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جدول مواعيد التدريب
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كيفية استخدام هذا الدليل
ُكتب هذا الدليل ليمثل دليال لتقديم تدريب مدته ثمانية أيام لمقدمي المشورة النفسية المساعدين (يطلق عليهم" المساعدون "في اإلدارة المطورة
للمشكالت) ممن ال يملكون أية خبرة في مجال الصحة النفسية .يمكن تقديم التدريب في  6أيام لمتخصصي الصحة النفسية الذين لم يتلقوا التدريب
في العالج السلوكي المعرفي (CBT).
يتعين على المدربين االستعانة بحكمهم الشخصي لتعديل التدريب على النحو الذي يتالءم مع مساعديهم .على سبيل المثال ،يمكنك تعديل جدول
المواعيد المقترح (متى) وطرق التدريب المقترحة لمختلف األنشطة (كيف) .بيد أنه من المهم أن يظل المحتوى (ماذا) كما هو بدون تغيير لتعزيز
موثوقية البحث ومصداقيته .
يتضمن الدليل العديد من المقاربات التدريبية ،يشمل ذلك العروض التقديمية والنقاشات التفاعلية ولعب األدوار باإلضافة إلى األنشطة الجماعية
ً
فضال
والفردية .بصفتك المدرب ،يمكنك اختيار المقاربة المفضلة لك .إال أنه يوصى بالتغيير الدوري لمقاربة التدريس لخدمة كل أنواع المتلقين
عن الحفاظ على النشاط والمتعة أثناء التدريب .ثانيًا ،نوصي باستخدامك أساليب تعليمية تتسم بقدر أكبر من التفاعل ،مثل لعب األدوار ،حيث
ييسر ذلك عملية التعلم.
خالل هذا الدليل ،يجري استخدام مصطلحي" المتدربين "و"المساعدين "بالتبادل لإلشارة إلى المساعدين المشاركين في التدريب.
للمساعدة في تيسير عملية التدريب ،يتضمن الدليل رسائل تذكير ُمصورة.

األيقونة

المقصود بها
منهجية التدريب المستخدمة (مثل ،عمل جماعي ،عرض تقديمي ،لعب أدوار ،نقاش)

الوقت الالزم ال ُمقدر

المواد المطلوبة

الهدف من النشاط
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التجهيز للتدريب
من المهم ااالستعداد بشكل جيدمن أجل تقديم التدريب بشكل أكثر سالسة .فيما يلي قائمة مرجعية باألمور التي يجب أخذها في االعتبار أثناء
التجهيز.
المكان
•
•

سهولة الوصول إلى المكان ،يشمل ذلك محطات الحافالت أو القطارات القريبة وأماكن ركن السيارات ودورات المياه ،إلخ .
مالءمة درجة الحرارة واإلضاءة في غرفة التدريب مع توفر إمكانية تعتيم الغرفة عند استخدام آلة العرض أو الشاشة

إعداد الغرفة
•
•
•

النظر في كيفية إعداد الغرفة بشكل يحث المتدربين على المشاركة مع ضمان شعورهم بالراحة.
تأكد من وجود مساحة كافية للقيام بلعب األدوار المختلفة في نفس الوقت(مثل ،مجموعة صغيرة من المساعدين) ،أو توافر غرف
إضافية ليستخدمها األفراد.
ضع ساعة في مكان مرئي للجميع.

المواد
•
•
•
•
•

نُسخ مطبوعة من نشرات التدريب.
أقالم رصاص وأقالم حبر.
لوح أبيض أو جداول متتالية الصفحات للشرح مع حامل.
أقالم تحديدملونة.
جهاز حاسوب وآلة عرض في حالة استخدام شرائح باور بوينت وفيديوهات.

أخرى
•
•
•
•
•

أمثلة حاالت جاهزة الستخدامها في لعب األدوار التوضيحي .ينبغي أن تقدم هذه األمثلة حالة نموذجية لمشارك ما في الوضع المحلي
(انظر المالحظات أدناه)
أمثلة حاالت جاهزة لليوم( 7اليوم المخصص للعب األدوار).
تجهيز وجبات خفيفة ومياه وشاي وقهوة أو وجبات ،إذا كان من المقرر تقديمها.
النظر في ما إذا كانت توجد حاجة إلى شخص إضافي لدعمك في إدارة الوقت وتنظيم مواعيد تناول الوجبات أو في تدوين النقاط
الرئيسية الناتجة عن مجموعات النقاش على اللوحة البيضاء أو الجدول متتال الصفحات.
التمتع بمستوى جيد من مهارات إدارة المجموعات والتواصل والتآلف بين المدرب ومساعده حتى يتسنى القيام بكل األنشطة بسالسة
وفي الموعد المحدد .

النقاط األساسية للتدريب
•
•
•
•
•

يوصى بقيادة اثنين من المدربين للتدريبات .
عدم تجاوز مدة  20دقيقة دفعًة واحدًة في التحدث أو التدريس .عقب مرور  20دقيقة ينبغي البدء في لعب األدوار أو نشاط أو نقاش ما .
يعتمد الوقت المستغرق في كل نشاط من األنشطة بشكل كبير على المجموعة في حد ذاتها(على سبيل المثال ،حجم المجموعة ومستوى
نشاط التحدث لدى أفرادها ومدى سرعة تعلمهم للمحتوى والمفاهيم).
تجنب استخدام مصطلحات نفسية معقدة ،فقد يصعب فهمها على العديد من المساعدين .
استخدام األنشطة التعريفية والفعاليات التنشيطية عند اللزوم .انظر الملحق أ للتعرف على بعض األمثلة .
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القيام بلعب األدوار
يوجد نوعان من لعب األدوار يمكنك القيام بهما أثناء التدريب .حاول استخدام كال النوعين من لعب األدوار
 .1لعب األدوار التوضيحي (يتقمص المدربون أدوار المساعدين لتوضيح طريقة تطبيق االستراتيجية)
 .2لعب األدوار التفاعلي(تطبيق استخدام االستراتيجيات من خالل لعب األدوار من خالل مثال على حالة)
تتوفر أمثلة حاالت لغرض لعب األدوار التفاعلي .توفر هذه األمثلة معلومات عن خلفية المشاركين ،إال أنها توجيهية ،بمعنى أنها ال تقدم تفاصيل
بعينها عن طريقة تصرف أو استجابة المشاركين ،إلخ .قم بتهيئة أمثلة الحاالت لتتناسب مع السياق الثقافي و االجتماعي .
تعليمات لممارسة لعب األدوار :شجع المتدربين على تخيل مرورهم بالموقف وبردود األفعال الموضحة في أمثلة الحاالت حتى يتسنى لهم اإلجابة
عن أسئلة المساعد واقتراحاته بصورة تتسم بالمزيد من الواقعية .
قم بتوجيه األشخاص الممارسين للعب األدوار بصفتهم مشاركين في اإلدارة المطورة للمشكالت على عدم تقديم اإلجابات بسهولة بالغة
لمساعديهم .ينبغي لهم ادعّاء أنهم ال يتذكرون ما يعرفونه بالفعل عن اإلدارة المطورة للمشكالت .وفي الجانب اآلخر ،ينبغي أيضًا أن ال تتسم
إجاباتهم بالصعوبة البالغة بحيث يتعذر على مساعديهم فهم األمر .فهذا الموقف قد يكون محبطا ويعثّر عملية التعلم.
لعب األدوار التوضيحي :ربما يكون من المفيد توضيح لعب األدوار مرتين باستخدام نفس مثال الحالة ،لتوضيح الفروق بين االستخدام الضعيف
لمهارات المساعدة واألخطاء الشائعة التي يقع فيها المساعدين(على سبيل المثال ،إعطاء نصيحة للمشارك) واالستخدام الجيد لهذه المهارات .
يمكن لهذا األمر مساعدة المتدربين على تعلم ما الذي يجب عليهم تفاديه أثناء تطبيق االستراتيجية .

دورك كمدرب
يتضمن دورك كمدرب القيام بما يلي:
 .1تطوير مهارات ومعرفة المساعدين بحيث يمكنهم تطبيق اإلدارة المطورة للمشكالت بكفاءة.
 .2بث الشعور بالثقة في نفوس المساعدين ليتسنى لهم تقديم اإلدارة المطورة المشكالت بكفاءة.
لن يتمتع المشاركون بنسبة ثقة تصل إلى  100%في قدرتهم على تطبيق اإلدارة المطورة للمشكالت مع المشاركين بنهاية التدريب الصفي .ربما
تفكر في مشاعرك بنهاية التدريب الذي شاركت به .من المرجح أنك تعرف الكثير عن اإلدارة المطورة للمشكالت وكيفية تقديمه ،إال أنك ربما
الزلت تشعر بالتوتر إزاء تقديمه للمشاركين .ويُعد هذا هو السبب في أهمية حاالت الممارسة .ستتوفر أيضًا فرصة للمساعدين لممارسة
مهاراتهم عند إتمام تدريبهم الميداني .
أما بالنسبة للهدف الثاني ،فكن على حذر فيما يخص طريقة التدريب ألنها قد تؤثر في ثقة المساعدين .فعلى سبيل المثال ،احرص على عدم التدخل
بشكل سريع والتصحيح للمساعدين على الفور .بل امنحهم فرصة تصحيح أخطائهم بأنفسهم أو حتى تجاهل األخطاء البسيطة حفا ً
ظا على ثقتهم في
أنفسهم .كما يجب عليك أيضًا تذكير نفسك بالخطوات األساسية إلعطاء التعليقات للمساعدين أي المحافظة على اإليجاب ً
أوال(اإليجابية ،التشجيع،
وتحديد األمور الجيدة التي قام بها المساعد)!

الدعم واإلشراف
ربما يتضمن دورك كمدرب أيضًا اإلشراف على المساعدين عند بدء تطبيقهم لإلدارة المطورة للمشكالت .ينبغي أن يتلقى المساعدين جلسة
ً
ً
عاجال بشأن سالمة أحد
فضال عن توفير الدعم عند الطلب(على سبيل المثال ،في حالة إذا طلب أحدهم إشرافًا
إشرافية جماعية أسبوعية
المشاركين) .من المقرر أن يتضمن اإلشراف األسبوعي مناقشة مستوى تقدم مشاركي المساعدين والتحديات التي يواجهونها في جلسات اإلدارة
ً
فضال عن التركيز المستمر على التدريب لتحسين كفاءة المساعدين وثقتهم في تقديم اإلدارة المطورة
المطورة للمشكالت والرعاية الذاتية
للمشكالت .
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اليوم األول
انظر الملحق د :المواد المساعدة للمدربين .1 .جدول مواعيد التدريب نشرة للمتدربين .
األنشطة

الوقت ال ُمقدر
(بالدقائق)
60

منهجية التدريب

رابط التدخل

المواد الالزمة

جدول متتا ِل
لعبة
افتتاح التدريب
الصفحات وأقالم تحديد
عرض تقديمي
مناقشة
الملحق ب :خطوات
إعطاء تعليقات مفيدة
الملحق د :المواد
المساعدة للمدربين .1.
جدول مواعيد التدريب
جدول متتا ِل
مشكالت الصحة النفسية الشائعة مناقشة
الصفحات وأقالم تحديد
استراحة
نظرة عامة على
عرض تقديمي
نظرة عامة على اإلدارة
اإلدارة المطورة
المطورة للمشكالت
للمشكالت لكل جلسة
على حدة( الصفحة
18في الدليل
المرجعي )
الملحق ج
عرض تقديمي
بحوث" مشروع “القوى”"
نشاط جماعي
معايير االستبعاد
جدول متتا ِل
مناقشة
دور المساعدين في برنامج
الصفحات وأقالم تحديد
اإلدارة المطورة للمشكالت
إشراك األسرة أو األصدقاء
الغداء
لعب األدوار
مهارات المساعدة األساسية
الملحق د :المواد
مناقشة
المساعدة للمدربين 2.
قصاصات ورق
تتضمن مهارات
المساعدة األساسية
ليتم انتقاؤها من قبعة
أو وعاء
استراحة
جدول متتالي
لعب األدوار
عالقة المشارك بالمساعد
الصفحات وأقالم تحديد
مناقشة
التفكر
اختتام اليوم

30
20
20

50
55

45
120

15
55
15

الفصل 2:
تدخل اإلدارة المطورة
للمشكالت

الفصل 2:
تدخل اإلدارة المطورة
للمشكالت
الفصل  3:مهارات
المساعدة األساسية

الفصل  3:مهارات
المساعدة األساسية

 .1افتتاح التدريب
ألعاب ومناقشات

60دقيقة

لوح أبيض أو صفحة ورقية كبيرة وأقالم تحديد
خطوات إعطاء تعليقات مفيدة (الملحق ب)

الصفحة 7من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

الترحيب بالمتدربين وإيجاد فهم مشترك لهدف التدريب .
تهيئة بيئة تعليمية إيجابية وآمنة.

.1.1

الترحيب

( 5دقائق)

التعليمات:
 .1بدء ورشة العمل بالترحيب الحار بجميع المتدربين .
 .2اإلقرار بالتالي:
•
•
.1.2

الجهود المبذولة في حضور التدريب  -على سبيل المثال ،أخذ وقت بعيدًا عن مسؤوليات العمل األخرى أو األسرة أو غيرها من
االلتزامات .
بحضور هذا التدريب ،يُقدمون التزا ًما ها ًما فيما يتعلق بتحسين ُحسن الحال العاطفي لمجتمعهم.

المقدمات

(  30دقيقة)

التعليمات:
 .1قَدِم المدربين ووضح أن المتدربين سيشاركون في نشاط تمهيدي .
•

اطلب منهم اختيار شخص ال يعرفوه مطلقًا ،أو ال يعرفون سوى القليل عنه .يتعين على الشريكين التحدث إلى بعضهما البعض وإيجاد
ثالثة أشياء مشتركة بينهما .ثم يُطلب منهما بعد خمس دقائق تقديم الشريك(اسمه ومعلومات أساسية عنه وأي معلومات شخصية أخرى
يرغبون فيها( مثل ،بلد المنشأ والهويات/االهتمامات ،وما إلى ذلك) .كما سيُطلب من كل شخص أيضًا مشاركة أحد األشياء المشتركة
بينهما .

 .2أكد على أن كل شخص في الغرفة يجلب معه خبراته الخاصة ،وذلك أمر مهم خالل التدريب .دعهم يدركون أنهم سيتعلمون الكثير من
بعضهم البعض أثناء التدريب ،وأن مهارات كل واحد فيهم وخبراته ذات قيمة وأهمية على حد سواء.
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.1.3

جدول مواعيد التدريب ومواده

( 10دقائق)

التعليمات:
 .1مراجعة الملحق د :المواد المساعدة للمدربين .1 .جدول مواعيد التدريب مع المشاركين .وضح أن المشاركين سيتعرفون على
االستراتيجيات الواردة في اإلدارة المطورة للمشكالت ،ثم يمارسون تقديمها في التدريب .
 .2توضيح عملية التدريب:
•
•
•
•

التدريب الصفي (ما يُشاركون فيه اآلن)
الممارسة الميدانية (سيقدم كل مساعد اإلدارة المطورة للمشكالت لثالثة أو أربعة مشاركين يعانون من أعراض خفيفة في
الصحة النفسية ،حيث يتعين أن يكون اثنان منهم على األقل من المشاركين الذين أكملوا العالج).
اإلشراف(يبدأ أثناء التدريب الميداني ويستمر طوال فترة التجربة).
تقييمات للتحقق من التعلم والكفاءة والمعرفة قبل تقديم اإلدارة المطورة للمشكالت وبعد التدريب.

 .3توجيه المتدربين على المواد الالزمة للتدريب ،بما في ذلك الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت ونشرات المتدربين المطبوعة .
فيتعين عليهم إحضارها في كل يوم من أيام التدريب .
.1.4

معلومات عملية

( 5دقائق)

التعليمات:
 .1تناول النقاط الرئيسة التالية:
•
•
•

.1.5

جدول مواعيد التدريب ،بما في ذلك أوقات البدء واالنتهاء وفترات تناول الطعام أو االستراحة.
أماكن دورات المياه.
حل أي مشكلة تتعلق بالصعوبات األولية ،بما في ذلك الوصول إلى مرفق التدريب وجدول مواعيد التدريب وما إلى
ذلك .

القواعد والتوقعات المتبادلة

( 15دقيقة)

التعليمات:
 .1دعوة المجموعة التخاذ قرار بشأن القواعد والتوقعات المتبادلة أثناء التدريب .وينطبق ذلك على المدربين بقدر ما ينطبق على المتدربين.
مالحظات المدرب:
النظر في تضمين النقاط التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سرية جميع المواد التي تم اإلفصاح عنها في المجموعة
احترام بعضهم البعض
معاملة الجميع على أنهم خبراء
االلتزام بأن يكونوا مشاركين نشطين
طرح أسئلة  -ال يوجد أسئلة سخيفة!
طلب تكرار أمر لم تفهمه من المدربين
إطالع المدربين علىأي صعوبات
عدم مقاطعة بعضنا البعض
تقديم التعليقات المشجعة والمدروسة لآلخرين
االنفتاح على احتمال ارتكاب األخطاء أو تصحيح اآلخرين لها
االلتزام ب الوقت والسماح بفترات استراحة كافية
المكوث في الغرفة أثناء التدريب(مناقشة كيفية إدارة حاالت الطوارئ واألسباب الوجيهة للمغادرة).
إغالق الهواتف النقالة أثناء التدريب
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•
•

االستماع بانتباه شديد
االستمتاع!

