
المتوســط إلــى الشــديد .ویوصــي دليــل تدخــات برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحّ ــة النفســية بالتدخــات النفســیة لمعالجــة هــذا االضطــراب
دون ان يعطــي تفاصيــل كافيــة عــن ماهيتهــا أو کیفیــة تنفیذھــا .والغــرض مــن هــذا الدليــل هــو تقديــم تعليمــات مفصلــة عــن العــاج
بيــن الشــخصي الجماعــي ،الــذي يعـ ّد واحــداً مــن عالجــات الخــط األول النفســية فــي برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية لعــاج
اضطــراب االكتئــاب المتوســط إلــى الشــديد.
فــي العــام  ،2015وافقــت لجنــة تطويــر المبــادئ التوجيهيــة المســتقلة التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة علــى التوصيــة التاليــة إلدارة
إضطــراب اإلكتئــاب المتوســط إلــى الشــديد:
كخط عالج أول ،يقوم مقدمو الرعاية الصحية باختيار العالجات النفسية [مثل التنشيط السلوكي ،والعالج المعرفي السلوكي
( ،)CBTوالعالج بين الشخصي الجماعي أو األدوية المضادة لالكتئاب المانعة إلعادة امتصاص السيروتين االنتقائية
( )SSRIsومضادات اكتئاب ثالثية الحلقات ( ،])TCAsمع األخذ في االعتبار اآلثار الضارة المحتملة المرتبطة باألدوية
المضادة لالكتئاب ،والقدرة على تقديم أي من هذه التدخالت (توافر الخبرة ،و  /أو توافر العالج) والتفضيالت الفردية...
وتشمل أشكال العالج (النفسي) المختلفة ،العالجات النفسية الفردية و/أو الجماعية التي يقدمها المتخصصون أو معالجون غير
متخصصون في ظ ّل اإلشراف (منظمة الصحة العالمية.)2015 ،
كمــا توصــي منظمــة الصحــة العالميــة ( )2015باعتمــاد التدخــات النفســية المســتندة علــى البراهيــن مثــل العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي والعــاج المعرفــي الســلوكي كخــط عــاج أول للنســاء الحوامــل والمرضعــات اللواتــي يعانيــن مــن إضطــراب اإلكتئــاب
المتوســط وللبالغيــن الذيــن يعانــون مــن إضطــراب اإلكتئــاب الخفيــف .يُنصــح بتجنــب األدويــة المضــادة لإلكتئــاب متــى أمكــن لهات ْيــن
المجموعت ْيــن .لذلــك ولألســباب التــي ســبق ذكرهــا مــن الضــروري توفيــر العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي والعــاج المعرفــي الســلوكي
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
يقـدّم هــذا الدليــل توجيهــات بشــأن إســتخدام العــاج بيــن الشــخصي فــي إطــار مجموعــة ،والــذي يمكــن أن يكــون فــي كثيــر مــن الســياقات
أكثــر جــدوى مــن العــاج بيــن الشــخصي علــى أســاس فــردي .يســتخدم دليــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لغــة بســيطة .وتماشــيا ً
مــع هــذا الهــدف ،يســتخدم  -مــن اآلن فصاعــداً  -مصطلــح اإلكتئــاب بــدالً مــن اضطــراب االكتئــاب المتوســط .ويصــف الدليــل تماريــن
عمليــة فرديــة وجماعيــة لمســاعدة األشــخاص علــى فهــم المشــكالت التــي تســهم فــي إكتئابهــم وإيجــاد الطــرق إلدارتهــا بفعاليــة أكبــر.
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 ٢.١اإلكتئاب والعالج بين الشخصي الجماعي
 1.2.1ما هو اإلكتئاب؟
اإلكتئــاب هــو إضطــراب نفســي شــائع ،ينطــوي علــى الشــعور بالحــزن المســتمر أو فقــدان اإلهتمــام أو الرغبــة مصحوب ـا ً بعــدد مــن
األعــراض التاليــة :إضطــراب النــوم أو إضطــراب الشــهية ،الشــعور بالذنــب وعــدم الجــدارة ،اإلحســاس بالتعــب ،انخفــاض مســتوى
التركيــز ،صعوبــات فــي إتخــاذ القــرارات ،االهتيــاج ،ســرعة التملمــل ،الحديــث والتحــرك ببــطء أكثــر مــن المعتــاد ،اليــأس ،أفــكار وأفعــال
انتحاريــة .يواجــه الشــخص المصــاب باإلكتئــاب صعوبــة كبيــرة فــي القيــام باألعمــال اليوميــة (مثـاً ،فــي المنــزل أو المدرســة أو العمــل).
يمكــن أن تســتمر حالــة اإلكتئــاب فتــرة زمنيــة طويلــة أو تأتــي وتذهــب علــى فتــرات مختلفــة مــن الزمــن.
يختلــف اإلكتئــاب عــن التقلبــات المزاجيــة المعتــادة وردود الفعــل العاطفيــة قصيــرة األجــل علــى تحديــات الحيــاة اليوميــة .قــد يتحــول
االكتئــاب إلــى حالــة صحيــة خطيــرة ،خاصــة إذا اســتمر فتــرة طويلــة ،ومعــه تســتمر معانــاة الشــخص المتضــرر ويتأثــر أداءه فــي

العمــل أو المدرســة أو األســرة والمجتمــع .يمكــن أن يــؤدي اإلكتئــاب إلــى اإلنتحــار .ومــع ذلــك ،يجــب التأكيــد علــى التالــي :يمكــن عــاج
اإلكتئــاب.

 ٢.2.١لماذا يعتبر اإلكتئاب مشكلة خطيرة؟
اإلكتئــاب مشــكلة شــائعة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،يصــاب بــه أكثــر مــن  350مليــون شــخص حــول العالــم .هــو حالــة تؤثــر فــي العقــل
والجســم إضافــة الــى أداء الشــخص .مثـاً يؤثــر اإلكتئــاب فــي كيفيــة إهتمــام األشــخاص بأنفســهم وبأســرهم وتصرفهــم فــي مجتمعاتهــم
المحليــة .يجعــل اإلكتئــاب العمــل المعتــاد والحيــاة األســرية صعبــة للغايــة ،ويؤثــر فــي ك ّل مــن الشــخص المصــاب واألشــخاص مــن
حولــه .وبمــا أن اإلكتئــاب يبــدأ غالبـا ً فــي ســنّ مبكــرة لــدى األفــراد ،يمكــن أن يؤثــر فيهــم فــي ذروة ســنواتهم األكثــر إنتاجيــة .ولمــا كان
اإلكتئــاب شــائعا ً ومتكــرراً ومســببا ً كبيــراً لإلعاقــة ،فمــن الضــروري زيــادة الوعــي وتوفيــر ســبل إلدارتــه بفعاليــة.

 ٣.2.١توفيــر العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي ســياق الخدمــات الصحيــة واإلجتماعيــة للحــد مــن
اإلكتئــاب
يمكن توفير العالج بين الشخصي الجماعي ضمن الخدمات الصحية المتنوعة ،مثأل:
•فــي المجتمــع .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن للعامليــن الصحييــن المجتمعييــن توفيرهــا فــي ظـ ّل اإلشــراف المناســب فــي المراكــز
أو المناطــق المجتمعيــة.
•ضمــن خدمــات الرعايــة الصحيــة غيــر المتخصصــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن تواجدهــا إلــى جانــب دليــل التدخــل حــول
برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة ،حيــث يمكــن أن يختــار األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن اإلكتئــاب بيــن مضــادات اإلكتئــاب أو اإلنضمــام إلــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي أو كالهمــا .كذلــك يمكــن
أن يتوفــر العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي مــن قبــل ممرضــات فــي ظ ـ ّل اإلشــراف المناســب أو بواســطة فريــق متخصــص
بالعمــل النفســي-االجتماعي فــي المركــز.
•ضمــن خدمــات الصحــة النفســية المتخصصــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يتواجــد العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي
مراكــز الصحــة النفســية المجتمعيــة ،ووحــدات الصحّ ــة النفســية فــي المستشــفيات العامــة ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة النفســية
مــن المســتوى الثالــث.
•أو كخدمــة قائمــة بذاتهــا مــن قبــل منظمــة غيــر حكوميــة متخصصــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن تتلقــى منظمــة غيــر حكوميــة
متخصصــة فــي العــاج النفســي اإلحــاالت ذات الصلــة بالعــاج بيــن الشــخصي الجماعــي مــن مراكــز الخدمــات الصحيــة األوليــة
التــي تنفــذ برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية.
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كمــا يمكــن تقديــم العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي خــارج مرافــق الخدمــات الصحيــة  -مــن خــال الخدمــات اإلجتماعيــة علــى ســبيل
المثــال .وبصــرف النظــر عــن مــكان العــاج ،ال ب ـ ّد مــن مراعــاة النقــاط التاليــة:
•إعتمــاد نظــام ف ّعــال لتحديــد األشــخاص المصابيــن باإلكتئــاب الذيــن قــد يرغبــون فــي اإلنضمــام إلــی العــاج بيــن شــخصي
واســتبعاد األشــخاص الذیــن ال يناســبهم هــذا العــاج (مثـاً المصابيــن بالذهــان واألشــخاص الذيــن يخططــون إلنهــاء حياتهــم فــي
المســتقبل القريــب – راجــع الملحقــات  2و.)3
•إمكانيــة إحالــة األشــخاص الذیــن ال يناســبهم العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ،كذلــك الذيــن يُعتبــر هــذا النــوع مــن العــاج غيــر
كاف بالنســبة لحالتهــم( .مثـاً ،المصابــون باإلكتئــاب الذيــن لــم يتحســنوا بعــد العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي).
•عدم اإلكتفاء بتدريب الميسّرين في العالج بين الشخصي الجماعي بل اإلشراف عليهم أيضا ً بعد اإلنتهاء من التدريب.
•الحفــاظ علــى الســرية .علــى ســبيل المثــال ،الحفــاظ علــى ســرية وأمــن الســجالت ذات الصلــة بهويــة أفــراد المجموعــة وجــدول
تقييــم درجــة اإلكتئــاب لديهــم ( مثـاً ،اإلحتفــاظ بهــا فــي درج مقفــل).

 ٤.2.١لمن تم اعداد دليل العالج بين الشخصي الجماعي؟
تــم إعــداد دليــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لالكتئــاب الســتعماله مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن األشــخاص غيــر المتخصصيــن
المدربيــن فــي ظــل اإلشــراف ،مــن عامليــن اجتماعييــن مؤهلهــم التعليمــي ال يزيــد عــن  10ســنوات إلــى حملــة الشــهادات الجامعيــة
المتنوعــة (مثــل الممرضــات وحملــة الشــهادات فــي العلــوم اإلجتماعيــة أو الســلوكية) الذيــن لــم يحصلــوا علــى تدريــب رســمي علــى
االستشــارات أو الصحــة النفســية .وال يتطلــب اســتخدام هــذا الدليــل أي معرفــة أو خبــرة ســابقة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة النفســية،
ولكنــه يتطلــب تلقــي التدريــب واإلشــراف ،فضــا عــن فهــم االكتئــاب.
وعلــى الرغــم مــن إعــداد هــذا الدليــل لمقدمــي الرعايــة غيــر المتخصصيــن ،ســوف يســتفيد أيضـا ً المتخصصــون فــي الرعايــة الصحيــة
النفســية (مثــل األطبــاء النفســيين وعلمــاء النفــس والمرشــدين والعامليــن اإلجتماعييــن وممرضــات الصحــة النفســية) مــن تلقــي التدريــب
واإلشــراف فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.

 ٣.١عناصر وبنية العالج بين الشخصي الجماعي
 1.3.1المجاالت اإلشكالية األربعة في العالج بين الشخصي الجماعي
تقضــي الفكــرة األساســية مــن العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي بوجــود عالقــة (رابــط) بيــن مــزاج الشــخص وعالقاتــه الشــخصية .غالبـا ً
مــا تكــون الصعوبــات فــي العالقــات الشــخصية مســببا ً لالكتئــاب .يحـدّد العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي أربــع فئــات مــن الصعوبــات
الشــخصية التــي ترتبــط ببدايــة اإلكتئــاب وإســتمراره علــى أنهــا المجــاالت اإلشــكالية فــي العالقــات الشــخصية :األســى ،والخــاف،
وتغيــرات الحيــاة ،والوحــدة  /العزلــة اإلجتماعيــة .ليــس مــن الضــروري أن يصــاب باإلكتئــاب كل شــخص يواجــه المشــكالت .لكــن
تشــير دراســات مطوّ لــة حــول تأثيــر أحــداث الحيــاة علــى الصحــة ،أن هــذه المجــاالت اإلشــكالية تســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة فــرص
إصابــة الشــخص باإلكتئــاب.
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 .1األسى
وفاة شخص عزيز (مثالً ،وفاة طفل أو زوج أو والد أو أحد أفراد األسرة اآلخرين).
تبــدأ أعــراض اإلكتئــاب عنــد وفــاة شــخص عزيــز ،أو شــخص لعــب دوراً هامـا ً فــي حيــاة الشــخص المعنــي ،أو بعــد وقــت قصيــر مــن
ذلــك .وقــد تكــون العالقــة التــي جمعتهمــا قــد واجهــت بعــض الصعوبــات أو التحديــات فــي الماضــي .فــي حــاالت األســى الطبيعــي،
تختفــي عــاد ًة ردود فعــل األســى التــي قــد تبــدو وكأنهــا أعــراض اإلكتئــاب خــال أشــهر قليلــة 2.وعلــى الرغــم مــن أن الشــخص يحتــاج
إلــى دعــم أفــراد األســرة و  /أو المجتمــع فــي حالــة األســى الطبيعــي ،إال أنــه ال يحتــاج إلــى عــاج بيــن شــخصي جماعــي فــي تلــك
الحــاالت .ومــع ذلــك ،إذا اســتمرت تلــك األعــراض وأثــرت علــى قــدرة الشــخص الوظيفيــة ،يكــون الشــخص فــي هــذه الحالــة مصاب ـا ً
باإلكتئــاب  ،وبالتالــي سيســتفيد مــن العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.

فــي حالــة األســى ،يهــدف العــاج إلــى مســاعدة الشــخص علــى الحــداد لفقــدان الشــخص المحبوب/العزيــز عليــه وإيجــاد أنشــطة أخــرى
وأدوار إجتماعيــة وأشــخاص لمســاعدته علــى جعــل حياتــه أفضــل.
 .2الخالف

3

الخالف مع شخص في دائرته االجتماعية
قــد يتنــازع األشــخاص المعنيــون علنـا ً أو قــد ال يعترفــون بوجــود خــاف ،مهمــا كانــت أهميتــه .علــى ســبيل المثــال ،زوج يرغــب بالمزيــد
مــن األطفــال ولكــن زوجتــه ترفــض ذلــك ،أو أحــد الجيــران يقــوم بالســرقة ولكــن الضحيــة ال يمكنــه إثبــات األمــر ،أو ربّ عمــل يمنــح
وظيفــة أفضــل لشــخص آخــر التحــق مؤخــراً بالعمــل ويعتبــر الشــخص المعنــي هــذا التصــرف غيــر عــادل.
يمكــن أن ترتبــط أعــراض إكتئــاب الشــخص بالخــاف المســتمر مــع شــخص ذات أهميــة فــي حياتــه .وعــادة مــا يتعلــق الخــاف بتوقعــات
مختلفــة ومشــكالت فــي التواصــل بيــن الشــخص والطــرف اآلخــر والشــك فــي إمكانيــة ح ـ ّل الخــاف .يكــون الخــاف واضحــا عندمــا
يتجــادل األشــخاص علنـاً ،أو مخفيــا ،عندمــا ال يتجادلــون علنـا ً ويتعاملــون مــع بعضهــم ببــرودة.

فــي حالــة الخــاف ،يهــدف العــاج إلــى مســاعدة الشــخص علــى معرفــة مــا يريــده هــو ومــا يريــده الطــرف اآلخــر ومعرفــة توقعاتهمــا
إضافــة الــى تطويــر مهــارات جديــدة للتواصــل الفعــال مــع الطــرف اآلخــر فضــا عــن ممارســة هــذه المهــارات وحشــد األشــخاص الذيــن
يمكنهــم المســاعدة فــي التوصــل إلــى حـ ّل الخــاف.
 .3تغيرات الحياة
التغيرات في حياة الشخص أو توقع التغيير ،السلبي أو حتى اإليجابي التي تؤثر في العالقات الشخصية.
هــذه بعــض األمثلــة عــن تغيــرات الحيــاة :زواج امــرأة وإنتقالهــا إلــى منــزل جديــد ،أو رغبــة الــزوج فــي اإلنفصــال ،أو معرفــة الشــخص
بأنــه مصــاب بمــرض خطيــر ،أو رعايــة شــخص يحتضــر ،أو اإلبتعــاد عــن األســرة ،أو التقاعــد ،أو الــزواج ،أو الــوالدة ،أو الفقــر بعــد
وفــاة معيــل األســرة ،أو اإلنفصــال أو الرفــض مــن قبــل الحبيــب أو أن يصبــح المــرء الجئ ـاً .يمكــن أن تشــمل تغيــرات الحيــاة حــاالت
مزمنــة مثــل الفقــر ،عندمــا يصبــح وضــع الشــخص أســوأ بســبب الظــروف أو عــدم تحســن تلــك الظــروف رغــم آمالــه.

2

تختلــف الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة للحــداد مــن ثقافــة إلــى أخــرى ،ولكــن فــي معظــم الثقافــات تســتمر هــذه الفتــرة لمــدة  6أشــهرعلى األقــل .خــال تلــك الفتــرة ،قــد ال
يحتــاج الشــخص إلــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .ومــع ذلــك ،فــي بعــض الحــاالت يمكــن أن يختبــر الشــخص أعراضـا ً حــادة مــن اإلكتئــاب (علــى ســبيل المثــال،
أفــكار اإلنتحــار ،والشــعور بالذنــب ،وعــدم الجــدارة ،وتباطــؤ الــكالم والحركــة) بعــد فتــرة وجيــزة مــن الفاجعــة .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،إستشــر المشــرف لتحديــد مــا
إذا كان الشــخص يعانــي مــن االكتئــاب ويمكــن أن يســتفيد مــن عــاج بيــن شــخصي جماعــي.

3

يستخدم مصطلح “النزاع” و”الخالف” بالتبادل في هذا الدليل.
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العالج بين الشخصي الجماعي لالكتئاب

فــي هــذا المجــال اإلشــكالي ،تظهــر أعــراض اإلكتئــاب عنــد حــدوث تغيــرات الحيــاة التــي تؤثــر فــي دور الشــخص وعالقاتــه الشــخصية
فــي الحيــاة ،حيــث يواجــه الشــخص صعوبــة فــي إدارة الوضــع وال يشــعر بأنــه مســتعد لمــا حــدث أو ســيحدث.

فــي حالــة تغيــرات الحيــاة  ،يهــدف العــاج إلــى مســاعدة الشــخص علــى اإلعتــراف باإلحســاس بمشــاعر الحــزن والغضــب ،واإلرتبــاك،
واحســاس بعــدم القــدرة علــى التغييــر .ودراســة النقــاط اإليجابيــة فــي التغييــر ومعناهــا وامكانيــة تطويرهــا؛ وتعلّــم المهــارات الالزمــة
إلدارة التغييــر؛ وإلبحــث عــن الدعــم لجعــل التغييــر أســهل.

 .4الوحدة  /العزلة اإلجتماعية
المطول بالوحدة والملل و  /أو البعد العاطفي عن اآلخرين.
الشعور
ّ
يعانــي الشــخص مــن تاريــخ مــن المشــكالت فــي بــدء العالقــات مــع األصدقــاء واألقــارب وغيرهــم والحفــاظ عليهــا .يخالــج الشــخص
شــعور بالوحــدة واإلنفصــال عــن اآلخريــن .علــى الرغــم مــن أن هــذه المشــاعر طويلــة األجــل ،إال أنهــا تــزداد ســوءاً بعــد ظهــور مشــكلة
أخــرى (مثــل اإلنتقــال إلــى بلــدة مختلفــة لإللتحــاق بوظيفــة جديــدة ،أو وفــاة صديــق أو قريــب كان يلعــب دوراً أساســيا فــي الجمــع بيــن
النــاس إجتماعيـاً).

فــي حالــة الوحــدة  /العزلــة اإلجتماعيــة ،يهــدف العــاج إلــى مســاعدة الشــخص علــى تحديــد أســباب الوحــدة وتقديــم التوجيــه لــه لتكويــن
صداقــات مــن خــال تعلــم كيفيــة بــدء الصداقــات والحفــاظ عليهــا.

 ٢.3.١المجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي والعالج بين الشخصي الجماعي
واحــدة أو أكثــر مــن هــذه المجــاالت اإلشــكالية األربــع تتســبب عــادة فــي اإلكتئــاب واســتمراره .وبمــا أن العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي ،كمــا هــو موضــح فــي هــذا الدليــل ،هــو عبــارة عــن تدخــل قصيــر ( 8جلســات) ،فــا يوجــد وقــت كاف ســوى للتركيــز علــى
واحــدة أو إثنتيــن مــن المجــاالت اإلشــكالية فــي العالقــات الشــخصية التــي تســببت بحالــة اإلكتئــاب الحاليــة ،حتــى إن وجــد أكثــر مــن
مجاليــن إشــكاليين ( .)2مــع ذلــك ،ال يــزال التركيــز علــى عــدد محــدود مــن المجــاالت اإلشــكالية يعتبــر مفيــداً جــداً للشــخص.
فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي يقــوم المي ّســرون بمســاعدة أعضــاء المجموعــة علــى تحديــد الصــات بيــن اإلكتئــاب ومشــكالت
الحيــاة الحاليــة ،إضافــة الــى بنــاء مهــارات التواصــل والمهــارات بيــن الشــخصية إلدارة مشــكالتهم بفعاليــة أكبــر .تعتبــر العالقــات بيــن
الشــخصية والمحادثــات داخــل المجموعــة جــزءاً مفيــداً مــن هــذه العمليــة ،ألن أعضــاء المجموعــة يتعلمــون منهــا ويحصلــون علــى
األفــكار حــول كيفيــة معالجــة مشــكالتهم .بمجــرد أن يتوصــل الشــخص إلــى فكــرة عــن كيفيــة معالجــة مشــكلة معينــة ،يتــم تشــجيعه علــى
تجربتهــا ومــن ثــم مناقشــة النتائــج فــي الجلســة التاليــة .وقــد يســاعد ذلــك الشــخص وأعضــاء المجموعــة اآلخريــن علــى طــرح أفــكار
أكثــر فائــدة.
بإختصار ،يقوم العالج بين الشخصي الجماعي بالتركيز على ما يلي:
•اإلكتئاب الحالي
•الروابط بين إكتئاب الشخص والمشكالت الحالية التي تؤثر في العالقات؛ و
•إيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذه المشكالت
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الفصل األول:
مقدمة

 ٣.3.١الهيكل التنفيذي للعالج بين الشخصي الجماعي
يضــم العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي عــاد ًة  10 - 6أعضــاء فــي كل مجموعــة وتســتغرق كل جلســة  90دقيقــة .فــي حــال وجــود أكثــر
مــن  10أشــخاص قــد تســتغرق الجلســة ســاعتين إلتاحــة الوقــت الكافــي لمختلــف أعضــاء المجموعــة للتحــدث .ومــن المناســب فــي معظــم
األوســاط اإلجتماعيــة ،وضــع الرجــال والنســاء فــي مجموعــات منفصلــة .والبـ ّد أيضـا ً مــن النظــر فــي خصائــص أخــرى (مثــل الســن
واإلثنيــة) بمــا يتناســب مــع الظــروف المتاحــة .يشــترط أن يتكلــم مي ّســر المجموعــة وجميــع األعضــاء اللغــة ذاتهــا.
يشــترط بجميــع األشــخاص المنضميــن الــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي أن يكونــوا مصابيــن باإلكتئــاب ،وان يكــون مقــدم
الرعايــة الصحيــة أو شــخص َّ
مطلــع فــي المجتمــع قــد شـ ّ
ـخص اإلكتئــاب بإســتخدام مقيــاس تقييــم اإلكتئــاب المناســب (أنظــر القســم ١.٢
لإلقتراحــات) .يعتبــر العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي غيــر مناســب لألشــخاص الذيــن يخططــون إلنهــاء حياتهــم فــي المســتقبل القريــب:
فهــم بحاجــة لمســاعدة فوريــة وأكثــر تحديــداً .أمــا الذيــن يفكــرون فــي إنهــاء حياتهــم ولكنهــم لــم يضعــوا أي خطــط أو محــاوالت مؤخــراً
لذلــك ،فبإمكانهــم المشــاركة فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي (أنظــر الملحــق  2حــول كيفيــة تحديــد ومســاعدة شــخص يخطــط إلنهــاء
حياتــه فــي المســتقبل القريــب) .كمــا انــه ال يجــوز أن ينضــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن عجــز شــديد فيمــا يتعلــق باإلضطرابــات
النفســية أو العصبيــة أو إســتخدام المــواد المخــدرة األخــرى (مثــل الذهــان أو إســاءة إســتخدام الكحــول أو المــواد أو اإلعاقــة الذهنيــة
الشــديدة أو الخــرف) إلــى هــذه المجموعــة.

 ٤.١مراحل العالج بين الشخصي الجماعي
المراحل
مرحلة ما قبل المجموعة
المرحلة األولية للمجموعة
المرحلة الوسطى للمجموعة
المرحلة الختامية للمجموعة

الجلسات
جلسة فردية مع كل عضو محتمل في المجموعة
الجلسة  ( 1الجلسة األولى للمجموعة)
الجلسات  6( 7-2جلسات للمجموعة)
الجلسة  ( 8الجلسة الختامية)

الوتيرة والمدة الزمنية المثالية
مرة 90 ،دقيقة
جلسات أسبوعية ،مدة كل منها  90دقيقة

يبيــن الدليــل ،المهــام والخطــوات التــي يجــب تنفيذهــا مــن قبــل الميسّــر فــي كل جلســة .راجــع المرفــق  7لإلطــاع علــى جلســات
المجموعــة.

مرحلة ما قبل المجموعة
يبــدأ المي ّســر بجلســة فرديــة واحــدة مــع كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة المحتمليــن لتقييــم اإلكتئــاب ،والتعــرف علــى مشــكالته الحياتيــة
وكيفيــة إرتباطهــا بحالــة اإلكتئــاب لديــه ،وإعالمــه بالمســاعدة التــي يمكــن أن يقدمهــا لــه العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ودعوتــه
لإلنضمــام إلــى المجموعــة .يشــرح المي ّســر للشــخص المعنــي مــا هــو اإلكتئــاب (بإســتخدام المفاهيــم المحليــة ذات الصلــة) ،وتأثيــره علــى
األداء وكيفيــة إرتبــاط المشــكالت بيــن الشــخصية باإلكتئــاب .إذا أعــرب الشــخص عــن رغبتــه فــي اإلنضمــام إلــى المجموعــة ،يســاعده
المي ّســر علــى وضــع أهــداف للعــاج ويــزرع فيــه األمــل والدافــع .خــال هــذه المرحلــة ،يبقــى المي ّســرون علــى إتصــال منتظــم (أســبوعياً)
مــع األشــخاص الذيــن يوافقــون علــى حضــور المجموعــة إلبالغهــم بالخطــوات التاليــة ومراقبــة حالــة اإلكتئــاب لديهــم.
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المراحل التي يمر بها العالج بين الشخصي الجماعي
تتــم المراحــل الثــاث الخاصــة بالعــاج بيــن الشــخصي الجماعــي (المرحلــة األوليــة والوســطى والختاميــة) مــن خــال جلســات أســبوعية
تســتغرق كال منهــا  90دقيقــة بقيــادة مي ّســر عــاج بيــن شــخصي جماعــي  .وإذا تعـ ّـذر عقــد اإلجتماعــات أســبوعيا ً ألســباب لوجســتية،
فيجــب اســتمرار الســعي لعقــد الجلســات الثــاث األولــى للمجموعــة أســبوعياً ،وتليهــا الجلســات المتبقيــة كل أســبوعين .مــن ناحيــة اخــرى
إذا توجّ ــب إســتكمال عمــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي أقــل مــن  8أســابيع ،يمكــن لقــاء المجموعــة مرتيــن فــي األســبوع
خــال األســبوعين األوليــن ( عقــد  4جلســات) ومــن ثــم مــرة أســبوعيا ً لباقــي الجلســات .بعــد اتمــام التعــارف بيــن األعضــاء  ،تصبــح
المجموعــة مكانـا ً لتعلــم وممارســة مهــارات العالقــات الشــخصية التــي تســاعدهم علــى التعامــل بفعاليــة أكبــر مــع مشــكالت الحيــاة .خــال
اإلجتماعــات ،يتــم تشــجيع أعضــاء المجموعــة علــى التالــي:
•التحدث عن أعراض اإلكتئاب
•التحدث عن المشكالت التي تساهم في إكتئابهم
•دعم بعضهم لآلخر
•تقديم اإلقتراحات
•ممارسة طرق جديدة للتعامل مع المشكالت
يمتلــك األعضــاء فرصــة لممارســة طــرق جديــدة للتعامــل مــع المشــكالت فــي المجموعــة أوالً ،ثــم تطبيــق مــا تعلمــوه فــي حياتهــم اليوميــة
وأخيــراً تقديــم تقريــر إلــى المجموعــة حــول كيفيــة ســير ذلــك.

 5.١المتطلبات الرئيسية والتدريب واإلشراف للميسرين لتقديم العالج بين الشخصي الجماعي
 1.5.١المتطلبات الرئيسية لميسّري العالج بين الشخصي الجماعي
الميسر بما يلي:
يجب أن يتصف
ّ
•اندفــاع كبيــر لمســاعدة اآلخريــن :قــد يكــون اندفــاع المي ّســر لمســاعدة اآلخريــن هــي الصفــة األكثــر أهميــة لديــه .ال بــد أن يكــون
المي ّســر مهت ّمــا بشــكل حقيقــي بمســاعدة اآلخريــن الذيــن يشــعرون بالضيــق نفســي أو الخــوف أو األســى الشــديد .يثــق األشــخاص
عــادة بالمي ّســرين الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعهــم الخــاص.
•مهــارات التواصــل الجيــدة :االســتماع بإهتمــام وإظهــار اإلحتــرام والفهــم لمشــاعر وتجــارب الشــخص المعنــي هــي مهــارات
تواصــل فــي غايــة األهميــة .تســاعد هــذه المهــارات الشــخص علــى الشــعور بالراحــة فــي وجــود المي ّســر والوثــوق بــه واإلعتمــاد
عليــه .بمجــرد أن يعــرف األشــخاص مــدى اهتمــام المي ّســر ألمرهــم ،يبــدؤون فــي اإلصغــاء اليــه ويكــون لكالمــه تأثيــر كبيــر
فيهــم .اإلســتماع باهتمــام إلــى المصابيــن باإلكتئــاب يمكــن أن يســاعدهم علــى التعامــل مــع الصعوبــات التــي تواجههــم .تعتبــر
مهــارات التواصــل الجيــدة ضروريــة لنجــاح العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .أنظــر القســم  ١.٦للحصــول علــى إقتراحــات
إضافيــة حــول التواصــل الجيــد.
•المهــارات التنظيميــة الجيــدة :تعتبــر هــذه المهــارات ضروريــة لتت ّبــع الحضــور ومراجعــة التقــدم المحــرز لــدى كل فــرد مــن
المجموعــة .يُنصــح المي ّســر بــأن يخصــص ملفـا ً لــكل جلســة بالمــواد المدرجــة فــي الملحقــات  .8-5بعــض تلــك المــواد خاصــة
بــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة كمــا هــو مبيــن فــي الدليــل.
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الفصل األول:
مقدمة

 2.5.١المدربون والمشرفون
يُشــترط أن يتلقــى المدربــون والمشــرفون التدريــب علــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي  ،وممارســته مــن خــال إســتكمال تدريــب 3
مجموعــات علــى األقــل تحــت اإلشــراف.
يشــترط أن يكــون المــدرب علــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي متخصصـا ً فــي الصحــة النفســية وإذا أمكــن ،أن يتمتــع بالخبــرة فــي
التدريــب المشــترك مــع مــدرب خبيــر فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.
أمــا المشــرفون علــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ،فــا يشــترط أن يتمتعــوا بخلفيــة حــول الصحــة النفســية ،إال أنــه ينصــح بشــدة
بتوافــر هــذه الخلفيــة .غالب ـا ً مــا يقــوم نفــس الشــخص بــأداء دور المــدرب والمشــرف.

 3.5.١ورش العمل التدريبية
يتوفــر جــدول ومنهــج التدريــب العــام مــع تماريــن تدريــب تشــاركية للمدربيــن عنــد الطلــب .ويجــب تصميــم كل ورشــة عمــل تدريبيــة
للميســرين وتعديلهــا وفق ـا ً للبيئــة التــي ســيتم فيهــا تنفيــذ العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ،وال ب ـ ّد مــن مراعــاة النصائــح التاليــة عنــد
تصميــم التدريــب:
•تنفيذ التدريب في مجموعات ال تتجاوز  15مشاركاً.
•تنفيذ التدريب من قبل مدربين إثنين يعمالن بالتنسيق معاً.
تشمل ورشة العمل التدريبية ما يلي:
•محاضرات موجزة لعرض المفاهيم الرئيسية المبيّنة في هذا الفصل.
• مناقشات جماعية للمفاهيم الرئيسية
• لعــب األدوار – يعتبــر عنصــرا مهمــا جــداً مــن التدريــب .ينظــم المــدرب «لعــب األدوار» لعــرض مهــارات جديــدة وطريقــة
ليتعلــم الميســر تلــك المهــارات .يعمــل المي ّســرون الذيــن يخضعــون للتدريــب بشــكل ثنائــي للتمــرن علــى المهــام المرتبطــة بــكل
جلســة .تســتغرق المحاضــرات وقتــا أقــل مقارنــة بالمناقشــات الجماعيــة ولعــب األدوار.
يمكن تنفيذ إختبار للمعرفة في نهاية التدريب (أنظر الملحق .)9
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 4.5.١اإلشراف
يعتبــر اإلشــراف مــن أهــم الجوانــب فــي تعلــم العــاج بيــن الشــخصي .فمــن الضــروري إمــكان تنظيــم اإلشــراف الكافــي ،ويمكــن تقديــم
اإلشــراف إلــى عــدد مــن المي ّســرين فــي الوقــت عينــه.
•يخضــع كل مي ّســر جديــد لإلشــراف فــي ثــاث مجموعــات كاملــة لعــاج بيــن شــخصي جماعــي كحـ ّد أدنــى (تتألــف كل واحــدة
مــن  8جلســات وتغطــي كل مراحــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي).
•تخضــع المجموعــات الثــاث هــذه إلــى اإلشــراف أســبوعيا ً أو علــى األقــل مرتيــن فــي الشــهر فــي مجموعــات صغيــرة مــن 5-4
مي ّســرين جــدد ،وتســتمر كل جلســة إشــراف لمــدة ســاعتين ( )2علــى األقــل.
•يلتقي المشرف مع كل ميسّر جديد فرديا ً لمناقشة الجلسة.
•يحضر المشرفون جلسات العالج بين الشخصي الجماعي لفهم كيفية أداء الميسيرين الجدد.
يســتمر اإلشــراف بعــد االنتهــاء مــن المجموعــات الثــاث ولكــن بوتيــرة أخــفّ (يعتمــد ذلــك علــى المــوارد) .علــى ســبيل المثــال ،يحــب
أن يقــوم اليســرون القدامــى والجــدد علــى حــد ســواء بطلــب النصيحــة مــن المشــرفين فــي حــال عــدم تحســن أحــد أعضــاء المجموعــة،
وفق ـا ً لتقييــم اإلكتئــاب األســبوعي.
نصائح إلى المشرفين على العالج بين الشخصي الجماعي:
•التأكــد مــن تقديــم العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي بالشــكل المفتــرض تقديمــه .يســتمر المي ّســرون فــي إســتعراض المبــادئ
والمهــارات الرئيســية خــال اإلشــراف .يســتعين المشــرف بقائمــة مرجعيــة لتقديــم ردود الفعــل الب ّنــاءة إلــى المي ّســرين (أنظــر
الملحــق  .)7ويفضــل المي ّســرون عــادة إســتخدام هــذه القائمــة المرجعيــة بأنفســهم للتذكيــر بالمهــام الواجــب تنفيذهــا خــال الجلســة
والتقييــم الذاتــي للمهــارات وإيجــاد طــرق لتحســينها.
•قضاء معظم الوقت في مناقشات المجموعة و سيناريوهات لعب األدوار
•السماح للميسرين بتبادل المعلومات حول الصعوبات واإلعتراف بالنجاحات
•ممارسة العصف الذهني لتمكين الميسّرين من إيجاد حلول محلية للمشكالت الصعبة وتبادل الخبرات والمالحظات
•تنظیــم لعــب أدوار مختصــرة یطلــب فيهــا المشــرفون مــن المي ّســرين لعــب ســيناريوهات مختلفــة مــن ممارســاتهم الیومیــة فــي
العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ،يليهــا نقــاش یســمح للمي ّســرين الجــدد بالتفكيــر فــي معرفتهــم ومهاراتهــم.

 6.1تكييف العالج بين الشخصي الجماعي مع السياق المحلي
تــم إعــداد هــذا اإلصــدار مــن الدليــل لإلســتخدام العالمــي مــع التركيــز علــى أوســاط البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط .تعتبــر
معظــم المبــادئ المســتخدمة عالميــة ويمكــن تكييفهــا مــع الســياق المحلــي .للحصــول علــى إذن لترجمــة أو تكييــف هــذا الدليــل حــول العالج
بيــن الشــخصي الجماعــي ،يرجــى اإلتصــال بالمكتــب اإلعالمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة (أنظــر صفحــة الغــاف الداخلــي للحصــول
علــى تفاصيــل اإلتصــال).
تعكــف منظمــة الصحــة العالميــة علــى إعــداد توجيهــات حــول التكييــف المنهجــي للتدخــات النفســية مــع الســياق المحلــي .وتنطــوي هــذه
العمليــة علــى خطــوة رئيســية تتمثــل فــي مشــاركة الدليــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين (بمــا فــي ذلــك المي ّســرون ،واألشــخاص
المصابــون باإلكتئــاب ،والخبــراء المحلييــن) والتمــاس آرائهــم مــن حيــث مالءمــة النــص وقبولــه وفهمــه .فقد يقتضــي تكييــف المصطلحات
المحليــة والرســوم التوضيحيــة واألنشــطة المســتخدمة فــي ســياق مشــكالت الصحــة النفســية .إذ يمكــن اســتبدال الكلمــات التــي يصعــب
فهمهــا أو التــي تحمــل داللــة ســلبية فــي الثقافــة المحليــة بعبــارة بديلــة ذات معنــى مماثــل.
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بالنســبة للمصطلحــات المســتخدمة فــي هــذا الدليــل ،يُنصــح بإســتخدام المصطلــح المحلــي األكثــر ســهولة وفهمـا ً وبســاطة .فمثـاً ،يمكــن
إســتبدال «عضــو المجموعــة» بالمصطلــح المقابــل المســتخدم محليـا ً «العميــل» و «الجلســة» بالمصطلــح المحلــي المقابــل «اإلجتمــاع».
وعلــى غــرار ذلــك ،يســتخدم مصطلحــي « نــزاع» و»خــاف» علــى نطــاق واســع فــي هــذا الدليــل ،ويمكــن لكلمــة واحــدة فــي العديــد
مــن اللغــات أن تغطــي هذيــن المصطلحيــن.
قــد يكــون هنــاك حاجــة أيض ـا ً لتكييــف المضمــون لدمــج العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي نظــم الرعايــة المحليــة .لقــد تــم تطويــر
وتقييــم العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي ســياق برنامــج مجتمعــي .فــي شــكله األصلــي ،كان عــدد الجلســات الفرديــة  2-1و 16
جلســة جماعيــة .أمــا فــي هــذه النســخة العامــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة ،فقــد تــم تخفيضهــا إلــى  8جلســات ،بمــا يكفــي
لتحقيــق درجــة مرضيــة مــن التعافــي مــن اإلكتئــاب (ســوارتز وآخــرون )2014 ،مــع زيــادة كفــاءة ونطــاق تغطيــة التدخــل .وإذا ســمحت
المــوارد ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن تنفيــذ العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي علــى  12جلســة بإضافــة ثــاث جلســات الــى المرحلــة
الوســطى (فتصبــح هــذه المرحلــة  9جلســات إجماليــة) وإضافــة جلســة واحــدة علــى المرحلــة الختاميــة (لتصبــح هــذه المرحلــة مؤلفــة
مــن جلســتين باإلجمــال) .ومــن المتوقــع أن تكــون نتيجــة تمديــد بروتوكــول الجلســات ،فــي المتوســط ،أفضــل مــن بروتوكــول الثمانــي
جلســات.

مالحظات حول تكييف المضمون
يســتخدم الدليــل المربعــات النصيــة المظللــة باللــون الرمــادي الفاتــح لإلشــارة إلــى النقــاط الرئيســية التــي مــن المرجــح أن تتطلــب تكييفـا ً
محليـا ً عنــد إســتخدامها فــي أوســاط مختلفــة.

 7.1نظرة عامة على هذا الدليل
يتضمــن هــذا الدليــل  7فصــول .يتنــاول الفصــل  2مرحلــة مــا قبــل المجموعــة .ويغطــي الفصــان  3و  4األنشــطة المنفــذة خــال العــاج
بيــن الشــخصي الجماعــي .ويقــدم الفصــل  5لمحــة عامــة عــن كيفيــة معالجــة المجــاالت اإلشــكالية األساســية األربعــة فــي العــاج بيــن
الشــخصي .ويقــدم الفصــل  6إقتراحــات للميســرين بشــأن التعامــل مــع التحديــات المحــددة الخاصــة بالعــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.
ويطــرح الفصــل الســابع أمثلــة علــى الحــاالت ذات الصلــة .ويســتعرض الدليــل فــي جميــع أجزائــه النصــوص والحــوارات كأمثلــة .ليــس
هنــاك ضــرورة لتكــرار ذلــك بالتحديــد (حرفيـاً) ،ولكــن يمكــن تكييفــه مــن قبــل المي ّســرين حســب النمــط الخــاص بهــم.
ُتستخدم في هذا الدليل المصطلحات المهمة التالية:
•الميسّر :وهو الشخص الذي يدير المجموعة.
•أعضاء المجموعة أو العمالء :وهم األشخاص الذین یحضرون جلسات عالج بين شخصي جماعي.
•المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج بيــن الشــخصي :تــدل علــى المشــكالت بيــن الشــخصية التــي يغطيهــا العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي .وهنــاك  4مجــاالت إشــكالية :األســى والخــاف وتغيــرات الحيــاة والشــعور بالوحــدة  /العزلــة اإلجتماعيــة.
•التقنيــات المســتخدمة فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي :وتشــير إلــى التقنيــات المســتخدمة فــي العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي ،والتــي تســتخدم فــي المجــاالت اإلشــكالية األربعــة فــي العــاج بيــن الشــخصي (أنظــر الفصــل .)4
•إســتراتيجيات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي :وهــي اإلســتراتيجيات المحــددة المســتخدمة فــي العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي ،لمعالجــة مجــاالت إشــكالية محــددة فــي العــاج بيــن الشــخصي (أنظــر الفصــل .)5
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•مراحــل العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي :يتألــف العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي مــن  4مراحــل – مرحلــة مــا قبــل
المجموعــة ،المرحلــة األوليــة ،المرحلــة الوســطى والمرحلــة الختاميــة (أنظــر الفصــول  2و  3و )4
•جــرد العالقــات الشــخصية :وهــي طريقــة الحصــول علــى المعلومــات عــن األشــخاص المهميــن فــي حيــاة الفــرد ،بمــا فــي ذلــك
الشــخص الــذي يقــدم الدعــم والشــخص الــذي يســاهم فــي الصعوبــات
•الجلســة (الجلســات) :تشــير إلــى اجتماعــات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي الثمانيــة واجتماعــات مرحلــة مــا قبــل المجموعــة
خــال المراحــل األربعــة للعــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .وتتميــز كل جلســة بعــدد مــن الخطــوات والمهــام الخاصــة بهــا.
•المهــام :تشــير المهــام إلــى األنشــطة التــي يتعيــن علــى المي ّســر إنجازهــا فــي كل جلســة .علــى ســبيل المثــال ،تقضــي المهمــة
األولــى مــن كل جلســة بالترحيــب بالمجموعــة وإســتكمال قيــاس اإلكتئــاب.
•الخطوات :وتشير إلى الخطوات التي يتعين تنفيذها في كل مهمة.
توفــر الملحقــات  1إلــى  9المــواد الداعمــة واألوراق المســتخدمة خــال العــاج .تغطــي الملحقــات مــن  1إلــى  4المــوارد والمراجــع
الرئيســية ،والتقييــم ،وبروتوكــول كل جلســة علــى حــدة .وتعتبــر الملحقــات التاليــة ضروريــة لتنفيــذ مهــام العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي:
•الجدول الزمني لالكتئاب واألحداث المتعلقة بالعالقات بين الشخصية (الملحق )5؛
•دليل مالحظات الميسّر األسبوعية (الملحق )6؛
•قائمة مرجعية لمهام المشرفين والميسّرين (الملحق )7؛
•مالحظات تذكيرية (المرحلة الختامية) (الملحق )8؛
•إختبار المعرفة حول العالج بين الشخصي الجماعي (الملحق .)9
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الفصل الثاني
مقابلة أعضاء المجموعة بشكل فردي
(مرحلة ما قبل المجموعة)
يجب أن يُحضر الميسّر في المقابالت التي يجريها قبل إنعقاد المجموعة ،مجلداً يحتوي المواد التالية:
•مقياس تقييم اإلكتئاب المناسب بهدف تصنيف األعراض (أنظر أدناه)
•الجــدول الزمنــي لالكتئــاب واألحــداث بيــن الشــخصية (الملحــق  )5للمســاعدة فــي ربــط اإلكتئــاب بالمجــاالت اإلشــكالية فــي
العــاج بيــن الشــخصي.
•دليــل مالحظــات المي ّســر األســبوعية (الملحــق  )6لتعبئتــه مباشــرة بعــد الجلســة ،وتذ ّكــر مجريــات مــا حــدث خــال اإلجتمــاع
التالــي مــع الشــخص وعنــد لقــاء المشــرف.
•قائمــة مرجعيــة للمشــرفين والميسّــرين (الملحــق  )7للتذكيــر خــال الجلســة بجميــع المهــام التــي يجــب تنفيذهــا فــي كل
مرحلــة .كمــا تســاعد القائمــة المرجعيــة الميسّــر علــى تقييــم ذاتــه بعــد الجلســة ومعرفــة النقــاط الواجــب تحســينها.

تعتبــر هــذه الجلســة ذات أهميــة بالغــة فأثناءهــا ســيكوّ ن العضــو المحتمــل فــي المجموعــة اإلنطبــاع األول عنــك (المي ّســر) ،وعــن المنظمــة
وطبيعــة العمل.
فــي جلســة مــا قبــل المجموعــة تقابــل الشــخص الــذي مــن المحتمــل إنضمامــه إلــى المجموعــة .يمكــن عقــد جلســة مــا قبــل المجموعــة فــي
منــزل الشــخص أو فــي مركــز صحــي أو مجتمعــي أو فــي أي مــكان آخــر ،طالمــا أنهــا تتــم فــي بيئــة تتســم باألمــان والســرية.
تعقــد جلســات مــا قبــل المجموعــة عــاد ًة قبــل  3أســابيع مــن بــدء المجموعــة .يبقــى المي ّســرون علــى إتصــال منتظــم (أســبوعيا ً إذا أمكــن)
مــع األشــخاص الذيــن يوافقــون علــى اإلنضمــام إلــى المجموعــة إلبالغهــم بالخطــوات التاليــة ومراقبــة حالــة اإلكتئــاب لديهــم .تعتبــر هــذه
الخطــوة مهمــة بشــكل خــاص لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلكتئــاب الشــديد.
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مهام مرحلة ما قبل المجموعة
المهمة األولى :مساعدة الشخص على اإلعتراف بحالة اإلكتئاب وبدء التعامل معه.
المهمــة الثانيــة :مســاعدة الشــخص علــى فهــم الروابــط بيــن اإلكتئــاب الحالــي والمجــاالت اإلشــكالية للعــاج بيــن الشــخصي ،والقيــام
بجــرد العالقــات الشــخصية.
المهمــة الثالثــة :مســاعدة الشــخص فــي تحديــد المشــكالت بيــن الشــخصية المرتبطــة باكتئابــه الحالــي ،ودعــوة هــذا الشــخص
لإلنضمــام إلــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي ومناقشــة األهــداف والقواعــد.

ســيكون لديــك ،فــي نهايــة جلســة مــا قبــل المجموعــة ،فكــرة عــن أعــراض االكتئــاب لــدى الشــخص المعنــي ،والمجــاالت اإلشــكالية
فــي العــاج بيــن الشــخصي ،واألهــداف المحــددة وســتتمكن مــن إســتكمال المالحظــات األســبوعية فــي الملحــق  .6يجــب إحضــار هــذه
المالحظــات إلــى كل جلســة مــن جلســات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لتذكيــر نفســك ،وإذا لــزم األمــر تذكيــر أعضــاء المجموعــة
بالمشــكالت التــي يواجهونهــا واألهــداف المحــددة لهــم.

 1.2المهمــة األولــى مــن مرحلــة مــا قبــل المجموعــة :مســاعدة الشــخص علــى التعــرف علــى االكنئــاب
الحالــي وبــدء التعامــل معــه
تشمل هذه المهمة  7خطوات .هناك الكثير من األمور التي يجب تذكرها ،وستالحظ وجود تسلسل منطقي في ترتيب الخطوات.

الخطوة األولى :التعريف عن نفسك ووصف الجهة التي تعمل لصالحها.
الخطوة الثانية :التأكيد على سرية المحادثات التي تدور خالل الجلسات.
الخطوة الثالثة :اإلستفسار عن أعراض اإلكتئاب لدى الشخص المعني وكيفية تأثيرها على وظائفه اليومية
الخطوة الرابعة :إخبار الشخص بأنه مصاب باإلكتئاب إذا كان يستوفي المعايير.
الخطوة الخامسة :اإليضاح بأن اإلكتئاب هو حالة قابلة للعالج.
الخطوة السادسة :البحث مع الشخص المعني في كيفية خلق بيئة من شأنها أن تساعده على التعافي من اإلكتئاب.
الخطوة السابعة :حشد الموارد
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الخطــوة األولــى :التعريــف عــن نفســك ووصــف الجهــة التــي تعمــل لصالحهــا .فــي حالــة البرامــج المجتمعيــة ،أوضــح ســبب زيارتــك
للشــخص فــي منزلــه أو فــي المركــز اإلجتماعــي.

مالحظة حول تكييف المضمون
فــي كثيــر مــن المجتمعــات ،مــن المعتــاد الترحيــب بالزائــر عنــد دخولــه إلــى المنــزل .إذا لــم يقــم الشــخص بالترحيــب بــك بالشــكل
المناســب فــا تعتبــر هــذا التصــرف وقاحــة ،بــل تف ّهــم أن تصرفــه قــد يكــون مرتبط ـا ً باإلكتئــاب.

مالحظة حول تكييف المضمون
مــن الضــروري أن تشــرح للشــخص بأنــك لــن تقــدم لــه ســلعا ً ماديــة ليــس اآلن وال فــي المســتقبل ،خاصــة إذا كنــت تمثــل وكالــة تقــوم
بذلــك عــادة.

الميسّر :مرحبــا ،إســمي ......أنــا مــن (إســم المنظمــة) ،وأعــرف أنــك تواجــه بعــض الصعوبــات التــي قــد أتمكــن مــن تقديــم المســاعدة لــك
بشــأنها .أود أن أخبــرك أكثــر عــن البرنامــج الجماعــي الــذي ســيجري قريبـا ً ويمكنــك أن تقــرر إذا كان هــذا البرنامــج مفيــداً لــك.
يعانــي بعــض األشــخاص مــن اإلكتئــاب الــذي قــد يؤثــر فــي قدرتهــم علــى تنفيــذ المهــام اليوميــة .لقــد تــم تطويــر برنامــج
لمســاعدة األشــخاص علــى مواجهــة هــذه الصعوبــات بشــكل أفضــل .يســتغرق هــذا البرنامــج  8أســابيع ،وســوف أديــره شــخصياً.
نأمــل أن تتوصــل فــي نهايــة البرنامــج إلــى إكتســاب طــرق للتعامــل مــع هــذه المشــكالت .وبالتالــي ال يقــدم البرنامــج الدعــم
المــادي المباشــر أو المــال ،ولكــن يســاعدك علــى تعلــم كيفيــة التعامــل مــع المشــكالت.
إذا كنــت مهتمــا فــي هــذا البرنامــج ،أود أن أجــري معــك مقابلــة اآلن تــدور حــول مــا تشــعر وتقــوم بــه ،ألقــرر إذا كان البرنامــج
مناســبا ً لــك .هــل ترغــب فــي اإلســتمرار؟

الخطــوة الثانيــة  :التأكيــد علــى ســرية المحادثــات التــي تــدور خــال الجلســات .تســتثنى الحــاالت التــي تشــمل خطــر إلحــاق الضــرر
4

بالــذات أو باآلخريــن.

الميسّر :قبــل أن نبــدأ ،مــن المهــم أن تعــرف أن كل مــا تخبرنــي بــه خــال هــذه المقابلــة وخــال برنامــج المجموعــة ســيبقى س ـ ّرياً.
أي أنــه ال يجــوز أن أفصــح عــن هــذه المعلومــات إلــى أي شــخص آخــر غيــر المشــرف علــي ،أو بعــد موافقتــك علــى إطــاع
شــخص مــا ،مثــل الطبيــب أو الممرضــة .ولكننــي ســأدون أجوبتــك خــال المقابلــة وســيتم حفظهــا فــي خزانــة مقفلــة فــي مكتــب
(إســم المنظمــة).

4

تختلف السياسات والتشريعات الوطنية حول خرق السرية من بلد إلى آخر.
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العالج بين الشخصي الجماعي لالكتئاب

ال يحـ ّ
ـق لــي خــرق هــذه الســرية إال إذا اعتقــدت أنــك فــي خطــر كبيــر يتمثــل بإنهــاء حياتــك أو إيــذاء شــخص آخــر ،وذلــك
ألن عملــي يقضــي بالحفــاظ علــى ســامتك .وإذا إضطــررت إلــى خــرق الســرية ســأتحدث إليــك أوالً بهــذا الشــأن ثــم أتصــل
بالمشــرف .والمشــرف شــخص مــد ّرب خصيصـا ً لمســاعدة األشــخاص الذيــن يواجهــون خطــر إنهــاء حياتهــم .هــل ترغــب فــي
اإلســتمرار؟

الخطــوة الثالثــة :اإلستفســار عــن أعــراض اإلكتئــاب لــدى الشــخص المعنــي وكيفيــة تأثيرهــا علــى وظائفــه اليوميــة( .مثـاً ،إســتخدام
دليــل تدخــل برنامــج رأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية أو مقيــاس اإلكتئــاب المناســب المعتمــد فــي المنطقــة ،)5وتقييــم تأثيــر اإلكتئــاب
علــى األداء (قــدرة الشــخص علــى تنفيــذ المهــام اليوميــة ولعــب األدوار الرئيســية فــي حياتــه ،مثــل إعالــة العائلــة أو تربيــة األطفــال أو
حضــور التجمعــات ،الــخ) .يب ّيــن الحــوار التالــي طريقــة بســيطة لمعرفــة كيفيــة تأثيــر أعــراض اإلكتئــاب علــى األداء.

ت أنــكِ تشــعرين بالســوء وبثقــل فــي قلبــك .ال تناميــن وال تأكليــن وال تغادريــن الســرير وال تضحكيــن أبــداً وال ترغبيــن
الميسّر :أليــس ،قلـ ِ
فــي رؤيــة األصدقــاء .تؤثــر هــذه األعــراض أحيان ـا ً فــي كيفيــة إهتمــام األشــخاص بأنفســهم وأســرهم وعملهــم .هــل الحظــت
كيــف أثــرت هــذه األعــراض فــي حياتــك؟
أليس:

نعــم ،أســتيقظ فــي الصبــاح الباكــر ،ولكننــي ال أرغــب فــي مغــادرة الفــراش ،حتــى عندمــا يبكــي الطفــل .يقــول زوجــي أننــي
أصبحــت كســولة ،وهــذا يســبب لــي مزيــداً مــن الحــزن.

تأكــد مــا إذا كان الشــخص ينــوي (أ) إنهــاء حياتــه فــي المســتقبل القريــب (أنظــر الملحــق  )2أو (ب) لديــه عجــز حــاد غيــر مرتبــط
باإلكتئــاب وإنمــا بإضطرابــات نفســية أو عصبيــة أو إســاءة اســتخدام المــواد المخــدرة (مثــل الذهــان أو االســتخدام الضــار للكحــول أو
المــواد المخــدرة أواإلعاقــة الذهنيــة الشــديدة والخــرف) (أنظــر الملحــق )3؛ يحتــاج األشــخاص الذيــن يعانــون مــن هــذه المشــكالت إلــى
رعايــة أخــرى تختلــف عــن العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .يمكــن أن تكــون هــذه األســئلة حساســة جــداً ،لذلــك يجــب تنفيــذ هــذا التقييــم
بطريقــة محترمــة ومناســبة وال تســبب وصمــة عــار فــي الثقافــة المحليــة .ناقــش مــع المشــرف المســؤول عنــك كيفيــة ضمــان إحــاالت
األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة إضافيــة أو مختلفــة بالشــكل المناســب.

مالحظة حول تكييف المضمون
وفقــا للســياق ،يمكــن أن تكــون علــى علــم مســبق بــأن الشــخص مصــاب باإلكتئــاب .علــى ســبيل المثــال ،قــد يكــون مقــدم الرعايــة
الصحيــة قــد حــدد أن الشــخص مصــاب باإلكتئــاب وقــام بإحالتــه إليــك .ولكــن ،مــن المفيــد غالبـاً ،طــرح هــذه األســئلة مجــدداً كجــزء
مــن بنــاء عالقــة مــع الشــخص والتأكــد مــن أنــه يســتوفي معاييــر اإلنضمــام إلــى المجموعــة.

5

اســتخدام مقيــاس تقييــم االكتئــاب المعتمــد محلي ـاً .وقــد تــم إعتمــاد إســتبيان صحــة المريــض )PHQ-9( 9-فــي كثيــر مــن البلــدان ويتوفــر بلغــات عديــدة علــى الموقــع
التالــيhttp://www.phqscreeners.com/select-screener :
لالستفسار عن المقاييس ،أرسل رسالة نصية على عنوان البريد اإللكتروني التاليmhGAP-info@who.int :
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مالحظة حول تكييف المضمون
يمكن تقييم األداء إما من خالل المقابلة أو عن طريق اإلستبيان وفقا ً للسياق.

6

الخطوة الرابعة :إخبار الشخص بأنه مصاب باإلكتئاب إذا كان يستوفي المعايير.
الميسّر :بنــاء علــى إجاباتــك علــى األســئلة التــي طرحتهــا ومشــاعرك ومــا يحــدث فــي حياتــك ،أعتقــد أنــك تعانيــن مــن اإلكتئــاب .هــذا
ليــس خطــأك أو فشــل مــن قبلــك .أنــت لســت وحــدك ،فاإلكتئــاب مشــكلة شــائعة ،ولكنــه يؤثــر فــي حيــاة الشــخص إلــى حــد
كبيــر ويجعــل كل شــيء أكثــر صعوبــة.
مالحظــة :إســتخدم مصطلــح محلــي لإلكتئــاب ال يعكــس أي إصــدار لألحــكام حيثمــا أمكــن ذلــك .إنــك بذلــك تقلــل مــن الشــعور بالذنــب
والعــار .مــن المهــم أن يعــرف العميــل المحتمــل أنــك ال تحكــم عليــه أو تدينــه .يمكــن أن تقــول هــذا مباشــرة أو تنقــل هــذه الرســالة مــن
خــال إظهــار قبــول ودعــم لــه خــال جلســة مــا قبــل المجموعــة.

الخطــوة الخامســة :اإليضــاح بــأن اإلكتئــاب حالــة قابلــة للعــاج .مــن المهــم إعطــاء األمــل ولكــن ال تقــدم وعــوداً كاذبــة .مثـاً ،كل شــيء
ســيكون علــى مــا يــرام بعــد هــذه الجلســات.
الميسّر :لدينــا العديــد مــن التقنيــات لمســاعدتك علــى الشــعور بالتحســن مــن اإلكتئــاب .قــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت لمعرفــة مــا
يناســبك ولكننــي سأســاعدك فــي بنــاء مهاراتــك للتعامــل مــع اإلكتئــاب.

الخطــوة السادســة :البحــث مــع الشــخص المعنــي فــي كيفيــة خلــق بيئــة مــن شــأنها أن تســاعده علــى التعافــي مــن اإلكتئــاب .ســاعده
علــى تخفيــض توقعاتــه حــول أدائــه بالطريقــة التــي إعتــاد عليهــا ســابقا قبــل بــدء اإلكتئــاب :وهــذا مــا يســمى «إعطــاء دور المريــض».

الميسّر :حتــى تتعافــي مــن اإلكتئــاب ،قــد ال تتمكنيــن مــن القيــام بالمهــام التــي تريديــن وتحتاجيــن إلــى القيــام بهــا .ولكــن عندمــا تتحســنين،
ســوف تكونيــن قــادرة علــى القيــام بهــا مجــدداً .فــي هــذه األثنــاء ،فلنسـهّل األمــور عليــك قــدر اإلمــكان حتــى يتحســن شــعورك.
وتشمل الطرق األخرى لخفض التوقعات حول األداء ما يلي:
•إســتخدم مثــال الســاق المكســورة (لــن تتمكــن مــن اإلســتمرار فــي الركــض إذا كســرت ســاقك ،لذلــك ســتتجنب اإلســتمرار فــي
الركــض وتطلــب المســاعدة ،وإال ســتزداد ســاقك ســوءاً)
•اشــرح ضــرورة إيجــاد طريقــة لخفــض توقعــات االخريــن حــول أداء الشــخص المعتــاد (فلنبحــث عــن طريقــة لتوضحــي
لزوجــك أن ســبب بقائــك فــي الســرير هــو اإلكتئــاب [إســتخدم المصطلــح المحلــي لإلكتئــاب]) وليــس الكســل.

6

يوصى بإستخدام نسخة المقابلة التي تتضمن  12بنداً من جدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية ،اإلصدار 0.2
متوفرة على الموقع التالي)http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en( :
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•إذا أمكــن ،شــجع الشــخص المصــاب باإلكتئــاب علــى تعليــق قــرارات الحيــاة الرئيســية قــدر اإلمــكان حتــى يتمكــن مــن مناقشــة
هــذه المســائل الحق ـا ً مــع المجموعــة( .حــاول أن ال تتــرك وظيفتــك  -أو مجتمعــك أو تحصيلــك العلمــي أو األســرة ومــا إلــى
ذلــك ،-وحتــى لــو كنــت تشــعر بأنــك لســت جيــداً كمــا كنــت فــي الســابق ،دع التفكيــر فــي هــذه القــرارات حتــى تتحســن ،عندمــا
تعانــي مــن [إســتخدم مصطلــح محلــي لإلكتئــاب] مــن الصعــب رؤيــة الخيــارات الجيــدة لمشــكلتك).
•اشــرح محاســن النــوم وتأكــد مــن أن الشــخص يحصــل علــى قســط كا ٍ
ف مــن النــوم ،بــدون البقــاء فــي الســرير بشــكل مفــرط.
(النــوم الجيــد مهــم للتعافــي وســوف يســاعدك علــى الشــعور براحــة أكبــر .وعلــى الرغــم مــن أن التعــب جــزء مــن اإلكتئــاب إال
أن النــوم لوقــت طويــل قــد يجعلــك تشــعر أســوأ .هــل لديــك أي أفــكار حــول كيفيــة النهــوض فــي الوقــت المناســب؟ هــل يمكــن
لعائلتــك المســاعدة؟)

الخطــوة الســابعة :حشــد المــوارد :عندمــا يتوقــف النــاس عــن اإلهتمــام بأنفســهم وأســرهم بســبب اإلكتئــاب ،يمكــن أن يصبحــوا أكثــر
جوعـاً ،ويتوقفــوا عــن إحضــار أطفالهــم إلــى المراكــز الصحيــة لتلقــي التطعيمــات ،ويفقــدوا وظائفهــم ،ويمتنعــوا عــن العــاج الطبــي ،وما
إلــى ذلــك .كجــزء مــن «دور المريــض» ،يمكنــك أن تطلــب مــن الشــخص التفكيــر فــي ســبل الحصــول علــى المســاعدة أثنــاء محاولــة
التعافــي .مثـاً ،مــا هــو الدعــم المــادي والعاطفــي الــذي يحتــاج إليــه اآلن لبــدء تحســين األداء؟ مــن هــم األشــخاص والــوكاالت والمــوارد
المجتمعيــة التــي يمكــن أن تســاعده خاصــة مــع المشــكالت العاجلــة (مثــل الصحــة والغــذاء ورعايــة األطفــال واإلســكان)؟ إذا لــم يتمكــن
الشــخص مــن التفكيــر فــي أي دعــم علــى الفــور ،إقتــرح عليــه التفكيــر فــي ذلــك خــال األســبوع.

الميسّر :أليــس ،لتتمكنــي مــن القيــام بعملــك اليومــي ورعايــة نفســك واألســرة ،ســتحتاجين إلــى مســاعدة إضافيــة .لقــد ذكــرت أنــك متعبــة
جــداً وال يمكنــك إصطحــاب إبنتــك إلــى العيــادة .وقلنــا ســابقا ً أنــك لســت مالمــة بــل يعــود ذلــك إلــى اإلكتئــاب وســوف تتحســن
حالتــك .هــذا هــو الوقــت المناســب لتل ّقــي الدعــم والمســاعدة إلحضــار إبنتــك إلــى العيــادة.

يمكن طرح السؤال التالي وفقا ً للوضع والموارد المتاحة محلياً:

الميسّر :مــاذا فعلــت فــي الماضــي للمســاعدة فــي حــل مشــكالت ابنتــك الصحيــة ؟ هــل تحدثــت إلــى عامــل/ة الصحــة المجتمعــي/ة؟ هــل
تعرفيــن أشــخاصا ً آخريــن يعانــون مــن مشــكالت مماثلــة؟ هــل تعرفيــن أو يمكنــك معرفــة مــا الــذي ســاعدهم؟

بعد تخصيص بعض الوقت لذلك (على سبيل المثال  10-5دقائق) يمكنك أن تقول:

الميسّر :ســوف نناقــش الحق ـا ً مجريــات حياتــك وعالقاتــك (جــرد العالقــات الشــخصية) ،لذلــك فلنبــدأ اآلن بالتفكيــر فــي األشــخاص
الذيــن قــد يقدمــوا لــك المســاعدة مــن بيــن عائلتــك وأصدقائــك ومجتمعــك ،فــي إحضــار إبنتــك إلــى العيــادة؟

تذكر مشاركة المعلومات حول المنظمات أو مصادر المساعدة والدعم األخرى في المجتمع.
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(مرحلة ما قبل المجموعة)

 2.2المهمــة الثانيــة مــن مرحلــة مــا قبــل المجموعــة :مســاعدة الشــخص علــى فهــم الروابــط بيــن
اإلكتئــاب الحالــي والمجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج بيــن الشــخصي والقيــام بجــرد العالقــات الشــخصية
يمكن تنفيذ هذه المهمة على خطوتين:

الخطوة األولى :معرفة كيف كانت تسير عالقات الشخص الهامة واألدوار اإلجتماعية التي كان يقوم بها ،عند بدء االكتئاب.
الخطوة الثانية :التحدث عن األشخاص المهمين في حياة الشخص (جرد العالقات الشخصية).

الخطوة األولى :معرفة كيف كانت تسير عالقات الشخص الهامة واألدوار اإلجتماعية التي كان يقوم بها ،عند بدء االكتئاب.
الميسّر :ف ّكري في الوقت الذي بدأت تشعرين فيه بالحزن الشديد والبكاء وعدم الرغبة في تناول الطعام .متى حدث ذلك؟
أليس:

في بداية موسم األمطار ،منذ  5أشهر

الميسّر :ماذا كان يحصل في حياتك في ذلك الوقت؟
مالحظــة :إذا لــم يكــن واضحـا ً متــى بــدأ اإلكتئــاب ،إســأل التالــي :متــى كانــت آخــر مــرة شــعرت فيهــا بالراحــة وكنــت علــى طبيعتــك؟
ومــاذا حصــل بعــد ذلــك؟
إســتخدم الجــدول الزمنــي (الملحــق  )5لتعبئــة المعلومــات حــول أعــراض الشــخص وأحــداث حياتــه ،لمســاعدته علــى إقامــة الروابــط
بينهمــا.

أسئلة لمعرفة المجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي
يحتــوي هــذا القســم علــى نمــاذج مــن األســئلة التــي يمكــن إســتخدامها لتحديــد المشــكلة ذات الصلــة باإلكتئــاب (وفــاة شــخص مهــم أو
الخــاف أو تغيــرات الحيــاة أو الوحــدة) .تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه األســئلة تهــدف إلــى التوجيــه وليــس المقصــود منهــا طرحهــا الواحــدة
تلــو األخــرى .والهــدف مــن ذلــك هــو طــرح األســئلة بطريقــة تجعــل الشــخص يشــعر بالراحــة ،ممــا قــد يعنــي طــرح أســئلة مفتوحــة
وأخــرى مغلقــة مــع الحــرص علــى أال تبــدو كمقابلــة رســمية .مــن أجــل بنــاء عالقــة يجــب إضافــة تعليقــات داعمــة بيــن األســئلة مثــل:
ال ب ـ ّد أن ذلــك كان صعب ـا ً أو أنــا آســف ألنــك تم ـ ّر بهــذا الوقــت العصيــب .تأكــد مــن تغطيــة المجــاالت اإلشــكالية األربعــة فــي العــاج
بيــن الشــخصي.