 .2وضح أنه توجد العديد من الفرص أثناء التدريب لممارسة المتدربين ما تعلموه من مهارات .كما سيُطلب من المتدربين المالحظين إعطاء
تعليقات على لعب األدوار وتوضيح مهارات المساعد في اإلدارة المطورة للمشكالت .وزع خطوات إعطاء التعليقات المفيدة (الملحق ب)
واشرح هذه الخطوات .وضح ضرورة اتباع المتدربين لهذه الخطوات عند إعطاء تعليقات لزمالئهم.

 .2مشكالت الصحة النفسية الشائعة
مناقشة

30دقيقة

جدول متتالي الصفحات ،وأقالم تحديد

لتحديد مشكالت الصحة النفسية الشائعة لدى الالجئين السوريين التي تتناولها اإلدارة المطورة للمشكالت وفهمها.

 .1اسأل المتدربين "ما هي مشكالت الصحة النفسية الشائعة التي يختبرها الالجئون السوريون؟"
حث اختياري :قد يعرف العديد منكم أفراد يختبرون مشكالت عاطفية مثل الحزن والقلق والتوتر ،وما إلى ذلك .ففكر في األفراد في مجتمعك
وشبكاتك االجتماعية وعائلتك .ومن دون ذكر أسماء أي منهم ،هل يمكنك وصف بعض المشكالت العاطفية التي رأيت أفراد يختبرونها؟
ضح أن اإلدارة المطورة للمشكالت تساعد األفراد الذين يعانون من مشكالت مثل االكتئاب والقلق والضغط النفسي.
َ .2و ِ
 .3اسأل المتدربين "ما هي بعض األعراض أو العالمات التي تظهر على المصابين باالكتئاب أو القلق أو الضغط النفسي؟"اذكر بعض األمثلة
إذا لم يستطع المتدربين تحديد أي منها)
حث اختياري :في بعض األحيان قد نشعر جميعا بقليل من االكتئاب .فكر في وقت شعرت فيه باالكتئاب(كنت حزي ًنا حقًا) .ما الذي الحظته
بشأن سلوكك أو جسمك أو ما إلى ذلك؟ (كرره مع القلق والضغط النفسي)
 .4قم بإدراج االجابات في جدول متتال الصفحات يتكون من أربعة أعمدة خاصة بمشكالت الصحة النفسية المختلفة :االكتئاب و القلق و
الضغط النفسي و غيره .والحظ أن بعض األعراض أو العالمات يمكن أن تتكرر في أكثر من عمود.
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ومن أمثلة تلك اإلجابات ما يلي:
مشكالت الصحة النفسية الشائعة التي تم تناولها في اإلدارة المطورة للمشكالت
االكتئاب
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

القلق

حالة مزاجية متدنية
والشعور بحزن معظم
الوقت
الخمول ونقص الطاقة
الشعور بتعب طيلة الوقت
الكسل  -التوقف عن القيام
بأنشطة أو مهام اعتادوا
عليها أو عدم االستمتاع
بأنشطة كان ممتعة بالنسبة
لهم فيما مضى
الشعور بالذنب وانعدام
القيمة
سرعة الغضب
تدني احترام الذات
واالستهانة بالذات(مثل
الشعور بالفشل)
ضعف التركيز وعدم
القدرة على اتخاذ قرارات
بسهولة
حركات بطيئة للغاية أو
البطء في فعل األشياء
فقدان الشهية أو تناول
الطعام أكثر من المعتاد
أفكار انتحارية أو
محاوالت انتحار

•
•
•

•
•

الضغط النفسي
كثيرا بشأن أشياء
القلق ً
مختلفة (من دون سبب)
الشعور بالذعر
أعراض جسدية ال يتم
تفسيرها من خالل حاالت
طبية :مثل نوبات صداع أو
آالم في المعدة أو آالم في
الجسم أو صعوبات في
التنفس (تنفس سريع أو
سطحي) أو آالم في الصدر
أو هبَّات حرارة
التململ (صعوبة في
الجلوس بسكون)
تجنب ممارسة األنشطة أو
الذهاب إلى أي أماكن أو
زيارة أفراد موضع ثقة
بشكل معقول(بسبب
الخوف)

•

•
•
•
•
•
•

أعراض جسدية ال يتم
تفسيرها من خالل حاالت
طبية :التوتر أو نوبات
الصداع المتكررة أو آالم
الرقبة أو الظهر أو التعرق
أو جفاف الفم أو الدوخة
عدم القدرة على اإلسترخاء
سرعة الغضب
الفزع (من
سهل ِ
الضوضاء أو الحركات
المفاجئة)
ضعف التركيز
المبالغة في ردود الفعل
على األشياء
الشعور بالقلق و/أو
االكتئاب

أخرى
•

•
•

أنماط النوم السيئة(النوم
كثيرا أو ً
قليال للغاية) يمكن
ً
أن تكون بسبب اكتئاب أو
قلق أو الضغط النفسي
األسى
الغضب المفرط

 .5أعط تعريفات موجزة لالكتئاب والقلق والضغط النفسي:
االكتئاب هو عندما يشعر أحدهم بأنه حزين أو متقلب المزاج للغاية أو أن حالته المزاجية سيئة لفترات طويلة من الزمن قد تكون أسابيع أو أشهر
أو حتى سنوات .فيمكن أن يشعر األفراد بذلك من دون أي سبب محدد .وغالبًا ما يتوقفون عن فعل األشياء التي اعتادوا على االستمتاع بها(مثل،
التواصل مع اآلخرين أو ممارسة الهوايات) أو أنهم يجدون صعوبة في القيام بفعل األشياء التي يحتاجون إلى فعلها مثل (األعمال المنزلية أو
األعمال المهنية)
القلق هو عندما يشعر أحدهم بالقلق الشديد أو الخوف معظم الوقت .بالنسبة لبعض األفراد ،ال يوجد أي سبب معين لقلقهم أو خوفهم .وهي حالة
خطيرة يمكن أن تُصعّب على األفراد التك ّيف مع حياتهم اليومية .فيمكن أن يسبب القلق نوبات من األحاسيس البدنية القوية مثل :التوتر والصداع
ومشكالت في التنفس .
الضغط النفسي غالبًا ما يوصف على أنه شعور بالحمل الزائد أو الضغط العصبي الشديد أو التوتر أو القلق. .عندما يصاب الشخص بضغط
نفسي مفرط ،فإنه غالبًا ما يواجه الكثير من األحاسيس الجسدية غير المريحة ويجد صعوبة في أداء واجباته العادية.
 .6قدم موجزا:
من الطبيعي جدًا بالنسبة لنا جميعًا الشعور باالكتئاب أو القلق أو الضغط النفسي في أوقات مختلفة من حياتنا .ومع ذلك ،عندما يختبر األفراد
هذه المشكالت يوميًا تقريبًا لعدة أسابيع كاملة وتتداخل المشاعر مع أنشطتهم الحياتية ،فإنهم يحتاجون إلى بعض المساعدة .صُمِ مت اإلدارة
المطورة للمشكالت لمساعدة هؤالء األفراد على الشعور بالتحسن من جديد.

استراحة

( 20دقيقة)
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 .3نظرة عامة على اإلدارة المطورة للمشكالت
عرض تقديمي

20دقيقة

نظرة عامة على اإلدارة المطورة للمشكالت لكل
جلسة على حدة (الصفحتان  10و 11في الدليل
المرجعي)

تقديم نظرة عامة على تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت

التعليمات :
 .1اسأل المتدربين عن ما يعرفوه عن برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت ولماذا تم تصميم هذا البرنامج؟
تأكد من تضمين التالي:
•
•
•
•

فقرا.
صُمِ َم برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت استجابةً للحاجة إلى عالجات نفسية في البيئات األكثر ً
األطباء النفسيون والعلماء النفسيون المدربون على أعلى مستوى في المناطق األكثر ثرا ًءا في العالم يقدمون معظم العالجات النفسية .
وهذه العالجات غير متوافرة في البيئات ذات الموارد المنخفضة حيث يمكن القول بأن الحاجة فيها أكبر .إذ إن تقديم هذه العالجات أمر
معقد و مكلف للغاية .
اإلدارة المطورة للمشكالت هي نسخة تجلب استراتيجيات مثبتة بالبراهين للبالغين في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الصحة النفسية
ومواردها .
ً
موجزا  - 5جلسات في هذه الحالة؛ يُقدمه مدربون غير
من األساليب الهامة التي يتعين اتباعها فيما يخص التكاليف هو أن يكون العالج
متخصصين (أفراد لم يتدربوا على الصحة النفسية وليس لديهم خبرة فيها)

 .2أعط معلومات تاريخية بسيطة عن اختبار اإلدارة المطورة للمشكالت الذي تم إكماله
•

قد تم حاليًا إجراء اختبار اإلدارة الفردية المطورة للمشكالت مع أفراد في باكستان وكينيا ومجموعات من األفراد في وادي سوات .

ضح أن اإلدارة المطورة للمشكالت تهدف إلى إمداد المشاركين بالمهارات الالزمة إلدارة المشكالت العاطفية(ذات الصلة باالكتئاب والقلق
َ .3و ِ
والضغط النفسي) وكذلك المشكالت العملية .
 .4ارجع إلى نظرة عامة على اإلدارة المطورة للمشكالت لكل جلسة على حدة في الدليل المرجعي( الصفحتان  10و )11وقدِم نظرة عامة
موجزة على الجلسات الخمس واالستراتيجيات األربعة األساسية :
•

اإلدارة المطورة للمشكالت هي برنامج نفسي يتكون من  5جلسات و 4استراتيجيات أساسية:
 oالجلسة  1:إدارة الضغط النفسي :تساعد األفراد على الحد من الضغط النفسي وأعراض التوترالجسدي والهلع النفسي .
 oالجلسة  2:إدارة المشكالت :تساعد األفراد على إدارة مشكالتهم العملية(مثل ،الصراعات بين األشخاص والمشكالت المالية).
 oالجلسة  3:االنطالق واالستمرار :تُساعد األفراد على الحد من أعراض االكتئاب وتدني الحالة المزاجية بزيادة أنشطتهم تدريجيًا .
 oالجلسة  4:تعزيز الدعم االجتماعي :يساعد األفراد على البحث عن وسائل الدعم االجتماعي وتعزيزها لتحسين إدارة مشكالتهم
و ُحسن حالهم العاطفي بشكل عام .
 oالجلسة  5:الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام :إعادة النظر في االستراتيجيات األساسية األربعة التي تهدف إلى منع االنتكاس .

 .4بحوث" مشروع “القوى”"
المناقشة والنشاط
الجماعي

30دقيقة

تقديم معلومات ذات صلة فيما يتعلق بالبحث للمتدربين.
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.4.1

عرض تقديمي يتعلق ب بحوث" مشروع “القوى”"

التعليمات:
ضح النقاط الرئيسة التالية
َ .1و ِ
•
•
•
•

نحن نجري أبحاثًا للتأكد من أن التدخل يُجد نفعًا قبل أن نُتيحه للجميع.
ستكون نتائج التقييمات المنفذة قبل تدخل برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت وبعده هي المستخدمة في استنتاج مدى نجاح البرنامج من
عدمه.
سنقوم في بحثنا بالمقارنة بين مجموعتين :مجموعة من يتبعون برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت وأخرى من الذين يتلَّقون الرعاية
المعتادة المعززة.
سنُقَيّم المشاركين ومجموعة من األفراد الذين يتلَّقون الرعاية المعتادة المعززة و:
 oنقارن بين حال المشاركين قبل المشاركة في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت وبعدها(قبل التدخل وبعده)  -لمعرفة ما إذا كانوا
يتحسنون بعد العالج أم ال.
َّ
 oنقارن بين المشاركين في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت بمجموعة من األفراد الذين يتلقون الرعاية المعتادة المعززة -
لمعرفة ما إذا كانوا يتحسنون مع العالج بشكل أفضل من دونه.

•

من المهم تحقيق التوحيد المعياري إلجراء البحث بشكل جيد .يعني مفهوم التوحيد المعياري الحفاظ على األشياء نفسها نسبيًا بالنسبة
لجميع المشاركين .سيتلقى كل مشارك يتبع برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت نفس التدخل .ويعني ذلك أنه يتعين على المساعدين تقديم
برنامج اإلدارة المطورة لعالج المشكالت وليس أي نوع آخر من التدخل .لذا ،فإن االلتزام الشديد بدليل المساعدين أمر بالغ األهمية .

 .2ارسم مخط ً
طا يوضح الخطوات التي يتبعها المشاركين أو َو ِزع الملحق ج .
 .3اشرح الغرض من أدوات التحقق والتقييمات القبلية والبعدية وأن مساعد بحثي هو من يُكمل هذه التقييمات وليس المساعد .
.4.2

أهمية التوحيد المعياري

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

.5

قَسِم المتدربين إلى مجموعتين .
اطلب منهم أن يتخيلوا أنهم سيخضعون الختبار في محتوى" كتاب تعلم األشياء".
 .iسيُعلم أحد المدرسين األفراد في المجموعة" أ "ما يتضمنه الكتاب بالضبط.
 .iiسيُعلم أحد المدرسين األفراد في المجموعة" ب "ما يتضمنه الكتاب ولكن على نحو فضفاض ،وبقية الوقت يرتجل ويتطرق
لمواضيع مماثلة.
اسأل المتدربين :هل تتوقعون أن تُبل المجموعتان بال ًء حس ًنا في االمتحان؟( اإلجابة بالطبع" ال ").اطلب من المشاركين ذكر تعليالت
إلجاباتهم).
َّ
قدم موجزا :للتأكد من أن بإمكاننا المقارنة بين نتائج المجموعتين" أ "و"ب" ،يتعين علينا التأكد من أنهم يتلقون التدريب نفسه .عندئذ فقط
يمكننا أن نتوقع أداء المجموعتين أدا ًء مماثال في االختبار .ربما كان من المفيد والمثير لالهتمام أن تتعرف المجموعة" ب "أيضًا على
مواضيع أخرى غير تلك الموجودة في الكتاب ،ولكنها لم تكن مفيدة في االختبار ألنه كان بشأن ما يتضمنه الكتاب فحسب .وذلك األمر نفسه
بالنسبة لدراستنا .وإذا أردنا أن نتحقق بدقة من أي تدخل(برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت أو الرعاية المعتادة) هو األفضل ،فيتعين علينا
التأكد من أن الجميع يتبعون برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .وقد تعتقد أن هناك تدخالت أو استراتيجيات أخرى قد تكون مفيدة بالنسبة
للمشاركين في عملية التعلم .ولكن يجب عليك التوقف عن تعليمهم هذه المهارات ألنها ستتداخل مع دراستنا .
اسمح بوقت لألسئلة.

 .5معايير االستبعاد
مناقشة

20دقيقة
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ً
تدخال نفسيًا ربما ال يُعد مناسبًا لكل األشخاص الذين يجري تقييمهم.
فهم أن اإلدارة المطورة للمشكالت تمثل
فهم معايير االستبعاد .
خطرا نحو أنفسهم أو اآلخرين ،أوعند معرفة األشخاص غير المناسبين
فهم كيفية التصرف عندما يبدي األفراد سلو ًكا
ً
للمشاركة في التدخل .
التعليمات:
 .1وضح جيدًا أنه إذا اعتقد المساعدون أن أحد مشاركيهم تبدو عليه أي من األمور التالية فإنه يتعين عليهم استشارة مشرفيهم على الفور.
 .2اشرح معايير االستبعاد  1:األشخاص الذين تراودهم أفكار بشأن إنهاء حياتهم في المستقبل القريب
•

يرجى مراجعة اإلرشادات المعنية باالنتحار في الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت واستعراض النقاط األساسية :
 oالعديد من األشخاص الذين يعانون من االكتئاب أو القلق اواألسى سوف تراودهم أفكار بشأن إنهاء حياتهم في مرحلة ما.
 oتمثل هذه األفكار أعراضًا لمشكالتهم العاطفية،
 oينبغي أن ال يُحمل المشاركون على الشعور بالذنب أو الخجل من هذه األفكار،
 oغالبية األشخاص ال يرغبون حقيقًة في أن تراودهم هذه األفكار -إنها تمر في أذهانهم فحسب -و تتسبب في شعورهم بالضيق.
أفكارا بشأن إنهاء حياتهم.
 oغالبية المشاركين في اإلدارة المطورة للمشكالت لن تكون لديهم
ً
 oغالبية األشخاص الذين لديهم خطر مرتفع لالنتحار سيكونون قد تم بالفعل استبعادهم من هذا المشروع في التقييم األولي.
 oيلزم على المساعدين مراقبة مشاركيهم للتأكد من عدمتفكيرهم باالنتحار أثناء التدخل .وفي حالة حدوث هذا ،ينبغي على
المساعدين اتباع اإلرشادات المعنية بالتصرف في حالة وجود خطر االنتحار لدى المشاركين.