هل تتعلق المشكلة بموت شخص مهم بالنسبة له؟

أود أن أسألك عن وفاة أشخاص مقربين منك في الوقت الذي بدأت تشعر فيه باإلكتئاب ،هل أنت موافق؟
•هل توفي شخص قريب منك في ذلك الوقت تقريباً؟ أخبرني عنه/ها.
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•هل استطعت التحدث عن الشخص المتوفي ألي أحد؟
•ما هو المرض الذي تسبب بوفاة زوجك /زوجتك؟ هل لديك مخاوف من اإلصابة بالمرض ذاته؟
•هل تواجد أشخاص لدعمك عند وفاته؟
•هل حضرت الجنازة؟ هل أقيمت الجنازة بالشكل الذي أردته؟ هل تم تنفيذ الطقوس المعتادة؟

هل الخالف هو المشكلة؟

أود اآلن أن أسألك بعض األسئلة حول أي خالفات قائمة.
•هــل أنــت علــى خــاف مــع شــخص فــي حياتــك؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم ،فأخبرنــي عــن ذلك(.أعطنــي مثــاال علــى خــاف
حديــث)
•هل ال تزال تتحدث أنت والشخص اآلخر عن ھذه المسألة أو تخليت عن الحديث عنها؟
• کیف كنت تحل المشاکل مع ذلك الشخص في الماضي؟
•ھل ھناك أشخاص یجعلون ھذا الخالف أسوأ؟ أو أفضل؟ وكيف؟
•ھل حاولت أن تطلب مساعدة شخص آخر لح ّل هذه المشكلة؟
•ما الذي ترغب في تغييره في العالقة أو الوضع؟

هل تتعلق المشكلة بتغير الحياة؟

اآلن أود أن أطــرح عليــك بعــض األســئلة لمعرفــة مــا إذا طــرأت أي تغييــرات مهمــة فــي حياتــك مؤخــراً .هــل طــرأ أي تغييــر كبيــر فــي
حياتــك مؤخــرا؟ حدّثنــي عــن ذلــك.
•هل إنتقل أي شخص إلى منزلك أو خارجه؟ حدّثني عن ذلك.
•هل ابتعد صديق  /قريب إلى مكان آخر مؤخراً؟ حدّثني عن ذلك
•هل حدث أي تغيير في عالقتك مع زوجك  /زوجتك؟ األطفال؟ األقارب؟ األصحاب؟ حدّثني عن ذلك.
•هل طرأ أي تغيير على دخلك (أو أرضك أو ماشيتك)؟
•هل هناك أي تغيير كبير آخر في العمل أو الحياة األسرية أو المجتمع؟
•هل أصبت أنت أو شخص تهتم ألمره مؤخراً لمرض ما؟
•هل تواجه مشكالت مع السلطات المحلية؟
•هل طرأت عليك أي تغيرات أخرى لم أسألك عنها؟

هل تتعلق المشكلة بالوحدة  /العزلة االجتماعية؟

اآلن أود أن أعرف إذا كنت تشعر بالوحدة أو العزلة.
•هــل تشــعر أن لديــك أصدقــاء وأفــراد أســرة داعميــن مــن حولــك؟ (إذا أجــاب بالنفــي ،إنتقــل إلــى األســئلة التاليــة .إذا أجــاب
بااليجــاب فإســتخدم حكمــك ،إذا وجــدت أن الشــخص راض عــن عالقاتــه وال يشــعر بالوحــدة ،فــا ضــرورة لمواصلــة هــذا
الخــط مــن األســئلة).
•هل لديك صعوبة في تكوين الصداقات او العالقات األخرى؟ حدثني عن ذلك.
•هل لديك صعوبة في الحفاظ على الصداقات أو العالقات األخرى؟ حدّثني عن ذلك.
في نهاية األسئلة ،يجب أن تكوّ ن فكرة عما حدث في حياة الشخص ومتى بدأ اإلكتئاب.
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الخطــوة الثانيــة :التحــدث عــن األشــخاص المهميــن فــي حيــاة الشــخص( جــرد العالقــات الشــخصية) .حــدّد بإختصــار األشــخاص
المهميــن فــي حيــاة الشــخص المعنــي والــدور الــذي يلعبونــه للمســاهمة فــي اكتئابــه الحالــي ،أو مــا إذا كانــوا فــي وضــع يســمح لهــم بدعمــه.
هــذا يدعــى تقنيــة جــرد العالقــات الشــخصية.
تشمل األسئلة الممكن طرحها أو المجاالت التي يجب إستكشافها ما يلي:
•مــن هــم األشــخاص المهمّيــن فــي حياتــك اآلن؟ (تعــرّ ف إلــى األســماء واألشــخاص الذيــن يعيــش معهــم ويراهــم بإســتمرار ،ومــا
إلــى ذلــك)

•إطــرح بعــض األســئلة حــول كل شــخص ،واســأل إن كان مصــدراً للضغــط النفســي أو الدعــم :مــا هــو تأثيــر هــذا الشــخص
علــى حياتــك؟ كيــف تشــعر عندمــا تكــون برفقتــه؟ هــل تغيــرت هــذه العالقــة مــع مــرور الوقــت ،وإذا كان الجــواب نعــم ،فكيــف؟
•بالنســبة للعالقــات التــي تســاهم فــي اإلكتئــاب إســتخدم األســئلة التــي تحتــوي علــى فكــرة «التغييــر» .هــذه طريقــة لحشــد

الشــخص :مــا الــذي تريــد تغييــره فــي العالقــة؟ كيــف تريــد العالقــة ان تكــون لكــي تســعدك؟
•مــن الضــروري أن يحــدد الشــخص أيضــا الجوانــب اإليجابيــة والمســتدامة فــي العالقــة .يســاعد الســؤال المهــم التالــي بهــذا

الشــأن :مــاذا الــذي تريــده أن يبقــى علــى حالــه فــي هــذه العالقــة؟
الميسّر :أود أن أعرف عنك وعن األشخاص في حياتك .أخبريني عن األشخاص الذين لديهم تأثير في حياتك.
أليس:

حسنا ،هناك زوجي وأطفالي وأمي وصديقتيْ ياسمين وأنيت.

إذا لم يعرف الشخص من أين يبدأ ،يمكنك تقديم اقتراح مثالً:

الميسّر :لماذا ال نبدأ بزوجك؟ أخبريني عن حياتك معه عندما بدأت تشعرين باإلكتئاب.
حالما يبدأ الشخص في التكلم عن الناس في حياته ،إطرح األسئلة التي من شأنها أن تثير أكبر قدر ممكن من التفاصيل.
أليس:

زوجــي علــى عالقــة مــع إمــرأة أخــرى وهــو ينفــق المــال عليهــا .أنــا أرفــض هــذه العالقــة ،فنحــن فقــراء وليــس لدينــا مــا يكفــي
مــن المــال حتــى ألطفالنــا.

الميسّر :متى بدأت هذه العالقة؟
أليس:

قبل حوالي  5أشهر.

الميسّر :متى بدأت حالة اإلكتئاب لديك؟
أليس:

في ذلك الوقت تقريبا ً

الميسّر :هل حاولت أن تخبريه عن شعورك حيال ذلك؟
أليس:

نعم ،ولكن لم يتغير شيء.

25

العالج بين الشخصي الجماعي لالكتئاب

الميسّر :ماذا أخبرته وكيف؟
أليس:

عندما حاولت التحدث معه قال لي أن أتوقف عن الكالم ثم غادر .أنا لست قادرة على التحدث معه في هذا الموضوع.

الميسّر :هل هناك أي شخص آخر يمكنه مساعدتك في هذا؟
أليس:

كال.

الميسّر :أخبريني كيف الوضع في المنزل اآلن.
أليس:

أطفالــي جيــاع وطفلتــي الصغيــرة يجــب أن تذهــب إلــى العيــادة كل أســبوع ألنهــا مريضــة .زوجــي لــم يعــد يســاعدني فــي ذلــك
ألنــه غائــب عــن المنــزل كثيــراً ،لذلــك نتشــاجر .أخشــى أن ينفصــل عنــي وتــزداد األمــور ســوءاً .أحــب زوجــي ولكــن هــذا
الوضــع صعــب جــداً.

الميسّر :أمور كثيرة تحدث في حياتك ،ما هو شعورك تجاه كل هذا أليس؟
أليس:

أشعر بالحزن ولم أعد أريد القيام بأي شي .ال أريد أن أطهو أو أهتم بأطفالي.

الميسّر :أود أن أعرف المزيد عن حياتك واألشخاص اآلخرين المهمين لك.

اســتمر فــي طــرح األســئلة حتــى تكــوّ ن فكــرة جيــدة عــن األشــخاص المهميــن فــي حيــاة الشــخص وتأثيرهــم اإليجابــي أو الســلبي .إنتقــل
مــن شــخص إلــى آخــر بالقــول مثـاً :تحدثنــا إذاً عــن زوجــك ،مــن الــذي ترغبيــن فــي الحديــث عنــه اآلن؟ أو إذا لــم تكــن متأكــدة عمــن
تريــد التحــدث ،يمكنــك أن تقتــرح عليهــا الشــخص الــذي ســتتحدث عنــه بعــد ذلــك .مث ـاً ،لمــاذا ال تخبرينــي عــن إبنتــك التــي تحتــاج
للذهــاب إلــى العيــادة كل أســبوع؟
ثم ينهي الميسّر هذه الخطوة وينتقل إلى التالي:

الميسّر :شــكراً لــك .لقــد ذكــرت عــدداً مــن األشــخاص المهميــن فــي حياتــك بعضهــم يقــدم لــك الكثيــر مــن الدعــم ،مثــل شــقيقتك،
والبعــض اآلخــر يســبب لــك الضغــط نفســي أو الحــزن.
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 ٣.2المهمــة الثالثــة مــن مرحلــة مــا قبــل المجموعــة :تحديــد المشــكالت بيــن الشــخصية المرتبطــة
باإلكتئــاب الحالــي لــدى الشــخص المعنــي ،ودعوتــه لالنضمــام إلــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي
ومناقشــة األهــداف والقواعــد
تتلخص هذه المهمة في أربع خطوات:

الخطوة األولى :شرح العالقة بين اإلكتئاب والمجاالت اإلشكالية.
الخطوة الثانية :تحديد هدف أو إثنين للعمل على تحقيقهما.
الخطوة الثالثة :سؤال الشخص إذا كان يرغب في اإلنضمام إلى المجموعة.
الخطوة الرابعة :تقديم المعلومات عن المجموعة وإختتام الجلسة.

إختــر واحــداً أو إثنيــن مــن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج بيــن الشــخصي التــي يبــدو أنهــا تلعــب دوراً كبيــراً فــي إكتئــاب الشــخص
وســوء أدائــه .حتــى لــو بــدا لــك أن الشــخص لديــه حالي ـا ً مشــكالت فــي المجــاالت اإلشــكالية األربعــة ،حــاول تحديــد المشــكالت ذات
األولويــة .ســوف يســاعد ذلــك علــى تركيــز العــاج.

الخطــوة األولــى :شــرح العالقــة بيــن اإلكتئــاب والمجــاالت اإلشــكالية .بعــد التحــدث مــع الشــخص حــول مجريــات حياتــه واألشــخاص
المهميــن فيهــا ،يجــب شــرح العالقــة بيــن اإلكتئــاب وواحــد أو إثنيــن مــن المجــاالت اإلشــكالية .مثـاً:

الميسّر :كمــا ذكرنــا ســابقاً ،أنــت تعانيــن مــن اإلكتئــاب ،ويبــدو أن إكتئابــك مرتبــط بخالفاتــك مــع زوجــك .بــدأت تشــعرين بالحــزن
وتواجهيــن صعوبــة فــي النــوم وال تقوميــن بواجباتــك المنزليــة منــذ أن بــدأ زوجــك عالقــة مــع إمــرأة أخــرى .وعلــى الرغــم
مــن محاولتــك إخبــاره بشــعورك إال أن األمــور لــم تتحســن ،واآلن تتجــادالن كثيــراً وال تمضيــان أوقاتـا ً جيــدة مــع بعضكمــا أو
مــع األطفــال.

الخطــوة الثانيــة :تحديــد هــدف واحــد أو إثنيــن للعمــل عليهمــا .قُــم بذلــك مــن خــال مســاعدة الشــخص علــى تحديــد األهــداف واألفــكار
التــي قــد تســاعد فــي حــل مشــكالته .إذا كان الشــخص يواجــه مشــكالت كبيــرة فــي األداء ،فــأدرج هدفــا ً يتعلــق بتحديــد األشــخاص
واألماكــن التــي قــد تقــدم لــه المســاعدة (حشــد المــوارد) .علــى ســبيل المثــال:

الميسّر :بعــد أن عرفنــا أنــك تعانيــن مــن اإلكتئــاب ،لنــرى إن كان بإســتطاعتنا تحديــد بعــض األهــداف التــي قــد تســاعدك فــي التعامــل
مــع هــذه المشــكالت .هــل يمكنــك التفكيــر فــي بعــض األمــور التــي مــن شــأنها أن تســاعدك علــى التغييــر؟ مــا الــذي قــد يح ّســن
مــن شــعورك فــي هــذه الحالــة برأيــك؟
أليس:

أريده أن يفهم بأنني بحاجة إلى وجوده في المنزل .وأريده أن يعطيني المال إلعالة عائلتنا.
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الميسّر :إذاً ،أحد األهداف هو إخباره بأنك تريدينه في المنزل .واآلخر أنك بحاجة إلى المزيد من المال إلعالة عائلتك.
ســوف أدوّ ن ذلــك .ذكــرت ســابقا ً أنــك تواجهيــن مشــكالت فــي إحضــار إبنتــك إلــى العيــادة لتلقــي العــاج .وقلــت أن شــقيقتك
كانــت تســاعدك فــي اصطحابهــا إلــى هنــاك ،ولكنهــا تعانــي مؤخــراً مــن آالم فــي الظهــر ولــم يعــد باســتطاعتها المســاعدة .هــل
يمكــن البحــث معهــا فــي طــرق أخــرى لتقديــم المســاعدة؟ يبــدو أن لديهــا بعــض األفــكار المفيــدة لــك.
التحديــات الشــائعة :فــي بعــض األحيــان يجــد األشــخاص صعوبــة فــي تحديــد المشــكالت التــي يريــدون العمــل عليهــا ،الســيما إذا كانــت
لديهــم مشــكالت كثيــرة .فــي هــذه الحــاالت يمكنــك التركيــز علــى مشــكلة أو إثنتيــن .مثـاً :يبــدو أن الخــاف مــع زوجــك وخســارة طفلتــك
حديثـا ً وعــدم القــدرة علــى دفــع أقســاط التعليــم كلهــا تســاهم فــي إكتئابــك .مــن األفضــل إختيــار مشــكلة أو إثنتيــن للتركيــز عليهمــا .فمــا
هــي المشــكالت التــي تريديــن التركيــز عليهــا حاليـاً؟
إذا كان جــواب الشــخص المعنــي« :ال أعــرف» أو «ال يســعني اإلختيــار بينهــا» ،قــم بمســاعدته علــى تحديــد الجــواب .إبــدأ بســؤاله
عــن المشــكلة األكثــر أهميــة برأيــه .إذا قــال «ال أعــرف» أو شــيء مماثــل ،فاســأله :لقــد ذكــرت (عــدد المشــكالت) .إذا كانــت معالجــة
إحــدى هــذه المشــكالت ستشــعرك بالتحســن ،فــأي واحــدة تختــار؟ وإذا لــم يتمكــن مــن اإلجابــة رغــم ذلــك ،إقتــرح مشــكلة واحــدة أو إثنتيــن
شــعرت خــال تعاطيــك مــع الشــخص بــأن لهــا التأثيــر األكبــر عليــه.

الخطــوة الثالثــة :ســؤال الشــخص إذا كان يرغــب فــي اإلنضمــام إلــى المجموعــة .مــن المهــم عــدم إجبــار عضــو محتمــل علــى المشــاركة
فــي المجموعــة .إذا كان الشــخص غيــر مهتــم فــي الوقــت الراهــن ،إشــرح الفوائــد مــرة أخــرى وأخبــره إن كانــت مجموعــة أخــرى
ستتشــكل فــي المســتقبل
أذكــر عــدد األشــخاص فــي المجموعــة (10-6عــادة) وتكوينهــا مــن حيــث النــوع االجتماعــي  ،وأوضــح أن جميــع األشــخاص فــي
المجموعــة يعانــون مــن اإلكتئــاب (يمكنــك إســتخدام المصطلــح المقبــول لالكتئــاب هنــا).

الميسّر :أليــس ،فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم وجدنــا أن أفضــل الطــرق لمســاعد الشــخص المصــاب باإلكتئــاب هــي اإلنضمــام إلــى
مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون أيض ـا ً مــن اإلكتئــاب .فــي هــذه المجموعــات ،يقــوم األعضــاء بمســاعدة بعضهــم
البعــض فــي ادارة المشــكالت المرتبطــة باإلكتئــاب .علــى ســبيل المثــال يمكنــك أن تخبــري المجموعــة عــن الشــجار مــع زوجــك
بشــأن عالقتــه العاطفيــة وعــدم إعالــة العائلــة .ربمــا واجهــوا مشــكلة مماثلــة وقــد يكــون لديهــم أفــكار حــول كيفيــة التعامــل
معهــا ،وقــد يمتلــك اآلخــرون الذيــن لــم يختبــروا هــذه المشــكلة بالــذات بعــض األفــكار حــول كيفيــة جعــل األمــور أفضــل .كمــا
ستســاعدينهم فــي حــل المشــكالت التــي تســبب لهــم اإلكتئــاب.
بعــد أن تحصلــي علــى أفــكار حــول طــرق التعامــل مــع مشــكالتك خــال إجتمــاع المجموعــة ،ســتحاولين تجربتهــا خــال
األســبوع ومناقشــة مجريــات األمــور فــي اإلجتمــاع القــادم .بذلــك ســوف نعــرف جميعــا ً مــا الــذي يســاعدك ومــا الــذي ال
يســاعدك ونحصــل علــى بعــض األفــكار التــي قــد تســاعد األشــخاص اآلخريــن فــي المجموعــة.
كل شــخص فــي المجموعــة مصــاب باإلكتئــاب .بعــض األعضــاء لديهــم خالفــات مــع أشــخاص مهميــن فــي حياتهــم مثلــك
أيضـاً ،فيمــا يعانــي آخــرون مــن اإلكتئــاب بســبب التغييــرات فــي حياتهــم أو فقــدان شــخص عزيــز .ســوف نمضــي الوقــت فــي
إكتشــاف طــرق لتحســين األمــور فــي حياتكــم حتــى ال تشــعروا باإلكتئــاب بعــد اآلن.
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ت مهتمــة؟ هــل ترغبيــن فــي اإلنضمــام؟ (إنتظــر للحصــول علــى الموافقــة .فــي حــال الرفــض حــاول أن تتفهــم وتعالــج
هــل أنـ ِ
تحفظــات الشــخص .هــل تشــكل الســرية أو اليــأس مــن اإلكتئــاب مشــكلة؟).

الخطــوة الرابعــة :تقديــم المعلومــات حــول المجموعــة وإختتــام الجلســة .تشــمل هــذه الخطــوة وصــف مــا هــو مطلــوب للمشــاركة فــي
التدخــل والطلــب مــن الشــخص الموافقــة علــى المشــاركة .يصــف المي ّســر عــدد الجلســات ( )8ومــدة الجلســة ( 90دقيقــة) والقواعــد مثــل
الســرية والوصــول فــي الوقــت المحــدد ،ووســيلة النقــل إلــى الجلســات.

الميسّر :ســنلتقي مــرة واحــدة فــي األســبوع لمــدة  8أســابيع .مــدة كل جلســة حوالــي  90دقيقــة .قــد نضطــر أحيانــا إلــى تغييــر موعــد
اجتماعنــا لحضــور جنــازة مثــاً أو ألســباب أخــرى مهمــة .مــن المهــم أن نأتــي فــي الوقــت المحــدد .كل مــا يحــدث فــي
المجموعــة خــاص وال يجــوز التحــدث عنــه خــارج المجموعــة .مــن المهــم أن يشــعر الجميــع باألمــان فــي المجموعــة :لــذا
أطلــب مــن كل عضــو فــي المجموعــة عــدم اإلفصــاح لآلخريــن عمــا تمــت مناقشــته فــي المجموعــة .هــل أنــت موافقــة علــى
كل ذلــك؟
أليس:

نعم ،أنا موافقة.

الميسّر :إنتهــى إجتماعنــا .شــكراً لمشــاركتك أمــور هامــة عــن نفســك اليــوم – ال بــد أن ذلــك كان صعبـا ً عليــكِ ! آمــل أن يتحســن شــعورك
قريبـا ً فــي جلســات المجموعــة .ســتبدأ المجموعــة باإلجتمــاع بعــد أن أقــوم بلقــاء جميــع األعضــاء اآلخريــن .إذا كنــت موافقــة،
ســأتصل بــكِ مجــدداً فــي األســبوع المقبــل لإلطمئنــان علــى حالتــك وإطالعــك بموعــد بــدء الجلســات (ثــم قــل وداعـاً).

بعد جلسة ما قبل المجموعة
بعــد االجتمــاع مــع عضــو المجموعــة المحتمــل ،يجــب تدويــن المالحظــات حــول مجريــات األمــور بإســتخدام نمــوذج مالحظــات المي ّســر
األســبوعية (الملحــق  .)6تذ ّكــر ضــرورة الحفــاظ علــى الســرية ،ال ســيما عنــد كتابــة المعلومــات الحساســة أو أي شــيء مــن شــأنه أن
يتســبب بمشــكلة للشــخص المعنــي .يجــب وضــع المذكــرات فــي مــكان مقفــل وآمــن لحمايــة الســرية الشــخصية.
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الفصل الثالث
الجلسة األولى من العالج بين الشخصي الجماعي
(المرحلة األولية للمجموعة)
أحضر ملفا ً يحتوي على المواد التالية:
•مقياس تقدير اإلكتئاب.
•دليــل مالحظــات المي ّســر األســبوعية (الملحــق  .)6مــن األفضــل تعبئــة هــذا النمــوذج بعــد الجلســة مباشــرة ،لتتذكــر األحــداث
عندمــا تتحــدث إلــى مشــرفك وإلــى أعضــاء المجموعــة خــال الجلســة التاليــة .يقــدم الملحــق  6أيضـا ً معلومــات مــن الجلســات
الســابقة (نتائــج اإلكتئــاب ،مــاذا حــدث ومــا إلــى ذلــك ،للمســاعدة فــي تقييــم التقــدم).
•قائمــة مرجعيــة بالمهــام للميســرين والمشــرفين (الملحــق  7الســتخدامها خــال الجلســات لتذكــر جميــع المهــام التــي تحتــاج
إلــى تنفيذهــا فــي كل مرحلــة .تســاعد القائمــة المرجعيــة أيضـا ً فــي تقييــم ذاتــك بعــد الــدورة ومعرفــة النقــاط التــي تحتــاج إلــى
تحســين.

مهام المرحلة األولية – الجلسة األولى
المهمة األولى :التعريف عن أعضاء المجموعة والتحدث عن اإلكتئاب ( 30دقيقة).
المهمة الثانية :مناقشة اإلكتئاب والمجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي التي تواجه أعضاء المجموعة ( 45دقيقة).
المهمة الثالثة :مناقشة كيفية عمل المجموعة ( 15دقيقة)

 1.3المهمة األولى من المرحلة األولية :التعريف عن أعضاء المجموعة والتحدث عن اإلكتئاب
المدة :حوالى  30دقيقة
تهــدف إلــى تعريــف أعضــاء المجموعــة علــى بعضهــم البعــض .قــد يطــرح عليــك بعــض األعضــاء أســئلة (علــى ســبيل المثــال إذا كنــت
قــد أصبــت باإلكتئــاب فــي مرحلــة مــا ،وأمــور أخــرى ليســت ذات صلــة) .تعتمــد طريقــة اجابتــك علــى ثقافــة المجتمــع أو المحيــط الــذي
تعيــش فيــه أو القواعــد الخاصــة بالوكالــة التــي تعمــل بهــا .مــن األفضــل عــادة أن تكــون صريح ـا ً ومنفتح ـا ً بالنســبة لتجاربــك ومــن ثــم
توجّ ــه المناقشــة مجــدداً إلــى المجموعــة .مــن المهــم مســاعدة األعضــاء علــى الشــعور بالراحــة داخــل المجموعــة حتــى يتمكنــوا مــن
الحديــث عــن مشــاعرهم ومــا يحــدث فــي حياتهــم.

30

الفصل الثالث:
الجلسة األولى من العالج بين الشخصي
الجماعي (المرحلة األولية للمجموعة)

تشمل المهمة األولى  4خطوات:

الخطوة األولى :عرف عن نفسك واطلب من أعضاء المجموعة التعريف عن أنفسهم.
الخطوة الثانية :ذكر أعضاء المجموعة بضرورة االلتزام بالسرية.
الخطوة الثالثة :تحدث عن اإلكتئاب بشكل عام.
الخطوة الرابعة :امنح أعضاء المجموعة األمل.

الخطوة األولى :عرف عن نفسك واطلب من أعضاء المجموعة التعريف عن أنفسهم.
الميسّر :مرحبـاً .أود أن أرحــب بكــم جميعـا ً فــي الجلســة الجماعيــة األولــى وأشــكركم علــى إتخــاذ هــذه الخطــوة الكبيــرة بالمشــاركة فــي
المجموعــة اليــوم .مــن خــال القيــام بذلــك ،إتخذتــم الخطــوة اإليجابيــة األولــى نحــو العــاج .لقــد أتيحــت لــي فرصــة لقــاء كل
واحــد منكــم وقــد يكــون بعضكــم يعــرف آخريــن فــي المجموعــة ،بالرغــم مــن ذلــك أريــد مــن كل واحــد منكــم أن ير ّحــب بجــاره
وأن تتعرفــوا علــى بعضكــم ومــن ثــم يعــرف كل منكمــا عــن اآلخــر .بعــد ذلــك ســنقوم بنشــاط جماعــي ممتــع.

مالحظة حول تكييف المضمون
مــن المهــم أن يســاعد المي ّســر أعضــاء المجموعــة علــى الشــعور بالراحــة مــع بعضهــم البعــض .يمكنــك القيــام بنشــاط جماعــي مثــل
تمريــن «األرضيــة المشــتركة» التــي ينقســم فيهــا المشــاركون إلــى أزواج أو مجموعــات صغيــرة لمناقشــة الســمات  /المبــادئ  /ظروف
الحيــاة المشــتركة بينهــم ،مثــل الوظائــف ،واألنشــطة الترفيهيــة ،والحالــة األســرية ،ومــا إلــى ذلــك .بعــد  5دقائــق تتــم دعــوة األزواج
 /المجموعــات الصغيــرة إلطــاع الجميــع علــى مــا عرفــوه عــن بعضهــم .كمــا يمكنــك أن تطلــب مــن األعضــاء ذكــر مــكان يشــعرهم
بالســام أو الســعادة.

الخطوة الثانية :تذكير المجموعة بالسرية.
الميسّر :كمــا ذكرنــا فــي اإلجتماعــات الفرديــة ،مــن المهــم أال ينقــل أي شــخص محادثــات المجموعــة الــى أشــخاص مــن خــارج
المجموعــة .ســوف نجــرب ،هنــا فــي المجموعــة ،أفــكاراً وأســاليب جديــدة للتحــدث والتصــرف ،لذلــك مــن المهــم أن يشــعر
الجميــع باألمــان .فعــدم التحــدث خــارج المجموعــة عمــا يجــري بالداخــل سيســاعد األشــخاص علــى الشــعور باألمــان.

الخطوة الثالثة :الحديث عن اإلكتئاب بشكل عام.
يجــب مناقشــة حقيقــة أن جميــع األشــخاص فــي المجموعــة مصابــون باإلكتئــاب وبحاجــة إلــى الدعــم لمســاعدتهم علــى التعافــي باســتخدام
مصطلحــات ال تســبب وصمــات عــار .ذ ّكــر المجموعــة بــأن اإلكتئــاب شــائع جــدا ،وصِ ــف أعراضــه.
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الميسّر :كمــا اخبرتكــم جميعـا ً عندمــا إلتقيــت بــكل واحــد منكــم بشــكل فــردي ،أنتــم هنــا ألنكــم بحاجــة إلــى التعافــي مــن اإلكتئــاب .يصــاب
عــدد كبيــر مــن األشــخاص باإلكتئــاب فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم.
إستخدم مقياس تقدير اإلكتئاب وإبدأ بمراجعة األعراض:
عندمــا تكــون مصابـا ً باإلكتئــاب ،قــد تشــعر بالحــزن والفــراغ ،أو أنــك لــم تعــد تســتمتع باألمــور التــي كنــت تحــب القيــام بهــا

فــي الماضــي ،أو أن طاقتــك متدنيــة  ،قــد تبكــي كثيــراً ،وال تشــعر بــأن األمــور ســتتجه نحــو األفضــل ،وقــد تعتقــد أن الحيــاة
ال تســتحق العيــش.
مــن المهــم ،خــال وصــف هــذه األعــراض ،أن تنظــر إلــى المجموعــة لرؤيــة إن كان األعضــاء يومــؤون برؤوســهم أو يقومــون بإشــارة
أخــرى تــدل علــى أنهــم يعرفــون هــذه األعــراض .إذا كانــت هــذه اإلشــارات مرئيــة ،فيجــب توجيــه انتبــاه اعضــاء المجموعــة اليهــا
لمســاعدتهم علــى الترابــط.
الميسّر :عندمــا كنــت أتحــدث عــن المشــكالت فــي النــوم ،رأيــت أشــخاصا يومــؤون برؤوســهم .مــن لديــه مشــكلة مــع النــوم؟ (إنتظــر
حتــى يجيــب األعضــاء) .هــذه مشــكلة شــائعة .مــاذا عــن نقــص الطاقــة؟ (ومــا إلــى ذلــك ،حتــى تغطــي جميــع أعــراض

اإلكتئــاب) .عندمــا تتعافــى ،ســوف تتحســن جميــع األعــراض التــي تعانــي منهــا.
إذا كان هنــاك أعضــاء مــن المجموعــة الذيــن لــم يســبق لهــم أن أشــاروا إلــى أي أفــكار إنتحاريــة فــي جلســة مــا قبــل المجموعــة الفرديــة
ولكنهــم أومــؤوا برؤوســهم عنــد ذكــر اإلنتحــار ،فيجــب التقــرب منهــم فــي نهايــة الجلســة لتقييــم مخاطــر تســببهم بــاألذى الشــخصي لديهــم
بشــكل أكثــر تفصيـاً.

الخطوة الرابعة :منح األمل.
الميسّر :نحــن نعلــم أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلكتئــاب يتحســنون بعــد تلقــي الدعــم ،وقــد ثبــت أن هــذا النــوع مــن العــاج
الجماعــي يســاعد األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم .قــد يبــدو لكــم ذلــك مســتحيالً فــي الوقــت الراهــن ،ولكــن آمــل أن يبــدأ كل
واحــد منكــم بالشــعور بحــال أفضــل مــع كل جلســة .لقــد إتخذتــم بالفعــل هــذه الخطــوة األولــى المهمــة والشــجاعة جــداً بالمجــيء
اليــوم لتبــدأوا مســيرة التعافــي.
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 2.3المهمــة الثانيــة مــن المرحلــة األوليــة :مناقشــة اإلكتئــاب والمجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج بيــن
الشــخصي التــي يواجههــا أعضــاء المجموعــة
المدة :حوالى  45دقيقة
تتلخص هذه المرحلة في  3خطوات:

الخطوة األولى :مناقشة الروابط بين اإلكتئاب والمجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي بشكل عام.
الخطوة الثانية :إستعراض مشكالت وأهداف كل شخص.
الخطوة الثالثة :الطلب من أعضاء المجموعة التحدث عن حياتهم.

الخطوة األولى :مناقشة الروابط بين اإلكتئاب والمجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي بشكل عام.
الميسّر :لقــد أطلعنــي كل شــخص منكــم عــن بعــض المشــكالت فــي حياتــه ،التــي تؤثــر ســلبا ً علــى مزاجــه .قــد تكــون تلــك المشــكالت
مرتبطــة بإصابتكــم بمــرض خطيــر أو وفــاة شــخص مهــم فــي حياتكــم أو الجــدل الدائــم مــع شــخص ذات أهميــة بالنســبة لكــم.
ســنحاول مســاعدتكم علــى فهــم هــذه المشــكالت وإجــراء التغييــرات فــي حياتكــم التــي مــن شــأنها أن تجعلكــم تشــعرون علــى
نحــو أفضــل .قــد ال نتطــرق الــى كل مشــكالتكم ،ولكــن المســاعدة فــي حــل واحــدة أو إثنتيــن مــن مشــكالتكم الكبــرى ســوف
تحــدث فرقـا ً كبيــراً فــي حياتكــم .قــد يكــون العديــد منكــم قــد بــدأ بالفعــل القيــام بهــذا العمــل بعــد أول إجتمــاع فــردي بيننــا.

الخطــوة الثانيــة :مراجعــة مشــكالت كل شــخص وأهدافــه .اســتعرض القائمــة الخاصــة بمشــكالت األشــخاص واألهــداف لحــل تلــك
المشــكالت التــي تــم وضعهــا فــي جلســات مــا قبــل المجموعــة .يمكنــك قــول التالــي:

الميسّر :لقــد وضعــت قائمــة بالمجــاالت اإلشــكالية واألهــداف التــي يريــد كل واحــد منكــم العمــل لتحقيقهــا .هــل يتذكــر أي أحــد منكــم
الموضــوع الــذي ناقشــناه فــي جلســة مــا قبــل المجموعــة والمرتبــط باكتئابكــم؟

الخطوة الثالثة :الطلب من أعضاء المجموعة التحدث عن حياتهم.
يحــاول المي ّســر أن يولــد شــعور بالتقــارب بيــن أعضــاء المجموعــة .يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار حقيقتيــن هامتيــن حــول المجموعــة:
الجميــع مصــاب باإلكتئــاب وكل واحــد منهــم يحتــاج إلــى دعــم اآلخــر داخــل المجموعــة .يجــب أن تظهــر التف ّهــم وتســاعد علــى بنــاء هــذا
التقــارب بإســتخدام لغــة الجســد مثــل اإليمــاء وإبــداء اإلهتمــام بينمــا يتحــدث أعضــاء المجموعــة.
فــي هــذه الخطــوة ،يقضــي الهــدف حـ ّ
ـث أعضــاء المجموعــة علــى التحــدث عــن حياتهــم .بصفتــك المي ّســر ،يتمثــل دورك بطــرح األســئلة
لتحفيــز النقــاش .وفــي مــا يلــي أمثلــة حــول كيفيــة تســهيل المناقشــة.
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الميسّر :كل أعضــاء هــذه المجموعــة مصابــون باإلكتئــاب .أود مــن كل واحــد منكــم إذا كان جاهــزاً ،أن يصــف األســباب التــي دفعتــه
لإلنضمــام إلــى المجموعــة والمشــكالت فــي حياتــه التــي يبــدو أنهــا تســببت باإلكتئــاب.
إذا لم يتطوع أحد ،أضِ ف التالي:

غالبـا ً مــا يكــون مــن الصعــب الحديــث فــي مجموعــة ولكــن ذلــك ســيصبح أســهل مــع مــرور األســابيع .فــي هــذه المرحلــة ،هــل
يــود أي شــخص أن يخبرنــا عــن شــعوره واألســباب الدافعــة لإلحســاس بهــذا الشــعور؟

عــادة يقــوم أحــد األشــخاص بقــول شــيىء مــا لمســاعدة المي ّســر .مــن المهــم قبــول تلــك األقــوال ومحاولــة الربــط بيــن كيفيــة شــعور
الشــخص والمشــكلة فــي حياتــه التــي تبــدو ذات صلــة باإلكتئــاب.

ياسمين :أشــعر بالحــزن طــوال الوقــت وال أســتطيع اإلهتمــام بأطفالــي .ال أعــرف لمــاذا ال أســتطيع أن أعتنــي بهــم ،ولكنــك أخبرتنــي أن
وفــاة زوجــي قــد تكــون الســبب .ال أعــرف مــا يجــب علــي القيــام بــه.
علــى المي ّســر أن يقــدر المســاهمة عــن طريــق شــكر الشــخص أو باإليمــاء واإلنتقــال إلــى المجموعــة ليــرى إن أراد شــخص آخــر إضافــة
شــيء .مثـاً:

الميسّر :اآلن وبعد أن سمعنا ياسمين ،هل هناك أي شخص آخر يشعر بنفس الطريقة أو يواجه صعوبة في رعاية أطفاله؟
إذا لم يتطوع أحد ،يمكن أن تسأل أحد األشخاص مثالً:

الميسّر :ما قالته ياسمين يذكرني بالصراع الذي يعيشه كثير من الناس .ما رأيك باربرا؟
ثم إنتظر حتى يبدأ الشخص في الكالم.
ّ
بالحــث اللطيــف ،طالمــا أنــك ال ُتطلــع المجموعــة أو توحــي لهــا
ال يجــب أن تجبــر أي شــخص علــى الــكالم .ومــع ذلــك ،ال بــأس
بالمشــكالت التــي يعانــي منهــا الشــخص .مــن األفضــل أن تنتظــر حتــى يشــعر الشــخص أنــه علــى إســتعداد للمشــاركة .أمــا العضــو الــذي
أخبــر المجموعــة عــن مشــكالته ،فــا بــأس أن تســأله فــي أي وقــت عــن شــعوره وأن تســأل اآلخريــن إذا كانــوا يختبــرون مشــاعر مماثلــة.
هــذه طريقــة إلظهــار الصلــة الهامــة بيــن مشــاعر النــاس حــول أحــداث حياتهــم وحالــة اإلكتئــاب .فمثـاً:

الميسّر :ياســمين ،رأيتــك تبكيــن وأنــت تتحدثيــن عــن مــدى صعوبــة رعايــة أطفالــك بالنســبة لــك .كيــف شــعرت عندمــا تحدثــت عــن
ذلــك؟
إذا واجــه أحــد أعضــاء المجموعــة مشــكلة فــي الحديــث عــن نفســه ،يتدخــل المي ّســر للمســاعدة .مثـاً ،إذا بــدأ الشــخص فــي التحــدث عــن
األعــراض ،فيمكــن أن تســأل متــى بــدأت األعــراض ومــا كان يحــدث فــي حياتــه فــي ذلــك الوقــت .بعــد ذلــك ،يمكــن أن تعطــي رأيــك
حــول العالقــة بيــن اإلكتئــاب والمشــكلة فــي حيــاة الشــخص.
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الميسّر :جوزفيــن ،قلــت أنــه منــذ بدايــة العــام وأنــت ال تتمتعيــن بالطاقــة ،تبكيــن معظــم الوقــت ،ال ترغبيــن فــي التحــدث مــع اآلخريــن
وتريديــن النــوم طــوال الوقــت ،كمــا أن هــذا اإلكتئــاب يعتــرض عملــك فــي المزرعــة .فــي ذلــك الوقــت أيض ـا ً إكتشــفت أن
زوجــك أخــذ المــال مــن الحســاب المصرفــي لألســرة وقامــر بــه .نفهــم شــعوركِ بالغضــب والحــزن ،إضافــة الــى شــعورك بانــك
محاصــرة ألن زوجــك بــدأ يضربــك ويمنعــك مــن التحــدث مــع عائلتــك فــي هــذا الموضــوع .يبــدو أن اكتئابــك يرتبــط إرتباطــا
وثيقــا بهــذا التغييــر الكبيــر فــي حياتــك والجــدل مــع زوجــك .فمــا رأيــك؟
بعد أن تجيب يمكنك أن تسأل :ما رأي المجموعة؟

 ٣.3المهمة الثالثة من المرحلة األولية :مناقشة كيفية عمل المجموعة
المدة :حوالى  15دقيقة
بعــد أن يحظــى كل شــخص بفرصــة المشــاركة ،يختتــم المي ّســر الجلســة بتوضيــح كيفيــة عمــل المجموعــة .يمكنــك القيــام بذلــك فــي 3
خطــوات:

الخطوة األولى :وصف كيفية عمل العالج بين الشخصي الجماعي.
الخطوة الثانية :مراجعة قواعد المجموعة.
الخطوة الثالثة :إنهاء الجلسة.

الخطوة األولى :وصف كيفية عمل العالج بين الشخصي الجماعي( .الوقت والمدة وهيكل الجلسات).
الميسّر :ســوف نجتمــع علــى مــدى األســابيع الســبعة القادمــة وتســتمر كل جلســة حوالــي  90دقيقــة .ســنبدأ كل جلســة بالتحقــق مــن
شــعور كل واحــد منكــم منــذ لقاءنــا األخيــر .سيســتغرق ذلــك حوالــي  15دقيقــة .سنســتخدم الـــ  15دقيقــة األخيــرة مــن كل
جلســة للحديــث عــن خططكــم لتحقيــق اهدافكــم فــي األســبوع القــادم .اليــوم هدفنــا هــو التعــرف علــى بعضنــا البعــض وعلــى
مشــكالت وأهــداف ك ّل منــا .وفــي اإلجتماعــات الســتة التاليــة ،التــي تســتمر لغايــة (تحديــد التاريــخ التقريبــي لإلنهــاء ،مثـاً فــي
نهايــة شــهر أيــار /مايــو) ،ســتبدأون العمــل علــى تحقيــق أهدافكــم وإجــراء التغييــرات فــي حياتكــم .وســتالحظون علــى األرجــح
أن أعــراض اإلكتئــاب تــزول وتشــعرون بأنكــم أفضــل .ســتالحظون أيضــا أنكــم تغيــرون الطريقــة التــي تتحدثــون بهــا مــع
األشــخاص فــي المجموعــة وفــي المنــزل .فــي اإلجتمــاع الثامــن ،أي اإلجتمــاع األخيــر ،ســوف نتحــدث عــن شــعوركم مــن إنهــاء
المجموعــة ونســتعرض التغييــرات علــى مشــاعركم والتفاعــل مــع اآلخريــن .وســوف نتحــدث أيضــا عــن المشــكالت المحتملــة
فــي المســتقبل وكيفيــة التعامــل معهــا .فــي هــذه المرحلــة ،سيشــعر معظمكــم بالتحســن وســينخفض الشــعور باإلكتئــاب كثيــراً إذا
لــم يختفــي نهائيـاً .ورغــم أن تحقيــق كل هــذه األمــور فــي  7أســابيع تبــدو صعبــة ،إال أننــي أعتقــد أنكــم قــادرون علــى ذلــك.
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الخطــوة الثانيــة :تغطيــة قواعــد المجموعــة .خــال جلســة المجموعــة األولــى ،علــى المي ّســر مناقشــة مواضيــع مثــل عــدم إعطــاء ســلع
ماديــة ،والحضــور واالنســحاب مــن المجموعــة.

عدم إعطاء سلع مادية
حيثمــا كان ذلــك مناســبا ،يجــب تذكيــر المجموعــة بأنــك لــن تمنحهــم أي ســلع ماديــة .الدعــم الــذي تقدمــه يهــدف إلــى مســاعدة األشــخاص
علــى إيجــاد طــرق جديــدة لحــل مشــكالت ذات صلــة بإكتئابهــم.

الميسّر :كمــا قلــت لكــم عندمــا التقيــت بــكل واحــد منكــم علــى انفــراد ،لــن نقــدم لكــم أي ســلع ،ليــس اآلن وال فــي المســتقبل .نحــن نحــاول
مســاعدتكم علــى الشــعور بتحســن ،وعلــى إيجــاد حلــول لمشــكالتكم.
الحضور
الميسّر :مــن المهــم حضــور كل إجتمــاع مــن إجتماعــات المجموعــة .انــا أدرك أنكــم لــن تتمكنــوا مــن ذلــك أحيان ـاً ،ولكــن أريــد منكــم
المحاولــة .فــي كل إجتمــاع ســوف نتع ـ ّرف إلــى أمــور جديــدة عــن بعضنــا ونكتشــف حلــوالً جديــدة ،لذلــك مــن المهــم عــدم
تفويــت الجلســات.
االنسحاب من المجموعة
الميسّر :إذا كنــت ترغــب فــي االنحســاب مــن المجموعــة ،فيرجــى طــرح الموضــوع أمــام المجموعــة للمناقشــة ألن أعضــاء آخريــن قــد
يريــدون اإلنســحاب أيض ـا ً كمــا أنــه مــن المفيــد معرفــة الســبب الــذي يجعلــك غيــر مرتــاح .ولكــن ،إذا كنــت تفضــل ،يمكنــك
التحــدث معــي علــى انفــراد.

الخطــوة الثالثــة :إنهــاء الجلســة .فــي نهايــة كل جلســة  ،تأكــد مــن تحديــد موعــد اإلجتمــاع التالــي ،وإمنــح مســاحة ألعضــاء المجموعــة
لطــرح أي أســئلة .وذكرهــم بأنهــم قــد يالحظــون أو ال يالحظــون أي إختــاف فــي كيفيــة شــعورهم وكيفيــة إدارة مشــكالتهم بعــد هــذه
الجلســة ،ولكــن ال يــزال لديهــم عــدد مــن الجلســات التــي يجــب حضورهــا .أكتــب المالحظــات بعــد الجلســة وتأكــد مــن الحفــاظ علــى
الســرية.
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الفصل الرابع:
الجلسات  2إلى  8من العالج بين الشخصي
الجماعي (المراحل الوسطى والختامية)

الفصل الرابع
الجلسات  2إلى  8من العالج بين الشخصي الجماعي
(المراحل الوسطى والختامية)
أحضر معك مجلداً يحتوي على نفس المواد الخاصة بالمرحلة األولية:
•مقياس تقييم اإلكتئاب.
•• دليل مالحظات الميسّر األسبوعية (الملحق .)6
•• قائمة مرجعية بمهام المشرفين والوسطاء (الملحق .)7

خــال المرحلــة الوســطى مــن العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي  ،يعمــل أعضــاء المجموعــة بنشــاط إليجــاد ســبل للتعامــل مــع المجــاالت
اإلشــكالية فــي العــاج بيــن الشــخصي ذات الصلــة بإكتئابهــم الحالــي .وهــي المجــاالت اإلشــكالية التــي قــرر المي ّســر والشــخص المعنــي
التركيــز عليهــا خــال جلســة مــا قبــل المجموعــة.
خالل جلسات المرحلة الوسطى:
•اإلســتمرار فــي جعــل أعضــاء المجموعــة يشــعرون بالراحــة فــي المجموعــة ومحاولــة حثهــم علــى وصــف أعــراض اإلكتئــاب
لديهــم وكيفيــة محاولتهــم التغلــب عليهــا.
•مساعدة األعضاء على اإلستماع إلى بعضهم البعض وتقديم األفكار حول التعامل مع المشكالت.
•تشجيع األعضاء على تجربة أفكار جديدة.
•مساعدة األعضاء على اظهار االهتمام لألعضاء اآلخرين.
•اإلستمرار في منح أعضاء المجموعة األمل ،والتأكيد على قدرة الشخص في تغيير حياته والشعور على نحو أفضل.

 1.4التقنيات المستخدمة في العالج بين الشخصي الجماعي
تســتخدم التقنيــات الســبع التاليــة فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي  ،لعــاج المجــاالت اإلشــكالية األربعــة فــي العــاج بيــن الشــخصي
خــال المرحلــة الوســطى.

التقنية األولى :تقييم اإلكتئاب
إبــدأ جلســة المجموعــة دائمــا بالســؤال عــن حالــة كل شــخص منــذ لقائكــم األخيــر .راجــع أعــراض اإلكتئــاب لــكل عضــو فــي المجموعــة
مســتخدما ً مقيــاس تقييــم اإلكتئــاب .لتســريع األمــر ،إســأل فقــط عــن األعــراض التــي ذكرهــا عضــو المجموعــة حتــى اآلن (أنظــر القســم
 ١.2.٤أدنــاه).
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مالحظة حول تكييف المضمون
فــي األوســاط التــي يكــون فيهــا جميــع المشــاركين يتقنــون القــراءة والكتابــة ،أطلــب مــن كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة تعبئــة
نمــوذج مقيــاس تقييــم اإلكتئــاب الخاصــة بــه قبــل بــدء الجلســات.

إحتفــظ بســجل ّ
خطــي لتقييمــات األعــراض الســابقة (فــي دليــل مالحظــات المي ّســر األســبوعية) وأحضرهــا معــك إلــى كل جلســة لتذكيــر

أعضــاء المجموعــة بإختــاف األعــراض عــن األســابيع الســابقة .أذكــر مالحظاتــك حــول هــذه اإلختالفــات (األعــراض التــي تعانــي منهــا
تتحســن – ال تــزال تحــارب اإلكتئــاب ولكــن يبــدو أنــك تتحســن).

التقنية الثانية :ربط المزاج بالحدث والحدث بالمزاج
علــى ســبيل المثــال ،عندمــا يقــول أحــد أعضــاء المجموعــة :إننــي أشــعر بالحــزن ،يســأل المي ّســر :مــاذا حــدث؟ .أو إذا قــال أحــد أعضــاء

المجموعــة :وقــع شــجار فظيــع مــع زوجتــي .يســأل المي ّســر :كيــف شــعرت بســبب ذلــك؟
يُعتبــر ربــط األمزجــة واألحــداث تقنيــة أساســية فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .ويســاعد علــى إزالــة الغمــوض حــول اإلكتئــاب
مــن خــال توضيــح كيفيــة إرتبــاط مــزاج الشــخص بأحــداث الحيــاة .يجــب االنتبــاه الــى األحــداث واألمزجــة الســلبية واإليجابيــة واإلشــارة
إلــى التحســينات .مثـاً:
أليس:

أشعر بتحسن هذا األسبوع.

الميسّر :يس ّرني سماع ذلك .ما هو سبب هذا التحسن برأيك؟
التقنية الثالثة :تحليل التواصل
يُســتخدم وصــف مُفصــل لتفاعــل حديــث بيــن عضــو مــن المجموعــة مــع شــخص أو أشــخاص آخريــن فــي مســاعدة أعضــاء المجموعــة
علــى فهــم الرســائل اللفظيــة وغيــر اللفظيــة التــي يرســلون لالخريــن ،وفهــم كيفيــة تأثيــر المحتــوى وطريقــة التواصــل علــى اآلخريــن،
وكيــف يؤثــر اآلخــرون بدورهــم فيهــم .قــم بإجــراء تحليــل تواصــل واحــد علــى األقــل مــع كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة خــال
إجتماعــات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.
إذا تحـدّث أحــد أعضــاء المجموعــة عــن عــدد مــن الحــوادث التــي وقعــت فــي األســبوع الســابق ،أطلــب منــه إختيــار الحــدث الــذي تــرك
تأثيــراً أكبــر علــى مزاجــه ووصفــه بالتفصيــل :لــو كنـ ُ
ـت أنــا هنــاك ،مــاذا كنــت ســأرى؟ مــاذا قلــت؟ وبمــاذا أجابــت؟ كيــف شــعرت عندمــا
قالــت ذلــك؟ يقــدم هــذا التحليــل معلومــات تســاعد فــي وقــت الحــق علــى تحســين هــذه التفاعــات ومــزاج الشــخص.

التقنية الرابعة :تحليل القرار
تســاعد هــذه التقنيــة أعضــاء المجموعــة علــى التوصّــل إلــى خيــارات وطــرق إلدارة مشــكالت الحيــاة .إســتخدمها مــع كل أعضــاء
المجموعــة؛ أطلــب مــن كل شــخص التركيــز علــى مشــكلة تؤثــر عليــه .أطلــب مــن شــخص واحــد ومــن المجموعــة طــرح أكبــر عــدد
ممكــن مــن الخيــارات لحــل هــذه المشــكلة( .مــاذا ســتفعل إزاء هــذا الوضــع – مــا هــي خياراتــك؟) .خــال خطــوة العصــف الذهنــي،
مــن المهــم عــدم الحكــم علــى هــذه الخيــارات إذا كانــت مفيــدة أو ال فــي الواقــع .بعــد إنتهــاء المجموعــة مــن العصــف الذهنــي  ،ابحــث
فــي ايجابيــات وســلبيات هــذه القــرارات ،وحــدد خيــارا واحــداً أو مجموعــة مــن الخيــارات لتجربتهــا خــال األســبوع .فإيجــاد الخيــارات
لمحاربــة اإلكتئــاب يعــزز قــدرة الشــخص علــى التعامــل مــع مشــاعر اليــأس والعجــز التــي غالب ـا ً مــا ترافــق اإلكتئــاب.
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التقنية الخامسة :لعب األدوار
تنطــوي تقنيــة لعــب األدوار علــى تمثيــل محادثــة حصلــت مؤخــراً أو محادثــة يجــري التخطيــط لحدوثهــا لمســاعدة عضــو المجموعــة علــى
فهــم مشــاعره وســلوكه بشــكل أفضــل ،باإلضافــة إلــى فهــم مشــاعر اآلخريــن .يمكــن أن يلعــب عضــو المجموعــة فــي بعــض األحيــان
دوريــن (دوره و دور الشــخص اآلخــر).

التقنية السادسة :بناء المهارات بين الشخصية
تنطــوي تقنيــة بنــاء المهــارات بيــن الشــخصية علــى تعليــم أعضــاء المجموعــة مهــارات التواصــل فــي العــاج بيــن الشــخصي بطريقــة
مناســبة ثقافيـاً ،وتشــمل التالــي:
•كيفية اختيار الوقت المناسب إلجراء محادثة هامة.
•التركيز على حالة محدّدة بدالً من ذكر جميع األخطاء.
•توضيح التوقعات.
•فهم وجهة نظر الشخص اآلخر (ال يعني ذلك القبول بها بالضرورة).
•التفاوض مع الشخص اآلخر («أعطِ لتأخذ بالمقابل»).
•إظهار التقدير عندما تسير التفاعالت في الطريق التي يريدها عضو المجموعة.
بعــض أعضــاء المجموعــة بحاجــة إلــى تعلــم كيفيــة إســتخدام هــذه التقنيــة ،حســب مشــكلتهم أو مهاراتهــم الحاليــة ،وآخــرون ال يحتاجــون
إلــى ذلــك بنفــس القــدر أو علــى اإلطــاق.

مالحظة حول تكييف المضمون
تحتــاج هــذه التقنيــة للتكييــف الثقافــي معظــم األحيــان ،كــي تســتخدم بالشــكل المناســب .فعلــى ســبيل المثــال ،مــن المرفــوض فــي كثيــر
مــن الثقافــات مواجهــة الشــخص مباشــرة ،بــل يُفضــل اللجــوء إلــى طريقــة غيــر مباشــرة إليصــال الرســالة.

التقنية السابعة :العمل في المنزل/وضع تمارين للممارسة في المنزل
مــن جلســة إلــى أخــرى ،يتــم تشــجيع أعضــاء المجموعــة علــى ممارســة مــا تعلمــوه خــال جلســات المجموعــة فــي حياتهــم اليوميــة .مــن
ثــم يقدمــون التقاريــر حــول كيفيــة ســير األمــور ومــا تعلمــوه .فــي نهايــة الــدورة ،تأكــد مــن قــدرة جميــع أعضــاء المجموعــة علــى القيــام
بتمارينهــم المنزليــة وشــجّ عهم علــى العــودة والتبليــغ عــن مــا نجــح ومــا لــم ينجــح.
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 2.4مهام المرحلة الوسطى
مهام المرحلة الوسطى – الجلسات  2إلى7
المهمة األولى :بدء كل جلسة بمراجعة اإلكتئاب لدى أعضاء المجموعة ( 20-15دقيقة)
المهمة الثانية :ربط اإلكتئاب بأحداث األسبوع السابق ( 15-10دقيقة).
المهمة الثالثة :إستخدام اإلستراتيجيات المحددة لكل مجال إشكالي في العالج بين الشخصي ( 45دقيقة)
المهمة الرابعة :تحديد التدريب العملي وإختتام الجلسة ( 15دقيقة)

 1.2.4المهمــة األولــى مــن المرحلــة الوســطى :بــدء كل جلســة بمراجعــة حالــة اإلكتئــاب لــدى أعضــاء
المجموعــة
المدة :حوالي  20-15دقيقة
تتلخص هذه المهمة في خطوتين:

الخطوة األولى :بدء الجلسة.
الخطوة الثانية :إستعراض أعراض اإلكتئاب.

الخطــوة األولــى :بــدء الجلســة .تأكــد مــن بــدء الجلســة فــي الوقــت المحــدد .رحّ ــب بــكل عضــو فــي المجموعــة وراجــع قواعــد المجموعــة
إذا لــزم األمــر.

الخطــوة الثانيــة :إســتعراض أعــراض اإلكتئــاب .إنتقــل مــن عضــو إلــى آخــر لســؤاله عــن أعــراض اإلكتئــاب لديــه وتقييــم هــذه
األعــراض.
هنــاك طــرق مختلفــة إلكمــال هــذه الخطــوة :علــى ســبيل المثــال( :أ) يســتكمل أعضــاء المجموعــة مقيــاس التقييــم قبــل الجلســة (إذا كانــوا
يجيــدون القــراءة والكتابــة)( ،ب) يســتكمل أعضــاء المجموعــة مقيــاس التقييــم الخــاص بهــم فيمــا يقــوم المي ّســر بقــراءة األســئلة بصــوت
مرتفــع( ،ت) يراجــع المي ّســر مقيــاس تقييــم كل شــخص بــدوره وذلــك بســؤاله عــن التغييــرات فــي األعــراض التــي ذكرهــا فــي الجلســة
الســابقة( .ث) يســتكمل الميسّــر مقيــاس التقييــم عندمــا يتطــوع كل شــخص للتحــدث عــن األســبوع الســابق .مــن الضــروري تعديــل
المقاربــة حســب الســياق وإحتياجــات المجموعــة (مثــا ،إذا كانــوا قادريــن علــى القــراءة والكتابــة ،والثقــة بالنفــس ومــا إلــى ذلــك) ،ليــس
هنــاك طريقــة واحــدة «صحيحــة».
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ومن األمثلة لذلك ،طرح السؤال المهم التالي:

الميسّر :كيف حالك منذ لقائنا األخير؟
عندمــا يع ّبــر عضــو المجموعــة عــن شــعوره ،إســتكمل مقيــاس التقييــم (التقنيــة األولــى :تقييــم اإلكتئــاب) .علّــق إذا مــا تح ّســن إكتئــاب
الشــخص ،أو بقــي علــى حالــه ،أو إزداد ســوءاً مقارنــة باألســبوع الســابق.

 2.2.4المهمة الثانية من المرحلة الوسطى :ربط اإلكتئاب باألحداث من األسبوع السابق
المدة :حوالي  15-10دقيقة
حـدّد أعضــاء المجموعــة الذيــن ســتر ّكز عليهــم فــي الجلســة (  4-3أشــخاص بالجلســة عــاد ًة) .حــاول إشــراك األعضــاء الذيــن تعرضــوا
ألحــداث ســلبية وإيجابيــة علــى حـ ّد ســواء منــذ الجلســة الســابقة.
تتلخص هذه المهمة في خطوتين:

الخطوة األولى :مناقشة األحداث من األسبوع السابق.
الخطوة الثانية :ربط هذه األحداث بالمجاالت اإلشكالية لعضو المجموعة.

الخطــوة األولــى :مناقشــة مجريــات األســبوع الســابق .دعــوة أعضــاء المجموعــة للحديــث عــن مجريــات األســبوع الســابق (أو منــذ
الجلســة األخيــرة إذا كانــت المــدة أطــول مــن أســبوع) ذات الصلــة إمــا بالتحســن أو عــدم التحســن فــي اإلكتئــاب.
الخطــوة الثانيــة :ربــط هــذه األحــداث بالمجــاالت اإلشــكالية لعضــو المجموعــة .إســتخدم التقنيــة الثانيــة :ربــط المــزاج بالحــدث والحــدث
بالمــزاج .خــال الجلســات ،يجــب إظهــار الروابــط الهامــة بيــن كيفيــة تأثيــر المــزاج فــي األحــداث بيــن الشــخصية وكيــف تؤثــر األحــداث
بيــن الشــخصية علــى المــزاج .مثـاً ،إذا قــال عضــو المجموعــة (شــعرت باإلحبــاط خــال عطلــة نهايــة األســبوع) ،ابحــث عــن الســبب
وكيــف ارتبطــت األحــداث بيــن الشــخصية بالمجــاالت اإلشــكالية لديــه .إذا قــال عضــو المجموعــة (تشــاجرت كثيــراً مــع قريبــي) اكتشــف

أثــر ذلــك علــى أعــراض اإلكتئــاب ،قبــل البحــث فــي الوقائــع .يمكــن أن تســأل فــي هــذه الحالــة :كيــف شــعرت بعــد الشــجار؟ مــاذا حــدث
ألعــراض اإلكتئــاب؟
تأكــد مــن أن يحظــى كل شــخص بالفرصــة للحديــث عــن مجريــات حياتــه علــى األقــل مــرة كل جلســتين ،مــا لــم يتوفــر الوقــت الكافــي
للقيــام بذلــك فــي كل جلســة.
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 3.2.4المهمــة الثالثــة مــن المرحلــة الوســطى :إســتخدام اإلســتراتيجيات المحــددة لــكل مجــال إشــكالي فــي
العــاج بين الشــخصي
المدة :حوالي  45دقيقة
تســتخدم فــي هــذه المهمــة إســتراتيجيات التعامــل مــع كل مجــال إشــكالي كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي الفصــل  .5ســتالحظ أنــك
ستســتخدم التقنيــات الســبع المذكــورة آنفــا ً خــال تنفيــذ اإلســتراتيجيات.

 4.2.4المهمة الرابعة من المرحلة الوسطى :تحديد تمارين التدريب العملي وإنهاء الجلسة
المدة :حوالي  15دقيقة
تذكيــر كل عضــو فــي المجموعــة بمواصلــة العمــل علــى أهدافــه المحــددة قبــل الجلســة التاليــة .خــذ علــى ســبيل المثــال إمــرأة تعانــي مــن
االكتئــاب منــذ أن توقفــت عائلــة زوجهــا عــن زيارتهــم  ،وهدفهــا هــو الحصــول علــى مســاعدة زوجهــا لحــل هــذه المشــكلة .بعــد العمــل
معهــا فــي الجلســة بإســتخدام إســتراتيجيات التعامــل مــع الخــاف (أنظــر القســم  5.2حــول هــذه اإلســتراتيجيات) ،يمكنــك تســليط الضــوء
علــى توصيــة معينــة واحــدة .مثـاً ،يكــون هدفهــا ألســبوع معيــن إيجــاد الوقــت المناســب إلخبــار زوجهــا عــن تأثيــر ســلوك عائلتــه عليهــا.
إختتــم الجلســة بتحديــد موعــد اإلجتمــاع القــادم ،وإمنــح أعضــاء المجموعــة مســاحة لطــرح أي ســؤال وذ ّكرهــم أنهــم قــد يالحظــون أو ال
يالحظــون أي إختالفــات بعــد هــذه الجلســة ،ولكــن هنــاك المزيــد مــن الجلســات.

 3.4مثال حالة عن جلسة المرحلة الوسطى
فيمــا يلــي مثــال عــن جلســة المرحلــة الوســطى .كمــا تذكــرون ،تبــدأ الجلســات مــع المي ّســر الــذي يرحــب بأعضــاء المجموعــة ويســأل
مــا إذا كان هنــاك أي شــخص يرغــب فــي الحديــث عــن كيفيــة شــعوره خــال األســبوع الماضــي .يمكنــك مــن خــال ذلــك تقييــم مــزاج
أعضــاء المجموعــة ومــدى راحتهــم .حــاول حـ ّ
ـث الجميــع علــى الحديــث عــن أعراضهــم .يســتغرق ذلــك حوالــي  20-15دقيقــة ليصــف
الجميــع بإيجــاز أعراضهــم منــذ الجلســة الماضيــة (المهمــة األولــى).
عند اإلنتهاء من إستعراض األعراض ،تسأل المجموعة عمن يرغب في التكلم عن أحداث األسبوع الماضي (المهمة الثانية).

الميسّر :مرحب ـا ً بكــم مــن جديــد( .يقــوم المي ّســر بتذكيــر المجموعــة بعــدد الجلســات المتبقيــة) .هــذا هــو إجتماعنــا الرابــع ولدينــا 4
إجتماعــات أخــرى بعــد هــذا اإلجتمــاع .أود أن أســمع مــن كل واحــد منكــم كيــف شــعر خــال هــذا األســبوع :هــل شــعرتم بالحزن
أو اإلكتئــاب؟ (إســتخدم المصطلــح المحلــي المناســب لإلكتئــاب) .كيــف كان مزاجكــم ،ونومكــم ،وتناولكــم الطعــام ،وطاقتكــم؟
(ينظــر المي ّســر فــي جميــع أنحــاء الغرفــة وينتظــر حتــى يتكلــم شــخص مــا .عــادة يبــدأ شــخص مــا بالــكالم ،ولكــن إذا لــم يحصــل
ذلــك ،يمكنــك إختيــار شــخص مــا وســؤاله) .جيمــس ،مــاذا عنــك؟ كنــت تشــعر بالحــزن األســبوع الماضــي وبكيــت كثيــراً .مــاذا
عــن هــذا األســبوع؟
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جيمس :ما زلت أشعر بالحزن.
الميسّر :هل يمكنك أن تخبرنا أكثر عن ذلك؟
جيمس :أنا لست مرتاحاً .أنا أبكي طوال الوقت وال أريد مفارقة كرسي .ال أريد حتى التواجد مع أطفالي.
الميسّر :نعــم ،أتذكــر ،هكــذا كنــت تشــعر األســبوع الماضــي .مــن الصعــب أن تشــعر بهــذه الطريقــة ،وال ترغــب فــي التواجــد مــع
أطفالــك( .يســتكمل المي ّســر مقيــاس تقييــم اإلكتئــاب مــع جيمــس ).درجــة اإلكتئــاب أقــل قلي ـاً هــذا األســبوع ،مــا يعنــي أنــك

أفضــل قليـاً ولكــن ال تــزال تشــعر باإلكتئــاب .ال يــزال أمامنــا  4جلســات ،وســوف نســتمر فــي العمــل معـا ً علــى طــرق تحســن
حالتك.هــل هنــاك شــخص آخــر يرغــب بالحديــث؟

أنيل:

لم يتغير شعوري باإلجمال ،ولكنني شعرت بسعادة أكثر من العادة في أحد األيام.

الميسّر :مــن الرائــع أنــك شــعرت بســعادة أكثــر فــي أحــد األيــام .أريــدك أن تخبــري أعضــاء المجموعــة الحقـا ً بمــا حــدث فــي ذاك اليــوم،
حيــن شــعرت بســعادة أكثــر .فلنســتكمل مقيــاس اإلكتئــاب لهــذا األســبوع( :يســتكمل المي ّســر مقيــاس تقييــم اإلكتئــاب) .تحســنت
حالــة اإلكتئــاب عــن األســبوع الماضــي أنيــل .هــل مــن شــخص آخــر يــود أن يخبرنــا عــن أســبوعه؟
تابــع بهــذه الطريقــة حتــى يتســنى لــكل شــخص الفرصــة لوصــف مزاجــه لهــذا األســبوع .ال يجــوز إجبــار أحــد علــى الــكالم .وبمــرور
الوقــت ،وعندمــا يصبــح أعضــاء المجموعــة أكثــر راحــة ،ســيجد المزيــد منهــم ســهولة أكبــر فــي التحــدث ضمــن المجموعــة.
فــي هــذه المرحلــة ،إســأل مــن فــي المجموعــة يرغــب فــي الحديــث عــن أحــداث األســبوع .مــن المهــم ربــط األحــداث بأعــراض اإلكتئــاب
(المهمــة الثانيــة) .وفيمــا يلــي مثــال آخــر عــن جلســة المرحلــة الوســطى.

الميسّر :اآلن بعــد أن أتيحــت للجميــع فرصــة التحــدث عــن شــعوره هــذا األســبوع ،فلنحــاول معرفــة ســبب شــعور كل منكــم بهــذه
الطريقــة .أنيــل ،قلــت أنــك شــعرت أفضــل قلي ـاً فــي أحــد األيــام مــن هــذا األســبوع .مــاذا حــدث وجعلــك تشــعر بهــذه الطريقــة؟
أنيل:

قــام أخــي بزيارتــي ومســاعدتي .هــو يعلــم أننــي لســت بخيــر فتحــدث معــي لفتــرة مــن الوقــت وســاعدني علــى إصــاح دراجتــي.
أعتقــد أن هــذا هــو ســبب شــعوري علــى نحــو أفضــل ،فأنــا أحــب أن يتواجــد أخــي بالقــرب منــي.

الميسّر :أنيــل ،مــا قلتــه اآلن مهــم جــداً .تمكنــت مــن تحديــد عامــل فــي حياتــك يجعلــك تشــعر علــى نحــو أفضــل .مــن المهــم أن يالحــظ
الجميــع خــال األســابيع المقبلــة ،مــا يخفــف مــن اإلكتئــاب لديكــم ومــا يزيــده ســوءاً .هــل الحــظ أي شــخص آخــر أمــراً جعلــه
يشــعر أفضــل هــذا األســبوع؟
كارلو :ســاعدت بعــض نســاء القريــة زوجتــي فــي رعايــة األطفــال .لــم تكــن تريــد قبــول المســاعدة فــي البــدء ،ولكنهــا عاجــزة عــن
القيــام بذلــك بمفردهــا فهــي مريضــة جــداً.
الميسّر :شــكراً للمشــاركة كارلــو .مــن يريــد أن يتحــدث؟ (فــي هــذه المرحلــة ،ســيكون معظــم أعضــاء المجموعــة مرتاحيــن أكثــر
للتحــدث عــن مجريــات حياتهــم وكيفيــة شــعورهم).
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توم:

أنــا أعلــم أننــي أفضــل حــاالً ألننــي عملــت فــي الحقــل طيلــة هــذا األســبوع .أتذكــر ،لــم أتمكــن مــن إنجــاز عمــل يــوم واحــد
خــال الشــهر الماضــي؟

الميسّر :هل يتذكر أي منكم ذلك؟ (هذه طريقة لتشجيع أعضاء المجموعة اآلخرين على المشاركة في حديث المجموعة).