ّ
وزع جدول مستويات الخطر واالستجابة المناسبة لكل مستوى مع شرح مستويات الخطر واالستجابات المناسبة
.3
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الجدول  1مستويات خطر االنتحار واالستجابة المناسبة

المستوى

الخطر

استجابة المساعد

1

انعدام الخطر :شخص ال تراوده أفكار بشأن إنهاء حياته

ال يلزم عليك القيام بأي شيء

2

خطر منخفض المستوى :أشخاص تراودهم أفكار بشأن
إنهاء حياتهم إال أنهم ال يرغبون بتنفيذ هذه األفكار

إخبار مشرفك إثناء الجلسة اإلشرافية

3

خطر متوسط المستوى :أشخاص تراودهم أفكار بشأن
إنهاء حياتهم ،ال يرغبون في اتنفيذ هذه األفكار ،إال أنهم
حاولوا إنهاء حياتهم في الماضي

4

خطر مرتفع المستوى :أشخاص تراودهم أفكار بشأن
إنهاء حياتهم وإ ّما أنهم يرغبون في تنفيذها هذه األفكار أو
أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يرغبون في تنفيذها  ،كما
أنهم ربما حاولوا (أو لم يحاولوا) إنهاء حياتهم في الماضي

مراقبة أفكارهم في كل جلسة (اسألهم ما إذا كانت تلك األفكار ما
تزال تراودهم وما إذا كانوا يرغبون في تنفيذها)
إخبار مشرفك في أقرب وقت ممكن عقب الجلسة (على سبيل
المثال ،االتصال به عقب الجلسة أو إخباره خالل الجلسة اإلشرافية)
مراقبة أفكارهم في كل جلسة (اسألهم ما إذا كانت الزالت تراودهم
هذه األفكار وما إذا كانوا يرغبون في تنفيذها)
االتصال بمشرفك على الفور
ال تدع الشخص يجلس منفردًا أو يعود إلى منزله وحيدًا
استعن بمهارات المساعدة األساسية لديك لتقديم الدعم لهم بينما
تنتظر تلقي التعليمات من مشرفك

 .4اشرح أن المساعدين سوف يتعلمون الحقًا في هذا التدريب المزيد حول كيفية التعامل مع المواقف التي يعبر فيها المشاركون عن أفكارهم
االنتحارية أو رغبتهم القوية في إنهاء حياتهم .
 .5اشرح معايير االستبعاد  :2األشخاص الذين يعانون من ضعف شديد مرتبط باضطراب نفسي أو عصبي أو اضطراب ناجم عن تعاطي مواد
اإلدمان
•
•
•

تتضمن معايير االستبعاد  2االضطرابات مثل الذهان أو اضطراب تعاطي الكحوليات أو المواد المخدرة أو اإلعاقة الذهنية الحادة أو
الخرف.
لن يتم تضمين هذه الفئات من األشخاص كمشاركين في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت حيث إنه من المرجح أن يواجهوا مشقة في
فهم االستراتيجيات ومن ثم إنهاء البرنامج .ويتمثل السبب الداعي لذلك في أن قدرتهم على التفكير والتركيز عادًة ما تكون قد تأثرت
بشكل حاد .ربما تحتاج إلى إحالة األشخاص المصابين بأي من هذه االضطرابات إلى خدمات الصحة النفسية .
في حالة ظهور مشارك ما في الجلسة وهو في حالة سكر أو انتشاء بالمخدرات ،ال تكمل الجلسة وتواصل مع مشرفك واطلب منه
إرشادك حول إحالة المشارك لمركز خدمات متخصص في إدمان الكحوليات والمخدرات .

 .6دور المساعد في اإلدارة المطورة للمشكالت
مناقشة

45دقيقة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

مناقشة دور المساعد في اإلدارة المطورة للمشكالت.

مالحظات المدرب:
النقاط األساسية الالزم تغطيتها في هذا النشاط هي أن دور المساعد في اإلدارة المطورة للمشكالت هو
•
•

تعليم المشاركين مهارات من اإلدارة المطورة للمشكالت
دعم وتشجيع المشاركين على ممارسة مهارات اإلدارة المطورة للمشكالت
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•

إبداء باالهتمام وعدم إصدار األحكام في هذه األدوار

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قم بتقسيم الميسرين إلى مجموعات تتكون من ثالثة إلى أربعة أشخاص .
قم بإعطاء كل مجموعة ورقة/ملصق ورقي كبير وبعض أقالم التحديد.
امنح المجموعات مدة  15دقيقة لتدوين أفكارهم حول السؤالين التاليين" :ما هي السمات الهامة التي يجب توافرها في المساعد الجيد لإلدارة
المطورة للمشكالت؟ "و" ما هي األدوار المنوطة بالمساعد؟"
يمكنهم رسم عمودين على الورقة وتسمية أحدهما" السمات "واآلخر" األدوار" .
علق الملصقات على الحائط.
اطلب من أحد المشاركين في كل مجموعة تقديم قائمتي مجموعته للمجموعة األكبر(على أن ال تتجاوز المدة  5دقائق لكل شخص)
احرص على تضمين األمور التالية :
السمات
إبداء االهتمام وعدم إصدار األحكام

األدوار
تعليم المشاركين مهارات اإلدارة المطورة للمشكالت
دعم وتشجيع المشاركين على ممارسة مهارات اإلدارة المطورة للمشكالت

 .8قم بإبراز السمات التي ربما يكون من غير المالئم أن يتسم بها المساعد مع إبداء األسباب .
من أمثلة السمات غير المالئمة هي أن يكون المساعد غير جدير بالثقة ويعمد إلى إصدار األحكام حول سلوك المشارك .
ً
مؤهال لتقديمه.
ومن أمثلة األدوار غير المالئمة محاولة حل المشكالت نيابًة عن المشاركين ومحاولة تقديم عالج ال يُعد ال ُميسر
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 .7إشراك العائلة أو األصدقاء
مناقشة

10دقائق

جدول متتا ِل الصفحات وأقالم تحديد

أمرا مفيدًا.
مناقشة التوقيت المناسب الذي يكون فيه إشراك عائلة المشارك أو أصدقائه في العالج ً

التعليمات:
 .1استعرض النقاط الهامة التالية المعنية بإشراك العائلة أو األصدقاء في اإلدارة المطورة للمشكالت مع التركيز على أهمية استيعاب المشارك
أيضًا لكل هذه النقاط:
•
•
•
•
•

أمرا مفيدًا"  -شخص آخر موثوق".
في بعض األحيان قد يكون إشراك أحد أفراد أسرة المشارك أو أصدقائه في العالج ً
يجب أن يوافق المشاركون على أو يطلبوا إشراك الشخص اآلخر الموثوق خالل التدخل.
يحق للمشارك في أي وقت التعبير عن أنه لم يعد راغبًا في إشراك هذا الشخص اآلخر الموثوق.
يتمثل دور الشخص اآلخر الموثوق في تعلم االستراتيجيات المحددة التي تمنحه الشعور بأنه مؤهل جيدًا لدعم المشارك عند تعرضه
لمشكلة ما في المستقبل أو عند شعوره بالضيق .بيد أننا ال نتوقع من الشخص الموثوق أن يأخذ دور المساعد للمشارك.
ال تُعد كل الجلسات في اإلدارة المطورة للمشكالت مناسبة إلشراك شخص موثوق .فعلى سبيل المثال ،ال يُوصى بانضمام أشخاص
إضافيين في الجلسة الثانية المعنية بـ"إدارة المشكالت "
 oأما بالنسبة للجلسة األولى" إدارة الضغط نفسي "والجلسة الثالثة" االنطالق واالستمرار" ،فربما يكون من المناسب إشراك أحد
أفراد األسرة أو األصدقاء خاللهما.

استراحة الغذاء

( 45دقيقة)

 .8مهارات المساعدة األساسية
توضيح

 120دقيقة

مناقشة
لعب أدوار
تعريف مهارات المساعدة األساسية وإدراك سبب أهميتها.
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المختلفة المرتبطة بمهارات المساعدة
األساسية.
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.8.1

لعب أدوار لتوضيح مهارات المساعدة الضعيفة

( 5دقائق)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

اشرح للمجموعة أن اللقاء األول بالمشارك يُعد عادًة اللقاء األكثر أهمية.
ي المساعد والمشارك(.في حالة وجود مدرب واحد فقط ،قم بدعوة أحد المشاركين للمساهمة في لعب األدوار .ينبغي
يتقمص المدربون دور ْ
أن يلعب المشارك دور مشارك في اإلدارة المطورة للمشكالت على ان يلعب المدرب دور المساعد)
قم بمحاكاة جلسة مشورة اعتيادية تتواءم مع السياق المحلي الخاص بك (االلتقاء في مركز رعاية صحية أولية أو في منزل شخص ما ،إلخ)
يقوم المساعد بتقديم نفسه/نفسها ويبدأ في التحدث إلى المشارك حول سبب إحالته والغرض من الجلسة األولى اليوم وبعض المعلومات
الموجزة عن اإلدارة المطورة للمشكالت.
يستخدم المساعد مهارات مساعدة أساسية ضعيفة للغاية .يرجى النظر في أي من التالي:
o
o
o
o
o
o
o
o

.8.2

استخدام الصوت المرتفع
عدم إخبار المشارك بهوية المنظمة التي يتبع لها
الجلوس بشكل قريب للغاية من المشارك
تواصل بصري إ ّما منخفض للغاية أو مبالغ فيه
االنشغال بالهاتف أثناء تحدث المشارك
صا يمر بأزمة أصعب
صرف النظر عن الصعوبات التي يمر بها المشارك أو التقليل من أهميتها(على سبيل المثال" أعرف شخ ً
بكثير من حالتك)
إخبار المشارك بأنه ينبغي عليه االشتراك في اإلدارة المطورة للمشكالت
االبتسام بينما يبدو المشارك في ضيق.

مناقشة حالة التوضيح

( 20دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

قم بدعوة المتدربين للتحدث عن ردود فعلهم حول لعب األدوار؛ ساعدهم في التفكر بشأن المشاعر المختلفة التي ربما شعروا بها أثناء لعب
دور المشارك.
قم بدعوة" المشارك "ليصف كيف كان شعوره/شعورها في هذا الموقف .حاول إبراز مهارات المساعدة األساسية الجوهرية التي لم يتم
توضيحها وما ترتب على ذلك من عواقب فيما يخص جوانب الثقة والتآلف والتحمس لالنضمام إلى المجموعة ،إلخ.
قم بدعوة أي من المتدربين ليستعرضوا أمام المجموعة كيفية تحسين هذه المقدمة مع المشارك .اطلب منهم القيام بذلك من خالل لعب األدوار
بنفس الطريقة التي قمت بها(عبر تقديم أنفسهم ومناقشة اإلدارة المطورة للمشكالت).
احرص على أن ال تتجاوز مدة لعب األدوار دقيقتين .فكروا سويًا كمجموعة في األمور الجيدة التي قام بها المتطوع
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.8.3

أنواع مهارات المساعدة األساسية

( 40دقيقة)

مالحظات المدرب:
اطبع مهارات المساعدة األساسية وقم بقصها حتى تتمكن من تقديم مهارات مختلفة لكل مجموعة .انظر الملحق د .المواد المساعدة للمدرب .3.
مهارات المساعدة األساسية .
التعليمات:
 .1قَسِم المتدربين إلى سبع مجموعات  -واحدة لكل مهارة من مهارات المساعدة األساسية .وفي حالة عدم وجود عدد كاف من المشاركين
لتكوين سبع مجموعات ،فستلعب مجموعة أو أكثر دور مهارتين من مهارات المساعدة.
 .2امنح كل مجموعة واحدة من مهارات المساعدة األساسية الرئيسة المدرجة أدناه .انظر الملحق د .المواد المساعدة للمدرب .3..
مهارات المساعدة األساسية للحصول على وصف للمهارات المختلفة .
•
•
•
•
•
•
•

الحفاظ على السرية
إيصال االهتمام
المهارات غير اللفظية
مدح الصراحة
اإلقرار
وضع القيم الشخصية جانبًا
عدم إسداء النصح

 .3أوضح لهم أن لديهم  10دقائق لإلعداد للعب األدوار مدته دقيقتين يتضمن المساعدين ومشارك و يوضح مهارة المساعدة األساسية .فيمكنهم
إثبات ُحسن استخدام المهارة أو سوء استخدامها .
 .4وفي نهاية لعب األدوار ،سيكون لدى المتدربين دقيقة واحدة لتوضيح سبب أهمية هذه المهارة ،وستكون للمجموعة بأكملها دقيقتين إضافيتين
لمناقشة هذه المهارة بشكل أكبر والتأمل بإيجاز في لعب األدوار.
.8.4

لعب األدوار :أهمية مهارات المساعدة األساسية

( 25دقيقة)

مالحظات المدرب:
قم بإعداد قُصاصات من الورق تتضمن ك ُل منها سلوكا واحدا ذا صلة بمهارات المساعدة األساسية المكتوبة عليها .واجلب قصاصات كافية من
الورق لنصف عدد األفراد في مجموعتك .ويعني ذلك أن بعض السلوكيات مكتوبة مرتين أو ثالث مرات .
ومن أمثلة تلك السلوكيات ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وضعية الجلوس :الجلوس في وضعية ثابتة ومستقيمة وذراعين مكتوفين
وضعية الجلوس :الجلوس بوضعية متراخية
المساحة/الموضع الشخصي :الجلوس بمواجهة األفراد ولكن بعيدًا عنهم
المساحة/الموضع الشخصي :الجلوس في مواجهة األفراد ولكن بالقرب منهم
المساحة/الموضع الشخصي :الجلوس بجانب األفراد أي مواجهة االتجاه نفسه
نبرة الصوت :التحدث بصوت هادئ
نبرة الصوت :التحدث بصوت مرتفع
التواصل البصري :التحديق في األفراد لفترات طويلة من الزمن
التواصل البصري :إعطاء الحد األدنى من االتصال البصري لألفراد(النظر بعيدًا عنهم)

التعليمات:
 .1اطلب من المتدربين تشكيل أزواج  -فرد" أ "وفرد" ب ".
 .2اطلب من الشخص" أ "أن يختار ورقة مكتوب عليها سلوك ،ومن دون إخبار الشخص" ب "بماهية هذا السلوك ،فيتعين عليه أن يُمثل هذا
السلوك بتفاعله مع الشخص" ب ".
ً
مؤخرا(األفضل أن يتحدث عن مشكلة مر بها).
 .3اطلب من الشخص" ب "التحدث بشأن موقف حدث
ً
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.4
.5
.6
.7
.8

يستمع الشخص" أ "ويتواصل مع الشخص" ب "كما هو مفترض بشكل طبيعي ،إال أنه يتصرف وفقًا للسلوك المنصوص عليه في الورقة
التي لديه .
وضّح أنه ينبغي للشخص" ب "التفكر في ردود فعله الشخصية تجاه سلوك الشخص" أ"(على سبيل المثال ،المشاعر واألفكار وردود الفعل
السلوكية) .
عقب مرور دقيقة ،اطلب من الثنائي تبديل األدوار .
اتبع التعليمات نفسها مع األدوار الجديدة .لديهم أيضًا دقيقة واحدة.
عُد إلى المجموعة الكبرى واقض معهم  15دقيقة في النقاش والتفكر بشأن السؤال اآلتي :
 .iما هو السلوك الذي الحظوه في شريكهم؟
 .iiماذا كان شعورهم عندما رأوا شريكهم يتصرف بهذه الطريقة أثناء سعيهم لمشاركة أمر شخصي؟

.8.5

مناقشة

( 10دقائق)

التعليمات:
أمرا بالغ األهمية في اإلدارة
 .1اطلب من المتدربين “في التفكر بشأن األنشطة السابقة ،ما هي األسباب التي تجعل مهارات المساعدة األساسية ً
المطورة للمشكالت؟"
 .2اكتب الردود على جدول متتالي الصفحات .
األمثلة كما يلي:
تساهم مهارات المساعدة األساسية في
•
•
•
•
•
.8.6

بناء التآلف مع المشارك
جعل المشاركين يشعرون بالمزيد من االرتياح في موقف ربما يكون غير مري ًحا(بمعنى ،التحدث مع شخص غريب
بشأن أمور شخصية)
بناء الثقة في العالقة
توفير الشعور بالمزيد من االرتياح للمشاركين الذين ربما يشعرون بالخجل من البوح بتعرضهم للصدمات(على سبيل
المثال ،أشكال العنف الحميمي) أوالذين تنعدم ثقتهم باآلخرين إثر تجارب سابقة لهم .
تحسين فرص تفاعل المشارك مع استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت والتحمس لالستمرار في البرنامج.

االعتبارات الخاصة

( 15دقيقة)

التعليمات:
 .1وضح أنه توجد مواقف بعينها تقتضي بعض مهارات المساعدة األساسية المحددة أكثر من غيرها .اسأل المتدربين" ماهي مهارات المساعدة
األساسية التي يظنون أنها ذات أهمية خاصة للمشاركين الذين لديهم سابقة مع الصدمات الشديدة (مثل اإلساءة الجنسية والتعذيب والسجن)؟"
األمثلة كما يلي :إيصال االهتمام ،مدح الصراحة واإلقرار .
 .2واآلن ،اسأل المتدربين" ماهي مهارات المساعدة األساسية التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للمشاركين الذين لديهم سابقة مع االعتداء
الجنسي؟"
األمثلة كما يلي :الحفاظ على السرية ،مدح الصراحة  ،المهارات غير اللفظية ،واإلقرار .
.8.7

التعرف على مهارات المساعدة األساسية في التدريب

( 5دقائق)

التعليمات:
 .1وضح أن التدريب سيشمل لعب أدوار توضيحية في بداية كل استراتيجية جديدة .
 .iينبغي للمتدربين خالل هذه العروض التوضيحية محاولة التعرف على أكبر قدر ممكن من مهارات المساعدة األساسية(يمكنهم
تدوينها أثناء المشاهدة)
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 .iiبنهاية كل لعب األدوار سيسأل المدرب عن ماهية مهارات المساعدة األساسية التي عُرضت وتوقيت استخدامها.

استراحة

( 15دقيقة)

 .9عالقة المشارك بالمساعد
مناقشة

55دقيقة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

لعب أدوار
رفع مستوى وعي المساعدين بالعوامل التي يمكن أن تؤثر في عالقة المشارك بالمساعد

التعليمات:
 .1تقسيم المتدربين إلى مجموعات تتكون من أربعة أو خمسة أفراد.
 .2توضيح أنك ستستعرض اآلن العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في عالقة المشارك بالمساعد :دور المساعد والمشاركين الممانعين
والتفاعل اللفظي وغير اللفظي ومكان اللقاء .
.9.1

الدور ال ُمتصور للمساعد

( 15دقيقة)

التعليمات
.1
.2
.3

.4

اسأل المتدربين "ما هي األسباب التي تجعل المشاركين في حاجة إلى التواصل مع المساعد من برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت؟"
امنحهم بضع دقائق للتحدث بشأن هذا األمر مع مجموعاتهم قبل جمع أمثلة من اإلجابات من كل المجموعات .على سبيل المثال:
 .iاعتقادهم بأن األمر سيساعدهم ،تجربة خيارات أخرى دون الشعور بأي تحسن،
توضيح أنه ربما يحمل المشاركون العديد من المشاعر المختلفة بشأن االضطرار إلى التواصل مع مساعد وهو ما قد يؤثر في عالقتهم
بالمساعد ووقد يتداخل في مسألة العالج.
ً
اطلب من المتدربين اآلن مناقشة ما يلي ":كيف يمكن أن يكون شعور مشارك ما حول التواصل مع مساعد؟" وذلك في مجموعاتهم أوال ثم
اعقد نقاشًا جماعيًا .على سبيل المثال:
 .iقد يرى البعض أن التواصل مع مساعد يمكن أن يرتبط باإلقرار بالضعف ،وبذلك ،ربما يواجهون صعوبة في المشاركة في
البرنامج.
 .iiبينما قد يرى آخرون أن المساعد له دور يماثل دور الطبيب أو المعالج التقليدي ويتوقعون أن يتم" إصالحهم "أو" شفاؤهم ".
وضح أنه من األهمية تطبيع مشاعر المشارك مع توضيح ماهية دورك كمساعد على وجه التحديد .في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
يتشابه دور المساعد مع دور المعلم .يستخدم النص المقترح التالي لشرح هذا األمر للمشارك (:من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة
للمشكالت ،النسخة الفردية التابعة لمشروع القوى ،ص )28

يقدم المعّلمون معلومات لطالبهم ويساعدوهم على التعلم .ومع ذلك فال يمكن للمعّلم أن يقدم امتحاناً بد ًال من الطالب أو أن يخبره عن ما
يكتب .بإمكانه أن يساعد الطالب فقط في التحضير لالمتحان قدر اإلمكان .ويقع على عاتق الطالب أن يكون ُمصغياً في الصف وأن يدرس
من أجل أن ينجح في االمتحان .فالطالب هو المسؤول في النهاية .على الرغم من كونك شخص بالغ إال أن األمر نفسه ينطبق على عالقتنا.
ستتع ّلم بعض االستراتيجيات الهامة والمفيدة مني ،لكن في النهاية أنت المسؤول عن ممارسة هذه االستراتيجيات .فال يمكنني القيام بها بد ًال
عنك .يمكنك مقارنة حياتك اليومية بامتحان سيقدمه طالب .ستكون مسؤو ًال عن كيفية تطبيق االستراتيجيات بشكل جيد في حياتك اليومية.
وعلى الرغم من ذلك ،سأدعمك وأساعدك في التحضير للقيام بأفضل ما بوسعك.
 .5وضح أنه من األهمية أن يستوعب المشاركون أن المساعدين ينظرون إلى كل من المشاركين والمساعدين على أنهم خبراء :المشاركون
خبراء في مشاعرهم وتجاربهم كما أن المساعدين خبراء في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت.
.9.2

المشارك

الممانع ( 20دقيقة)

التعليمات:
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 .1اسأل المشاركين "ما هو شعورك بشأن إخبار شخص غريب للمرة األولى عن الصعوبات العاطفية التي تمر بها؟ هل كنت لتشعر باالرتياح
إلخبارهم بأي شيء؟"
 .2مع إبراز حقيقة أن بعض المشاركين ربما يشعرون في البداية بالتردد في التحدث إلى المساعد الخاص بهم .اسأل المتدربين ما هي األسباب
دون إجاباتهم على جدول متتال الصفحات .
التي ربما تدفع المشارك إلى التردد في التحدث إلى المساعد؟ ّ
األمثلة كما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

انعدام الثقة؛
كون مشكالت الصحة النفسية من المحرمات؛
تقديم المشورة النفسية أمر غير معروف في الثقافة المجتمعية؛
انعدام فهم ماهية المشورة النفسية أو الدعم النفسي أو الفهم الخاطئ لهما؛
انعدام فهم دورك كمساعد؛
ً
حضور "اإلدارة المطورة للمشكالت" مجبرا من أحد أفراد األسرة؛
الشعور بالحرج تجاه التجارب التي تعرضوا لها؛
الشعور بالحرج عن كيفية تأقلمهم أو عدم تأقلمهم؛
مسائل تتعلق بجنس الشخص ،مثل التحدث عن أمور شخصية مع شخص من الجنس اآلخر؛
مواضيع تُعتبر محرمة.

 .3اسأل المشاركين ما الذي يعتقدون أنه من الممكن أن يساهم في شعور مشارك ما بالمزيد من االرتياح نحو مشاركة معلومات شخصية مع
المساعدين؟ كيف يمكن أن يكون تصرفهم نحو مشارك ما يتسم بالتردد في الجلسة األولى؟
 .4اطلب من المجموعات اإلعداد للعب أدوار قصير حيث يمثل أحد األشخاص دور المساعد واآلخر المشارك الذي يتسم بالتردد .يمكن
للمساعد االستعانة بأمثلة من النصوص المقترحة ذات أسئلة موجودة في الجلسة( 1انظر أدناه) ،هذا وينبغي أن يتقمص المشارك دور
المتردد:
نصوص مقترحة من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت ،النسخة الفردية ،مشروع القوى :
•

صفحة  90:يحقق التدخل أقصى قدر من اإلفادة إذا نجحت في حضور كل الجلسات خالل األسابيع القليلة القادمة .أنا
أدرك ،على الرغم من هذا ،أنه ربما يصعب عليك الحضور إذا كنت تشعر بالقلق أو االكتئاب ،أو إذا شعرت بأنك لست
على ما يرام جسديا ،أو إذا كانت لديك بعض االلتزامات األسرية أو المجتمعية .أرغب في أن أتفق معك على ضرورة
الحضور ومناقشة هذا األمر معي ً
بدال من عدم الحضور أو تفادي الجلسات .أرغب في أن تحقق أقصى استفادة ممكنة
من الوقت الذي نمضيه سويًا ،كما أنني ال أريدك أن تشعر بعدم االرتياح عند التحدث معي بشأن مشكالت تعوقك عن
الحضور للجلسات .لن أشعر بالغضب أو االستياء .هل يبدو هذا األمر مناسبًا لك؟ هل لديك أي صعوبات من شأنها
إعاقة حضورك كل الجلسات؟

•

صفحة  91:و بينما توجد بعض األسباب األقل تشجيعاً لالنضمام إلى هذا التدخل ،يبدو أنه توجد منافع أكثر لك اآلن.

هل هذا صحيح؟ ولذلك ،اآلن بما أنك فهمت التدخل أكثر ،هل هو شيء تود أن تلتزم به اليوم؟
 .5عقب بضع دقائق ،اطلب من المجموعات عرض لعب األدوار الخاص بهم .اطلب من المتدربين المالحظين االنتباه إلى سلوك المساعد
وأسلوب تفاعله مع المشارك المتردد .
 .6عندما تنتهي المجموعات من تقديم لعب األدوار ،اطلب من المتدربين مساعدتك في إعداد قائمة من النقاط الرئيسة الالزم تذكرها عند التعامل
مع مشارك متردد .األمثلة كما يلي :
•

الحرص دائ ًما على التحلي باللطف واالحترام عند حث اآلخرين على مشاركة معلوماتهم معك .

•

عدم ممارسة أي ضغوط على المشاركين للتحدث إليك .احترام عدم رغبة المشاركين في سرد المزيد من المعلومات
بشأن موضوع ما .يمكنك قول:
"أظن أن الحديث في هذا الشأن يزعجك وأرغب في احترام هذا الشعور .لكن ،إذا شعرت برغبة في معاودة التحدث
بشأنه ،أريدك أن تكون على علم باستعدادي التام لإلصغاء لك في أي وقت خالل هذا البرنامج".

•

تجاوز األسئلة التي لم يجب عنها المشارك وعُد إليها في وقت الحق إذا كان ذلك مناسبًا .الحظ األسئلة التي لم يجب عنها
المشارك.
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•

إذا بدا على المشارك الضيق الشديد عند مناقشة موضوع معينُ ،رغم أنه لم يذكر عدم رغبته في التحدث بشأنه ،ربما
ترغب في أن تخبره بأنه ال توجد مشكلة في التوقف عن الحديث إذا ما رغب في ذلك .قد يعتقد بعض المشاركين بأنه
يُتوقع منهم قيامهم بكل ما تقترح بما في ذلك التحدث بشأن موضوعات حساسة وشخصية .
يمكنك قول :
"يبدو أنك تشعر باالستياء الشديد عند التحدث بشأن هذا األمر .أنا على أتم استعداد لإلصغاء إلى قصتك ومساعدتك في
التحدث بشأنها ،إال أنني أحيطك علما أنه بإمكانك تحديد األمور التي يمكن أن نتحدث بشأنها ،كما أنه ال توجد أية مشكلة
إذا رغبت في التوقف عن الحديث عند أي نقطة أو إذا كنت ال ترغب في التحدث عن جزء معين من القصة".

.9.3

االتصال الجسدي

( 10دقائق)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

وضح أن ثالث العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر في العالقة والتفاعل بين المشارك والمساعد هو االتصال الجسدي .
اعط ً
مثاال بأنه مقبول جدًا في بعض الثقافات لمس الشخص بوضع اليد على ركبته للتعبير عن الدعم ،إال أنه ال يُعد مناسبًا في بعض الثقافات
األخرى .
ناقش الصور المقبولة للسلوك والتفاعل البدني بين المساعد والمشارك وفقًا لثقافات المتدربين.
وضح أهمية إحاطتهم عل ًما بالسلوك والتفاعل البدني المالئم والحرص على احترام ذلك .مع التركيز على أنه" ال "يوصى للمساعدين عمو ًما
باالتصال الجسدي أو التالمس للتعبير عن دعمهم واهتمامهم بالمشاركين .

.9.4

موقع الجلسات

( 5دقائق)

التعليمات:
 .1اسأل المتدربين :ما السبب الداعي إلى االعتقاد بأهمية موقع جلسات برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت كعامل يمكنه التأثير في العالقة بين
المشارك والمساعد؟
 .2اطلب منهم التفكر في األمور التي من المهم اعتبارها عند اختيار مكان الجلسات .
األمثلة كما يلي:
•
•
•

الخصوصية
طريقة الجلوس
القرب من دورات المياه

 .3شدّد على أنه ينبغي دائ ًما للمساعدين محاولة العثور على موقع يتسم بالخصوصية والراحة لعقد جلسات برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .
ً
فضال عن التفكير بشأن أية
 .4اطلب من المتدربين التفكير في األماكن التي يمكنهم عقد جلسات برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت فيها،
مشكالت قد يواجهونها في هذا الشأن (مثل :الخصوصية ،الضوضاء ،الراحة ،سهولة الوصول ،إلخ).

 .10اختتام اليوم
التفكر

15دقيقة

أوراق مالحظات الصقة
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
 .1قدم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفر فرصة توضيح أي مفاهيم أو اإلجابة على أي اسئلة .
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 .2التفكر :اعط كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة أسمائهم
على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته قي ًمة اليوم بالنسبة لك ،أو ما الشيء الجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟
 .3اعرض ملصقين كبيرين(األول تحت مسمى" أكثر األمورقيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب") واطلب
من المتدربين لصق مالحظاتهم عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهم البعض والتعلم منها.
 .4قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من الجميع االستعداد لها.
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اليوم الثاني
الوقت
ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

المنهجيات

المواد الالزمة

15

مراجعة اليوم األول

مناقشة

جدول مواعيد التدريب لليوم

60

ما هو برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت؟

مناقشة

الملحق د :المواد المساعدة
للمدرب . 3.أسباب وتحديات
االنضمام لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت.

لعب األدوار

رابط التدخل

الفصل  5:فهم المِ َحن
وتدخل برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت

شيءغير مرغوب به
استراحة

20
75

فهم المِ َحن

30

إدارة الضغط نفسي

لعب أدوار
مناقشة

أمثلة على الحاالت (أمثلة على
الحاالت" أ "و"ب "و"ج "و"دو
"هـ")

نشاط التنفس

الفصل  5:فهم المِ َحن
وتدخل برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت
الفصل :إدارة الضغط نفسي

الغداء

60
40

إعطاء تعليقات مفيدة

60

ممارسة الجلسة 1

أمثلة الحاالت و ،ز ،ح .
متاقشة
لعب أدوار

الملحق د من الدليل المرجعي
لإلدارة المطورة للمشكالت،
النسخة الفردية لمشروع القوى

استراحة

15
30

تفكر ومناقشة

مناقشة

15

نشاط ختامي

التفكر
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 .1مراجعة اليوم األول
مناقشة

15دقيقة

الملحق د :المواد المساعدة للتدريب . 1.جدول
مواعيد التدريب .

استعراض اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي .

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها ُ .م ِن َح المتدربون الجدول الزمني للتدريب في
اليوم األول .
ضح أنك أثناء الجزء األول من اليوم ستزود المشاركين بمزيد من المعلومات ذات الصلة بماهية اإلدارة المطورة للمشكالت وكيفية إجراء
َو ِ
المقابالت التحفيزية لتعزيز مساهمة المشاركين في اإلدارة المطورة للمشكالت .وبعدها سيتعلم المشاركون ردود الفعل الشائعة على المِ َحن،
وستُقدَّم لهم االستراتيجية األولى لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت وهي إدارة الضغط النفسي .

 .2ما هو برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت؟
مناقشة

60دقيقة

لعب األدوار

الملحق د :المواد المساعدة للمدرب 3. ،األسباب
المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت.

تعلم كيفية إدارة المشاركين غير المتحمسين للمشاركة في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت أو غير الواثقين من التزامهم
بالتدخل.

.2.1

عرض :ما هياإلدارة المطورة

للمشكالت؟( 20دقيقة)

مالحظات المدرب:
يتمثل الغرض من هذا النشاط في توضيح كيف يمكن للمساعد في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت أن يزود المشاركين بمعلومات عن هذا
البرنامج.
التعليمات:
 .1اعرض شرح اإلدارة المطورة للمشكالت مع التأكيد على الخطوات التالية:
•
•
•
.2.2

إبالغ المشارك بكل ما يتعلق ببرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت(عدد جلساته ومدته ومكان عقد هذه الجلسات)
معلومات وجيزة تتعلق بما سيتناوله برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت(تعلُم استراتيجيات التعامل مع المشكالت العملية والعاطفية).
أ ّكد على أن المساعدين ليسوا بحاجة إلى الدخول في تفاصيل محددة عند تقديم االستراتيجيات للمشاركين .
التحدث عن عالقة المشارك بالمساعد باستخدام استعارة المعلم والطالب ال ُمقدَّمة في اليوم األول.

األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة

مالحظات المدرب :
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ّ
لحث اآلخرين .وبعدها يتم تقديم
يتمثل الغرض من المجموعة األولى من لعب األدوار في توضيح األساليب المختلفة التي عادة ً ما نستخدمها
المقابالت التحفيزية للمتدربين وكيفية استخدام جدول األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لجدول برنامج اإلدارة المطورة الوارد في الدليل
المرجعي .
سوف تحتاج إلى شيء تستخدمه في لعب األدوار .يتعين أن يكون هذا الشيء عادي وغير مرغوب فيه ،مثل ،قلم رصاص غير مسنن أو كوب
بالستيك به ثقب أو بعض االوسخ وما إلى ذلك .
التعليمات
.1
.2
.3
.4
.5

ضح أن جز ًءا من تقديم برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت للمشاركين يتضمن استكشاف أسباب انضمامهم لهذا البرنامج ،وكذلك ما
َو ِ
يُصعّب عليهم أن يكونوا جز ًءا من برنامج كهذا .
اطلب متطوع .واجلسا مواجهين بعضكما البعض أمام باقي المجموعة .
اعط المتطوع الشيء غير المرغوب فيه وأخبره أن عليه إقناعك ،بأية طريقة ممكنة ،باقتناء هذا الشيء .اسمح للمتطوع بدقيقة لفعل ذلك .
وبعد دقيقة ،اطلب متطوع آخر واطلب منه استخدام طريقة مختلفة لمحاولة جعلك تقتني هذا الشيء .كرر ذلك مع حوالي ثالثة من أربعة
متطوعين .
ناقش هذا النشاط:
 .iاطلب من المتدربين تحديد االستراتيجيات المختلفة التي اتبعوها لمحاولة جعلك بحاجة القتناء هذا الشيء(مثل محاولة إقناعك ،أو
التركيز فحسب على الجانب اإليجابي لهذا الشيء أو التسول أو الرشوة أو ما إلى ذلك).
 .iiاطلب من المتدربين تحديد أي استراتيجية نجحت وأيها لم تنجح معهم(فَكِر في هذه االستراتيجيات من وجهة نظرك على أنها تلك
التي كانوا يحاولون إقناعك من خاللها) .
سلِط الضوء على أن معظم األفراد يحاولون إقناع الشخص الذي يُريدونه بالتحدث عن السمات الحسنة في هذا الشيء .وقد يكون
َ .iii
ذلك صحي ًحا .ولكن إذا لم يشعر هذا الشخص بأنه تم االاستماع له ،أي ،تم تجاهل أسباب عدم احتياجه هذا الشيء أو المجادلة
معه ،فمن المرجج أن يصبح أكثر دفاعا وأن يقاوم حاجته إلى هذا الشيء .
 .ivش َِجع المساعدين على التفكير بشأن كيفية شعور المشاركين إذا حاول المساعد إجبارهم على المشاركة في اإلدارة المطورة
للمشكالت .

 .6قدم جدول األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (نشرة متاح في الملحق د :المواد المساعدة للمدرب .5.
نشرات.األسباب ابمشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالتُ ..مقتبس من الدليل المرجعي لبرنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت ،النسخة الفردية لمشروع القوى ،الصفحات من  35إلى :)56
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األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
أسباب االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (المزايا)
"الكثير من األفراد استفادوا من هذا التدخل".

•
•
•

ما الذي تعتقد أنك ستجنيه شخصيًا من برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت؟
ما الذي يمكن أن يتحسن في حياتك إذا انضممت لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت؟
ما الذي تعتقد أنك ستتمكن من فعله وال تستطع فعله اآلن؟
 oالمهام المنزلية (مثل التنظيف والطهي والقيام بمهام
اإلصالح الصغيرة في جميع أنحاء المنزل)
 oالرعاية الذاتية (مثل النهوض من الفراش والعناية
بالنظافة الشخصية والمظهر الخارجي)
o

•

•

األنشطة الممتعة (مثل قضاء بعض الوقت في الطبيعة
واالسترخاء والهدوء)

 oاألنشطة االجتماعية (مثل قضاء بعض الوقت مع
األصدقاء والذهاب في نزهات والحدائق العامة مع
العائلة)
إذا خفّت مشكالتك العاطفية ،كيف سيفيد ذلك الجوانب األخرى
في حياتك؟
 oمثل عالقاتك وعملك ومهامك األخرى
كيف يمكن أن تبدو حياتك اليومية إذا تحسن ُحسن حالك
العاطفي؟

تحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (المساوئ)
"أدرك أيضًا أنه سيكون من الصعب على بعض األفراد االنضمام
لتدخل كهذا ".

•

اذكر بعض المشكالت التي تواجهك فيما يتعلق باالنضمام لهذا
التدخل؟

•

ما الذي يتعين عليك التخلي عنه أو فقده إذا انضممت لبرنامج
اإلدارة المطورة للمشكالت؟

•

هل سيقلل برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت من الوقت الذي
تقضيه مع عائلتك؟

•

هل سيبعدك هذا التدخل عن واجبات مهمة أخرى؟

أمثلة:
•
•
•
•
•

قضاء وقت بعيدا عن القيام باألعمال المنزلية
الحاجة إلى تأمين رعاية لألطفال
إمكانية القيام بعمل عارض
التخلي عن الوقت الشخصي
االضطرار للسفر مسافة لحضور جلسات برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت

ً
سؤاال أو أكثر من األسئلة الواردة في هذا الجدول؛ الستكشاف مزايا ومساوئ
ضح أنه في أول جلسة مع المشارك ،سيطرح المساعد
َ .7و ِ
انضمامه إلى برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .
وضح:
.8
ِ

أمرا غير مستحب بالنسبة للعديد من المشاركين .كما أنه يأخذ من وقتهم وال
إن االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت يمكن أن يكون ً
أمرا غريبًا للغاية بالنسبة لهم .لذا ،على الرغم من أنه قد يكون
يعطيهم أدوية أو نقود .إضافة إلى أن التحدث عن مشكالتهم العاطفية يمكن أن يكون ً
غير ُمستحب تما ًما(س ّمي الشيء المستخدم في لعب األدوار) ،فقد ال يكون كل ذلك مستحبًا بالنسبة لهم حاليًا .
ولذلك نستخدم أسلوب معين لمساعدة المشاركين فعليًا على المشاركة في هذا البرنامج .وتوجد ثالث خطوات للقيام بذلك:
 .iمناقشة تحديات االنضمام لهذا البرنامج وتف ُهم هذه التحديات للغاية .إذا كانت توجد إمكانية لحل هذا التحديات ،فافعل ذلك في
المجموعة.
 .iiمناقشة سبب االنضمام لهذا البرنامج ،فيمكن أن يكون جيدًا بالفعل بالنسبة لهم .والتأكيد على أن هذه األسباب يمكن أن تكون أكثر
أهمية من التحديات.
 .iiiإيجاز التحديات واألسباب االمشجعة لالنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت وضمان التأكيد على أسباب االنضمام.
 .9اعرض هذا األسلوب مع متطوع ،من خالل الشي غير المرغوب فيه الذي استُخد َِم سابقًا .وأظهر كيف أن المساعد
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•
•
•
•

يتحدث مع الشخص بشأن أسباب عدم رغبته بهذا الشيء
يُناقش األسباب ويحلها إن أمكن.
يُساعد الشخص على التوصل ألسبابه الخاصة لرغبته بهذا الشيء (أي ال تخبر الشخص بسبب رغبته بهذا الشيء بشكل مباشر)
يُوجز كل األسباب لرغبته بالشيء أو عدم رغبته به ،مع التأكيد على أسباب رغبته بالشيء.

 .10أخبر المشاركين بأن هذا األسلوب له استخدامات متعددة:
يمكن استخدامه مرة أخرى عندما يجد المشاركون صعوبة في االستمرار في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (إذا توقف أحدهم عن المجيء
مبكرا) .كما يمكن استخدامه أيضًا مع شخص
متأخرا أو يغادر
للمجموعة أو عن ممارسة االستراتيجيات بين الجلسات أو كان عادة ً ما يأتي
ً
ً
تراوده أفكار انتحارية ،ولكن ليس لديه رغبة قوية في إنهاء حياته (تحديات وأسباب العيش) .وسيتم ممارسة ذلك في وقت الحق من التدريب.
سلِط الضوء على
َ .11
•
•
•

أنه ليس من مهام المساعد تحفيز المشارك على االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
أن عادة ً ما يكون لدى المشارك خيار عدم االستمرار في هذا البرنامج
أنه يمكن أن يكون من غير المفيد بدء المشارك ببرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت في حين عدم حماسته له(على سبيل المثال،
فقد يُلغي المواعيد أو يتخلى عن التدخل أو يتخذ قرارا بعدم رؤية المساعد مرة أخرى)

 .12اسأل المتدربين كيف يمكن للمساعدين استخدام مهاراتهم األساسية للمساعدة في إشراك أحد المشاركين؟
األمثلة كما يلي:
أظهر تف ُهما لعدم يقين أحد المشاركين بشأن االنضمام في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .أقر بهذه المشاعر ً
بدال من
إطالق األحكام.
اعكس األسباب الجيدة واألقل جودة للمشاركين؛ حتى يمكنهم اتخاذ قرار بشأن انضمامهم لبرنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت بوضوح أكبر.
حدّد مواطن القوة الشخصية في المشاركين لتعزيز ثقتهم في المشاركة في العالج.
مثّل نموذجا عن عالقة تعاونية متكافئة بين المشارك والمساعد.

•
•
•
•
.2.3

التعرف على مهارات المساعدة األساسية

( 5دقائق)

 .1اطلب من المتدربين تحديد مهارات المساعدة األساسية التي تم توضيحها في أنشطة لعب الدور التي مارسوها حتى اآلن .
استراحة( 20دقيقة)

الم َحن
 .3فهم ِ
مناقشة

75دقيقة

لعب األدوار
تعلم كيفية
•
•

إعطاء المشاركين معلومات بشأن ردود الفعل الشائعة للمِ َحن
المساعدة في تطبيع أعراض وتجارب المشاركين و اإلقرار بها
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.3.1

عرض :كيفية تقديم" فهم

حن"( 10دقائق)
ال َم ِ

مالحظة المدرب:
لإلعداد لهذا التمرين ،يُرجى الرجوع إلى الصفحتين  37و  38في الفصل الخامس" فهم المِ َحن "في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت،
لمشروع القوى.
التعليمات:
 .1استعد للقيام بلعب دور العرض حيث تكون أنت والمدرب المساعد تُمثالن المساعد والمشارك .يتعين على المشارك تمثيل دور فاطمة في
ذكرا ،فغيَّر مثال الحالة وفقًا لذلك).
مثال الحالة أ(إذا كان المدرب المساعد ً
ضح كيفية توفير المساعد معلومات للمشارك بشأن ردود الفعل للمِ َحن .واتبع النص المقترح في الدليل المرجعي ولكن خصص التعليم
َ .2و ِ
بشأن المِ َحن للحالة ومشكالتها .
.3.2

مناقشة

( 20دقيقة)

التعليمات:
 .1اسأل المتدربين:
•
•
•

كيف يُخصص المساعد التعليم بشأن المِ َحن؟
لماذا يُعد التخصيص أمرا مهما؟
كيف يمكنك تخصيص" فهم المِ َحن"

أمثلة على طرق للتخصيص
ً
• اطلب من المشارك وصف عواطفه .يمكنك القول" :عندما يعيش األفراد في ظروف صعبة ويتعرضون ألحداث مجهدة ،عادة ما
ينتابهم مجموعة من المشاعر المختلفة ،مثل الخوف الشديد واألسى والحزن الشديد واليأس المفرط .هل تنتابك أي من هذه
المشاعر؟"
• إدخال األعراض التي تعرفها بالفعل في الحوار .على سبيل المثال ،يمكنك القول ":عندما يعيش األفراد في ظروف صعبة
ويتعرضون ألحداث مجهدة ،عادة ً ما تنتابهم مجموعة من المشاعر المختلفة مثل الخوف الشديد الذي ذكرت أنك تشعر به ،خاصةً
في المساء.
.3.3

الم َحن
تخصيص" فهم ِ

"( 40دقيقة)

مالحظات المدرب:
استخدام أمثلة الحالة" ب "و"ج "و"د "و"هـ"ـ .اطبعها وقصها مسبقًا .ربما تفضل أيضًا كتابة مثال الحالة الخاص بك الذي يعكس األوضاع
الشائعة في محيطك المحلي.
التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كون مجموعات من أربعة لستة أفراد.
َّ
أعط كل مجموعة واحد من أمثلة الحالة" ب "و"ج "و"د "و"هـ".
اعطهم  10دقائق لتكييف حوار" فهم المِ َحن "بحيث يتم تضمين معلومات محددة ذات صلة بالمشارك .
يجب أن تُرشح المجموعات شخصين للعب دور" فهم المِ َحن "مع أمثلة الحالة الخاصة بهم ،باستخدام النص المقترح الذي وضعوه .
سيستغرق لعب كل دور  5دقائق كحد أقصى .
سيعطي المدرب تعليقات لكل مجموعة(دقيقتان لكل منها).
في النهاية ،سيُلخص المدرب النقاط الرئيسية ،مع التأكيد على الجوانب التي قام بها المساعدون بشكل جيد للغاية وإبراز النقاط التي تحتاج
إلى تصحيح أو تحسين.
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.3.4

التعرف على مهارات المساعدة األساسية

( 5دقائق)

 .1اطلب من المشاركين تحديد أي من مهارات المساعدة األساسية تم عرضها في لعب دور" فهم المِ َحن".

 .4إدارة الضغط نفسي
عرض تقديمي

30دقيقة

تمرين
تعليم مهارة إدارة الضغط النفسي وهي التنفس الهادئ ال ُمنظم .

التعليمات:
 .1أخبر المشاركين بشأن الضغط النفسي وإدارة الضغط النفسي(الفصل  6الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت)
 .2تناول النقاط الرئيسة التالية
•
•

.4.1

يعاني العديد من األفراد من األعراض الجسدية(أو الفسيولوجية)عندما يشعرون بمستويات عالية من الضغط النفسي ،مثل التنفس
السطحي والتنفس بسرعة وسرعة ضربات القلب وآالم الصدر والدوخة والصداع وتوتر العضالت واإلرهاق.
تتمثل إدارة الضغط النفسي في تمرين تنفس يُساعد على إدارة األعراض الفسيولوجية للضيق الذي يتم تدريسها في نهاية الجلسة
األولى وث َمارس مرة أخرى في نهاية كل جلسة تالية.

نشاط التنفس

( 25دقيقة)

مالحظات المدرب :
يتمثل الهدف من هذا التمرين في إظهار تأثيرات التنفس بمعدالت مختلفة
ستحسب تنفس المتدربين ثالث مرات .ويعد تمرين العد الثاني اختياريًا ويجب إدراجه فقط إذا كان لديك متسع من الوقت و يرغب المتدربون في
تجربته.
خطيرا وأن
خالل جولة التنفس السريع والسطحي ،قد يعاني المتدربون من فرط التهوية الخفيف وأعراض مشابهة للهلع .أكِد على أن ذلك ليس
ً
الجسم ُمصمم على التكيف .سوف يشعرون بأنهم يُمارسون تمارين ُمكثَفة .وتأكد من ممارسة ذلك معاهم؛ حتى ال يشعروا بسخافة األمر.
التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

أخبر المساعدين أنهم سيحسبون أنفاسهم لمدة دقيقة واحدة ،ثالث مرات .النفس الواحد = شهيق وزفير .سيكتب المدرب عددهم على اللوح.
الجولة األولى :يحسب المتدربون أنفاسهم دون تغيير في معدل التنفس على اإلطالق.
الجولة الثانية :يُسرع المتدربون تنفسهم هذه المرة(تنفس سريع وسطحي) .وإذا أرادو ،يمكنهم أيضًا التنفس من خالل قش أو في كيس
ورقي).
الجولة الثالثة :يقود المدرب تمرين التنفس كما هو موضح في الصفحتين  40و ،41الفصل السادس  -إدارة الضغط النفسي في الدليل
المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .ثم يحسب المتدربون أنفاسهم مرة أخرى.
تابع المناقشة حيث تم ذكر النقاط التالية:
سا في الدقيقة .عندما يلهث األفراد ،فعادة ً ما يتنفسون
نف
13
من
أقل
شيء
أي
هو
الهادئ
التنفس
معدل
 .iقارن بين األرقام المختلفة -
ً
سا في الدقيقة.
أكثر من  23نف ً
 .iiناقش كيفية الشعور بالتنفس بمعدالت مختلفة واألعراض التي الحظها المساعدون
 .iiiناقش أي صعوبات مرتبطة بمحاولة التنفس ببطء بعد التنفس بسرعة كبيرة  -ناقش كيف يمكنهم إدارة ذلك مع أحد المشاركين
 .ivاستخدم التلميحات المفيدة في نهاية الفصل " - 6إدارة الضغط النفسي" في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت لتصحيح
أي أخطاء قام بها المتدربون في تمرين التنفس (على سبيل المثال إذا شعروا بالدوار ،فربما كانوا ال يتنفسون كل الهواء أو
يتنفسون من بطونهم)
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 .6أخبر المتدربين أنه في بداية ونهاية كل يوم تدريب(أو في الفترات الزمنية الطويلة ،مثل فترات تناول الطعام) سيتناوب متطوعون لقيادة
المجموعة في التنفس البطيء الذي سيعلموه للمشاركين ،حتى يحصلوا على فرصة لممارسته) .
 .7النقاط األساسية لتذكير المتدربين عند تقديم" إدارة الضغط النفسي":
 .iتخصيص التعليم(استخدم أمثلة المشاركين على الضغط النفسي أو التوتر الجسدي حيثما أمكن)
 .iiاتبع كل خطوة من الخطوات ببطء شديد واسمح بوقت لممارسة كل خطوة(حسب ما هو مكتوب في الحوار)
 .iiiتأكد من أن عدّك ( )3، 2،1بطيء -حيث يجب أن يكون العد  3ثواني.