جورج :أنــا أذكــر .انتابــك شــعور فظيــع ولــم ترغــب فــي الحصــول علــى المســاعدة مــن أي شــخص إلتمــام عملــك .ولكنــك تبــدو مختلفـا ً
جــداً اليــوم وهــذا رائــع .وأنــا أيض ـا ً اشــعر بشــكل أفضــل .لــم أفكــر يوم ـا ً أننــي سأتحســن .هــل تشــعر بالمثــل؟ ( يومــئ تــوم
برأســه دون أن يقــول شــيئاً .يطلــب إليــه المي ّســر التعبيــر عــن شــعوره بالكلمــات)

الميسّر :هكــذا يشــعر كل شــخص مكتئــب ،أن األمــور لــن تتحســن أبــداً ولــن يشــعر أفضــل .ولكــن تــوم وجــورج باتــا يعرفــان اآلن أن
الشــخص يســتطيع أن يشــعر بحــال أفضــل عندمــا تتحســن األمــور فــي حياتــه .كمــا يعرفــان أهميــة بــذل الجهــد إلحــداث هــذا
التغييــر فــي الحيــاة.
ديفيد:

حســناً ،أنــا ال أشــعر بتحســن .ال شــيء أفضــل بالنســبة لــي .ال أعتقــد أننــي سأشــعر بحــال أفضــل علــى اإلطــاق .توفيــت
زوجتــي وشــقيقتي العــام الماضــي ومــا زلــت أفتقدهمــا .لــم أعــد أشــعر بالســعادة أبــداً ،وأنــا وحيــد.

توم:

أنــت ال تبــذل الجهــد الكافــي لمســاعدة نفســك علــى الشــعور أفضــل( .بمــا أنــه يمكــن إعتبــار هــذا الــر ّد غيــر داعــم ،يجــب أن
يقــوم المي ّســر بالتحقــق لمعرفــة شــعور ديفيــد تجــاه مــا قالــه تــوم .هــل تــأذى؟ بالتالــي يمكــن إضافــة بيــان داعــم هنــا).

الميسّر :بالنســبة لبعــض األشــخاص ،وفــي حــاالت معينــة قــد يســتغرق األمــر وقتــا أطــول ليشــعروا بحــال أفضــل .مــن الصعــب جــداً
التغلــب علــى وفــاة شــخصين مهميــن فــي حياتــك .هــل هنــاك أي شــخص آخــر يشــعر مثــل ديفيــد؟ (ينتظــر المي ّســر إجابــة أي
شــخص).

إقتــرح تــوم موضــوع تطرقنــا اليــه فــي الجلســات الســابقة ،وهــو إجــراء تغييــرات صغيــرة فــي كيفيــة قضــاء يومــك .ديفيــد،
أردت أن تقضــي المزيــد مــن الوقــت مــع أصدقائــك حتــى ال تشــعر بالوحــدة ،كيــف جــرت األمــور؟
ديفيد:

لقــد تحســنت كثيــراً .قمــت بزيــارة ِجــد د وأخبرتــه عــن ســبب عــدم تواصلــي معــه فــي الفتــرة الماضيــة .لقــد كان ســعيداً جــداً
لرؤيتــي( .هــذا هــو الوقــت المناســب إلجــراء تحليــل التواصــل – التقنيــة الثالثــة للحصــول علــى المعلومــات عــن المحادثــة

جــد يشــعران بســعادة).
الفعليــة .مــاذا قــال كل شــخص؟ قــد يســاعد هــذا علــى فهــم الســبب الــذي جعــل ديفيــد و ٍ
تســتمر المجموعــة فــي هــذه المحادثــة لحوالــي  15دقيقــة قبــل اإلختتــام .مــع إقتــراب نهايــة الجلســة ،ذ ّكــر أعضــاء المجموعــة بمواصلــة
العمــل علــى حـ ّل مشــكالتهم المحــددة.
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 ٤.4مرحلة إختتام المجموعة – الجلسة 8
أحضر معك مجلداً يحتوي على المواد التالية:
•دليل مالحظات الميسّر األسبوعية (الملحق )6
•قائمة مرجعية بمهام المشرفين والوسطاء (الملحق )7
•مالحظــات تذكيريــة (المرحلــة الختاميــة) .يســتكمل الميسّــر وكل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة هــذا الملخــص خــال
الجلســة .قــد يســاهم األعضــاء فــي ملخــص جلســات األعضــاء اآلخريــن مــن خــال رســم أو كتابــة ذكــرى عنه/هــم حصلــت
خــال جلســات المجموعــة (الملحــق )8

وال بـ ّد مــن مناقشــة اإلختتــام علــى مــدار الجلســات .أذكــر اإلختتــام فــي جلســة مــا قبــل المجموعــة ،الجلســة األولــى ،وعــدة مــرات خــال
الجلســات  2ألــى 6والجلســة  .7يتيــح اإلختتــام الفرصــة لمراجعــة مــا حــدث أثنــاء العــاج ،وتوديــع أعضــاء المجموعــة والمي ّســر لبعضهــم
البعــض ووضــع خطــط حــول كيفيــة معالجــة المشــكالت التــي قــد تســتمر فــي الظهــور أو المشــكالت الجديــدة التــي قــد تطــرأ .يعتبــر هــذا
وقتـا ً خاصـاً ،فمــن جهــة هــو وقــت إختتــام الــدورة ومــن جهــة أخــرى وقــت اإلحتفــال ،مثلمــا يحصــل عنــد إســتكمال التعليــم أو إختيــار
اإلبتعــاد عــن األصدقــاء والعائلــة لعيــش مغامــرة مثيــرة.
قبــل الجلســة ،راجــع درجــات اإلكتئــاب األخيــرة لجميــع أعضــاء المجموعــة وضــع خطــة حــول إجــراءات المتابعــة ألولئــك الذيــن لــم
يتحســنوا بشــكل كافٍ ،مثــل اإلحالــة للحصــول علــى دعــم إضافــي.
في ما يلي بعض اإلستراتيجيات إلختتام الجلسة:
•الترحيــب باألعضــاء وتذكيرهــم بــأن هــذه هــي الجلســة الجماعيــة األخيــرة .تحقــق مــن أعــراض ومــزاج كل عضــو فــي
المجموعــة بالطريقــة ذاتهــا المعتمــدة فــي الجلســات الســابقة.
•مراجعــة التغييــرات فــي األعــراض والمــزاج والمجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج بين الشــخصي مــع كل عضو فــي المجموعة(هل
حققــت األهــداف؟ مــا هــي الخطــوة التاليــة؟) .كــن محدداً.
•إســأل أعضــاء المجموعــة عــن شــعورھم تجــاه إختتــام الجلســة  -الخــوف أو اإلثــارة أو الفخــر -أو الحــزن؟ يجــب أن تع ّبــر عــن
مشــاعرك الخاصــة حــول إختتــام الجلســات أيضـاً.
•مناقشــة المصــادر المحتملــة للمشــكالت فــي المســتقبل القريــب والمهــارات التــي يمكــن أن يســتخدمها أعضــاء المجموعــة لمنــع
معــاودة اإلكتئــاب( .إســأل عــن المشــكالت المحــددة التــي قــد تنشــأ مــع كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة والمهــارات التــي
تعلمهــا لمنــع اإلصابــة باإلكتئــاب).
• أطلــب مــن أعضــاء المجموعــة أن يصفــوا كيــف ســيعرفون إن عــاود اإلكتئــاب الظهــور مــن جديــد ،أو مــا هــي األعــراض التــي
ســيالحظونها أوالً .ضــع خطــة عمــل لــكل شــخص وفقـا ً ألعراضــه.
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مث ـاً :عندمــا تالحــظ أنــك تعانــي مشــكالت فــي النــوم ،وتجــد نفســك تفكــر كثيــراً وفــي جميــع األوقــات ألكثــر مــن أســبوع،
إتصــل بــي أو (إســم الوكالــة أو العيــادة).
•إدعــم أعضــاء المجموعــة الذيــن لــم تتحســن حالتهــم أو الذيــن شــهدوا تحســنا ً جزئيــا فقــط .تأكــد مــن إعطائهــم الفرصــة للتعبيــر
عــن مشــاعرهم فــي هــذا الشــأن وإذا أمكــن – هــذا خيــار -التحــدث إليهــم علــى إنفــراد بعــد الجلســة .بالنســبة لهــؤالء الذيــن ال
يــزال لديهــم أعــراض اإلكتئــاب ،يمكــن مناقشــة خيــارات لمواصلــة العمــل معهــم إذا أمكــن (تعتمــد الخيــارات علــى المــوارد
المتاحــة .)7والرســالة التــي يجــب توجيههــا إلــى هــؤالء الذيــن لــم يســتجيبوا هــي أنهــم « لــم يفشــلوا» فــي العــاج بيــن الشــخصي
الجماعــي بــل أن العــاج «خذلهــم» ،وقــد يكــون مــن األنســب لهــم إختيــار عــاج مختلــف.

مالحظة حول تكييف المضمون
نشــاط اختيــاري فــي مجموعــات المشــاركين الذيــن يجيــدون الكتابــة والقــراءة (إذا قمــت بهــذا ،فيجــب أن تكــون مــدة جلســة اإلختتــام
النهائيــة أطــول مرتيــن) :إعــداد دفتــر مذكــرات صغيــر خــال الجلســة النهائيــة مــع كل عضــو فــي المجموعــة يتضمــن :المجــاالت
اإلشــكالية ،وأهــداف العــاج بيــن الشــخصي ،واإلســتراتيجيات التــي نجحــت معــه ،وأعــراض اإلكتئــاب فــي بدايــة ونهايــة العــاج بيــن
الشــخصي الجماعــي  ،ووصفـا ً موجــزاً لألعــراض التــي يجــب أن تنبّهــه إلــى معــاودة اإلكتئــاب ،وخطــة قصيــرة حــول مــا يجــب القيــام
بــه ،ومذكــرة أو رســم لتذكيــره بالمجموعــة (أنظــر الملحــق .)8
من المفيد أحيانا ً إنهاء الجلسات بطقوس اإلختتام المناسبة ثقافيا ً التي تختارها المجموعة.

فيما يلي نص نموذجي ّ
يلخص الجوانب األهم لهذه الجلسة .وهو ليس مثاالً كامالً عن الحوار.

الميسّر :أريــد أن أذكركــم بــأن هــذه هــي جلســتنا األخيــرة اليــوم .ســوف نناقــش للمــرة األخيــرة كيفيــة إدارة المشــكالت التــي يبــدو أنهــا
تســبب اإلكتئــاب فــي حياتكــم .وســنتحدث أيضـا ً عــن التغييــرات فــي شــعوركم إلــى األفضــل منــذ البدايــة ومــا تحتاجــون للعمــل
عليــه حتــى بعــد أن نتوقــف عــن اإلجتمــاع ومــا هــو شــعوركم لعــدم الحضــور إلــى المجموعــة بعــد اليــوم.
أليس:

أنــا اليــوم علــى وفــاق مــع زوجــي .نحــن ال نتشــاجر كثيــراً وأشــعر علــى نحــو أفضــل ،ولكننــي أخشــى أن ال أعــرف مــا يجــب
علــي القيــام بــه األســبوع المقبــل عندمــا تتوقــف اإلجتماعــات .الجميــع يســاعدني هنــا ،وأخشــى أن أصــاب باإلكتئــاب مــن جديــد.

الميسّر :هل يشعر أي شخص آخر مثل أليس؟
ماري :شعرت بالحزن الشديد والقلق هذا األسبوع عندما بدأت التفكير في الموضوع.
الميسّر :فلنتحــدث عــن قــدرة كل واحــد منكــم علــى التعــرف إلــى بــوادر معــاودة اإلكتئــاب .أليــس ،مــا هــي األعــراض التــي تنــذر
بمعــاودة اإلكتئــاب؟

7

تأكد من اإلطالع على مصادر الدعم األخرى واإلحاالت قبل بدء الجلسة األخيرة ،لتمتلك فكرة جيدة عن خيارات طلب المساعدة اإلضافية إذا كان ذلك ضرورياً.
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الميسّر( :اطــرح هــذا الســؤال علــى علــى كل عضــو فــي المجموعــة ،وبعــد اإلســتماع الــى اإلجابــات ،تابــع الجلســة) .إذا الحظــت
معــاودة هــذه األعــراض ،فأنــت بحاجــة إلــى زيارتــي فــي العيــادة (أو المؤسســة حيــث تعمــل) وأطلــب التحــدث معــي أو مــع
زميلــي إذا لــم أكــن موجــوداً .دعونــا نناقــش اآلن األشــياء التــي تعلمتموهــا فــي المجموعــة والتــي ســاعدتكم فــي التعامــل مــع
مشــكالت حياتكــم.
(عنــد إنتهــاء المناقشــة ،تابــع الجلســة) .فــي الســنة القادمــة ،هــل يتوقــع أي منكــم أي تغييــرات كبيــرة فــي حياتــه؟ مــا هــي؟ حــاول
أن تفكــر فــي كيفيــة اإلســتفادة ممــا تعلمتــه هنــا للتعامــل مــع المشــكالت التــي قــد تطــرأ فــي حياتــك.
(بعــد إنتهــاء المناقشــة وقــرب نهايــة الــدورة ،ذ ّكــر المجموعــة بــأن المشــاعر الســلبية – كتلــك التــي لــدى مــاري – شــائعة عنــد
إنتهــاء المجموعــة).

لقــد أعــرب بعضكــم اليــوم عــن حزنــه إلنتهــاء المجموعــة ،وأنــا أيضـا ً أشــعر بالحــزن لوداعكــم .ولكننــي بنفــس الوقــت فخــور
جــداً بــكل العمــل واإلهتمــام الــذي أظهرتمــوه خــال الجلســات ،جلســاتكم .وقــد كان لــي شــرف اللقــاء بكــم ومســاعدتكم علــى
دعــم بعضكــم البعــض فــي هــذه المجموعــة.
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الفصل الخامس
إستراتيجيات التعامل مع المجاالت اإلشكالية األربعة
في العالج بين الشخصي
يقــدم هــذا الفصــل أمثلــة عــن اإلســتراتيجيات العامــة للتعامــل مــع المجــاالت اإلشــكالية األربعــة فــي العــاج بيــن الشــخصي .وضمــن هــذه
اإلســتراتيجيات ،يمكــن تطبيــق التقنيــات الســبع المســتخدمة فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي (أنظــر الفصــل .)4

 ١.٥إستراتيجيات للتعامل مع األسى
عندمــا تكــون المشــكلة هــي األســى علــى وفــاة شــخص مهــم بالنســبة لعضــو المجموعــة ،ســاعده لتق ّبــل مــوت الشــخص واألســى عليــه.
ســاعده علــى إيجــاد معنــى فــي الحيــاة بــدون أحبائــه.
وفيما يلي بعض اإلستراتيجيات لتحقيق ذلك:
•تثقيــف العميــل حــول عمليــة األســى .مثـاً ،فــي بعــض األحيــان يبــدو أن مشــاعر األســى المؤلمــة قــد إنتهــت ،ولكنهــا قــد تطفــو
علــى الســطح مــرة أخــرى فــي لحظــات غيــر متوقعــة .ناقــش كيــف تتفاقــم األعــراض فــي اإلحتفــاالت الســنوية واألعيــاد ،ومــا
إلــى ذلــك.
•أحيانـا ً قــد يرفــض األشــخاص التخلــي عــن أســاهم ألنهــم يخشــون أن يفقــدوا صلتهــم بالمتوفــى .مــن المهــم أن تشــرح لهــم أنــك
لــن تأخــذ األســى منهــم ،سيعيشــون مــع األســى (ســوف تحملــه علــى كتفيــك لمــدى حياتــك) .يمكنــك فقــط مســاعدتهم ليصبحــوا
أقــوى بحيــث يتمكنــوا مــن تحمــل األســى وإســتمرار حياتهــم( .ســوف نســاعد فــي تعزيــز هــذه األكتــاف لتتحمــل عــبء األســى).
•تشــجيع أعضــاء المجموعــة علــى وصــف ظــروف وفــاة الشــخص العزيــز عليهــم ،وكيــف عرفــوا بالخبــر ومــا شــاهدوه ومــن
كان حولهــم لدعمهــم .وقــد يشــمل ذلــك كيفيــة رعايــة الشــخص أثنــاء المــرض وكيــف توفــي أو كيــف شــارك أفــراد المجموعــة
والمجتمــع المحلــي فــي طقــوس دفــن  /حــرق الجثــة .إســأل عــن آخــر مــرة شــاهد فيهــا الشــخص أحبتــه أحيــاء  -ومــاذا حــدث؟
خــال هــذه المناقشــات ،يتــم تشــجيع العميــل بلطــف للتحــدث عــن مشــاعره وردود فعلــه .مــن المهــم عــدم الضغــط عليــه للدخــول
فــي تفاصيــل هــذا الموضــوع .تقضــي هــذه النقطــة بمعرفــة كيفيــة تأثيــر كل هــذه األحــداث عليــه.

مالحظة حول تكييف المضمون
يُعتبــر إتبــاع طقــوس الدفــن ممارسـ ً
ـة هامــة بالنســبة لمعظــم النــاس .فــي حــال عــدم إســترداد الجثــة أو القــدرة علــى دفنهــا بطريقــة
تقليديــة ،قــد يشــعر األقــارب بألــم أكبــر .فــي هــذه الحــاالت ،إكتشــف الخيــارات للطقــوس البديلــة لدعــم عمليــة الحــداد.
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•تشــجيع األشــخاص علــى إخبــار قصــة عالقتهــم بالمتوفــي .ويشــمل ذلــك اللقــاء األول وتطــور العالقــة والجوانــب اإليجابيــة فــي
عالقتهــم ،وإذا كان ذلــك مناســبا ً والشــخص المعنــي علــى اســتعداد ،ذكــر الجوانــب المخيبــة لآلمــال فــي العالقــة بينهمــا .ويمكــن
مناقشــة الذكريــات الحديثــة والماضيــة .كمــا يمكــن أن تطلــب مــن الشــخص إحضــار صــورة عــن أو هديــة تلقاهــا مــن المتوفــي.
• خــال فتــرة حــداد عضــو المجموعــة ،شــجّ عه علــى التحــدث عــن مشــاعره حــول المســتقبل ،بمــا فــي ذلــك الخطــط غيــر المحققــة
والتغييــرات فــي وضعــه اإلجتماعــي أو العائلــي .شــجّ عه علــى إيجــاد أشــخاص أو أنشــطة أخــرى للمســاعدة علــى مــلء الفــراغ.
إدعمــه للتفاعــل أكثــر مــع األصدقــاء وأفــراد العائلــة المهتميــن ألمــره وشــجعه علــى تعلّــم طــرق إللهــاء نفســه إذا كان يشــعر
بشــعور غامــر .مــا هــي اإلهتمامــات التــي يمكــن إعــادة إدراجهــا؟ واألدوار الجديــدة التــي يمكــن اإلضطــاع بهــا؟ شــجّ ع عضــو
المجموعــة علــى كســر عزلتــه اإلجتماعيــة إذا كانــت هــذه هــي طريقتــه للتغلــب علــى المشــكلة.

•تخصيــص بعــض الوقــت خــال النهــار للحــداد :قلـ َ
ـت أن التفكيــر فــي إبنــك ال يســمح لــك بالعمــل فــي الحقــول .هــل ســيكون مــن
المفيــد تخصيــص وقــت خــال اليــوم للتواصــل معــه مــن خــال التفكيــر بــه؟ ومــن ثــم تذ ّكــر نفســك أنــك قمــت بتخصيــص وقــت
معيــن لــك ولــه وبانتهــاء ذلــك الوقــت تعــود إلــى العمــل مجــدداً؟ (يمكــن إســتخدام هــذه اإلســتراتيجية إذا واجــه العضــو صعوبــة
فــي تأديــة واجباتــه).

وفيمــا يلــي مثــال علــى كيفيــة التعامــل مــع أحــد أعضــاء المجموعــة فــي مرحلــة مبكــرة ومــن ثــم فــي مرحلــة الحقــة مــن المرحلــة
الوســطى عندمــا تكــون المشــكلة هــي وفــاة شــخص مهــم بالنســبة لــه .يوضــح هــذا الحــوار التقنيــات واإلســتراتيجيات المســتخدمة.

الميسّر :آريــا ،نعــرف ممــا أخبرتنــا بــه فــي إجتماعنــا األول أنــك تشــعرين باألســى منــذ وفــاة زوجــك وإبنتــك .هــل يمكنــك إخبارنــا عــن
زوجــك اليــوم؟
آريا:

ال أعرف ماذا أقول( .هذا جواب شائع ،يمكنك المساعدة في هذه الحالة من خالل إعطاء بعض التوجيه).

الميسّر :حسناً ،هل يمكن إخبارنا بداية عن مرضه ووفاته .متى بدأت تشعرين باألسى؟
آريا:

هذا أمر صعب جداً .أشعر باألسى عندما أفكر في األمر.

الميسّر :لمــاذا ال تحاوليــن؟ سنســتمع جميعـا ً ونســاعدك إذا اســتطعنا .أعتقــد أنــك ستشــعرين علــى نحــو أفضــل بعــد أن تتحدثــي عــن وفــاة
أحبائــك .سيســاعدك الحديــث عــن وفــاة زوجــك وإبنتــك فــي التعامــل مــع أســىك؟
آريا:

ســأحاول .توفــي زوجــي أوالً .كان مصاب ـا ً بمــرض الســل وعانــى مــن المــرض لمــدة عــام تقريب ـاً .لــم أكــن أعــرف ممــا كان
يشــكو اال قبــل وفاتــه بوقــت قصيــر.

الميسّر :كم من الوقت مضى على وفاة زوجك؟
آريا:

توفــي العــام الماضــي خــال موســم األمطــار .كان مريضـا ً جــداً طــوال الســنة ،ولــم يتمكــن مــن العمــل فــي الزراعــة .وبالتالــي
لــم يكــن لدينــا مــا يكفــي مــن المــال العــام الماضــي .إعتنيــت بــه وأعطــاه المعالــج بعــض األعشــاب ،ولكــن لــم ينفــع أي شــيء.
كان ضعيفـا ً جــداً( .تبكــي وهــي تتحــدث عــن الســنة األخيــرة مــن حيــاة زوجهــا).
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الميسّر :أنا آسف جداً ،آريا .تبدين حزينة جداً وأنت تتحدثين عنه( .يساعد هذا على بناء الرابط والثقة).
آريا:

أبكــي كل يــوم وال شــيء يجعلنــي ســعيدة .أفكــر فيــه دائمــا ً،فقــد كنــت زوجتــه وكان يعاملنــي بشــكل جيــد .كان دائمـا ً يعطينــي
المــال لشــراء الطعــام عندمــا يأتينــا زوّ ار.

الميسّر :لقد كان زوجا ً رائعا ً وأنت تفتقدينه كثيراً( .يستخدم الميسّر التقنية الثانية :ربط المزاج بالحدث والحدث بالمزاج)
آريا:

صحيح.

الميسّر :كيف تشعرين اآلن؟
آريا:

أنا حزينة جداً وال أعرف ماذا أفعل ( ...تبدأ آريا بالبكاء)

الميسّر :أنظــر مــن حولــي وأرى فــي عيــون أعضــاء المجموعــة الحــزن واإلهتمــام ألمــرك .مــن يــود أن يخبــر آريــا عــن شــعوره تجــاه
وفــاة زوجهــا؟ ( يســتخدم المي ّســر التقنيــة السادســة :بنــاء المهــارات الشــخصية)
جوزفين :أشعر بألمك ،أختي ،وأنا أعلم معنى خسارة أشخاص تحبهم ...
الميسّر :آريا ،ما هو شعورك لسماع كلمات جوزفين؟
آريا:

أشعر أنني لست وحيدة .ولكنني أفتقد زوجي أكثر من ذي قبل.

يســمح المي ّســر آلريــا بمواصلــة الحديــث عــن زوجهــا ومرضــه .فــي مرحلــة الحقــة ،إذا كان هنــاك شــخص آخــر فــي المجموعــة يشــعر
باألســى ،حــاول أن تطلــب رأيــه حــول مــا تقولــه آريــا.
هذا مثال من جلسة الحقة – ال تزال آريا تشعر باألسى على موت زوجها.

الميسّر :آريا ،الحظت عندما كنت تصفين أعراض اإلكتئاب لديك أنها أقل من األسبوع الماضي .لماذا برايكِ ؟
آريا:

نعــم ،أنــا أشــعر بتحســن .أنــا ال أبكــي كثيــراً وأعتنــي ببيتــي وبــدأت بالذهــاب إلــى الســوق مــع جيرانــي .أنــا حزينــة ولكــن ليــس
كالســابق ،لســت متأكــدة مــن الســبب.

الميسّر( :يســأل المي ّســر إذا كان أي شــخص لديــه أي أفــكار .وإذا لــم يتحــدث أحــد ،إشــرح الســبب برأيــك) .أعتقــد أن جــزءاً مــن الســبب
لتحســن شــعورك هــو أنــك تقوميــن بالحــداد علــى وفــاة زوجــك وإبنتــك ،إضافــة الــى القيــام بأشــياء مــع أشــخاص آخريــن فــي
قريتك.
آريا:

آنعم ،تأتي إلي بعض الشابات في القرية طلبا ً للنصيحة .أحب مساعدة الشابات وأريد اإلستمرار في القيام بذلك.
الميسّر  :أنا سعيد جداً لسماع ذلك .هل يو ّد أي شخص آخر في المجموعة أن يقول أي شيء آلريا؟
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الفصل الخامس:
إستراتيجيات التعامل مع المجاالت
اإلشكالية األربعة في العالج بين الشخصي

 ٢.٥إستراتيجيات لحل الخالف
عندما يكون المجال اإلشكالي في العالقات الشخصية هو الخالف ،ساعد أعضاء المجموعة على القيام بالتالي:
•تحديد بشكل واضح ماهية المشكلة بين الجانبين.
•تحديد مرحلة الخالف (أنظر أدناه :ال تزال في مرحلة التفاوض ،أو أنك عالق ،أو أنك تعمل على إنهاء العالقة).
•تحديد خيارات خطة العمل لح ّل هذه المشكلة.
بعــد أن يحـدّد عضــو المجموعــة وجهــات النظــر المتضاربــة حــول الوضــع  ،ســاعده – بمســاعدة المجموعــة  -علــى معرفــة مــا يريــد
القيــام بــه ،وكيفيــة إيجــاد طــرق جديــدة إليصــال رســالته الــى الطــرف اآلخــر والتفــاوض بشــأنها .شــجّ ع عضــو المجموعــة علــى التفكيــر
فــي الحلــول التــي نجحــت فــي الماضــي مــع خالفــات مماثلــة وحـدّد األشــخاص الذيــن يمكــن أن يســاعدوا فــي حــل هــذا الخــاف.

مالحظة حول تكييف المضمون
عنــد المســاعدة فــي حــل الخــاف ،يجــب أن تأخــذ فــي اإلعتبــار ،ثقافــة وقيــم العضــو فــي المجموعــة ،وحــاول أن تفهــم مــا هــي
خيــارات التواصــل المفيــدة فــي بيئتــه.

قد تتكون الخالفات من ثالث مراحل:
التفــاوض :مــا يــزال الطرفــان يحــاوالن حـ ّل الخــاف .يســاعد المي ّســر وأعضــاء المجموعــة العضــو علــى إيجــاد طــرق مختلفــة للتحــدث
إلــى الشــخص اآلخــر إلدارة المشــكلة .يريــد الشــخص المعنــي فــي هــذه المرحلــة مــن العمليــة تصحيــح الوضــع ،ولكنــه بحاجــة إلــى
المســاعدة فــي كيفيــة القيــام بذلــك.

الجمــود :يبــدو وكأن ال شــيء ينجــح ويشــعر عضــو المجموعــة بأنــه عالــق .فالحديــث توقــف وهنــاك الكثيــر مــن الغضــب فــي األجــواء.
يعتقــد عضــو المجموعــة أنــه ال يمكــن القيــام بــأي شــيء لجعــل األمــور أفضــل .يحــاول الميسّــر وأعضــاء المجموعــة حثــه علــى
«المحاولــة مــرة أخــرى» وإيجــاد طــرق جديــدة لمعالجــة المشــكلة.

إنهــاء العالقــة :قــد يرغــب أحــد طرفــي الخــاف أو كليهمــا فــي إنهــاء العالقــة .يبحــث المي ّســر عــن وجــود أي أســباب إيجابيــة إلســتمرار
العالقــة .إذا لــم يعــد مــن الممكــن أن تســتمر العالقــة وإذا كان مــن اآلمــن والمناســب إنهاءهــا ،يقــوم المي ّســر وأعضــاء المجموعــة بمســاعدة
الشــخص المعنــي علــى إنهــاء العالقــة ،الحــداد عليهــا والمضــي قدمـاً.
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مالحظــة :يحــاول المي ّســر القيــام بأمريــن :إمــا تغييــر مرحلــة «الجمــود» إلــى مســتوى «فــي طــور التفــاوض» بحيــث يمكــن للطرفيــن
بــدء التفاعــل والتفــاوض أو مســاعدة الشــخص علــى إنهــاء العالقــة بوضعهــا الحالــي (مــا لــم يعــرّ ض ذلــك الشــخص المعنــي للخطــر).

مالحظة حول تكييف المضمون
أحيانـا ً ال يكــون إنتهــاء العالقــة بشــكل رســمي خيــاراً للشــخص ،ألســباب ثقافيــة أو ماليــة .رغــم ذلــك ،يمكــن أن تتغيــر العالقــة وتنتهــي
كمــا كانــت عليــه .وقــد يســتمر األشــخاص فــي بعــض األحيــان فــي العيــش أو التفاعــل مــع بعضهــم البعــض ،ولكــن مــع تغييــر نــوع
العالقــة التــي اعتــادوا عليهــا فــي الســابق .يمكــن أن يكــون هــذا الخيــار مفيــداً إذا اســتطاع مســاعدة الشــخص علــى إيجــاد طــرق لعــدم
اإلكتئاب.

فيما يلي بعض اإلستراتيجيات لتحقيق ذلك:
أطلــب مــن عضــو المجموعــة شــرح وجهــة نظــره حــول المشــكلة بالتفصيــل وذكــر األمــور التــي يرغــب فــي تغييرهــا .وإســأله أيضــا
إذا كان يريــد أن تســتمر العالقــة كمــا هــي.
بعــد ذلــك ،أطلــب مــن عضــو المجموعــة وصــف المشــكلة مــن وجهــة نظــر الشــخص اآلخــر وردود فعــل ومشــاعر ذاك الشــخص .ســاعد
عضــو المجموعــة علــى فهــم (وليــس بالضــرورة قبــول) مــا يريــده أو يتوقعــه الشــخص اآلخــر (التقنيــة الثالثــة :تحليــل التواصــل والتقنيــة
الخامســة :لعــب األدوار يمكــن أن يســاعد هنــا).
اعــرف مــا الــذي يحــاول عضــو المجموعــة تغييــره فــي المشــكلة ،وشــجعه علــى تحديــد أهدافــه والخيــارات المتوفــرة لــه ،بمــا فــي ذلــك
تحديــد شــخص يتمتــع بالســلطة يمكــن أن يســاعد فــي حـ ّل الخــاف( .التقنيــة الرابعــة :تحليــل القــرار).
خــال هــذه العمليــة ،شــجّ ع عضــو الفريــق علــى إعطــاء أمثلــة محــددة عــن عمليــات التواصــل األخيــرة مــع الشــخص اآلخــر .لعــب
األدوار وتمثيــل الخــاف قــد يســاهم فــي توضيــح موقــف األشــخاص المتنازعــة .كمــا قــد يســاعد لعــب األدوار العضــو مــن خــال إقتــراح
طــرق جديــدة للتفاعــل مــع الشــخص اآلخــر .وال بــد مــن األخــذ فــي اإلعتبــار ،ضــرورة أن تتماشــى التغييــرات فــي التواصــل مــع الثقافــة
المحليــة.
فــي مــا يلــي مثــال حــول كيفيــة التعامــل مــع أحــد أعضــاء المجموعــة فــي الجلســة الوســطى ومــن ثــم فــي الجلســات الالحقــة ،إذا كانــت
المشــكلة خالفـاً:

الميسّر :ياسمين ،خالل جلسة المجموعة األولى أخبرتنا بأنك غير سعيدة مع زوجك وأنك تتشاجرين معه منذ عام تقريباً.
ياسمين :نعم.
إذا لم یُضف عضو المجموعة أي تفاصیل إضافية ،يمكن تشجيعه على ذلك من خالل طرح سؤال التالي:

الميسّر :هل تخبرينا عن الخالفات بينكما؟
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ياسمين :والدتــي مريضــة ويجــب أن أذهــب إلــى القريــة المجــاورة لالعتنــاء بهــا .كلمــا ذهبــت ،أعــود إلــى المنــزل ألجــد أن زوجــي
إشــترى هدايــا مكلفــة إلمــرأة أخــرى .أطلــب منــه عــدم القيــام بذلــك ،وأخبــره بأننــي زوجــة صالحــة وال يجــوز لــه القيــام بذلــك.
يقــول أننــي أتواجــد باســتمرار فــي منــزل والدتــي وال أهتــم بــه وبالتالــي ســيفعل مــا يحلــو لــه.
أنيت:

لدي نفس المشكلة مع زوجي .إنه يبحث دائما ً عن إمرأة أخرى .ال يمكن القيام بشيء حيال ذلك.

سارة:

هذا غير صحيح .انا أخبر زوجي أنني غير سعيدة عبر طهي وجبات سيئة ،وهو يفهم الرسالة.

ياسمين :لم ينفع هذا معي .ال أعرف ماذا سأفعل ،ربما سأتركه.
الميسّر :إذاً فلنتحدث يا ياسمين عما تريدين القيام به لمواجهة هذه الحالة.
ياسمين :ال أعرف ،أنا ال أريد حقا ً أن أتركه ،لكنه ليس زوجا صالحا ً لي أو أبا جيداً ألطفالي.
الميسّر :ال بـ ّد أنــك تشــعرين باإلحبــاط ،ولكــن ربمــا هنــاك بعــض الخيــارات التــي لــم تفكــري بهــا .فيجــب أن نفهــم أن زوجــك بــدأ برؤيــة
إمــرأة أخــرى بعــد أن شــعر أنــك ال تهتميــن بــه وتقضيــن وقتـا ً طويـاً فــي منــزل والدتــكِ المريضــة.
ياسمين :ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ شقيقتي ال تذهب غالبا ً وليس هناك أحد لرعاية والدتنا.
ت علــى حــق ،الوضــع ليــس ســهالً .ولكــن فلنفكــر اآلن فــي مــا قالــه لــكِ  .ال أقصــد أنــه محـ ّ
ـق ،بــل ببســاطة نحــاول أن نفهــم
الميسّر :أنـ ِ
ســبب تصرفاتــه علــى هــذا النحــو ونســاعدك علــى إيجــاد طــرق للتواصــل معــه بشــكل أفضــل .مــا رأي اآلخريــن؟ (هنــا يســتخدم
الميسّــر التقنيــة السادســة :بنــاء المهــارات الشــخصية ،الســيما النقطــة المتعلقــة بفهــم وجهــة نظــر الشــخص اآلخــر (بــدون
الموافقــة عليهــا بالضــرورة).

ميريام :أعتقــد أن زوجــك يشــعر بالغيــرة ألنــك توليــن أمــك الكثيــر مــن اإلهتمــام وال تهتميــن بــه بالقــدر نفســه .ربمــا هــو غاضــب مــن
ذلك.
ياسمين :قد يكون هذا صحيحا ً ولكن ليس باليد حيلة .هو اآلن مع إمرأة أخرى وال أمل لنا سوياً.
هذه فرصة جيدة ليقوم الميسّر بتثقيف أعضاء المجموعة حول أعراض اإلكتئاب .في هذه الحالة عارض االكتئاب هو اليأس.

الميسّر :ياســمين ،يســعدني أنــك تســتمعين لآلخريــن .أعتقــد أنــك ســتحصلين علــى بعــض األفــكار التــي قــد تكــون مفيــدة لتجربتهــا مــع
زوجــك .وأود اإلشــارة أيض ـا ً إلــى أن الشــعور باليــأس غالب ـا ً مــا يكــون جــزءاً مــن اإلكتئــاب .هــل هنــاك مــن يشــعر باليــأس
بالنســبة لوضعــه؟
تابــع المثــال عــن طريــق إشــراك المجموعــة وممارســة المهــارات بيــن الشــخصية .يمكنــك مــن خــال ذلــك إشــراك اآلخريــن واإلنتقــال
إلــى بعــض المشــكالت التــي تواجــه أعضــاء آخريــن فــي المجموعــة.
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وفي ما يلي مثال على جلسة الحقة تتحدث فيها ياسمين عن تقدمها مع زوجها.

الميسّر :أود أن أذ ّكــر الجميــع بــأن هــذه هــي الجلســة الرابعــة ونحــن فــي منتصــف الجلســات .يهمنــي أن أســتمع إلــى كل واحــد منكــم
عــن التقــدم المحــرز فــي الحــاالت التــي يبــدو أنهــا تســهم فــي إكتئابــه .مــن يرغــب فــي البــدء بالتحــدث؟
ياسمين :أنــا ســأفعل .األوضــاع أفضــل قليـاً فــي منزلــي .حاولــت العديــد مــن اإلقتراحــات التــي قدمهــا لــي أصدقائــي فــي المجموعــة.
قبــل أن أنضــم الــى هــذه المجموعــة ،قمــت بطهــي وجبــات ســيئة ،وأقفلــت بــاب المنــزل فــي وجــه زوجــي ،حتــى أننــي إنتقلــت
للعيــش مــع عائلتــي ،إال أن أيـا ًّ مــن ذلــك لــم يجــدي نفعـاً .ولكــن بعــد االســتماع الــى أفكاركــم جميعـا ً خطــرت لــي فكــرة أخــرى.
قــررت أن أخبــر زوجــي بأننــي أشــعر بالخيبــة بســبب الهدايــا التــي يشــتريها للمــرأة األخــرى ،األمــر الــذي أدى الــى عــدم
اهتمامــي بمــا يكفــي بأوالدنــا ومنزلنــا .فبــدا لــه هــذا الــكالم منطقــي .وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يعتــرف ،فهــو يحــب أطفالــه
ومنزلــه ،وتوقــف عــن شــراء الهدايــا لتلــك المــرأة ،وأنــا أكثــر ســعادة اليــوم ونحــن اآلن نتشــاجر علــى األمــور اليوميــة فقــط.
كذلــك إســتمعت إلــى ميريــام وتوقفــت عــن زيــارة والدتــي المريضــة بــذات القــدر وطلبــت مــن أختــي رعايتهــا أكثــر .أشــعر
بتحســن .شــكراً لكــم جميعـاً.
الميسّر :شــكراً لــك ياســمين ،علــى الجهــد الــذي بذلتيــه ويســعدني أن أعــرف أنــك تحســنت ،وأن فــي حياتــك اليــوم بعــض التغييــرات
اإليجابيــة .مــن غيرهــا يريــد أن يخبرنــا عــن حالتــه؟
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 ٣.٥إستراتيجيات للتعامل مع تغييرات الحياة
عندما تكون المشكلة هي تغييرات الحياة ،غالبا ً ما تتغير أيضا ً عالقات الناس وأدوارهم.
مث ـاً :شــخص فقــد قدرتــه علــى العمــل ،لــم يعــد بإســتطاعته أن يلعــب دور «معيــل األســرة» .ولكــن هنــاك أدواراً جديــدة ،مثــل تقديــم
الرعايــة للعائلــة المو ّســعة وصديــق داعــم أو عضــو فــي مجتمــع.
تشــمل اإلســتراتيجيات المســتخدمة هنــا عمومـا ً مســاعدة أعضــاء المجموعــة علــى تحديــد أدوار جديــدة يمكنهــم اإلضطــاع بهــا .ســاعد
عضــو المجموعــة علــى القيــام بالتالــي:
•تحديد الدور القديم واألسى على خسارته.
•التفكير في الجوانب اإليجابية والسلبية للدور الجديد أو الفرص المحتملة للنمو ومعناها.
•تطوير المهارات إلدارة الدور الجديد وكسر أي عزلة إجتماعية وإيجاد الناس الداعمين الذين يمكنهم المساعدة.

وفيما يلي بعض اإلستراتيجيات لتحقيق ذلك:
•مســاعدة عضــو المجموعــة علــى وصــف التغييــرات التــي تحــدث بالتفصيــل (كيــف كنــت قبــل [ذكــر التغييــر]  ...كيــف حالــك
بعــد [ذكــر التغييــر] ،وأيــن تريــد أن تكــون فــي المســتقبل؟)
•مساعدة عضو المجموعة على إستكشاف الجوانب اإليجابية والسلبية للدور القديم واألسى على فقدانه.
•مســاعدة عضــو المجموعــة علــى إستكشــاف الجوانــب اإليجابيــة والســلبية للــدور الجديــد .إذا لــم تكــن هنــاك جوانــب إيجابيــة
للــدور الجديــد ،مثـاً ،مــرض عضــال ،فيحتــاج عضــو المجموعــة للعمــل علــى إســتراتيجية أخــرى (أنظــر أدنــاه) وإبحــث عــن
فــرص للنمــو ومعناهــا.
•تشجيع أعضاء المجموعة على تحديد المهارات واألشخاص في حياتهم الذين من شأنهم أن يسهّلوا الدور الجديد.

فــي مــا يلــي مثــال حــول كيفيــة التعامــل مــع أحــد أعضــاء المجموعــة فــي جلســة مبكــرة ومــن ثــم فــي جلســة الحقــة عندمــا تكــون المشــكلة
هــي تغييــرات الحياة:
الميسّر:

هاس ،نعلم أنك تعاني من اإلكتئاب منذ أن اكتشفت إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية.

هاس:

كنــت أعــرف أننــي مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية .انــا مريــض منــذ فتــرة طويلــة .فــي العــام الماضــي
كنــت مريضـا ً جــداً لدرجــة أننــي لــم أســتطع العمــل ولــم أتمكــن حتــى مــن مغــادرة الســرير .ذهبــت إلــى العيــادة
وأخبرونــي أنــي مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية .اآلن ال يهمنــي مــا يحــدث لــي فأنــا أعلــم أننــي ســوف
أمــوت قريبـاً.

الميسّر:

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية هــو مــرض خطيــر جــداً ،ولكــن بعــض اليــأس الــذي تشــعر بــه يعــود لحالــة
اإلكتئــاب لديــك .يشــعر األشــخاص المصابــون باإلكتئــاب عــادة باليــأس.

هاس:

سأموت ،وال شيء سيغير ذلك .تطلب مني الممرضة القيام بأمور ولكنني ال أستمع لها.
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الميسّر:

ماذا تقول الممرضة؟

هاس:

يجب أن أنتبه لص ّحتي وأستخدم الواقي الذكري دائما ً ولكنني ال أفعل ذلك.

عضو آخر
في المجموعة:

هــل تقصــد أنــك تنقــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية لزوجتــك؟ أنــت فظيــع .ال يهمــك عائلتــك أو بلدتنــا؟ يمــوت
الكثيــر مــن الناس.

عضو آخر
في المجموعة:

أوافقك الرأي.

الميسّر:

يبــدو أن الكثيــر منكــم يشــعر بالغضــب .مــن المهــم أن يشــعر هــاس بالراحــة فــي الحديــث عــن شــعوره .هــاس،
كيــف تشــعر عندمــا يخبــرك النــاس عــن شــعورهم تجــاه ســلوكك؟

هاس:

إنهم ال يعرفون ماذا يعني أن تحتضر .كانوا ليفعلوا الشيء نفسه.

عضو آخر
في المجموعة:

لن أفعل أبداً ما يقوم به هاس .يجب أن يتوقف برأيي.

الميسّر:

كيف تشعر اآلن؟

غالبـا ً مــا يكــون صعبـا ً دفــع األعضــاء للتحــدث عــن مشــاعرهم فــي المجموعــة .إســتمر فــي محاولــة حثهــم علــى التكلــم عــن مشــاعرهم
مــن خــال طــرح األســئلة عــن ســلوكهم أوالً.
الميسّر:

مــن المهــم التعبيــر عــن مشــاعرنا فــي المجموعــة ،ولكــن يجــب أيض ـا ً إحتــرام مــا يقولــه اآلخــرون .فلنحــاول
حـ ّ
ـث هــاس علــى التحــدث أكثــر عــن مــا يمـ ّر بــه والســبب الــذي يدفعــه للتصــرف علــى هــذا النحــو .هــل يمكنــك
المتابعــة هــاس؟

هاس:

ال شيء يهمني بعد اآلن .لماذا ألحق هللا بي المرض دون غيري؟

الميسّر:

تبــدو غاضــب هــاس .نحــن ال نســتطيع تغييــر حقيقــة أنــك مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ولكــن يمكننا
مســاعدتك علــى التخلــص مــن اإلكتئــاب .فتشــعر بالتالــي بقليــل مــن األمــل خــال عيشــك مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــرية .ويمكــن أن نســاعدك أيضـا ً علــى التخطيــط للوقــت الــذي ســتمضيه علــى قيــد الحيــاة.

هاس:

ال أريد أن أتحدث أكثر اليوم .لم أعد أتحمّل.

الميسّر:

حسنا ً هاس .هذا يكفي لليوم .سيكون أمامنا فرص كثيرة للتحدث في اإلجتماعات الالحقة.
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هذه األحاديث أجريت في جلسة المرحلة الوسطى في وقت الحق مع هاس:
الميسّر:

كيف حالك هاس؟

هاس:

تشــاجرت كثيــراً مــع بعــض أعضــاء المجموعــة اآلخريــن خــارج اإلجتماعــات .يطلبــون منــي باســتمرار أن أفكــر
فــي المجتمــع وعائلتــي وأن أســتخدم الواقــي الذكــري .قــال لــي إيــدن شــيئا أثــر بــي .ســألني عــن شــعوري إذا قــام
رجــل مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية باإلقتــراب مــن إبنتــي دون أن يســتخدم الواقــي الذكــري .وهــذا
أغضبنــي جــداً ،فأنــا ال أريــد أن تصــاب إبنتــي بهــذا المــرض الرهيــب .لذلــك أعتقــد أننــي ســأكون حــذراً .مــا
زلــت أعتقــد أنــه مــن غيــر المنصــف أن اصــاب بالمــرض ،ولكــن ال أريــد أذيــة اآلخريــن.

الميسّر:

من الجيد سماع ذلك .وهل فكرت في ما تستطيع القيام به وأنت مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؟

هاس:

هــذا صعــب جــداً .أحيانـا ً أشــعر أننــي ال أســتطيع أن أفعــل شــيئاً ،لكــن إيديــن قــال لــي أنــه ال يــزال باســتطاعتي
أن أكــون أبـا ً جيــداً وأعلــم أوالدي أن ينتبهــوا إلــى صحتهــم ويكونــوا صالحيــن فــي حياتهــم .إنــه محـ ّ
ـق ،يمكننــي
أن أفعــل ذلــك بغــض النظــر عــن حالتــي الصحيــة.

الميسّر:

وكيف تشعر حيال كل ذلك؟

هاس:

أشــعر أننــي أفضــل قليـاً وأود أن أشــكر إيــدن علــى هــذا اإلقتــراح .ربمــا لديــه إقتراحــات أخــرى يقدمهــا لــي.
ربمــا يســاعدني فــي حياتــي.

إيدن:

سأحاول.

الميسّر:

شكراً إيدن على مساعدتك .ربما لدى األعضاء اآلخرين أفكار في هذا الشأن أيضاً.

 ٤.٥إستراتيجيات للتعامل مع الشعور بالوحدة  /العزلة اإلجتماعية
عادة يرتبط اإلكتئاب بنوعين من العزلة اإلجتماعية:
•أوال ،قــد تكــون العزلــة اإلجتماعيــة نتيجــة تغييــرات كبيــرة فــي الدائــرة االجتماعيــة لعضــو المجموعــة نتيجــة المجــاالت
اإلشــكالية الثالثــة األخــرى (األســى والخــاف وتغيــرات الحيــاة) .بالنســبة لهــذا النــوع مــن العزلــة ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن
عضــو المجموعــة ،كان يتمتــع فــي مرحلــة مــا قبــل إصابتــه باإلكتئــاب ،بدائــرة إجتماعيــة قويــة.
•النــوع الثانــي مــن العزلــة هــو األطــول أج ـاً ،حيــث يواجــه الشــخص صعوبــة عميقــة فــي بــدء صداقــات وعالقــات أخــرى
والحفــاظ عليهــا .إذا أراد الشــخص تغييــر ذلــك ويتطلــع إلــى تكويــن صداقــات جديــدة ،فيعتبــر العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي
مفيــداً لحالتــه.
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تهــدف اإلســتراتيجيات لــكال النوعيــن مــن العزلــة اإلجتماعيــة إلــى مســاعدة الشــخص علــى الحـ ّد مــن وحدتــه وإتخــاذ خطــوات إلقامــة
الروابــط مــع أفــراد مجتمعــه .فــي حالــة العزلــة الطويلــة األجــل ،يجــب العمــل علــى بنــاء المهــارات بيــن الشــخصية بشــكل أكبــر لتعليــم
الشــخص طــرق عمليــة جديــدة للتفاعــل .ويمكــن أن يكــون أعضــاء المجموعــة اآلخريــن داعميــن ومفيديــن وموجِّ هيــن لهــذه العمليــة.
تشمل اإلستراتيجيات المعتمدة للحد من الوحدة ما يلي:
•مساعدة أعضاء المجموعة على فهم الروابط بين اإلكتئاب والعزلة اإلجتماعية  -كيف يزيد أحدهما اآلخر سواءً.
•معرفة ما إذا كان الشخص يرغب في تواجد عدد أكبر من الناس من حوله
•مســاعدة الشــخص علــى إيجــاد فــرص لتغييــر عاداتــه وإنهــاء عزلتــه اإلجتماعيــة مــن خــال زيــادة األنشــطة التــي يمارســها مــع
اآلخريــن واالنخــراط فــي المجتمــع أو مــكان العمــل أو أماكــن العبــادة الدينيــة.

•توجيــه المجموعــة لدعــم الشــخص وإســتخدام لعــب األدوار وردود الفعــل بشــكل ّ
مكثــف فــي إعــداد ومراجعــة التفاعــات
واألنشــطة مــع اآلخريــن.
•اإليضــاح بأنــه خــال فتــرة اإلكتئــاب ،ستشــعر بعــدم الرغبــة فــي الخــروج والقيــام باألنشــطة ،ولكــن فــي الواقــع إذا خرجــت
فلديــك فرصــة أكبــر لتشــعر أفضــل.

الميسّر:

باربرا ،كيف كان أسبوعك؟

باربرا:

كالعادة ،لم أشعر بالرغبة في الخروج وبقيت في المنزل.

الميسّر:

يبدو األسى واضحا ً في عينيك وأنت تقولين هذا .هل تشعرين بالحزن؟

باربرا:

نعم ،أتمنى أن يزورني أحد خالل األسبوع .منذ وفاة والدتي ،لم يأتي أحد لزيارتي.

فاطمة:

باربرا ،لقد سبق وقلت أن جميع أقاربك حاولوا زيارتك ولكنك لم تفتحي الباب.

باربرا:

لم أرغب في رؤية أحد عندما توفيت والدتي...

الميسّر:

تطرقنــا اآلن الــى أمريــن مهميــن .باربــرا ،تريديــن اآلن أن يتواجــد النــاس فــي حياتــك وهــذه عالمــة جيــدة:
وتعنــي أنــك تحســنت مــن اإلكتئــاب .أعتقــد أنــه إذا بــدأت برؤيــة النــاس بشــكل أكبــر فســتخف حــدة اإلكتئــاب.
وأيضــا ،كمــا قالــت فاطمــة ،يرغــب اآلخــرون فــي أن يكونــوا جــزءاً مــن حياتــك .هــذه أخبــار جيــدة حقـاً .فلنفكــر
إذاً فــي طــرق لبــدء مقابلــة اشــخاص آخريــن؟ هــل لديــك أي أفــكار؟ (يبــدأ المي ّســر فــي تطبيــق تقنيــة تحليــل
القــرارات (التقنيــة الرابعــة) التــي تشــمل إستكشــاف الخيــارات).

باربرا (إلى الميسّر) :ربما يمكنك أن تعطيني فكرة؟
الميسّر:

لماذا ال تسألي أعضاء المجموعة الزمالء عن رأيهم؟

باربرا:

هــل لديكــم أي أفــكار حــول البــدء فــي رؤيــة المزيــد مــن النــاس؟ لــم تعــد والدتــي موجــودة .كانــت تدعــو أقاربــي
وأصدقاءهــا .لــم أشــعر بالوحــدة حينهــا.
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سونيا:

أنــت شــخص جيــد ،ال تثرثريــن أو تثيريــن المتاعــب وســيرغب األشــخاص فــي إســتقبالك فــي منازلهــم؟ هــل
تحبيــن الطهــي؟

باربرا (تضحك):

نعم ،ولكن لماذا تسألين؟

سونيا:

هنــاك مجموعــة مــن الفتيــات الشــابات مثلــك اللواتــي يلتقيــن يــوم األربعــاء ويطهيــن لأليتــام فــي المركــز
اإلجتماعــي .لمــاذا ال تنضميــن إليهــن؟

فاطمة:

تذهب قريبتي إلى المركز وهي تحب ذلك .ويعلّمن بعضهن الحياكة أيضاً.

باربرا:

ربما سأحاول.

الميسّر:

هــذه لحظــه مهمــة فــي المجموعــة .لقــد طلبــت باربــرا المســاعدة مــن المجموعــة ولبـ ّ
ـت المجموعــة طلبهــا عــن
طريــق تقديــم بعــض االقتراحــات ،وســوف تفكــر باربــرا فــي إقتراحاتهــن .كيــف تشــعرين يــا باربــرا؟

باربرا (تبتسم):

أشعر أنني أفضل .شكراً لكم جميعا ً لمساعدتكم.

فــي هــذه الحالــة ،يربــط المي ّســر مــزاج باربــرا بالتفاعــل اإليجابــي الــذي حــدث فــي المجموعــة وهــي طريقــة فعّالــة إلظهــار هــذا الرابــط.
قــد يحتــاج إلــى مناقشــة مهــارات بيــن شــخصية معينــة لمســاعدة باربــرا علــى التقــرّ ب مــن مجموعــة الحياكــة وإخبارهــم بأنهــا تــود
اإلنضمــام إليهــم .للقيــام بذلــك ،يســتخدم المي ّســر التقنيــة الخامســة  -لعــب األدوار لمســاعدة باربــرا علــى القيــام بذلــك.
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الفصل السادس
اقتراحات للميسرين
 ١.٦اقتراحات عامة
اقتراحات لتكوين المجموعات وإدارتها
•ابدأ بالترحيب بالمجموعات
•ذ ّكــر أعضــاء المجموعــة فــي بدايــة كل جلسـ ٍة (وخــال الجلســة إذا تطلــب األمــر) بــأن محادثتهــم ســتبقى ســرية ،وأنهــم يتمتعــون
بالحــق فــي الخصوصية.
•حــاول أن تنتبــه إلــى ترتيــب الجلــوس ،فمــن األفضــل لــكل فــرد فــي المجموعــة والمي ّســر أي ً
ضــا ،الجلــوس فــي نفــس المســتوى
إن أمكــن ذلــك.

اقتراحات لتحقيق التواصل الجيد
•تحدث دائمًا بطريقة ودية.
•حــاول تشــجيع أعضــاء المجموعــة علــى التحــدث عالنيـ ً
ـة عــن آرائهــم ومشــاعرهم ،وذلــك مــن خــال طــرح األســئلة المفتوحــة،

مثــل :كيــف تشــعر؟ ومــا هــو شــعورك منــذ لقائنــا األخيــر؟
ـك
•بعــد االســتماع إلــى أعضــاء المجموعــة ،يمكنــك تلخيــص مــا قــد علمتــه عــن مشــكالتهم .هكــذا ،ســيعلم أعضــاء المجموعــة أنـ َ
أصغيــت اليهــم وحاولــت فهــم مشــكالتهم .كمــا ســتتوفر لهــم الفرصــة لتصحيــح فكرتــك عــن المشــكلة فــي حــال عــدم فهمــك لهــا
ـكل صحيــح.
بشـ ٍ
•يجــب أن تظهــر االهتمــام واإلصغــاء باســتخدام إشــارات غيــر لفظيــة ،كالنظــر اليهــم عندمــا يتحدثــون ،واإليمــاء بالــرأس ،وقــول
آها.

اقتراحات للعمل مع أعضاء مجموعة العالج بين الشخصي الجماعي
•شــجع أعضــاء المجموعــة علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم حــول المشــكالت التــي يتعرضــون لهــا ،حتــى وإن كانــت تلــك المشــاعر
مؤلمة.
 مثـ ًـال علــى ذلــك ،يمكنــك القــول لعضــو المجموعــة :مــن الصعــب للغايــة التعبيــر عــن المشــاعر المؤلمــة ،ولكــن القيــام

بذلــك يســاعد عــادة .حــاول أن تخبرنــا بمــا تشــعر بــه ،فأنــت هنــا فــي أمــان داخــل المجموعــة.
•احصــل مــن أعضــاء المجموعــة علــى المعلومــات التــي يمكــن أن تســاعد علــى فهــم المشــكالت التــي يواجهونهــا فــي حياتهــم.
قــم بذلــك عــن طريــق طــرح األنــواع التاليــة مــن األســئلة:
1 .1طرح أسئلة مباشرة مثل:

 هل يمكن أن تحدثني عن أطفالك؟ من هم األشخاص األهم في حياتك؟ من رأيت هذا األسبوع؟2 .2طرح أسئلة مفتوحة مثل:

 اخبرني عن اكتئابك وفي اعتقادك متى بدأت تعاني منه؟ -لماذا شعرت باألسى الشديد هذا األسبوع؟
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•شــجع الحاضريــن علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم ،بمــا فــي ذلــك مشــاعر الغضــب ،واألســى ،والذنــب والخــزي .ب ّيــن أن هــذه
المشــاعر طبيعيــة (علــى ســبيل المثــال ،يمكنــك القــول :مــن الطبيعــي الشــعور بالغضــب فــي هــذا الموقــف؛ فكثيــر مــن
األشــخاص يشــعرون بذلــك).
•اربط بين أفكار الشخص ومشاعره ،وكذلك بين األعراض وما يجري في حياته .على سبيل المثال ،يمكنك القول:

 يبــدو أنــك فقــدت األمــل وتشــعر باليــأس منــذ أن فقــدت أرضــك .وهــذا القلــق يجعلــك غيــر قــادر علــى النــوم ويشــعركبأنــك فشــلت فــي مســاعدة عائلتــك.
•وضــح أوجــه التشــابه فــي المشــاعر والمشــكالت بيــن أعضــاء المجموعــة ،فقــط فــي حــال قيــام عضــو المجموعــة باإلفصــاح
عــن مشــكالته ســابقاً .فعلــى ســبيل المثــال يمكنــك القــول:

 من الواضح أن ريتا وجيسيكا تشعران باألسى بسبب المشكالت في عالقاتهما المنزلية.•الحظ واسأل كيف يتأثر األعضاء عند االستماع الى مشكالت اآلخرين.
•وضح كيف ساعد أحد األشخاص شخصا ً آخر.
•إذا رفــض أحــد أعضــاء المجموعــة الحديــث أو االنضمــام إلــى النقــاش دون أن تعلــم ســبب ذلــك ،قــد تشــعر بعــدم االرتيــاح .مــن
المهــم فــي هــذه الحالــة ،أن تطلــع المشــرف عــن األمــر.
•شجع أعضاء المجموعة على التدريب داخل المجموعة على طرق جديدة للتعامل مع المشكالت.

اقتراحات أخرى للتفاعل مع أعضاء المجموعة

•حاول أن تتجنب إسداء النصائح بقدر اإلمكان ،ودائما ً قم باإلصغاء قبل تقديم أي نصيحة.
•اكتشــف إذا واجــه أحــد أعضــاء المجموعــة مشــكلة مماثلــة فــي الماضــي ،وكيــف تمكــن مــن حلهــا ،يُعتبــر ذلــك أكثــر إفــادة مــن
تقديــم نصائحــك الشــخصية.
•اطلــب مــن المجموعــة تقديــم اقتراحــات لحــل المشــكالت ،وشــجع أعضــاء المجموعــة علــى التفكيــر فــي تلــك االقتراحــات
المطروحــة أو التوصــل إلــى خياراتهــم الخاصــة .إذا كان هنــاك عضــوا آخــر فــي المجموعــة لديــه مشــكلة مماثلــة ،اكتشــف إذا
كانــت أي مــن خيــارات ذلــك الشــخص قــد تفيــد العضــو اآلخــر فــي المجموعــة.
•إذا أردت طــرح فكــرة معينــة ،فمــن األفضــل أن تقــول أنــك ســمعتها مــن آخريــن ،وأنهــا ليســت فكرتــك لمــا يجــب أن يقــوم بــه
الشــخص .علــى ســبيل المثــال:

 سمعت أن الحديث المتبادل بين الزوج/الزوجة عن مشاعرهما قد ساعد بعض األشخاص كثيراً.•المي ّســر ليــس صديــق .مــع ذلــك ،أنــت الشــخص الــذي يســمع دون توبيــخ أو انتقــاد ،والــذي يدعــم مــا يقولــه أي عضــو فــي
المجموعــة.
•قــد يتوجــه إليــك أعضــاء المجموعــة أحيانــا خــارج الجلســات الجماعيــة لطلــب نصائــح لحــل مشــكالتهم .حــاول الحــد مــن ذلــك
وال تقــم بتقديــم حلــول لجميــع مشــكالت أعضــاء المجموعــة ،فقــد يشــعرك ذلــك بعــبء ثقيــل فــي عملــك أو اال النفســي .حــاول
أن تحــد مــن أي دعــم تقدمــه إلــى أعضــاء المجموعــة خــارج الجلســات ونقلــه الــى داخــل الجلســات .فأثنــاء الجلســات الجماعيــة
يمكنــك أن تقــول علــى ســبيل المثــال:

 أشــعر باألســف أنــك تعرضــت لهــذا األمــر هــذا األســبوع .هــل تســتطيع أن تشــارك المجموعــة مــا مــررت بــه فــي الجلســةالقادمــة كــي تســتطيع كل المجموعــة أن تقــدم لــك الدعــم .وفــي هــذه األثنــاء ،يمكنــك أن تفكــر فــي شــيء مــا أو شــخص
مــا يمكنــه المســاعدة فــي هــذا األمــر؟
•دوّ ن مالحظــات عــن كل عضــو فــي المجموعــة فــي نهايــة كل جلســة .راجــع هــذه المالحظــات قبــل بــدء الجلســة التاليــة ،لكــي
تكــون علــى درايــة تامــة بمــا يعمــل عليــه كل عضــو طــوال األســبوع وبمشــكالتهم  .ســوف يســاعدك ذلــك علــى متابعــة
المســتجدات فــي حيــاة كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة ،ويشــعرك بمزيــد مــن الثقــة فــي الــدور الــذي تقــوم بــه.
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•إذا تطــرق بعــض أعضــاء المجموعــة الــى أمــور ال صلــة لهــا باكتئابهــم أو عمــل المجموعــة ،أعــد التركيــز علــى موضــوع
الجلســة مــرة أخــرى .علــى ســبيل المثــال:

 هــذا نقــاش ممتــع ،لكــن دعونــا نتحــدث ًأول عــن األمــور المتعلقــة باكتئــاب أحــد أعضــاء المجموعــة حتــى نتمكــن مــن
مســاعدة بعضنــا البعــض.

 2.٦التحديات الشائعة
 1.2.6رفض أحد أعضاء المجموعة التحدث
رفــض أحــد أعضــاء المجموعــة التحــدث مشــكلة شــائعة ،ال ســيما خــال الجلســات األولــى فــي العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي .لكــن
الكثيــر مــن هــؤالء األشــخاص ،ســوف يبــدؤون بالتحــدث عندمــا يشــعرون بمزيــد مــن االرتيــاح داخــل المجموعــة .وهــذا األمــر شــائع،
خاصــة إذا كانــت مشــكلة الشــخص هــي الوحــدة والعزلــة االجتماعيــة.
إذا لــم يرغــب الشــخص فــي التحــدث بحلــول الجلســة الثالثــة أو الرابعــة ،تحــدث معــه بعــد الجلســة لمعرفــة الســبب .قــد يشــعر البعــض
بالخجــل الكبيــر أو االحــراج مــن مشــكالتهم ،أو قــد يشــعروا باكتئــاب شــديد يحــول دون مشــاركتهم .حــاول أن تشــرح لهــم أن هــذه
المشــاعر أمــرا ًطبيعيـا ً وحفــز األشــخاص علــى المشــاركة أكثــر داخــل المجموعــة .أثنــاء االجتمــاع الخــاص مــع ذلــك الشــخص ،خطــط
معــه لمــا قــد يــود الحديــث عنــه فــي الجلســة القادمــة وقــم بتدريــه علــى مــا ســوف يقولــه (التقنيــة الخامســة :لعــب األدوار).
ابحــث دائمــا عــن فــرص لمشــاركة األعضــاء الصامتيــن فــي مناقشــات المجموعــة .عندمــا يتحــدث شــخص آخــر عــن مشــكلة مماثلــة
لمشــكالتهم ،عليــك جــذب انتباههــم إلــى المجموعــة مــن خــال دعوتهــم إلــى التعليــق علــى مــا قيــل .مــن المهــم أن تطــرح أســئلة مفتوحــة
ال يمكــن اإلجابــة عليهــا «بنعــم» أو «ال» فقــط .مــن المهــم أي ً
ضــا أن «تدعــو» الشــخص للتعليــق وال يجــب اجبــاره علــى ذلــك .ويعتبــر
ذلــك مهــم للغايــة خاصــة خــال الجلســات األولــى .علــى ســبيل المثــال:

مــاري ،أذكــر أنــك أخبــرت المجموعــة بــأن لديــك مشــكلة مماثلــة لمشــكلة ياســمين .أخبرتنــا ياســمين أنهــا حاولــت كل الطــرق
ت ال ترغبيــن ،فــا بــأس.
لتحســين األمــور .هــل توديــن اخبارنــا قليـ ًـا عــن مشــكلتك وكيــف حاولــت حلهــا؟ إذا كنـ ِ

 2.2.6أحد أعضاء المجموعة ال يعطي الفرصة لآلخرين للتحدث
قــد تحــدث هــذه المشــكلة أثنــاء الجلســات القليلــة األولــى ،لكــن بمجــرد أن يشــعر األعضــاء اآلخريــن بمزيــد مــن االرتيــاح للتحــدث أمــام
المجموعــة ،قــد ال تتوافــر أمــام الشــخص كثيــر الــكالم المزيــد مــن الفــرص للتحــدث.
قــد تحتــاج إلــى مقاطعــة شــخص كثيــر الــكالم داخــل المجموعــة عندمــا يســهب فــي الــكالم عــن موقــف معيــن ويبــدو أن األعضــاء
اآلخريــن غيــر مهتميــن بمــا يقولــه ،أو عندمــا يبــدأ الشــخص فــي تكــرار الــكالم .علــى ســبيل المثــال يمكنــك القــول:

الميسّر :روبــرت ،مــا تقولــه مهــم جــداً وأود االســتماع إلــى المزيــد .ولكــن مــع األســف ،ســوف أقاطعــك فــي هــذه النقطــة لكــي يحصــل
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اآلخــرون علــى فرصــة للتحــدث عمــا حــدث معهــم وعــن مشــكالتهم منــذ لقائنــا األخيــر .قــد ترغــب فــي االســتماع إلــى أقوالهــم
وتــرى إذا كان لديــك أي اقتراحــات تقدمهــا إليهــم.
في بداية الجلسة التالية ،قم باإلشارة إلى أهمية إعطاء كل شخص الفرصة للتحدث.

 3.2.6تفكير أحد أعضاء المجموعة في االنتحار
هي مشكلة خطيرة ج ًدا تستدعي االنتباه والحذر عند التعامل مع أشخاص يعانون من االكتئاب.
ـغ أثنــاء الفتــرة االفتتاحيــة مــن كل جلســة جماعيــة إلــى أي إشــارة إلــى أفــكار عــن االنتحــار عندمــا يصــف أعضــاء المجموعــة حالتهــم
اصـ ِ
المزاجيــة خــال األســبوع الماضــي .إذا قــال أحــد أعضــاء المجموعــة أنــه كان يشــعر بحالــة مزاجيــة ســيئة ،اطــرح أســئلة تفصيليــة،
وال تخشــى أن تســأل عــن االنتحــار .فهــو أحــد أعــراض االكتئــاب والــذي بســبب خطورتــه يجــب اســتعراضه .هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن
الســؤال عــن االنتحــار قــد يجعــل الشــخص يحــاول أن يقتــل نفســه ،ولكــن هــذا غيــر صحيــح .علــى العكــس تماًمــا ً،فــإن الســؤال عــن
موضــوع االنتحــار يمكــن أن يســاعد الشــخص فــي الحصــول علــى الدعــم الــذي يحتاجــه.

مالحظة للتطبيق
مــن المهــم أن تطلــب مــن المجموعــة عــدم إصــدار األحــكام علــى الغيــر ،كالنظــر إلــى االنتحــار علــى أنــه غيــر قانونــي أو ال أخالقــي.
بــدالً مــن ذلــك ،ذكــر المجموعــة بــأن االنتحــار هــو عــارض شــائع مــن أعــراض االكتئــاب وأن الشــخص بذكــره االنتحــار يطلــب الدعــم
مــن المجموعــة مــن خــال مشــاركته بمــا يشــعر.