تناول الغداء

( 60دقيقة)

 .5إعطاء تعليقات مفيدة
محاضرة

40دقيقة

عمل جماعي

الملحق ب :خطوات إعطاء تعليقات مفيدة
الملحق د :المواد المساعدة للمدرب . 4.أمثلة
الحاالت" و" "،ز" "،ح ".

تعلم استراتيجيات جيدة إلعطاء تعليقات مفيدة.

مالحظات المدرب
يتألف هذا النشاط من محاضرة قصيرة( 10دقائق) ولعب أدوار( 20دقيقة) .يمكنك العثور على أمثلة حاالت للعب األدوار في الصفحة التالية .
احرص على طباعة هذه األمثلة قبل موعد التدريب حتى يتسنى توزيعها على المتدربين .
ربما تفضل أيضًا كتابة أمثلة الحاالت الخاصة بك التي تعكس األوضاع الشائعة في محيطك المحلي.
التعليمات:
 .1قم بإطالع المتدربين على خطوتي إعطاء التعليقات وذلك من خالل النقاط التالية:
•
•

الخطوة : 1إبداء التعليقات اإليجابية ً
أوال
قم بتحديد النقاط التي تستحق الثناء .تفادى قول" كان األمر جيدًا "فحسب .صف األمور اإليجابية في األمر:

" oلقد استخدمت مهارات المساعدة األساسية بطريقة مناسبة؛ وحافظت على تواصل بصري جيد ،كما كانت لديك القدرة على
االستجابة لما كان يقوله المشارك بطريقة أدت إلى تطبيع مشاعره".
•

أعطِ مثال على وقت مالحظة هذا السلوك.

" oعندما كانت المشاركة مترددة في المشاركة في "االنطالق واالستمرار" ،نجحت في االستجابة مخاوفها بطريقة لطيفه
ومتفهمة .ثم قمت بمعاودة شرح هذه االستراتيجية لها بطريقة واضحة وساعدتها في إدارك أن هذه االستراتيجة ستكون مفيدة
لها .ثم حرصت على بث الطمأنينة في نفسها بإخبارها بأنك سوف تساعدها على زيادة أنشطتها تدريجيًا".
•

صف كيف أثّر هذا األمر بشكل إيجابي في المشارك (في حالة لعب األدوار)
ِ

 oمن خالل عرض مهارات المساعدة األساسية ومراجعة الجانب التعليمي في "االنطالق واالستمرار" شعر المشارك بأنه تم
اإلقرار بمخاوفه واإلصغاء إليه .كما تمكن من استيعاب االستراتيجية والمشاركة فيها.
•
•
•
•

الخطوة  :2تقديم تعليقات حول الجوانب التي تحتاج إلى التحسين(إذا لزم األمر)
إذا كانت هناك بعض الجوانب التي تعتقد أن المساعد في حاجة إلى تحسينها أو في حالة الحاجة إلى إجراء أي تصحيح
من أي نوع ،قم باألمر بطريقة لطيفة باستخدام مهارات المساعدة األساسية التي لديك.
وكما هي الحال عند الثناء ،احرص على التحديد وذلك من خالل إعطاء مثال و ناقش كيف كانت لتؤثر هذه النقاط سلبًا
على المشارك (أو ليست الطريقة التي ينبغي استخدامها عند تقديم اإلدارة المطورة للمشكالت)
ادعُ المتدرب لالستجابة .على سبيل المثال ،يمكنك قول

الصفحة 32من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

" oما رأيكم؟ هل كنتم لتوافقون أم تعارضون هذا التعليق؟"
 .2أخبر المتدربين بالنقاط المهمة بشأن تلقي التعليقات ،وذلك من خالل مراجعة النقاط المهمة التالية المعنية بتلقي التعليقات .يمكنك تدوينها على
جدول متتال الصفحات أثناء مراجعتها .
•
•
•
•
•

.5.1

استمع جيدًا :ركز على ما يقال،إذ ُيرجح بشكل كبير أن ما يقال يحمل الكثير من اإلفادة وسوف يساعدك على التحسن.
سة سلبية ،حيث إن طرح األسئلة للحصول
وجه األسئلة للحصول على توضيح فحسب :ال تعد عملية تلقي التعليقات ممار ً
على توضيحات يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.
عالج واعترف :تجنب تبني رد فعل دفاعي وال ترفض تلقي التعليقات .فكر في األمر واعلم أنك متى أقررت بالمسببات
فسوف تدرك على الفور الفوائد التي تنطوي عليها التعليقات.
ضع خطة عمل :ال يمكن االستفادة من التعليقات إال إذا كانت مفيدة وتم توظيفها بشكل جيد .قم بتلقي التعليقات وابدأ على
الفور في التخطيط الستخدامها.
تذكر أن األمر ليس شخصيًا على اإلطالق :ينبغي أن تكون التعليقات مستندة إلى حقائق ومبنية على فعل ما .فكر دائ ًما
كيف يمكن تحسين هذه األفعال .ال تعتبر األمر شخصيًا .كل ما هنالك أن األمر يتمثلب تقديم أفضل خدمة للمستفيدين.

التدرب على إعطاء وتلقي التعليقات

( 30دقيقة)

التعليمات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

اطلب من المتدربين تقسيم أنفسهم إلى مجموعات تتألف من ثالثة أفراد .اشرح لهم أنهم سيقومون اآلن بالتدرب على إعطاء تعليقات مفيدة،
من خالل المشاركة في مواقف لعب أدوار يتقمصون فيها دور مشرفين يتوجب عليهم توجيه تعليقات للمساعدين .الدور الوحيد المتاح
للتقمص هو دور المشرفين .ال يتوفر دور" المساعد "الذي يتلقى التعليقات في لعب األدوار.
قم بإعطاء كل فرد في المجموعة ً
مثاال واحدًا من أمثلة الحاالت الثالثة" و" "،ز" "،ح" ،واطلب منهم اإلعداد للعب األدوار للقيام به أمام
العضوين اآلخرين في مجموعتهم الصغيرة .
عند االنتهاء من لعب األدوار وتوجيه التعليقات لـ"لمساعد" ،يقوم العضوان اآلخران بالتفكر والتعليق على مهارات إعطاء التعليقات وأي
أمر آخر يمكن أن يحسنه المشارك في عملية إعطاء التعليقات .
عند انتهاء كل فرد من دوره في لعب األدوار وحصوله على التعليقات من زمالئه ،اطلب من المجموعة بأكملها التفكر في هذا النشاط .
اسألهم ما األمر الذي يرونه تحديًا أمام إعطاء تعليقات ب ّناءة ومفيدة وأجب عن أي أسئلة تًطرح في هذا الشأن.
اطلب منهم التفكير في تلقي التعليقات من زمالئهم ،مع التركيز على اإلجابات التي تشير إلى الطرق المفيدة في تلقي التعليقات(عدم التذرع
بأعذار بشأن األداء ،عدم مقاطعة الحديث أثناء تلقي التعليقات ،توجيه الشكر للزمالء على تعليقاتهم ،التفكير في كيفية توظيف هذه التعليقات
لتحسين المهارات)

 .6الجلسة  1ممارسة
لعب األدوار

70دقيقة

التفكر

الملحق د من الدليل المرجعي ل اإلدارة المطورة
للمشكالت
مثالي الحاالت" ط" "،ي".

ممارسة تقديم" ما هي اإلدارة المطورة للمشكالت؟ "و"فهم المِ َحن "و"إدارة الضغط نفسي".

.6.1

الجلسة  1ممارسة

( 60دقيقة)

مالحظات المدرب:
يستخدم هذا النشاط مثالي الحاالت" ط "و"ي "والملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت.
احرص على طباعة نسخ كافية بحيث يحصل نصف عدد المجموعة على مثال" ط "بينما يحصل النصف الثاني على المثال" ي" ،ربما تفضل
أيضًا كتابة أمثلة الحاالت الخاصة بك التي تعكس األوضاع الشائعة في محيطك المحلي.
الصفحة 33من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اطلب من المتدربين تقسيم أنفسهم إلى مجموعات ثنائية(مجموعة منهم تؤدي دور المساعد التابع لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت والثانية
تؤدي دور المشارك).
المتدرب األول ييلعب دور المشارك يُعطى مثال الحالة" ط" ،ويطلب منه عدم إطالع المتدرب المؤدي دور المساعد التابع لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت على المثال.
لدى" المساعدين " 20دقيقة لتقديم" ما هي اإلدارة المطورة للمشكالت؟ "و"فهم المِ َحن "و"إدارة الضغط النفسي ".يتعين عليهم استخدام
النصوص المقترحة في الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت لالسترشاد بها .
عند االنتهاء يقوم" المشارك "بإعطاء" المساعد "بعض التعليقات حول األمور التي رأوا أنها مجديًة واألمور التي يظنون أنه يتعين على
"المساعد "تحسينها ( 5دقائق).
ثم يبدل الشركاء األدوار .يتم إعطاء" المشارك "الجديد مثال حالة "ي"
عند االنتهاء من لعب األدوار ،يقوم" المشارك "بإعطاء" المساعد "بعض التعليقات حول األمور التي رأوا أنها مجديًة واألمور التي يظنون
أنه يتعين على" المساعد "تحسينها ( 5دقائق).

.6.2

تفكر ومناقشة

( 30دقيقة)

التعليمات:
 .1فكر في لعب األدوار باالستعانة ببعض األسئلة التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما الذي حدث؟
ماذا كان شعورك؟
ماذا كان انطباعك عن مستوى أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟

 .2قم بإعطاء تعليقات حول نقاط القوة والضعف التي الحظتها في لعب األدوار .
 .3صحح أي أخطاء شائعة تمت أثناء العملية.
 .4اطلب من المساعدين توجيه أي أسئلة حول كيفية تطبيق االستراتيجيات التي تعلموها اليوم.

 .7نشاط ختامي
التفكر

15دقيقة

أوراق تعليقات
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
 .1قدّم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفّر فرصة لتوضيح أي مفاهيم أو اإلجابة على أي اسئلة .
 .2التفكر :اعطِ كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة أسمائهم
على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته قي ًمة اليوم بالنسبة لك ،أو ما الشيء الجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟

الصفحة 34من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .3اعرض ملصقين كبيرين(األول تحت مسمى" أكثر األمور قيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب")
واطلب من المشاركين لصق المالحظات عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهما البعض والتعلم منها.
 .4قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من المشاركين االستعداد لها.

الصفحة 35من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الثالث
الوقت ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

المنهجيات

المواد الالزمة

15

مراجعة اليوم الثاني

مناقشة

جدول مواعيد التدريب

90

تقديم إدارة المشكالت

مناقشة

الدليل المرجعي لإلدارة المطورة
للمشكالت

لعب األدوار

الفصل  7:إدارة المشكالت

استراحة

15
110

ممارسة إدارة المشكالت

5

إدارة الضغط نفسي

مناقشة

أوراق عمل إدارة المشكالت

لعب األدوار

مثالي الحاالت" م "و" ن"

الفصل  7:إدارة المشكالت

الغداء

60
65

رابط التدخل

إدارة مشكالتي الخاصة

مناقشة

الفصل  7:إدارة المشكالت

لعب األدوار
استراحة

15
45

إدارة المشكالت الصعبة

15

نشاط ختامي

مناقشة
لعب األدوار

الصفحة 36من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

الملحق د من الدليل المرجعي
لإلدار المطورة للمشكالت،
النسخة الفردية ،مشروع القوى

الفصل  7:إدارة المشكالت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1مراجعة اليوم الثاني
مناقشة

جدول مواعيد التدريب

15دقيقة

لعب األدوار
مراجعة اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في جلسة التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها .
اشرح أن هذا اليوم مخصص لتعلم االستراتيجية الثانية من اإلدارة المطورة للمشكالت وهي" إدارة المشكالت ".

 .2التعريف بإدارة المشكالت
مناقشة

الدليل المرجعي إلدارة المطورة للمشكالت،
النسخة الفردية ،لمشروع القوى

90دقيقة

لعب األدوار

مناقشة األخطاء الشائعة التي يقع بها المساعدون أثناء تطبيق استراتيجة إدارة المشكالت في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
تعليم المساعدين خطوات إدارة المشكالت

.2.1

لعب أدوار :تقديم استراتيجية إدارة المشكالت

( 60دقيقة)

مالحظات المدرب:
يهدف لعب األدوار هذا إلى بيان كيفية تقديم استراتيجية إدارة المشكالت بشكل سيء .ال تخبر المتدربين حول تع ّمدك لعب الدور بشكل سيء .
تتمثل أكثر األخطاء شيوعًا التي يقع فيها المساعدون في تقديم استراتيجية إدارة المشكالت في التحدث بشكل مباشر جدا مع المشارك أو إخباره
بما ينبغي له فعله لحل المشكلة .يتعين توضيح هذا األمر في لعب األدوارمن خالل إقدام المساعد على إخبار المشارك بالحلول بشكل مباشر ً
بدال
من مساعدته على تحديد الحلول بنفسه .
التعليمات:
.1
.2
.3
.4

يتقمص المدرب دور المساعد التابع لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .اطلب من أحد المتدربين التطوع ولعب دور المشارك .
اطلب من المتدربين المراقبين النظر إلى الجدول المشتمل على خطوات إدارة المشكالت الملحق د :نشرات للتوزيع على المشاركين من
الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت ،النسخة الفردية لمشروع القوى ،وكذلك متابعة سلوك المساعد أثناء تطبيق هذه الخطوات مع
المشارك خالل لعب األدوار .
اطلب من" المشارك "تحديد ثالث مشكالت عملية يواجهها حاليًا في حياته .قد يتضمن هذا المشكالت البسيطة أو التردد في اتخاذ القرارات .
إذا لم يشعر المتدرب باالرتياح نحو مشاركة بعض المعلومات الشخصية ،يمكنه اختالق مشكلة ما أو مشاركة مشكلة قد وقعت بالفعل في
الماضي أو مشكلة تتعلق بشخص آخر في محيطه.
مباشرا في خطابك
قم بلعب الدور من خالل تطبيق خطوات إدارة المشكالت مع" المشارك "لكن احرص على القيام باألمر بشكل سيء .كن
ً
ً
فضال عن تضمين خطأين على األقل من األخطاء التالية :
وأخبر المشارك بما ينبغي له القيام به لمعالجة المشكلة،
• تجاوز الخطوة األولى المعنية باإلنصات إلى كل المشكالت ،وابدأ فحسب بالعمل على أول مشكلة ذكرها الشخص
• استخدم تعريفًا فضفاضًا وغامضًا للمشكلة(مثل" مشكالت مالية")
• أظهر للمشارك أنك تمارس إصدار األحكام على الحلول المحتملة التي يعبر عنها
• وجه نصيحة حول الحلول التي ترى أنها جيدة

الصفحة 37من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

•
•
•

نظرا النعدام الموارد
اختر الحل الذي ترى أنه الحل األمثل ُرغم أنه من غير المرجح أن يمتلك الشخص القدرة على تنفيذه ً
ال تقم بتجزئة المهمة إلى خطوات صغيرة
ال تقم بإعداد خطة عمل لمعالجة المشكلة

 .5عند االنتهاء من لعب األدوار ،ناقش ما حدث خاللها .اسأل المتدربين عن األمور التي قام بها المساعد بشكل سيء أو ضعيف المستوى؟
 .6اطلب من المتطوع الذي أدى دور المشارك التفكر في:
•
•
•
•
•