على سبيل المثال:

جورج :مررت بأسبوع صعب ،لم تسر األمور بشكل جيد .مكثت في السرير ولم استطع تناول الطعام.
الميسّر :جورج ،يبدو أنك تشعر أسوأ هذا األسبوع .هل تشعر بأنك تفضل أال تكون على قيد الحياة؟
جورج :نعم (إذا لم يقل شيئا ً آخر ،اطرح المزيد من األسئلة).
الميسّر :هــل فكــرت أن تــؤذي نفسـ َك؟ (إذا كانــت اإلجابــة «نعــم» ،اســتمر فــي طلــب المزيــد مــن التفاصيــل) هــل لديــك خطــة لكيفيــة
إيــذاء نفســك؟
جورج :نعم .ربما أتناول س ّم.
الميسّر :جــورج ،شــكرً ا لــك علــى صراحتــك وثقتــك بنــا واخبارنــا بهــذه المعلومــات .أنــا ســعيد أنــك قمــت بذلــك ،كــي نحــاول إيجــاد
طــرق لمســاعدتك .وســوف اتحــدث معــك بعــد الجلســة ألرى إذا كنــت بحاجــة إلــى مســاعدة إضافيــة.
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فــي حــال وجــود أفــكار أو خطــط لــدى أحــد أعضــاء المجموعــة إليــذاء نفســه ,أنــت بحاجــة إلــى االجتمــاع بــه علــى الفــور بعــد الجلســة
الجماعيــة .عليــك اتبــاع االرشــادات المذكــورة فــي الملحــق رقــم  2لمعرفــة إذا كانــت لديــه خطــط إلنهــاء حياتــه فــي القريــب العاجــل.
إذا كانــت لديــه بالفعــل خطــط إلنهــاء حياتــه فــي المســتقبل القريــب ،عليــك أو علــى شــخص آخــر البقــاء معــه وعــدم تركــه بمفــرده.
تواصــل مــع مشــرفك ورتبــا مع ـا ً كيــف ســتقدم المســاعدة لكــي ال يــؤذي أو يقتــل الشــخص نفســه.
أفــراد األســرة يســتطيعون تقديــم المســاعدة والتأكــد مــن ســامة هــذا الشــخص .يجــب إبقــاء جميــع الوســائل الممكنــة إليــذاء النفــس (بمــا
فــي ذلــك ،المبيــدات الحشــرية ،أو األدويــة أو الســكاكين أو أي وســائل انتحــار مماثلــة) بعيــدا عــن متنــاول الشــخص حتــى ال يتمكــن مــن
إيــذاء نفســه .وهــو بحاجــة إلــى المراقبــة بحــرص طــوال الوقــت ( 24ســاعة يوميـاً) ،حتــى يتخلــى عــن أي خطــط وشــيكة لديــه لالنتحــار.
مــن المهــم حشــد مقدمــي الرعايــة واألصدقــاء وغيرهــم مــن األفــراد الموثــوق بهــم والمــوارد المجتمعيــة لمراقبــة ودعــم الشــخص الــذي
لديــه خطــط إلنهــاء حياتــه فــي المســتقبل القريــب .اشــرح لهــم أهميــة المراقبــة لمــدة  24ســاعة فــي اليــوم .وتأكــد مــن أنهــم قــد وضعــوا
خطــة ملموســة وممكنــة للمراقبــة (علــى ســبيل المثــال تعييــن أشــخاص للمراقبــة فــي أوقــات مختلفــة مــن اليــوم).
كمــا ينبغــي تقديــم المزيــد مــن الدعــم إلــى األعضــاء الذيــن لديهــم أفــكار انتحاريــة ،حتــى إن لــم يخططــوا إلنهــاء حياتهــم فــي القريــب
العاجــل .فمــن المفضــل إجــراء مناقشــات فرديــة.
•ال تبــدأ بتقديــم الحلــول المحتملــة لمشــكالت الشــخص .بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،حــاول أن تغــرس فــي نفســه األمــل .علــى ســبيل المثــال:
كثيــر مــن األشــخاص الذيــن واجهــوا مواقــف مماثلــة  -شــعور باليــأس ،ولتمنــي المــوت  -اكتشــفوا بعــد ذلــك أن هنــاك أمــل،
وأن مشــاعرهم قــد تحســنت بمــرور الوقــت.
•ســاعد الشــخص علــى تحديــد أســباب للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ،واســأله عــن مــن ســاعده فــي الماضــي وكيــف كان ذلــك .ابحثــوا
معـا ً عــن حلــول لمشــكالته.

 4.2.6حضور أعضاء المجموعة إلى الجلسة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
هــذه مشــكلة شــائعة ،خاصــة فــي مجموعــات الرجــال .قــم بتحفيــز أعضــاء المجموعــة علــى تجنــب شــرب الكحــول أو تعاطــي أي مــواد
مخــدرة قبــل الجلســة ،حتــى يحصلــوا علــى أقصــى اســتفادة مــن الجلســة وأعضاؤهــا ،وكــي يكونــوا فــي حالــة جيــدة لمســاعدة األعضــاء
اآلخريــن .مــن المســتبعد أن يغيــر األشــخاص المعتــادون علــى تنــاول الكحوليــات والمخــدرات ســلوكاتهم مــن أجــل حضــور جلســات
عــاج بيــن شــخصي جماعــي .عندمــا يحضــر الجلســة عضـ ًـو ثمــل ،اســتمر فــي تحفيــزه علــى عــدم الشــرب أو تعاطــي المخــدرات قبــل
الجلســات ولكــن بــدون الحكــم عليــه .إذا كانــت ســلوكات الشــخص مخلــة بالنظــام أو قــام بتعليقــات غيــر مفيــدة أو مؤذيــة لألعضــاء
اآلخريــن ،شــجع األعضــاء اآلخريــن علــى التحــدث مباشــرة عــن تأثيــر هــذا االخــال بالنظــام علــى المجموعــة ،وأن يعربــوا عــن رغبتهــم
فــي عــدم حضــور الشــخص الجلســات تحــت تأثيــر الكحــول أو المخــدرات.
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 5.2.6انتشار شائعات في المجتمع حول المجموعة
فــي كثيــر مــن األحيــان ،قــد يتكــون لــدى األشــخاص فــي المجتمــع أفــكار غيــر صحيحــة حــول المجموعــة وأن أمــوراً خطيــرة تحــدث
هنــاك .علــى ســبيل المثــال ،قــد تنتشــر شــائعة بــأن مجموعــة النســاء تشــجع الســيدات علــى تــرك أزواجهــن ،أو أن مجموعــة الرجــال
لديهــم أجنــدة سياســية ســرية ،أو أن أعضــاء المجموعــة يحصلــون علــى هدايــا ال يتلقــى مثلهــا أعضــاء المجتمــع اآلخريــن .يجــب أن يقــوم
المي ّســر بحـ ّ
ـث أعضــاء المجموعــة علــى شــرح الغــرض مــن الجلســات إلــى اآلخريــن وإخبارهــم بمــا يــدور فــي هــذه االجتماعــات  -ولكــن
بــدون مناقشــة تفاصيــل خاصــة عــن أعضــاء المجموعــة.

 6.2.6رغبة األعضاء في إحضار أطفالهم أو أصدقائهم
قــد يرغــب بعــض أعضــاء المجموعــة فــي احضــار األقــارب أو األصدقــاء إلــى الجلســات ألنهــا مفيــدة ويريــدون أن يحصــل اآلخــرون
علــى هــذه المســاعدة .كمــا قــد يرغبــون أحيانــا فــي احضــار األطفــال الصغــار؛ نظــراً لعــدم وجــود ترتيبــات رعايــة بديلــة لهــم .لكــن
احضــار األطفــال أو األصدقــاء إلــى الجلســة قــد يُشــعر األعضــاء اآلخريــن بعــدم االرتيــاح فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الحديــث وخطــر
عــدم كســر الســرية التــي تتمتــع بهــا المجموعــة .ولذلــك ،يُســمح فقــط باألطفــال الرضــع واألطفــال تحــت عمــر الســنتين.
علــى المي ّســر أن يدعــم المجموعــة بمناقشــاتها دعــوة اآلخريــن إلــى حضــور الجلســات ،آمـاً فــي أن تحــدد المجموعــة نفســها هــذا االمــر
علــى أنــه مشــكلة .يعتبــر ذلــك أكثــر فاعليــة مــن إخبــار المجموعــة بــأن ذلــك غيــر مســموح .وعندمــا يســأل شــخص عــن إمكانيــة حضــور
آخريــن ،تحــدث مــع المجموعــة مباشــرة وامنــح األعضــاء الفرصــة فــي تقديــم األراء .علــى ســبيل المثــال:

الميسّر :أنيت طرحت فكرة حضور أفراد األسرة إلى الجلسة .هل هناك أي شخص آخر يوافق على ذلك؟
ياسمين :اعتقد أنها فكرة رائعة.
الميسّر :لماذا تريدين حدوث ذلك؟
ياسمين :لو كان زوجي هنا سيرى إنني لست الشخص الوحيد الذي يعاني من حالة اكتئاب.
أنيت:

هذا ما كنت افكر فيه أيضًا.

الميسّر :هل هناك أي شخص هنا ال يرغب في حضور أحد غير أعضاء المجموعة إلى الجلسة؟
أليس:

ال أريد عائلتي هنا .ال أرغب في التحدث أمامهم.

الميسّر :مــن الطبيعــي أن يرغــب بعــض األعضــاء فــي حضــور أشــخاص مهميــن بالنســبة لهــم إلــى الجلســة ،ولكــن وجــود أشــخاص
جــدد قــد يــؤدي إلــى بعــض المشــكالت .ســوف تصبــح المجموعــة أكبــر وتقــل فــرص الحديــث بالنســبة لــكل فــرد منكــم .وكمــا
قالــت أليــس ،قــد يشــعر الكثيــر منكــم بعــدم االرتيــاح عنــد التحــدث عــن مشــكالته أمــام غيــر أعضــاء المجموعــة .فهــذه الجلســة
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مخصصــة لمســاعدتكم علــى تعلــم أســاليب جديــدة لحــل مشــكالتكم ،ثــم تطبيقهــا خــارج إطــار الجلســة .ياســمين ،اريــد منــكِ
االســتمرار فــي الحديــث مــع المجموعــة حــول مــا يمكنــك القيــام بــه لتعلمــي زوجــكِ بأنــك تعانيــن مــن االكتئــاب ولســت كســولة.
تعتبر هذه المناقشة هامة ،ويمكن أن تستمر إلى أطول فترة ممكنة طالما تحتاج المجموعة إلى التحدث عن ذلك.

 7.2.6رغبة أحد األعضاء في اإلنسحاب من الجلسات
مــن الشــائع جـ ًدا أن يرغــب بعــض أعضــاء المجموعــة فــي التوقــف عــن حضــور الجلســات ،ويحتمــل حــدوث ذلــك فــي بدايــة جلســات
المجموعــة ،حينمــا يــدرك األشــخاص أنــه ليــس هنــاك أي دعــم مــادي ،أو يشــعرون بعــدم االرتيــاح لوجودهــم معـا ً والتحــدث عــن حياتهــم
ومشــاعرهم ،وخاصــة إذا كانــوا مــن نفــس المجتمــع أو يعيشــون بالقــرب مــن بعضهــم البعــض .إذا حضــر إليــك أحــد األعضــاء لمناقشــة
ذلــك خــارج الجلســة ،اطلــب منــه التحــدث عــن المشــكلة فــي اجتمــاع الجلســة القادمــة ،واخبــره أنــه مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك آخــرون
يفكــرون فــي االنســحاب أيضـاً.
حــاول أن تجعــل األعضــاء يتحدثــون عــن أســباب رغبتهــم فــي االنســحاب .ربمــا يكــون مــن الصعــب عليهــم التحــدث عــن ذلــك داخــل
الجلســة ألنهــم ال يشــعرون باالرتيــاح وال يريــدون أن يشــعر اآلخريــن بالغضــب أو خيبــة األمــل .وفــي حــال لــم يســتطع األشــخاص
التحــدث عــن االنســحاب فــي الجلســة ،يمكنــك التحــدث عــن المشــكلة دون اإلشــارة إلــى الشــخص الــذي يرغــب فــي االنســحاب.

الميسّر :أخبرنــي أحــد أعضــاء المجموعــة بأنــه يرغــب فــي االنســحاب مــن الجلســات .فلنحــاول جميعـا ً أن نســاعد هــذا الشــخص علــى
البقــاء .هــل رغــب أي شــخص فــي االنســحاب؟
أليس:

عندمــا تحدثــت األســبوع الماضــي عــن شــعوري باألســى ،رغبــت فــي االنســحاب .فاألمــر كان صعــب جـ ًداً .ولكــن فــي غضــون
أيــام قليلــة ،شــعرت أفضــل وقــررت أن أعــود اليــوم .ومــع ذلــك ،التحــدث هنــا ال يــزال أمــرا صعبـاً.

الميسّر :اشــكرك أليــس علــى هــذه المشــاركة .أنــا أعلــم كــم هــو صعــب التواجــد فــي الجلســة ،ولكننــي ســعيد بعودتــك اليــوم وحديثــك
عــن مشــاعرك .أحيانــا عندمــا نتحــدث عــن المشــكالت فــي حياتنــا ،نشــعر باالســتياء وال نرغــب فــي اســتكمال حديثنــا .ولكــن
الطريقــة الوحيــدة للتغلــب علــى االكتئــاب هــي االســتمرار فــي الحديــث عــن المشــكالت التــي نواجههــا فــي حياتنــا والتــي تجعلنــا
نشــعر بهــذه الطريقــة ،وأيضــا االســتمرار فــي تجريــب أســاليب جديــدة للتعامــل مــع تلــك المشــكالت .أنــا ســعيد أنــك اســتطعت
التحــدث عــن مشــاعرك وعــن رغبتــك فــي االنســحاب .كمــا أود أن يعلــم كل شــخص أنــه مــن المهــم أن نتحــدث عــن مثــل هــذا
النــوع مــن المشــكالت خــال الجلســة .فهــذا المــكان مناســب لنــا جميعــا للتحــدث عــن مشــاعرنا.
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أمثلة حالة للمجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي
 ١.7األسى
الحالــة األولــى :شــهدت بــوال البالغــة مــن العمــر  20عا ًمــا حالتــي وفــاة فــي عائلتهــا المقربــة .توفــى زوجهــا إثــر إصابتــه بمــرض الســل
قبــل عاميــن علــى انضمامهــا إلــى عــاج بيــن شــخصي جماعــي لالكتئــاب  ،كمــا فارقــت طفلتهــا الرضيعــة الحيــاة قبلــه بإحــدى عشــر
شــهراً .لــم تســتطع بــوال اجتيــاز فتــرة األســى ،كانــت تبكــي يوميـا ً وواجهــت صعوبــة فــي رعايــة طفليهــا اآلخريــن؛ فلــم تــأكل ،ولــم تعتنــي
بمنزلهــا وشــعرت بأنهــا عديمــة الجــدوى ،ورأت أن المســتقبل لــم يعــد يحمــل أي ســعادة .قالــت أنهــا لــم تبكــي أبــداً بعــد وفــاة زوجهــا،
ألنــه لــم يكــن لديهــا وقــت للبــكاء؛ فهــي كانــت فاقــدة الحــس بعــد وفــاة رضيعتهــا فضــا عــن مطالبــة عائلــة زوجهــا بحصــة كبيــرة مــن
ممتلكاتهــا .كانــت بــوال ترفــض الحديــث عندمــا يأتــي األصدقــاء لزيارتهــا وســرعان مــا تجــد أســباب تجعــل أصدقائهــا يغــادرون .ومكثــت
فــي المنــزل كلمــا كان باســتطاعتها ذلــك وكانــت خائفــة أن تمــوت أيضـا ً وتتــرك طفليهــا اآلخريــن دون أب أو أم .حــدد المي ّســر مشــكلة
بــوال وهــي األســى .فهــي لــم تعــش فتــرة حــداد بعــد حالتــي الوفــاة األمــر الــذي يعتبــر طبيعيــا فــي ثقافتهــا .وكانــت مســؤولية المي ّســر
هــي مســاعدة بــوال علــى أن تأســى علــى خســارة هذيــن الشــخصين المهميــن فــي حياتهــا .وتــم ذلــك مــن خــال مســاعدتها علــى ســرد
ظــروف حــاالت الوفــاة بالتفصيــل ،كيــف علمــت بــكل حالــة؛ طبيعــة عالقتهــا بزوجهــا وكيــف تقابــا؛ وقــت مرضــه؛ وأيضــا التحــدث
عــن رضيعتهــا .كمــا تمــت مســاعدتها فــي إيجــاد أشــخاص وأنشــطة مــن الممكــن ان تعزيهــا وتــرى مــا إذا كان يمكنهــا اســتعادة بعــض
مــن ممتلكاتهــا الشــخصية الغاليــة عليهــا ،التــي أخــذت منهــا بعــد وفــاة زوجهــا.

الحالــة الثانيــة :جيهــان امــرأة متزوجــة فــي أوائــل الســتينيات مــن عمرهــا ،تعيــش مــع زوجهــا وتعانــي مــن اإلكتئــاب .وافقــت علــى
االنضمــام إلــى جلســات المجموعــة بعــد رفضهــا فــي البدايــة .أول حالــة وفــاة فــي أســرتها كانــت فــي العــام  1999بســبب مــرض نقــص
المناعــة البشــرية ،وبحلــول عــام  2002كانــت قــد فقــدت أربعــة مــن أوالدهــا الثمانيــة ،الذيــن كانــوا يعيشــون بالقــرب منهــا .فــي عــام
 ،2013اختفــى ابنهــا األكبــر الــذي كان يعيــش فــي قريــة أخــرى وبعــد فتــرة تلقــت معلومــات عــن أن ابنتهــا المتزوجــة والتــي تعيــش
أي ً
ضــا بعيــداً عنهــا قــد توفيــت .لــم تعــرف مــا حــدث بالضبــط ولــم تــرى قــط جثــة ابنهــا .وكانــت هــي وزوجهــا قــد قامــا بتعليــم أوالدهمــا
حتــى مرحلــة التعليــم الجامعــي وكان معظمهــم يعيلــون عائالتهــم ووالديهــم المســنين .خــال الفتــرة األولــى للمجموعــة ،كانــت جيهــان
تبكــي معظــم الوقــت ،وتتحــدث قليـاً عــن مشــكالتها ،وال تســاهم فــي مناقشــة أمــور اآلخريــن .كانــت تتحــدث ببــطء وقالــت أنهــا تعانــي
مــن صعوبــة فــي النــوم والمشــي وتنــاول الطعــام ،كمــا أنهــا كانــت تعانــي مــن فقــدان الذاكــرة ،وتشــعر بأنهــا منهكــة عاطفي ـاً ،خائفــة،
حزينــة وغاضبــة جــداً .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــرت أنهــا كانــت مريضــة ولكــن ال تعلــم ممــا كانــت تعانــي .وقــد حــدد المي ّســر مشــكلة
جيهــان علــى أنهــا األســى.
وفــي منتصــف مرحلــة الجلســات ،بــدأت تتحــدث عــن معاناتهــا .فمــع التشــجيع والراحــة والدعــم مــن قبــل المجموعــة ،اســتطاعت أن
تســرد قصتهــا .فقــد وصفــت كــم كانــت مثــل «الحــي الميــت (الزومبــي)» ألعــوام كثيــرة ،كيــف كانــت تبكــي باســتمرار ،وتزعــج زوجهــا
إلــى حــد أنــه لــم يعــد يســتطع العمــل فــي أرضــه .كمــا ســردت كيــف كانــت تصنــع الحُصــر بصعوبــة ألنهــا كانــت تخلــط األلــوان الخطــأ.
وأوضحــت كيــف أصبحــت الحيــاة مســتحيلة ،وأن ولديْهــا المتبقييــن وأحفادهــا توقفــوا عــن زيارتهــا ألنهــا أصبحــت صعبــة المــزاج.
ومــع مــرور األســابيع بــدأت حالتهــا المزاجيــة وســلوكها داخــل المجموعــة يتغيــران ،فبــدأت تتحــدث عــن أوالدهــا وتراجــع عالقتهــا
مــع كل واحــد منهــم وظــروف وفاتهــم .كمــا بــدأت تتقبــل فكــرة وفاتهــم ،والتغيــرات التــي طــرأت علــى حياتهــا منــذ أن فارقــوا الحيــاة.
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بــدأت تبتســم ،وتكــون لطيفــة ،وتســاهم بنشــاط فــي مناقشــات المجموعــة .وأدركــت ،بعــد االســتماع الــى النســاء االخريــات ،أنهــا لــم تكــن
الوحيــدة التــي كانــت تعانــي مــن الخســارة .وعنــد انتهــاء الجلســات ،كانــت تعانــي مــن اعــراض اكتئــاب بســيطة .فقــد اســتعادت أنشــطة
صنــع الحصــر (ولكــن هــذه المــرة بــدون خلــط األلــوان الخطــأ).
اثنــاء عمليــة تحديــد أهدافهــا واالســتماع إلــى النســاء األصغــر ســنا ً فــي المجموعــة ،تعلمــت أنــه بالرغــم مــن وفــاة أوالدهــا ،مــا زال
لديهــا دوراً كامــرأة متقدمــة فــي الســن تقــوم بــه لمســاعدة الفتيــات األصغــر ســناً .فهــي اختــارت أن تصبــح مدرِّ ســة حكيمــة لهــن داخــل
المجموعــة وخارجهــا أيض ـا ً وفــي المجتمــع األكبــر .وبــدت ســعيدة بهــذا الــدور الجديــد.

الحالــة الثالثــة :ســيمون ،رجــل مُســن ،فــي حالــة حــداد علــى وفــاة ابنــه الــذي كان يعتبــره ســنده الوحيــد .انضــم ســيمون إلــى المجموعــة
علــى أمــل الحصــول علــى مســاعدة ماديــة .وأوضــح أن ســبب اكتئابــه هــو األســى إلــى جانــب خســارة المســاعدة مــن ابنــه .كانــت مقتنيــات
ابنــه التــي مازالــت فــي قريــة بعيــدة ،وهــو ال يملــك المــال الكافــي للذهــاب الــى تلــك القريــة للحصــول عليهــا ،وهــذا األمــر أشــعره باألســى
كثيــراً .كانــت أهدافــه تنحصــر فــي الذهــاب إلــى القريــة التــي تحــوي مقتنيــات ابنــه ،وبــدء الحــداد ،ثــم المضــي قدمـا ً فــي حياتــه .اقتــرح
أعضــاء المجموعــة أنــه بحاجــة إلــى أن يذهــب إلــى القريــة ،ويجــب أن يبيــع غــرض أو اثنيــن مــن مقتنياتــه ليتمكــن مــن دفــع مصاريــف
نقــل باقــي مقتنيــات ابنــه .ناقــش ســيمون االقتــراح ثــم قــام بتنفيــذه .وكاد يبكــي عندمــا أخبــر المجموعــة بأنــه نجــح فــي الحصــول علــى
مقتنيــات ابنــه وكــم كانــت المجموعــة مســاندة لــه .وزالــت أعــراض االكتئــاب فــي النهايــة ،وشــعر بتحســن حالتــه ،ويبــدو أنــه تكيــف مــع
تغيــر طريقــة حياتــه.

 ٢.7الخالف
الحالــة األولــى :كارول 32 ،عامـاً ،متزوجــة ولديهــا  4أطفــال .أصابهــا المــرض منــذ  9أشــهر ،ولــم تعــد قــادرة علــى العنايــة بأطفالهــا
أو زوجهــا أو منزلهــا كمــا كان الحــال فــي الماضــي .فهــي تتعــب بســهولة وتشــعر أحيان ـا ً أنهــا ال تســتطيع النهــوض مــن الســرير مــن
شــدة المــرض .كارول وزوجهــا يتشــاجران باســتمرار خــال األشــهر القليلــة الماضيــة .فزوجهــا ينتقدهــا لعــدم نظافــة المنــزل ،وعــدم
تحضيــر الطعــام ،وألنهــا ليســت علــى طبيعتهــا .لــم يفهــم أنهــا تشــعر بالمــرض وأراد تركهــا .لقــد كانــا ســعيدين فــي الماضــي ،لكنهمــا اآلن
يتشــاجران وال يســتمعان إلــى بعضهمــا البعــض .شــعرت كارول باالستســام وراحــت تبكــي كل يــوم ،وال تــأكل وال تنــام ،وكانــت غاضبــة
علــى الــدوام ،إضافــة الــى شــعورها بأنهــا قــد خذلــت زوجهــا وأطفالهــا .عانــت كارول مــن االكتئــاب الــذي بــدأ مــع بدايــة مرضهــا ،عندمــا
أصبحــت غيــر قــادرة علــى القيــام بمهامهــا كزوجــة وأم .ســاعد المي ّســر كارول عــن طريــق حثهــا علــى الحديــث مــع زوجهــا كــي يتفهــم
حالتهــا المرضيــة وتأثيــر ذلــك علــى قدرتهــا فــي أداء مهامهــا ،كمــا شــجعها علــى اطالعــه أنهــا تحصــل علــى المســاعدة لعــاج اكتئابهــا.
وترتــب علــى تلــك المحادثــة ،أن اكتئابهــا بــدأ يقــل بشــكل كبيــر.

الحالــة الثانيــة :غالبيــة أعضــاء مجموعــة العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي فــي قريــة معينــة هــم مــن الرجــال الذيــن يشــربون الكحــول
بكثــرة .لــم يتحدثــوا لفتــرة طويلــة عــن شــيء ســوى المشــكالت الماديــة مثــل :ال يوجــد مــال ،أو وظيفــة ،أو طعــام ،أو رســوم المــدارس.
لــم يتحدثــوا قــط عــن أي مشــكالت فــي عالقاتهــم .لكــن فــي الجلســة السادســة ،قــام أحــد الرجــال بالتحــدث عــن مشــكلة عائليــة كانــت تؤثــر
فــي حالتــه المزاجيــة .اعتــرف بــأن لديــه مشــكلة مــع زوجتــه :فهــو متــزوج منــذ  5ســنوات ،ولكــن يبــدو أن زوجتــه لــم تكــن تحبــه ،وكان
ذلــك يزعجــه كثيــراً .مباشــرة بعــد هــذا االعتــراف بــدأ األعضــاء اآلخــرون بتقديــم االقتراحــات والدعــم .قــال البعــض أنهــم يواجهــون
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مشــكالت مماثلــة ،واقتــرح آخــرون بأنــه يجــب أن يطلــب المســاعدة والمشــورة مــن شــيخ القريــة .وبعــد أســبوع ،جــاء الرجــل مبتســما
إلــى الجلســة .فقــد ذهــب مباشــرة بعــد الجلســة األخيــرة إلــى شــيخ القريــة الــذي قــدم لــه المشــورة .لــم يرغــب فــي اإلفصــاح عــن النصيحــة
إلــى المجموعــة ،ولكــن يبــدو أنهــا نجحــت .وفــي النهايــة ،انتهــى اكتئابــه تقريبــا.

 ٣.7تغيرات الحياة
الحالــة األولــى :روزا 40 ،عام ـاً ،هــي أم لثالثــة أطفــال .انتقلــت روزا وأســرتها العــام الماضــي مــن قريتهــا إلــى قريــة أخــرى وبــدأ
اكتئابهــا بعــد فتــرة قصيــرة مــن انتقالهــا .كانــت ســعيدة فــي البدايــة ألن زوجهــا قــد حصــل علــى وظيفــة بمرتــب أفضــل .مــع ذلــك ،طــوال
فتــرة  7أشــهر قبــل انضمامهــا إلــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي لــم تشــعر روزا بالســعادة التــي شــعرت بهــا فــي بدايــة انتقالهــا إلــى
القريــة .فقــد افتقــدت أصدقاءهــا القدامــى ولــم تشــعر بالقــرب مــن معارفهــا الجــدد .فــي منزلهــا القديــم كانــت تــرى شــقيقتيها ووالدتهــا كل
يــوم ،لكــن منــذ انتقالهــا لــم تراهمــا ســوى مــرة واحــدة .ولــم يمكــث زوجهــا فــي المنــزل بالقــدر الــذي كان يمكثــه خــال وظيفتــه الســابقة،
حيــث كان مضطــرا إلــى العمــل لســاعات أطــول .وجــدت روزا نفســها أكثــر غضبــا عمــا قبــل ،وكانــت تشــعر باألســى دائمـاً ،لــم يكــن
لديهــا أي طاقــة ولــم تســتطع النــوم فــي الليــل وأرادت أن تعــود إلــى منزلهــا القديــم .ســاعد المي ّســر روزا علــى فهــم العالقــة بيــن اكتئابهــا
وانتقالهــا ،والحــداد علــى فقــدان حياتهــا الســابقة ،وإيجــاد طــرق لمواصلــة االتصــال بعائلتهــا وتكويــن صداقــات جديــدة .لــم تعــد روزا
تعانــي مــن االكتئــاب بانتهــاء العــاج.

الحالــة الثانيــة :إيــاس رجــل فــي منتصــف العمــر ،يعيــش فــي قريــة صغيــرة  .كان لديــه مشــروعه الخــاص لكنــه أعلــن إفالســه منــذ 10
أعــوام .عــاود المحاولــة ،ولكنــه فشــل مجــدداً .شــعر فــي هــذه المرحلــة بأنــه عديــم الجــدوى ،وأنــه رجــل فاشــل ،وأصبــح مكتئبـاً .انضــم
إلــى المجموعــة كــي يعالــج اكتئابــه ويجــد شــيئا ً يقــوم بــه .خــال الفتــرة األولــى ،كان هادئــا نوع ـا ً مــا وبــدا منتبهــا ومســتمعا بحــرص
بينمــا يشــارك اآلخــرون بالمجموعــة مشــكالتهم .ورأى أن اكتئابــه يتعلــق مباشــرة بالصعوبــات المرتبطــة بفشــله فــي عملــه ،الــذي أوقــف
حياتــه وتركــه بــدون أي دور فــي القريــة .تحســنت أعــراض اكتئابــه مــع مــرور الوقــت ،وشــعر أفضــل نوعــا مــا .كان ال يــزال يواجــه
أيامــا جيــدة وأيامــا ســيئة ،لكنــه أدرك أن أعضــاء المجموعــة اآلخريــن عندهــم مشــكالت أكثــر خطــورة مقارنــة بمشــكالته ،مــا جعلــه
يشــعر بحــال أفضــل .كمــا أدرك أيضـا ً أن البقــاء فــي القريــة كان يســبب لــه الشــعور باإلحبــاط .وأثنــاء مناقشــة خياراتــه مــع المجموعــة،
اختــار أن يتواصــل مــع بعــض زمالئــه القدامــى ويقــوم بشــرح مشــكلته لهــم .وافــق زمــاؤه القدامــى علــى مســاعدته فــي مشــروع جديــد،
وبــدأ بالفعــل عمــا جديــدا فــي قريــة مجــاورة وكانــت الجلســات ال تــزال مســتمرة .خــال منتصــف الجلســات تقريبـاً ،أخبــر المجموعــة أن
مشــروعه يســير بشــكل جيــد ،ولــم يعــد لديــه وق ًتــا لحضــور الجلســات .لــم يكمــل إيــاس كل الجلســات ،ولكــن عندمــا توقــف عــن الحضــور
كانــت أعــراض االكتئــاب قــد اختفــت تقريبـاً.
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 ٤.7الوحدة/العزلة االجتماعية
الحالــة األولــى :كايــا امــرأة تبلــغ مــن العمــر  68عامــا ،تقدمــت للحصــول علــى المســاعدة ألنهــا كانــت تشــعر بالوحــدة بعــد وفــاة شــقيقتها
منــذ ثــاث ســنوات .علــى الرغــم مــن أنهــا ال تــزال تفتقــد شــقيقتها ،الــى أن اكتئابهــا مرتبــط بانعــدام التواصــل االجتماعــي ،وليــس بســبب
األســى .قالــت كايــا إن شــقيقتها كانــت صديقتهــا الوحيــدة.
يعتبــر تاريــخ كايــا المبكــر مهمـاً ،فهــي تعرضــت لحــادث خطيــر فــي الثانيــة مــن عمرهــا أدى فــي النهايــة إلــى بتــر ســاقها .وأمضــت
معظــم الســنوات األربــع التاليــة للحادثــة فــي المستشــفى .عندمــا عــادت أخيــراً إلــى المنــزل ،لــم تتمكــن مــن الذهــاب إلــى المدرســة .كانــت
شــقيقتها هــي صديقتهــا الوحيــدة ونقطــة اتصالهــا االجتماعــي ،وتحدثــت كايــا عــن حضــور المناســبات العائليــة مــع شــقيقتها .كانــت كايــا
تحــب الخــروج ولكــن مــع شــقيقتها فقــط .وقالــت أن شــقيقتها كانــت تتحــدث مــع اآلخريــن ،ولكــن كايــا كانــت «تســتمع فقــط» ،وكان
ذلــك كافيــا لتلبيــة حاجتهــا إلــى التواصــل .لــم تتــزوج أبــدا ولــم تقــم أي عالقــة ألنهــا شــعرت أن اآلخريــن ســوف يخافــون أو يشــعرون
باالشــمئزاز بســبب إعاقتهــا الجســدية.
لــم تشــعر كايــا باالرتيــاح لالنضمــام الــى جلســات العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي  ،ألنهــا كانــت تخشــى أن تتواجــد مــع اآلخريــن ،وأن
تضطــر إلــى التحــدث ،لكنهــا شــعرت بوحــدة شــديدة وبيــأس لدرجــة انهــا أرادت المحاولــة .وقــد أكــد لهــا المي ّســر ،فــي الجلســة الفرديــة
الســابقة لجلســات المجموعــة ،أنهــا لــن تضطــر إلــى التحــدث إال إذا كانــت مســتعدة.
كانــت كايــا هادئــة خــال الجلســات القليلــة األولــى للمجموعــة .لــم يجبرهــا المي ّســر علــى الحديــث داخــل المجموعــة ،ولكنــه اخبرهــا
بأنــه يرحــب بمشــاركتها عندمــا تكــون مســتعدة .بــدأ أعضــاء المجموعــة اآلخــرون بالتحــدث عــن المواقــف التــي أدت إلــى شــعورهم
باالكتئــاب ،وطلبــوا مــن أعضــاء المجموعــة الدعــم واآلراء للتعامــل مــع المواقــف والعالقــات بشــكل مختلــف وحصلــوا عليهمــا .لــم تقــدم
كايــا أي أفــكار ولكنهــا واصلــت المجــيء إلــى الجلســات .ومــع ذلــك ،لــم تتغيــر درجــة اكتئابهــا .وفــي منتصــف الجلســات ،طلــب منهــا
أعضــاء المجموعــة أن تقضــي وقتـا ً معهــم بيــن اجتماعــات المجموعــة .رفضــت كايــا فــي البدايــة ،وكانــت تقــول دائمــا أنهــا مشــغولة،
ولكــن المي ّســر كان يعلــم أن ذلــك غيــر صحيــح ،ولكنــه لــم يكــن يريــد أن يتحداهــا .كان المي ّســر قلق ـا ً مــن أن كايــا لــم تحــرز أي تقــدم
فــي بنــاء العالقــات.
كان هنــاك عيــدا مهمــا فــي األســبوع التالــي ،وكان أعضــاء المجموعــة يتحدثــون عــن كيفيــة تحضيرهــم لهــذا العيــد مــن خــال الغنــاء.
وطلبــوا مــن كايــا ،كالمعتــاد ،أن تنضــم إليهــم .قالــت كايــا أنهــا كانــت تحــب القيــام بذلــك مــع شــقيقتها ،ووافقــت علــى االنضمــام إليهــم.
كان اعضــاء المجموعــة داعميــن جــدا لقرارهــا ،وأكــدوا لهــا أنهــم ســيبقون معهــا طــوال فتــرة التدريــب .وفــي الجلســة التاليــة ،تحســنت
نتيجــة اكتئــاب كايــا ،التــي اوضحــت ان تلــك النتيجــة كانــت مرتبطــة بحضــور التدريــب علــى الغنــاء .وبنهايــة العــاج الجماعــي ،كانــت
عالقــة كايــا االجتماعيــة الوحيــدة هــي مــع أعضــاء المجموعــة الذيــن غنــت معهــم ،ولكــن يبــدو أن هــذا يكفــي للحــد مــن وحدتهــا ،التــي
كانــت العامــل الرئيســي فــي اكتئابهــا.