ردود فعله ومشاعره أثناء لعب األدوار
سلوك بعينه صدر عن المساعد وكان له تأثير كبير عليه
إذا ما كان قد شعر بأنه جزء من عملية إدارة المشكلة
ماذا كان شعوره نحو المساعد
إذا ما كان هناك أي شيء كان يُفضل لو فعله المساعد

 .7اطلب من المتدربين المالحظين القيام بالتالي :
•
•
•

مناقشة كيف يحتمل أن يكون شعورهم إذا كانوا في موقف المشارك .
توضيح األمور التي أُديَّت بشكل سيء أثناء لعب األدوار
بيان ما هي األمور التي كانوا ليفعلونها بشكل مختلف إذا كانوا محل المساعد؟

 .8التلخيص من خالل إبراز النقاط المهمة:
•
•
•

.2.2

تمثل المباشرة في توجيه الخطاب أو إعطاء نصيحة للمشارك ،الخطأ األكثر شيوعًا للمساعدين عند تطبيق استراتيجية إدارة
المشكالت
من الطبيعي الشعور بالرغبة في إخبار الشخص بالحلول التي ترى ضرورة اتباعها إلدارة مشكالته ،إال إن هذا ال يمثل أي إفادة
للمشارك ،إذ يفترض به تحديد الحلول بنفسه .
يمكن للمساعدين االستعانة بأسلوب توجيه األسئلة لحث المشاركين على التفكير في الحلول المحتملة لمشكالتهم .يؤدي اتباع هذا
األسلوب إلى تفادي توجيه النصح المباشر لهم .على سبيل المثال :ما الذي كنت لتقترحه على صديق يمر بالمشكلة نفسها؟ هل كان
لينجح هذا الحل معك؟ ما األمور التي جربتها في الماضي؟ ما األمور التي اقترحها عليك اآلخرون عندما أطلعتهم على هذه المشكلة؟

خطوات إدارة المشكالت

( 30دقيقة)

مالحظات المدرب:
قم بإعداد جدول فارغ إلدارة المشكالت على جدول متتالي الصفحات .انظر الملحق ب :نشرات للتوزيع على المشاركين في الدليل المرجعي
لإلدارة المطورة للمشكالت ،النسخة الفردية لمشروع القوى .
 .1راجع الخطوات السبع إلدارة المشكالت وقدم بإيجاز األسباب الجوهرية ألهمية كل خطوة منها :
 .1إعداد قائمة بالمشكالت
قد يشمل ذلك المشكالت التي وردت أثناء التقييم و/أو غيرها من المشكالت .ت ُقسم المشكالت إلى فئتين ،قابلة للحل وغير قابلة للحل.
 .2اختر مشكلة قابلة للحل
احرص في البداية على اختيار مشكلة قابلة للحل وتتسم في الوقت ذاته بأنها أسهل من بقية المشكالت في القائمة ،أي قابلة للحل إال أنها ليست بالغة
أمرا جيدًا ،إذ يتسنى بذلك تقديم الدعم له بشأن إدارتها .
التعقيد .عقب ذلك ،يُعد اختيار أكبر مشكلة في قائمة المشارك ً
 .3حدد المشكلة
حدد اسما للمشكلة .لكي تتمكن من حل مشكلة ما ينبغي لك ً
أوال وصفها بشكل دقيق .قد يبدو األمر واض ًحا إال أنه في الواقع ليس بالوضوح الذي
تعتقده .إلدارة مشكلة ما ،يتعين عليك أن تكون محددًا ودقيقًا ،فال يكفي أن تقول" مشكالت في العمل" ،بل ينبغي أن تقول" مشكالتي مع مديري
هي األمر الذي يعوقني عن تقديم أداء جيد في وظيفيتي ".وفي الوقت ذاته ،ال يفترض أن يكون األمر محددا بدرجة بالغة ("الخالف الذي وقع
اليوم في  9:50صبا ًحا مع مديري") ،فاألمر في هذه الحالة ال يتعدى كونه مشكلة" صغيرة للغاية "ال تسمح باتباع كل الخطوات الالزمة لحلها .
الصفحة 38من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .4الحلول المحتملة
في هذه الخطوة ،شجع المشارك على التفكير في أكبر قدر ممكن من الحلول التي يمكن أن تؤثر في مشكلته .حاول أن ال تقدم للمشارك أي حلول .
أغلب األشخاص يرغبون في توجيه نصح مباشر للمشاركين ،لذا كن على حذر من الوقوع في هذا الخطأ وقاوم هذه الرغبة .تتمثل مهمة المساعد
في تمكين المشارك ،وهو ما ال يمكن تحقيقه عبر تقديم النُصح المباشر .في هذه المرحلة ،ال تعمد إلى تحديد ما إذا كان الحل المطروح نافعًا أم ال .
إذا كان يصعُب على المشاركين التفكير في حلول ،حاول حثهم على ذلك من خالل سؤالهم" ما هي األمور التي أجدت نفعًا في الماضي ؟" "،ما
الذي كانوا ليقترحوه على صديق ما يمر بذات الظروف ،أو ما هو االقتراح العام الذي ربما يقترحونه؟ "
 .5الحلول المجدية
شجع المشارك على اختيار أفضل الحلول .قم بالترجيح بين كل الخيارات من جميع الجوانب ،من حيث المحاسن والمساوئ وفرص النجاح
والفشل .ثم اختر الخيار األفضل لالستمرار ،ربما يعتمد هذا أيضًا على الموارد المتاحة.
 .6ضع خطة
ضع خطة وساعد المشارك في وضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوات(مثل ،وضع الجدول في أوراق عمل الروزنامة الخاصة بالمشارك إذا ما
رغب في استخدامها) .قاوم رغبتك في الشروع في تنفيذ الحل الذي تم اختياره على الفور .ساعد المشارك ً
أوال على التفكير في كيفية البدء :متى
سيحاول تجربة األمر ،تحت أي ظروف ،ما األمر الذي سيلزمه لتنفيذه ،ما األمور التي سيقولها في هذا الشأن ولمن ،كيف سيتصرف نحو ما يقوله
أو يفعله اآلخرون ،إلخ .كلما كانت الخطة واضحة ومحددة المالمح ،زادت فرصة نجاحها .وقد يكون من المفيد أيضًا للمشارك صياغة الخطة
بأكملها في ذهنه ً
أوال(.أي ،اطلب من المشارك تخيل الموقف وتصور الخطة ذهنيًا).
 .7المراجعة
هذا ما سيحدث في الجلسة التالية ،عقب محاولة المشارك تنفيذ خطة العمل الخاصة به .تعمد هذه الخطوة في األساس إلى سؤال المشارك" هل أدى
الحل إلى النتيجة المرغوبة؟ "تُعتبر الخطة ناجحة إذا حققت الهدف المرجو منها و ُحلت المشكلة .ساعد المشارك على تقييم ما إذا كانت المشكلة قد
ُحلت (بشكل كاف) عقب تنفيذ الخطة .إذا كانت اإلجابة باإليجاب يمكنك التوقف عند هذه النقطة والشروع في تناول المشكلة التالية .إذا كانت
اإلجابة بالنفي ،عد إلى الخطوة رقم  2واختر الحل التالي .تذكر ،أغلب المشكالت تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى العديد من الحلول والخطط إلدارتها .
•

ينبغي للمساعدين إدارك أنه ال يمكنهم االستعاضة عن هذه الخطوات ،ما يعني أن الخطوات السبع كافة مهمة للغاية وينبغي اتباعها.

 .2باستخدام مشكلة المشارك الواردة سابقًا في لعب األدوار ،أكمل جدول خطوات إدارة المشكالت الموجود في الجدول متتالي الصفحات مع
المتدربين .
 .3ادعُ المتدربين إلى مشاركة األفكار حول كيفية إتمام كل خطوة من الخطوات .

استراحة

( 15دقيقة)

 .3ممارسة إدارة المشكالت
مناقشة

110دقيقة

لعب األدوار

مثالي الحاالت" ك "و" ل"
نشرة :أسئلة التفكر

التمرن على التفكير في حلول
التمرن على تطبيق استراتيجية إدارة المشكالت النظر في الخطوات مع" المشارك"

.3.1

التفكير في حلول

( 20دقيقة)

التعليمات:

الصفحة 39من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1تقسيم المجموعة إلى فرق يتألف كل فريق من ثالثة إلى خمسة أفراد .
 .2اقرأ المشكلة التالية التي تحتاج إلى طرح حلول لها.
لدى المشارك عدد من الفواتير مستحقة السداد وهو يشعر بأن األمر يستحوذ عليه تما ًما وال يدري كيف يتعامل معها جمي ًعا .لطالما أرجأ
النظر إلى هذه الفواتير لما تسببه له من شعور بالقلق ،إال أنه يعي ضرورة بدء التعامل مع هذه المشكلة.
 .3واآلن ،امنح الفرق خمس دقائق للتفكير في أكبر قدر ممكن من الحلول المحتملة لهذه المشكلة .يمكن أن يقوم أحد أفراد المجموعة بدور
الكاتب ويقوم بتدوين الحلول لعرضها الحقًا .ذكرهم بأنه ال توجد حلول صحيحة وحلول خاطئة .جميع األفكار ُمرحب بها.
صا حول تنوع األفكار مع التركيز على أن جميع األفكار ُمرحب بها في هذه المرحلة حتى وإن لم
 .4استعرض أفكار الفرق ،ووجه تعليقًا خا ً
تكن هي ذاتها األفكار التي ستنجح في نهاية األمر .
.3.2

إدارة المشكالت  -لعب أدوار

( 90دقيقة)

مالحظات للمدرب:
استخدم مثالي الحاالت" ك "و" ل"(نصف المجموعة تأخذ المثال" ك "والنصف اآلخر" ل") .احرص على طبعها وتجهيزها مسبقًا .ربما تفضل
أيضًا كتابة مثال الحالة الخاص بك الذي يعكس األوضاع الشائعة في محيطك المحلي.
التعليمات:
.1
.2
.3
.4

اطلب من المتدربين تقسيم أنفسهم إلى ثنائيات.
اشرح لهم أنهم سيقومون بلعب أدوار لتطبيق استراتيجية إدارة المشكالت ،حيث يؤدي أحدهما دور المساعد التابع لبرنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت بينما يؤدي اآلخر دور المشارك في اإلدارة المطورة للمشكالت .لديهم مدة  30دقيقة للقيام بهذا النشاط ،ثم  10دقائق للتفكر في
األمر .
اعط" المشاركين "مثال الحالة" ك "لقراءته .يحظر عليهم إخبار" المساعد "عن المكتوب في مثال الحالة .
عقب االنتهاء من لعب األدوار ،امنح الثنائيات  10دقائق للتفكر في األمر .اعطهم النشرات :أسئلة تفكر لتوجيه عملية التفكر.
للمشارك :
•
•
•

كيف كان شعورك عند لعب دور المشارك؟
ما األمور التي قام بها المساعد على نحو جيد؟
ما األمور التي ربما كان من الممكن للمساعد أن يحسنها؟

للمساعد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.5
.6
.7
.8

ماذا كان شعورك؟
ماذا كان انطباعك عن مستوى أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟
ما هي األمور التي تعلمتها ،وما هي األمور التي الزال عليك تعلمها؟
ما هي مهارات المساعدة األساسية التي أظهرتها؟

واآلن ،بدل األدوار بحيث يؤدي الشخص اآلخر دور المساعد .
اعطي المشارك مثال الحالة" ل "لقراءته .يحظر عليهم إخبار" المساعد "المكتوب في مثال الحالة.
عقب االنتهاء من لعب األدوار ،امنح الثنائيات  10دقائق للتكفر في األمر مسترشدين بالنشرة.
عُد إلى المجموعة الكبيرة ،تف ّكروا سويًا كفريق في التحديات وطرق التعامل معها .

الصفحة 40من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .4نشاط إدارة الضغط نفسي ( 5دقائق)
التعليمات:
درسون األمر للمرة األولى.
 .1اطلب من المتدربين متطوعًا لقيادة تمرين التنفس ببطء إلنهاء فترة الصباح .اطلب منهم ادّعاء أنهم يُ ّ

استراحة الغداء

( 60دقيقة)

 .5إدارة مشكالتي الخاصة
مناقشة

65دقيقة

لعب أدوار

أوراق عمل إدارة المشكالت
مثالي الحاالت" م "و" ن"

تطبيق استراتيجية إدارة المشكالت على مشكلة شخصية
تعلم استخدام األسئلة لحث المشاركين على التفكير في الحلول المحتملة إلدارة مشكالتهم

.5.1

إدارة المشكالت :التطبيق الفردي

( 20دقيقة)

مالحظات للمدرب:
سيحاول المساعدون استخدام استراتيجية إدارة المشكالت بأنفسهم على مدار األيام القليلة القادمة حتى يتسنى لهم تصور كيف يبدو شعور استخدام
االستراتيحية .
التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أخبر المتدربين بأنهم سيحاولون اآلن استخدام استراتيجية إدارة المشكالت لمشكالتهم الخاصة.
اعط كل واحد منهم ورقة عمل الستراتيجية إدارة المشكالت.
اطلب من المتدربين التفكير في مشاكل عملية حالية يمرون بها وتقسيمها إلى مشكالت قابلة للحل وأخرى غير قابلة للحل.
امنحهم دقيقتين لتحديد المشكلة التي ربما يتمكنون من العمل على حلها على مدار األيام القليلة المقبلة مع توصيفها بدقة بأكبر قدر ممكن .قدم
أفكارا حول كيفية وصف مشكالتهم بالمزيد من الدقة(على سبيل المثال ،ما الهدف من حل هذه المشكلة ،ما الذي سوف يتغير إذا ُحلت
لهم
ً
هذه المشكلة ،هل هناك جانب بسيط من هذه المشكلة يمكنك البدء بحله كخطوة أولى).
امنحهم  10دقائق للتفكير في أكبر قدر ممكن من الحلول الممكنة إلدارة هذه المشكلة .إذا شعر المساعدون باالرتياح ،يمكنهم مشاركة
مشكلتهم مع المجموعة بأكملها أو المدرب أو األفراد المحيطين ومناقشة الحلول الممكنة.
امنحهم دقيقتين لتحديد الحل أو الحلول األكثر نفعًا.
امنحهم خمس دقائق لتحديد الخطوة األولى التي يمكنهم القيام بها لتنفيذ هذا الحل(أمر ربما يمكنهم القيام به خالل اليوم أو اليومين المقبلين).
ً
طويال) .
اطلب من المتطوعين مشاركة مشكلتهم وخطة العمل (حاول تجنبيهم مشاركة إجاباتهم على كل الخطوات ،فسيتسغرق هذا وقتًا
يمكن لآلخرين طرح اقتراحات حول كيفية تحديد مشكلتهم أو خطة العمل أكثر.
أخبر المتدربين أنه على مدار األيام القليلة المقبلة سيطلب منهم إكمال خطة العمل الخاصة بهم إلدارة المشكالت .في كل مرة تلتقي بهم
يجري استعراض األمور التي قاموا بها وتحديد الخطوات التالية من خطة العمل الخاصة بهم .

.5.2

لعب أدوار التفكير في حلول

( 45دقيقة)

التعليمات:
 .1اطلب من المتدربين تقسيم أنفسهم إلى ثنائيات مع شخص جديد لم يسبق وكونوا معه ثنائيات .
 .2اشرح لهم مرة أخرة أنهم سيلعبون األدوار بنفس الطريقة السابقة ،حيث يؤدي أحدهما دور المساعد واآلخر دور المشارك باستخدام مثال
الحالة .عقب التفكير لوقت قصير ،يبدل الثنائي األدوار ويكرر اإلجراء مع مثال لحالة أخرى .