الحالــة الثانيــة :علــي رجــل يبلــغ مــن العمــر  48عامـاً ،هــرب مــن بلــده مــن أجــل ســامته بعدمــا قتلــت زوجتــه ونجليــه خــال الخالفــات
الدائــرة فــى بــاده منــذ  3ســنوات .لــم يكــن بوســعه فعــل أي شــيء يــوم مقتلهــم؛ فقــد كان فــي عملــه عندمــا انفجــرت القنبلــة .وبينمــا
يواصــل علــي األســى علــى وفــاة أفــراد عائلتــه ،علــم أن شــعوره باالكتئــاب يرتبــط بوحدتــه الشــديدة .لــم يثــق بأحــد فــي البلــد الجديــد
الــذي لجــأ إليــه ولــم يجــد أحــدا يفهمــه .فــي بلــده ،كان لديــه عــدد قليــل مــن األصدقــاء الذيــن كان يتقابــل معهــم مــن وقــت آلخــر ،اال انــه
لــم يثــق فــي كثيــر مــن النازحيــن مــن بــاده إلــى البلــد الجديــد .كان علــي يشــغل وظيفــة رفيعــة المســتوى فــي وطنــه ،ولكــن منــذ فــراره
مــن ثمانــي  8أشــهر أصبــح عاطــا عــن العمــل.

70

الفصل السابع :أمثلة حالة للمجاالت
اإلشكالية في العالج بين الشخصي

عندمــا انضــم علــي إلــى المجموعــة ،لــم يشــارك كثيــرا فيهــا فقــد رأى أن مشــكالته كانــت مختلفــة تمامـا ً عــن مشــكالتهم .يصــف علــي
حياتــه حالي ـا ً بأنــه وحيــد جــداً ،وأنــه ليــس علــى اتصــال مــع أي شــخص مــن بلــده األصلــي .قدمــت المجموعــة فــي البدايــة اقتراحــات
حــول كيــف يمكــن لعلــي أن يتعــرف الــى أشــخاص جــدد .ولكنــه قــال غاضبــا للمجموعــة أن هــذا ليــس مفيــداً ،ألنــه بــا شــك لــن يجــد
أي شــخص فــي البلــد الجديــد مثــل أصدقائــه القدامــى .توقــف بعــض األعضــاء عــن مســاعدته ،بينمــا اســتمر اثنــان منهــم فــي مســاعدته
ودعــوه للخــروج معهمــا خــال األســبوع .فــي البدايــة شــكرهم علــي علــى التفكيــر بــه ورفــض الخــروج .ومــع ذلــك ،وفــي منتصــف
جلســات العــاج ،وافــق علــي علــى الخــروج معهمــا ألنــه «أراد أن ال يســيء إليهمــا» بعــد اآلن .وعندمــا حضــر إلــى الجلســة التاليــة،
أخبــر أعضــاء المجموعــة بأنــه يشــعر بتحســن بعــد زيارتــه ألحــد المقاهــي علــى الرغــم مــن أن القهــوة لــم تكــن جيــدة بالقــدر الــذي يريــده،
ولكــن علــى األقــل لــم يكــن وحــده فــي ذلــك اليــوم .وقــال أنــه يريــد الخــروج مــرة أخــرى خــال ذلــك األســبوع .خــرج بالفعــل وأثنــاء
ذلــك التقــى بشــخص يعرفــه مــن قريتــه .قابــل علــي ذلــك الرجــل عــدة مــرات خــال ذلــك األســبوع وحصــل علــى العديــد مــن االجابــات
بشــأن قريتــه ومــاذا جــرى لهــا ومــا هــي آخــر أخبــار مجتمعــه .اخبــر علــي المجموعــة بأنــه يشــعر بتحســن كبيــر ،وربــط تحســن حالتــه
بالخــروج مــع أعضــاء المجموعــة ،وهــو األمــر الــذي ســنح لــه أن يقابــل ذلــك الشــخص مــن بلدتــه .فــي غضــون أســابيع قليلــة لــم يعــد
علــي يعانــي مــن االكتئــاب .وكان خــال ذلــك الوقــت قــد التقــى ببعــض أشــخاص مــن بلــده ،وأعــاد التواصــل مــع آخريــن مــن خــال
شــبكة اإلنترنــت ،وبــدأ موقعــا الكترونيــا للســام مــن أجــل منــع تدميــر عائــات أخــرى.
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الملحق الثاني :تقييم األفكار االنتحارية
الميسّر :تحدثنــا للتــو عــن الصعوبــات العاطفيــة المختلفــة التــي يمكــن أن يمــر بهــا األشــخاص .أحيانـا ً عندمــا يشــعر األشــخاص باألســى
الشــديد وفقــدان األمــل فــي حياتهــم ،يفكــرون فــي المــوت أو إنهــاء حياتهــم .هــذه أفــكار شــائعة ،ويجــب أال تشــعروا بالخــزي
إن راودتكــم هــذه األفــكار .ســأطرح عليكــم األســئلة التاليــة حــول هــذه األنــواع مــن األفــكار .هــل يناســبكم ذلــك؟ هــل يمكننــا
مواصلــة اللقــاء؟
ال
 .1هل كان لديك أي أفكار جدية أو خطة نعم
إذا كان الجواب «نعم» ،اطلب من الشخص أن يصف أفكاره أو خططه.
إلنهاء حياتك خالل الشهر الماضي
اكتب التفاصيل هنا:

إذا كان الجواب «ال» على السؤال االول اشكره على إجابته على أسئلتكَ ،ويمكنك إنهاء التقييم.
إذا كان الجواب «نعم» يرجى االنتقال إلى السؤال الثاني.
 .2ما هي الخطوات التي اتخذتها إلنهاء يرجى كتابة التفاصيل هنا:

حياتك؟

 .3هل لديك خطة إلنهاء حياتك خالل
األسبوعين القادمين؟

غير متأكد
ال
نعم
إذا كان الجواب «نعم» أو «غير متأكد» ،اطلب منه أن يصف لك خطته.
اكتب التفاصيل هنا:

إذا أجاب الشخص «»نعم» على السؤال الثالث « لديه خطة إلنهاء حياته في القريب العاجل ،يجب أن تقوم باالتصال بمشرفك
على الفور .ابق مع الشخص المعني وأنت تقوم بإبالغ مشرفك( .انظر النص ادناه إذا تطلب األمر)
إذا كنت غير متأكد من أن الشخص سوف ينهي حياته في القريب العاجل ،أخبره أنك تود االتصال بمشرفك لطلب أسئلة للمتابعة.

سيناريو لألشخاص الذين يخططون إلنهاء حياتهم في القريب العاجل:

الميسّر :وفقــا لمــا شــرحته لــي ،أنــا قلــق بشــأن ســامتك .وكمــا ذكــرت مــن قبــل ،إذا رأيــت أنـ َك فــي خطــر وتريــد إنهــاء حياتــك ،يجــب
أن أتصــل بمشــرفي .إن ذلــك فــي غايــة األهميــة لنتمكــن مــن تقديــم أفضــل مســاعدة ممكنــه لهــذا النــوع مــن المشــكالت و
بأســرع وقــت ممكــن .ســوف اتصــل بــه اآلن ،هــل توافــق؟
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إرشادات أثناء تقييم أفكار االنتحار
اطرح أسئلة مباشرة وواضحة:
•اطرح األسئلة كما هي مدونه في التقييم.
•عند طرح أسئلة حول االنتحار ،تجنب استخدام كلمات غير مباشرة يمكن أن يُساء فهمها.
•تســاعد األســئلة المباشــرة الشــخص علــى أن يشــعر بأنــه ليــس موضــع إدانــة لكونــه لديــه أفــكار أو خطــط لالنتحــار ولمحاولتــه
االنتحــار فــي الماضــي.
•قــد يشــعر بعــض األشــخاص بعــدم االرتيــاح للتحــدث معــك عــن االنتحــار ،ولكــن عليــك اخبارهــم أن معرفــة درجــة ســامتهم
بوضــوح هــو أمــر فــي غايــة األهميــة.
•طرح أسئلة عن االنتحار لن يجعل الشخص يفكر في إنهاء حياته ،إذا لم تراوده تلك الفكرة بالفعل قبل السؤال.
كيفية التعامل مع الشخص الذي لديه خطة إلنهاء حياته في القريب العاجل:
•اتصل دائما بمشرفك
•وفر مناخ آمن وداعم
•تخلص من أي وسيلة إليذاء النفس إن أمكن.
•ال تترك الشخص بمفرده .اطلب من مقدمي الرعاية أو أحد العاملين البقاء معه طوال الوقت.
•قدم له غرفة منفصلة هادئة أثناء االنتظار إذا كان ذلك ممكنا.
•تعامل باهتمام مع الحالة النفسية والضيق العاطفي للشخص.
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الملحق الثالث :العجز نتيجة االضطرابات النفسية أو العصبية
أو اضطرابات استخدام المواد المخدرة الشديدة
الميســر :تســتند النقــاط التاليــة علــى مالحظاتــك وقــرارك بخصــوص ســلوكيات الشــخص .ال تطــرح أي أســئلة علــى الشــخص هنــا .ضــع
ّ
دائــرة علــى «نعــم» أو «ال» كــي تشــير إلــى قــرارك وأكتــب تفاصيــل إذا لــزم األمــر.
السلوك
.1

التفاصيل
هل يفهم الشخص ما تقوله (حتى لو كان يتحدث نفس اللغة أو اللكنة)؟

(على سبيل المثال :هل يفهم الكلمات واألسئلة األساسية أو يتبع التعليمات؟)

.2

هل يستطيع الشخص متابعة ما يحدث في التقييم إلى درجة مقبولة؟

(علــى ســبيل المثــال :هــل يمكنــه تذكــر المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها مؤخــراً ،هــل
يفهــم مــن أنــت ومــاذا تفعــل معــه  ،هــل يبــدو مــدركا ً لمــاذا تطــرح عليــه هــذه األســئلة؟
يرجــى مالحظــة إذا كان الشــخص فــي حيــرة أو ثمــل مــن شــرب الكحــول او تحــت تأثيــر
المخــدرات ،وال يســتطيع متابعــة مــا يحــدث حولــه -ثــم ضــع دائــرة حــول الجــواب).

.3

هل أجوبة الشخص غريبة للغاية و/أو غير معتادة؟

نعم/ال
إذا كان الجواب «ال» ،اكتب التفاصيل:

نعم/ال
إذا كان الجواب «ال» ،اكتب التفاصيل:

نعم/ال

(علــى ســبيل المثــال اســتخدام كلمــات مختلقــة (مــن تأليفــه) ،التحديــق فــي المــكان لفتــرات إذا كان الجواب «نعم» ،اكتب التفاصيل:
طويلــة ،التحــدث مــع نفســه ،أو ســرد قصــص غريبــة جــداً ال يمكــن تصديقهــا).

بنــا ًء علــى إجابــات وســلوكات الشــخص ،هــل يبــدو أنــه بعيــد عــن الواقــع أو عــن
.4
مــا يحــدث خــال علميــة التقييــم؟
(علــى ســبيل المثــال :أوهــام أو معتقــدات راســخة أو شــكوك غيــر منطقيــة (تعتبــر غريبــة)،
أو غيــر واقعيــة بالنســبة إلــى الظــروف المحيطــة بالشــخص ،أو جنــون االرتيــاب  ،مثــل
وجــود اعتقــاد غيــر واقعــي بــأن شــخصا ً مــا يحــاول إيذائــه).

نعم/ال
إذا كان الجواب «نعم» ،اكتب التفاصيل:

إذا كانــت اإلجابــات بالنفــي علــى الســؤال األول أو الثانــي ،أو باإليجــاب علــى الســؤال الثالــث أو الرابــع ،خــذ فــي االعتبــار عــدم عــرض
انضمــام هــذه الشــخص الــى العــاج بيــن الشــخصي الجماعــي.
استشر مشرفك.
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الملحق الرابع :بروتوكول كل جلسة على حدة
المرحلة األولية للمجموعة  -الجلسة األولى
المهمة األولى :التعرف على أعضاء المجموعة والتحدث عن االكتئاب ( 30دقيقة)
الخطوة األولى :يعرف الميسّر واألعضاء عن أنفسهم.
الخطوة الثانية :ذ ّكر المجموعة بموضوع السرية.
الخطوة الثالثة :تحدث عن االكتئاب بشكل عام.
الخطوة الرابعة :أعطِ األمل
المهمــة الثانيــة :مناقشــة موضــوع االكتئــاب والمجــاالت االشــكالية فــي العــاج بيــن الشــخصي التــي يواجههــا أعضــاء المجموعــة
( 45دقيقــة)
الخطوة األولى :ناقش بشكل عام العالقة بين االكتئاب والمجاالت االشكالية في العالج بين الشخصي.
الخطوة الثانية :راجع المشكالت واألهداف الخاصة بكل شخص.
الخطوة الثالثة :اطلب من أعضاء المجموعة التحدث عن حياتهم.
المهمة الثالثة :التحدث عن كيفية عمل المجموعة ( 15دقيقة)
الخطوة األولى :اشرح كيفية عمل العالج بين الشخصي الجماعي (مدة الجلسات وامتدادها وهيكلها)
الخطوة الثانية :سلط الضوء على قوانين المجموعة.
الخطوة الثالثة :إنهاء الجلسة

مهام المرحلة الوسطى للمجموعة -الجلسات من 7-2
المهمــة األولــى :بــدء الجلســة الخاصــة بــكل مجموعــة مــن خــال اســتعراض حــاالت االكتئــاب التــي يعانــي منهــا أعضــاء المجموعــة
( 20-15دقيقــة)
الخطوة األولى :بدء الجلسة.
الخطوة الثانية :استعراض أعراض االكتئاب.
المهمة الثانية :ربط االكتئاب بأحداث من األسبوع الماضي ( 15-10دقيقة)
الخطوة األولى :مناقشة أحداث األسبوع الماضي.
الخطوة الثانية :ربط هذه األحداث بالمجاالت اإلشكالية الخاصة بأعضاء المجموعة
المهمة الثالثة :استخدام استراتيجيات خاصة بكل مجال إشكالي في العالج بين الشخصي الجماعي 45( .دقيقة)
استراتيجيات للتعامل مع أسى
استراتجيات لحل الخالف
استراتجيات للتعامل مع تغيرات الحياة
استراتجيات للتعامل مع الوحدة/العزلة االجتماعية
المهمة الرابعة :توزيع تدريبات الممارسة على أعضاء المجموعة وإنهاء الجلسة ( 15دقيقة)
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المرحلة الختامية للمجموعة – الجلسة الثامنة
الهــدف العــام مــن هــذه المرحلــة هــو إعطــاء أعضــاء المجموعــة فرصــة كــي يســتعرضوا أحــداث جلســات المجموعــة ،وتوديــع األعضــاء
اآلخريــن ،ووضــع خطــط لكيفيــة التعامــل مــع المشــكالت التــي يحتمــل اســتمرارها أو المشــكالت الجديــدة التــي قــد تطــرأ.
وتضم االستراتجيات:
•اســتعراض التغييــرات التــي طــرأت علــى األعــراض ،والحالــة المزاجيــة ،والمجــاالت اإلشــكالية فــي العالقــات الشــخصية مــع
كل عضــو فــي المجموعــة.
•التعبير عن المشاعر حول إنهاء الجلسات.
•مناقشة المصادر المحتملة لظهور المشكالت في المستقبل القريب ،والمهارات الالزمة لمقاومة االكتئاب.
•مساعدة األعضاء على تحديد عالمات عودة االكتئاب ،ووضع خطة عمل.
•دعم أعضاء المجموعة الذين لم تتحسن حالتهم ،أو الذين لم يتحسنوا بشكل كامل.
•بالنسبة للمجموعات التي تجيد القراءة والكتابة ،يتم إعداد ورقة تذكير بالعالج بين الشخصي الجماعي.
•تذكر أن اختيار طقسا ً إلنهاء الجلسات ،بشكل يتناسب مع ثقافة المجموعة يمكن أي يكون مفيداً.
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الملحق الخامس :الجدول الزمني لالكتئاب واألحداث المتعلقة
بالعالقات بين الشخصية (مع امثلة)
يتم استكمال الجدول الزمني (واحد) من قبل كل عضو في المجموعة
أحداث حياتية

أعراض االكتئاب

حاليا ً

منذ عام

منذ عامين

منذ ثالثة أعوام
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مثال منجز عن الجدول الزمني لالكتئاب واألحداث الشخصية
أحداث حياتية

أعراض االكتئاب

حاليا ً  -حزيران 2016
كانون الثاني/يناير -2016
بدء االكتئاب
لم يزرهم شقيقه في العطلة
ألول مرة

كانون األول /ديسمبر 2015

تشاجر الزوج مع أخيه

تشرين الثاني/نوفمبر 2015

بدأ الزوج الحديث عن قطعة
أرض من المهر الذي وعد به

أيلول/سبتمبر 2015

منذ عام  -حزيران/يونيو 2015

منذ عامين  -حزيران/يونيو 2014

منذ ثالثة أعوام  -حزيران/يونيو 2013
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الميسراألسبوعية
الملحق السادس :دليل مالحظات
ّ
مالحظة للميسر :يجب أن يكون هناك مالحظات أسبوعية خاصة بكل عضو من أعضاء المجموعة.
اسم عضو المجموعة:
اسم الميسّر:
هوية المجموعة (المكان ،الرقم ،الخ):
اسم المشرف:
مرحلة ما قبل الجلسة األولية (تاريخ)
درجة االكتئاب:
مقياس التقييم المستخدم:

مالحظات:

جرد العالقات الشخصية:
8

اسماء األشخاص ودورهم في إصابة عضو المجموعة باالكتئاب:

المجاالت االشكالية في العالج بين الشخصي:

األهداف

8

مثال :خسر علي (زوج ياسمين) وظيفته مؤخرا وبدأ يشرب الكحول .ويأخذ نقود ياسمين ويعتدي عليها بالضرب.
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األسبوع األول (تاريخ)

األسبوع الثاني (تاريخ)

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

درجة االكتئاب:

درجة االكتئاب:

مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج
بيــن الشــخصي):

بيــن الشــخصي):

خطة األسبوع القادم (تشمل األهداف):

خطة األسبوع القادم (تشمل األهداف):

إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ
لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه
للمجموعــة:

للمجموعــة:
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األسبوع الثالث (تاريخ)

األسبوع الرابع (تاريخ)

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

درجة االكتئاب:

درجة االكتئاب:

مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج
بيــن الشــخصي):

بيــن الشــخصي):

خطة األسبوع القادم:

خطة األسبوع القادم:

إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ
لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه
للمجموعــة:

للمجموعــة:
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األسبوع الخامس (تاريخ)

األسبوع السادس (تاريخ)

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

درجة االكتئاب:

درجة االكتئاب:

مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج
بيــن الشــخصي):

بيــن الشــخصي):

خطة األسبوع القادم:

خطة األسبوع القادم:

إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ
لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه
للمجموعــة:

للمجموعــة:

86

الملحق السادس

األسبوع السابع (تاريخ)

األسبوع الثامن  -الختام (تاريخ)

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

حضور عضو المجموعة :نعم _ ال_

درجة االكتئاب:

درجة االكتئاب:

مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج مالحظــات (تشــمل مــدى تحســن المجــاالت اإلشــكالية فــي العــاج
بيــن الشــخصي):

بيــن الشــخصي):

ما الذي يجب القيام به إذا إزدادت حالة االكتئاب سوءا:

خطة األسبوع القادم:

خطة األشهر القليلة القادمة:

إذا غــاب أحــد أعضاءالمجموعــة ،وضــح اإلجــراء الــذي اتخــذ
لالتصــال بــه .وإذا تــرك المجموعــة ،وضــح أســباب تركــه
للمجموعــة:
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والميسرين في العالج
الملحق السابع :قائمة مهام المشرفين
ّ
بين الشخصي الجماعي

مالحظــة :يمكــن اســتخدام هــذه النمــاذج للتذكيــر باســتكمال المهــام المختلفــة فــي كل جلســة ،أو كأداة للتقييــم الذاتــي للميســرين أو أقرانهــم
أو للمشــرفين ،باعتبارهــا جــزءاً مــن عمليــة التعلــم واإلشــراف المســتمر.
ما قبل المرحلة األولية (جلسة فردية)
		
هوية عضو المجموعة__________________ :

رقم الجلسة وتاريخها___________________ :

				
الميسر_________________ :
ّ

المشرف__________________________ :

( ) تسجيل صوتي
يرجى التقييم باستخدام الدرجات التالية:
مقبول
ممتاز
1

2

( ) تقرير شفهي فقط

( ) إشراف مباشر

يحتاج إلى تحسين

عدم المحاولة

3

4

ال ينطبق على
الجلسة
5

الميسر في االعتبار ،مثال :المجموعة األولى ،الثانية ،الثالثة
معيار الكفاءة (وضع مستوى خبرة
ّ
التي يعمل معها)
 .1التعريف عن نفسه وعن المشروع لألشخاص
 .2استعراض أعراض االكتئاب الخاصة بالشخص من خالل أستخدام أحد مقايس تصنيف
االكتئاب
 .3توضيح أن االكتئاب هو حالة شائعة ولكنها معيقة جداً ،ومناقشة درجة تدهور كل شخص
 .4اعطاء األمل بأن االكتئاب يمكن عالجه
 .5أعطاء الشخص دور المريض
 .6ربط العالقة بين بداية االكتئاب والمشكالت في العالقات بين الشخصية
 .7القيام بجرد العالقات الشخصية
 .8االختيار والموافقة مع الشخص على واحدة أو اثنتين من المجاالت اإلشكالية في العالج بين
الشخصي
 .9االتفاق مع الشخص على األهداف الشخصية
 .10مناقشة عدد الجلسات والحضور وقواعد المجموعة
 .١١تبيان المعرفة "بالعالج بين الشخصي الجماعي"
 .12العمل على بناء عالقات جيدة مع أعضاء المجموعة المحتملين
 .13إظهار فهم جيد لمشكلة الشخص وظروفه
 .14امتالك طريقة تعاونية

للميسر:
جلسة فردية :توصيات المشرف
ّ
نقاط القوة:
الصعوبات:
خطط للتحسين (التمرين ،تعيين القراءة ،الخ):
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أثناء اإلشراف
6
3

4

5

6
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المرحلة األولية للمجموعة (الجلسة األولى للمجموعة)
		
رقم تعريف المجموعة__________________ :

رقم الجلسة وتاريخها___________________ :

				
الميسر_________________ :
ّ

المشرف__________________________ :

( ) تسجيل صوتي
يرجى التقييم باستخدام الدرجات التالية:
مقبول
ممتاز
1

2

( ) تقرير شفهي فقط

( ) إشراف مباشر

يحتاج إلى تحسين

عدم المحاولة

3

4

ال ينطبق على
الجلسة
5

الميسر في االعتبار ،مثال :المجموعة األولى ،الثانية ،الثالثة
معيار الكفاءة (وضع مستوى خبرة
ّ
التي يعمل معها)
 .1التعريف عن نفسه وعن المشروع للمجموعة
 .2القيام بأنشطة تعارف بين أعضاء المجموعة (مثال :يُعرف كل شخص عن الشخص الذي
يجلس بجانبه)
 .3مناقشة الهدف من المجموعة
 .4توضيح أن االكتئاب هو حالة شائعة ولكنها معيقة ج ًدا ،وسؤال كل شخص عن درجة اكتئابه،
دون إشعاره بالذنب
 .5تشجيع كل عضو في المجموعة على التحدث عن أعراض االكتئاب ،والمشكالت المرتبطة به
واألهداف الحياتية
 .6تحديد قواعد المجموعة (الخصوصية ،الحضور ،الخ)
 .7تبيان المعرفة "بالعالج بين الشخصي الجماعي"
 .8العمل على بناء عالقات وتماسك المجموعة
 .9تقسيم الوقت بإنصاف بين أعضاء المجموعة
 .10المحافظة على تركيز المجموعة

الجلسة األولى :توصيات المشرف للميسر:

نقاط القوة:

الصعوبات:

خطط للتحسين (التمرين ،تعيين القراءة ،الخ):
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المرحلة الوسطى للمجموعة (جلسات المجموعة من )7-2
		
رقم تعريف المجموعة__________________ :

رقم الجلسة وتاريخها___________________ :

				
الميسر_________________ :
ّ

المشرف__________________________ :

( ) تسجيل صوتي
يرجى التقييم باستخدام الدرجات التالية:
مقبول
ممتاز
1

2

( ) تقرير شفهي فقط

( ) إشراف مباشر

يحتاج إلى تحسين

عدم المحاولة

3

4

ال ينطبق على
الجلسة
5

الميسر في االعتبار ،مثال :المجموعة األولى ،الثانية ،الثالثة
معيار الكفاءة (وضع مستوى خبرة
ّ
التي يعمل معها)
 .1الترحيب بالمجموعة ،واستعراض أعراض االكتئاب الخاصة بكل عضو خالل األسبوع
الماضي من خالل مقياس تقييم االكتئاب للحصول على درجة االكتئاب الحالية.
 .2التعليق على مستوى تحسن أو سوء االكتئاب ،وإعطاء األمل لكل أعضاء المجموعة
 .3ربط تحسن أو سوء درجة االكتئاب باألحداث بين الشخصية في األسبوع الماضي ،وربط هذه
األحداث بالمجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي
 .4التركيز على المجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي الخاصة بكل عضو في المجموعة
 .5عندما يتناول أحد أعضاء المجموعة األسى كمجال إشكالي ،يقوم الميسّر بمناقشة ظروف
الفقدان
 .6عندما يتناول أحد أعضاء المجموعة األسى كمجال إشكالي ،يستعرض الميسّر عالقة العضو
بالشخص المتوفي
 .7عندما يتناول أحد أعضاء المجموعة األسى كمجال إشكالي  ،يساعده الميسّر على االتصال
بالمحيط مرة آخرى ورسم الخطط المستقبلية
 .8عندما يناقش أحد أعضاء المجموعة الخالف ،يشرح الميسّر توقعاته حول الموقف الذي أثار
الخالف
 .9عندما يناقش أحد أعضاء المجموعة الخالف ،يحدد الميسّر إشكالية التواصل
 .10عندما يناقش أحد أعضاء المجموعة تغيرات الحياة ،يساعد الميسّر األعضاء على إيجاد
اإليجابيات والسلبيات في األدوار القديمة
 .11عندما يناقش أحد أعضاء المجموعة تغيرات الحياة ،يساعد الميسّر األعضاء على إيجاد
اإليجابيات والسلبيات أو الفرص في األدوار الجديدة
 .12عندما يناقش أعضاء المجموعة تغيرات الحياة ،يساعد الميسّر األعضاء على تطوير مهاراتهم
كي يحسنوا من إدارة أدورهم الجديدة
 .13عندما يكون أحد أعضاء المجموعة منعزل اجتماعيا  ،يساعده الميسّر على اكتساب مهارات
االنخراط في الحياة االجتماعية
 .14عندما يكون أحد أعضاء المجموعة منعزل اجتماعيا  ،يساعده الميسّر على تحليل المواقف
الشخصية بالتفصيل من أجل التوصل إلى ما حدث (تحليل عملية التواصل)
 .15مساعدة أعضاء المجموعة على ممارسة استراتجيات جديدة للتواصل
 .16تشجيع أعضاء المجموعة على مساعدة بعضهم البعض من أجل إيجاد خيارات للتعامل مع
مشكالتهم
 .17عندما ال يكون لدى أعضاء المجموعة أي خيارات ،يشجعهم الميسّر على إيجاد مؤيدين لهم
وأشخاص قادرين على تقديم المساعدة
 .18تشجيع أعضاء المجموعة على استخدام لعب األدوار من أجل التمرن على التفاعالت
المرجوة
 .19تبيان المعرفة "بالعالج بين الشخصي الجماعي"
 .20العمل على بناء عالقات جيدة ،وعلى تماسك المجموعة
 .21تقسيم الوقت بإنصاف بين أعضاء المجموعة
 .22الحفاظ على تركيز المجموعة
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الجلسات  :7-2توصيات المشرف للميسر:

نقاط القوة:

الصعوبات:

خطط للتحسين (التمرين ،تعيين القراءة ،الخ):
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االلمرحلة األخيرة للمجموعة (الجلسة الثامنة للمجموعة)
		
رقم تعريف المجموعة__________________ :

رقم الجلسة وتاريخها___________________ :

				
الميسر_________________ :
ّ

المشرف__________________________ :

( ) تسجيل صوتي
يرجى التقييم باستخدام الدرجات التالية:
مقبول
ممتاز
1

2

( ) تقرير شفهي فقط

( ) إشراف مباشر

يحتاج إلى تحسين

عدم المحاولة

3

4

ال ينطبق على
الجلسة
5

الميسر في االعتبار ،مثال :المجموعة األولى ،الثانية ،الثالثة
معيار الكفاءة (وضع مستوى خبرة
ّ
التي يعمل معها)
 .1مراجعة درجة اكتئاب كل عضو في المجموعة (باستخدام مقياس لتصنيف االكتئاب) من بداية
العالج حتى اآلن ،والتعليق على مدى التحسن
 .2مناقشة األعراض التحذيرية لالكتئاب (كيف تعلم أنك متجه لالكتئاب مرة آخرى؟)
 .3تحديد االستراتجيات الناجحة المتبعة في العالج
 .4استعراض أهداف العالج بين الشخصي لألعضاء ونجاحاتهم وجهودهم للتغيير
 .5مناقشة تعميم االستراتيجيات بالنسبة للمواقف المستقبلية ألعضاء المجموعة
 .6مناقشة الميسّر مشاعره ومشاعر أعضاء المجموعة حول انتهاء العالج
 .7تقييم الحاجة إلى المزيد من العالج
 .8مناقشة احتمالية االصابة باالكتئاب مرة آخرى والخطة إلدارة ذلك
 .9تبيان المعرفة "بالعالج بين الشخصي الجماعي "
 .10العمل على بناء عالقات جيدة ،وتماسك المجموعة
 .11تقسيم الوقت بإنصاف بين أعضاء المجموعة
 .12الحفاظ على تركيز المجموعة

الجلسات الثامنة :توصيات المشرف للميسر:

نقاط القوة:

الصعوبات:

خطط للتحسين (التمرين ،تعيين القراءة ،الخ):
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الملحق الثامن :مالحظات تذكيرية (المرحلة الختامية)

9

نهايات وبدايات جديدة
[اسم عضو المجموعة] ذكريات المجموعة

كيف كانت حالتي في البداية
المجاالت اإلشكالية في العالج بين الشخصي (ضع دائرة حول المشكلة الخاصة بك)
األسى

الخالف

تغيرات الحياة

الوحدة /العزلة االجتماعية

ماذا كان يحدث في حياتي؟

األهداف الشخصية

االستراتجيات المفيدة

أعراض ودرجة االكتئاب عند بداية العالج

9

يمكن أن يُستكمل هذا النموذج أثناء الجلسة األخيرة في حال كان جميع األعضاء ملمين بالقراءة والكتابة.
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أعراض ودرجة االكتئاب الحالية

ما هي األعراض التي تنذر بمعاودة اإلكتئاب؟
إذا كنت أعاني أكثر من ثالثة أعراض من األعراض التالية ،لن انتظر بعد اليوم الرابع ألتصل بـ _______________________
بالميسر نفسه ،أو مرشد صحي أو مساعد آخر).
(اسم ورقم هاتف الشخص :قد أتصل
ّ
الحزن
تغير كبير في مستوى النشاط ،،االحساس باالجهاد طوال الوقت
تغير كبير في النوم
فقدان االهتمام أو الرغبة في االنشطة التي أتمتع بها عاد ًة
الشعور باليأس
التفكير في االنتحار
مشكالت خاصة بالشهية
فقدان التركيز
عدم القدرة على اتخاذ القرارات
الشعور بالذنب أو عدم الجدارة
التحدث أو التحرك ببطء شديد
أعراض آخرى__________________________________________________________________

مالحظة لتطبيق المحتوى
تحتاج قائمة األعراض أعاله إلى التعديل .فعلى سبيل المثال ،يجب أن تكون المصطلحات المستخدمة أكثر وضوحا للشخص.

لحظات ال ُتنسى للمجموعة:
اكتب بعض الجمل حول لحظات أو تجارب حدثت داخل المجموعة واستفدت منها.
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يرجى كتابة شيء عن نفسك أو رسم ذكرى من اجتماعات المجموعة:
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الملحق التاسع :اختبار المعرفة حول العالج بين الشخصي
10
الجماعي
.1

يرجى ذكر المسببات األربعة لالكتئاب في العالج بين الشخصي ،وعرف كل نوع على حدة.

.2

ما هي مراحل العالج بين الشخصي الجماعي؟ (اذكرها فقط)

.3

صف المهام التي يجب القيام بها في مرحلة ما قبل المجموعة.

.4

صف األهداف والخطوات الخاصة بالمرحلة األولية للمجموعة.

.5

صف كيف تبدأ جلسة نموذجية في المرحلة الوسطى.

.6

في المرحلة الوسطى ،ما هي استراتجيات التعامل مع مشكلة األسى؟

.7

ما هي مراحل الخالف؟ (يرجى وصف كل منها)

.8

ما هي استراتيجيات إدارة الخالف؟

.9

ما هي استراتيجيات تغيرات الحياة؟

.10

ما هي استراتيجيات الوحدة/العزلة االجتماعية؟

.11

ما هو تحليل التواصل؟ هل يمكنك اعطاء مثال؟

.12

صف تقنيتين آخريتين تستخدمهما في العالج بين الشخصي جماعي (إلى جانب االستراتجيات) .الرجاء التوضيح.

.13

صف طريقة واحدة تحث بها األعضاء على المشاركة في المناقشات الجماعية ،وأعطِ أمثلة.

.14

ما هي الطريقة التي تتبعها لتقسيم الوقت بإنصاف بين األعضاء؟

.15

ماذا يحدث في المرحلة الختامية؟

 10التعليمــات الخاصــة بدرجــات االختبــار هــي كالتالــي :درجتــان لــكل ســؤال فــي حالــة اإلجابــة علــى نحــو كاف ،درجــة واحــدة فــي حالــة إغفــال ذكــر نقــاط مهمــة ،وصفــر فــي حالــة اإلجابــة
الخاطئــة .عــادة يجــب علــى المي ّســر أن يكــون قــادرا علــى إجابــة  %70مــن االســئلة الخمــس عشــرة إجابــة صحيحــة ( 21درجــة).
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