الصفحة 41من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .3اعطِ الثنائيات مثال الحالة" م "واطلب منهم قراءته سويًا .ثم يشرعوا في لعب أدوار الخطوة  4من استراتيجية إدارة المشكالت :التفكير في
حلول .لديهم  10دقائق للقيام باألمر .
مالحظة :يتمثل دور المشارك في أن يعاني من صعوبة في إيجاد أفكار(عدم إبداء أي أسباب أو قول" ال أعلم") ،بينما يتمثل دور المساعد في
استخدام األسئلة لمساعدة المشارك على التفكير في أفكار بدون توجيه أي نصح مباشر.
 .4لديهم دقيقتين عقب ذلك للتفكر في لعب األدوار ،في إطار ثنائياتهم .
 .5بدل األدوار وكرر اإلجراء بحيث يؤدي الشخص اآلخر دور المساعد مع استخدام مثال الحالة" ن ".
 .6ناقش لعب األدوار مع المجموعة الكبيرة لمدة  15دقيقة على األقل .
 .7ناقش على وجه التحديد كيف ساعدت األسئلة على حث المشاركين على التفكير في أفكار بينما لم يتمكنوا من ذلك في السابق .اطلب من
المساعدين التفكير في المزيد من األسئلة إلضافتها إلى القائمة.
 .8فكر في تطبيق لعب األدوار هذه في جلسات اإلدارة المطورة للمشكالت باالستعانة بمشاركين فعليين.
على سبيل المثال:
 .iيمكن أن يساعد هذا النوع من األسئلة المشاركين الذين لديهم صعوبة في التفكير في حلولهم الخاصة.
 .iiيمكن أن يعين استخدام هذه األسئلة المساعدين في تجنب نقل قيمهم الشخصية إلى مشاركيهم .
 .iiiقد يرى بعض المشاركين أن توجيه األسئلة أمر محبط ،فهم يرغبون حقًا في أن يقدم لهم المساعد إجابة محددة .ناقش كيف يمكن
للمساعدين إدارة مثل هذه المواقف

استراحة

( 15دقيقة)

 .6إدارة المشكالت الصعبة
مناقشة/

45دقيقة

لعب أدوار

ورقة عمل إدارة المشكالت على جدول متتالي
الصفحات
مثال الحالة" س"

التمرن على إدارة المشكالت مع مثال على حالة صعبة

.6.1

نشاط جماعي إلدارة المشكالت ) 45دقيقة)

مالحظات للمدرب:
جهز نسخة فارغة من ورقة عمل إدارة المشكالت على جدول متتالي الصفحات .تعرف على دراسة الحالة" س "قبل بدء النشاط .سوف تجد في
مثال الحالة هذا أن المشكالت المحددة للمشارك هي مشكالت عاطفية .ذًكر المتدربين قبل بدء المناقشة أن استراتيجية إدارة المشكالت تُعد مثالية
للتعامل مع المشكالت العملية .
التعليمات :
 .1اعرض ورقة عمل إدارة المشكالت على الجدول متتالي الصفحات وبين أنكم ستقومون بكل األعمال سويًا إلكمال ورقة العمل الحالية
والمعنية بتلك الحالة التي تتسم بمستوى أعلى من الصعوبة .
 .2اطلب متطوعًا لقراءة الحالة الصعبة بصوت عال (مثال الحالة" س").
 .3ذَ ّكر المتدربين بأن إدارة المشكالت تتناسب بصورة أكبر مع المشكالت العملية .اسألهم إذا ما كانوا يعتقدون أنه على المساعد االستمرار في
استخدام هذه االستراتيجية(حيث إن المشكالت المحددة هي مشكالت عاطفية بشكل أساسي) أو أن يطلب من المشارك تحديد مشكلة عملية؟
ال يوجد قرار صحيح ،إال أنه في حالة االستمرار في المشكلة العاطفية فعلى المساعد أن يدرك أنه عند مناقشة الحلول المحتملة قد يحتاج إلى
استخدام استراتيجات أخرى من برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت قد ال يكون تم تدريسها بعد .ينبغي للمساعدين الحرص على تدريس
االستراتيجيات وفقًا للترتيب المخطط لها في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .
الصفحة 42من 113
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 .4ابدء العمل مع المتدربين وفقًا لخطوات استراتيجية إدارة المشكالت .
ذَ ّكر المتدربين بضرورة تحديد المشكلة وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة بحيث يسهل إدارتها .على سبيل المثال ،ربما تمثل مشكلة تحسين الحالة
المزاجية مشكلة كبيرة للغاية على أن يتم تناولها .إال أنه يمكن تقسيمها إلى أجزاء صغيرة من خالل العديد من الطرق  -مثل ،التفكير في
مشكالت عملية محددة تنتج عن المزاج الحزين مثل عدم القدرة على النهوض من على السرير كل يوم أو صعوبة اتخاذ قرار ما أو أداء
مهمة ما.

الصفحة 43من 113
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 .7نشاط ختامي
التفكر

15دقيقة

أوراق مالحظات
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

قدّم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفّر فرصة لتوضيح أي مفاهيم أو إجابة على أي اسئلة .
التفكر :اعط كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة أسمائهم
على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته قي ًمة اليوم بالنسبة لك ،أو ما الشيء الجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟
اعرض ملصقين كبيرين (األول تحت مسمى" أكثر األمور قيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب")
واطلب من المشاركين لصق المالحظات عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهما البعض والتعلم منها.
قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من المشاركين االستعداد لها.

الصفحة 44من 113
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اليوم الرابع
الوقت
ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

المنهجيات

المواد الالزمة

15

مراجعة اليوم الثالث

مناقشة

جدول مواعيد التدريب

45

استعراض إدارة
مشكالتي الخاصة

مناقشة

110

تقديم استراتيجية
"االنطالق واالستمرار "

رابط التدخل

الفصل  7:إدارة المشكالت

لعب أدوار
مناقشة
لعب أدوار

الدليل المرجعي لإلدارة المطورة،النسخة
الفردية ،مشروع القوى الملحق هـ :نشرات
للتوزيع على المشاركين .استراتيجية
"االنطالق واالستمرار ":دائرة الخمول.

الفصل  8:االنطالق
واالستمرار

استراحة

15
ممارسة االنطالق
واالستمرار

60

لعب أدوار

نشرة :أسئلة التفكر للنشاط  4.1.تقديم
"االنطالق واالستمرار(:اليوم الرابع)

الفصل  8:االنطالق
واالستمرار

مثالي الحاالت" ع" "،ف".
الغداء

45
60

استراتيجيتي الخاصة
باالنطالق واالستمرار

5

إدارة الضغط نفسي

مناقشة
لعب أدوار

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد
الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة
المطورة للمشكالت

الفصل  8:االنطالق
واالستمرار

تمرين
استراحة

15
60

تحديات استخدام مهارات
المساعدة األساسية

15

نشاط ختامي

مناقشة
لعب أدوار

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد
الملحق د :المواد المساعدة للمدرب :نشرة :
أسئلة للعمل الجماعي في النشاط7.
أوراق مالحظات
ملصقات

 .1مراجعة اليوم الثالث
مناقشة

15دقيقة

الصفحة 45من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

جدول مواعيد التدريب

الفصل  3:مهارات
المساعدة األساسية

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

مراجعة اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على ما سيأتي به اليوم .وقد ُم ِن َح المتدربون الجدول الزمني للتدريب في اليوم
األول .
ضح أنهم سيبدأون تدريب اليوم بمراجعة التقدم الذي أحرزوه في خطط العمل الشخصية إلدارة المشكالت .ثم يناقشون مدى تأثير ال َمحِ ن
َو ِ
على نشاط الشخص ،وكيف يمكن أن تؤدي إلى دائرة خمول .وسيكون باقي تدريب اليوم على االستراتيجية التالية لإلدارة المطورة
للمشكالت" :االنطالق واالستمرار ".

 .2استعراض إدارة مشكالتي الخاصة
مناقشة

45دقيقة

لعب أدوار
إظهار كيفية استعراض التقدم الذي أحرزه المشارك في خطة العمل الخاصة به .

التعليمات
 .1ادع أحد المتطوعين الذي حاول تنفيذ جزء من خطة العمل التي قام بإنجازها في مثاله الشخصي الخاص بورقة عمل" إدارة المشكالت "في
يوم التدريب الثالث ،إلى لعب األدوار معك .
ضح كيفية إكمال الخطوة السابعة من إدارة المشكالت :مراجعة .وذَكِر
و
".
المشارك
"
دور
المتطوع
 .2ستلعب أنت دور" المساعد "وسيلعب
َ ِ
المتدربين بأن ذلك يحدث في بداية الجلسة الثالثة والرابعة من تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت .
ضح التالي:
 .3أثناء لعب األدوار َو ِ
• كيفية التصدي للتحديات أو العقبات التي تواجه" المشارك "عند محاولة تنفيذ خطة العمل الخاصة به أو بها.
• كيفية مساعدة" المشارك "على تعديل خطة العمل الخاصة به في ضوء نتائج ما جربه حتى اآلن  -مثل مراجعة قائمة الحلول
واإلضافة إلى هذا القائمة واختيار الحلول المفيدة ووضع خطة عمل ُمحدَّثة.
 .4ناقش في المجموعة الكبيرة ما حدث في لعب األدوار .
 .5أجب على أي أسئلة يطرحها المتدربون بشأن مراجعة إدارة المشكالت مع المشاركين .استخدم لعب األدوار كوسيلة لتوضيح الحلول
المحتملة للمشكالت التي تُثار أو تجربتها .
 .6اطلب من المتدربين تحديد مهارات المساعدة األساسية التي تم توضيحها في لعب األدوار.

 .3تقديم استراتيجية" االنطالق واالستمرار "
مناقشة

60دقيقة

الصفحة 46من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

الملحق هـ الخاص بالدليل المرجعي
لإلدارة المطورة للمشكالت ،النسخة
الفردية لمشروع القوى :نشرات
للتوزيع على المشاركين .استراتيجية
"االنطالق واالستمرار ":دائرة
الخمول .

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

استكشاف كيفية تأثير المِ َحن في نشاط الشخص .
تقديم دائرة الخمول واستراتيجية االنطالق واالستمرار ".

.3.1

الم َحن في نشاط
تأثير ِ

الشخص( 30دقيقة)

التعليمات:
 .1اقرأ مثال الحالة التالي عن االكتئاب
عباس شاب يبلغ من العمر  20عا ًما ذهب إلى الطبيب في مركز الرعاية الصحية األولية بسبب فقدان وزنه المفاجئ في اآلونة األخيرة .طلب
الطبيب منه الذهاب إلى "مساعد" تابع لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت؛ إذ يعتقد أن فقدان وزنه يتعلق بمشكالت عاطفية تحدَّث عنها .كان
ً
خجوال للغاية ومترددًا تما ًما بشأن التحدث إليك.
عباس
مبكرا عن إيمانه بأن عليه "التغلب على" مشكالته .ولكن كل ما
وبالرغم من أنه يُقر ببعض الصعوبات العاطفية التي تواجهه ،إال أنه أعرب
ً
جربه من تدخين مع أصدقائه أو تجاهله لمشكالته لم يُجد نف ًعا.
َّ
وقال أن أثناء السنة األخيرة من دراسته منذ حوالي سنة ونصف ،توفيت والدته أثناء المخاض .فهو االبن األكبر من ستة أطفال ،وكان عليه أن
يكون مقدم الرعاية الرئيس في المنزل في حين يقوم والده بعمل إضافي.
وعندما تحدث عن والدته ،أدمعت عيناه ولكن حاول جاهدًا إخفاء ذلك .تحدث بحرارة شديدة عن والدته وكيف أنه يفتقدها .وبعد وفاتها ،تحدث عن
كثيرا من الوقت في دعم والده ومحاولة المذاكرة من أجل
شعوره بالحزن الشديد وعدم الرغبة في الخروج أو رؤية اآلخرين .كما أنه قضى ً
اجتياز اختباراته النهائية.
الحظ عباس أن مزاجه لم يتحسن خالل الستة أشهر األخيرة .وكان يشعر باإلحباط معظم األيام وال يرغب في فعل شيء ،رغم أنه ذَك ََر أنه أجبر
نفسه على القيام بالواجبات المنزلية لرعاية أشقائه ،مثل شراء األطعمة والطهي .ولكنه فعل القليل من أجل العناية بنفسه ،مثل االستحمام أو غسل
مالبسه .كان يحب لعب كرة القدم مع أصدقائه ،ولكن توقف عن ذلك منذ حوالي خمسة أشهر .وأضاف أنه أحب اللعب ويفتقده ً
فعال ولكن لن
نادرا ما كان يرى أصدقائه حاليا.
يُضايق نفسه بعد اآلن .كما أنه ً
نجارا وبدأ تدريبًا منذ عام ،ولكنه ُ
ط ِردَ لمواصلة مجيئه المتأخر للعمل وبطئه فيه .وقال إنه ال يهتم اآلن بمتابعة أي
لقد خطط عباس ألن يُصبح
ً
عمل آخر .وفي اآلونة األخيرة فقد شهيته حتى خسر  5كجم من وزنه خالل الشهر الماضي -وكان يشعر بالتعب طيلة الوقت .وأوضح أنه يشعر
باليأس حيال وضعه .سألته بعض األسئلة بشأن االنتحار وقررت أنه ليس في خطر.
 .2ادع المتدربين لمناقشة دراسة الحالة المتعلقة باالكتئاب باستخدام األسئلة اإلرشادية التالية :
• ما عواقب هذه األعراض لهذا المشارك؟
• فَكِر في األوقات التي شعر فيها المتدربون أو غيرهم بمشاعر مماثلة .إذا شعر المتدربون بالراحة ،ادعهم لمشاركة ما شعروا به،
وما فعلوه إلدارة هذه المشاعر وما إلى ذلك.
• ما الذي يمكن أن يحدث إذا استمر المشارك في االنسحاب من األنشطة الممتعة؟ كيف سيؤثر هذا على مشاعره؟
 .3أبرز أنه إذا لم يشارك في األنشطة التي يستمتع بها فمن المحتمل أن يؤثر ذلك فيه بشكل سلبي .كما أن عدم قدرة الشخص على إنجاز
األعمال أو المهام سيؤثر في تقدير الذات والشعور باإلنجاز والقيمة .
.3.2

دائرة الخمول واستراتيجية" االنطالق واالستمرار

"( 20دقيقة)

التعليمات:
 .1ارسم دائرة الخمول على جدول متتالي الصفحات أو اطلب من المتدربين النظر إلى الدائرة الموجودة في الملحق هـ بالدليل المرجعي لإلدارة
المطورة للمشكالت :نشرات للتوزيع على المشاركين.
 .2قَدِم دائرة الخمول ،وراجع خطوات استراتيجية" االنطالق واالستمرار "مع شرح األساس المنطقي لكل خطوة.
•

 -1تحديد األنواع المختلفة لألنشطة .استكشف األنشطة والمهام أو األعمال الممتعة .وأكد على أهمية كال النوعين من األنشطة (أي
تشجيع المشاعر الطيبة في السابق والشعور بالسيادة أو اإلنجاز في الالحق) .راجع الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت
لالطالع على أمثلة عن أنواع مختلفة من األنشطة.

الصفحة 47من 113
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•
•
•
•
•

.3.3

 -2اختيار نشاط و/أو مهمة واحدة ممتعة .أكد على أنه ال ينبغي للمساعدين اختيار أي نشاط عشوائي للمشاركينً .
وبدال عن ذلك،
يمكنهم سؤال المشارك عما كان يفعله سابقًا ولم يعد يفعله ،أو ما يُريد البدء في القيام به من جديد ،أو ما الشيء الجديد الذي طالما
ِب/فَك ََر في أن عليه القيام به اآلن؟
َرغ َ
 -3تقسيم النشاط المختار إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية لإلدارة .عندما يكون الشخص مكتئبًا ،فيمكن أن تبدو األنشطة والمهام
كبيرة وصعبة للغاية.
 -4مساعدة المشارك على تحديد مواعيد المهام واألنشطة لمساعدته على تذكر إكمالهم (على سبيل المثال ،إضافة رسائل تذكير
على هاتفه وكتابة المهام بجدول زمني ،وما إلى ذلك) .استخدم الجدول الزمني لألنشطة الوارد في الملحق د :نشرات للتوزيع على
المشاركين في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت ،النسخة الفردية لشمروع القوى.

لعب دور :عرض توضيحي

( 30دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

اطلب من أحد المتدربين التطوع ألن يكون هو المشارك عندما تكون أنت المساعد للعب دور تقديم" االنطالق واالستمرار ".استخدم حالة
عباس المذكورة أعاله .وال تستغرق سوى  15دقيقة كحد أقصى في لعب األدوار ،واستغل الـ 15دقيقة التالية في التفكر في لعب األدوار .
اسأل المتدربين ما الذي الحظوه وكيف واجه المساعد التحديات مع هذا المشارك؟
اطلب من المتدربين تحديد مهارات المساعدة األساسية التي أظهرها" المساعد".
راجع النقاط الرئيسة بشأن" االنطالق واالستمرار "وكيف تم إظهارها في لعب األدوار.

استراحة

( 15دقيقة)

 .4التمرن على" االنطالق واالستمرار"
لعب األدوار

الملحق د .5.نشرات :أسئلة للتفكر في النشاط
( 4.1.اليوم الرابع) تقديم" االنطالق واالستمرار

60دقيقة

مثالي الحاالت" ع" "،ف ".
التمرن على تقديم" االنطالق واالستمرار "مع المشاركين .

.4.1

تقديم استراتيجية" االنطالق واالستمرار

"( 60دقيقة)

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

اطلب من المتدربين تشكيل ثنائيات.
اشرح لهم أنهم سيقومون بلعب أدوارا لتقديم استراتيجية" االنطالق واالستمرار" ،حيث يؤدي أحدهما دور المساعد التابع لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت بينما يؤدي اآلخر دور المشارك في اإلدارة المطورة للمشكالت .لديهم مدة  20دقيقة للقيام بهذا النشاط ،ثم  10دقائق
للتفكر في األمر .
قم بإعطاء" المشاركين "مثال الحالة" ع "لقراءته .يحظر عليهم إخبار" المساعد "المكتوب في مثال الحالة .
بعد لعب األدوار ،أعط االثنين  10دقائق للتفكر .اعطهم النشرات :أسئلة تفكر لتوجيه العملية:
بالنسبة للمشارك:
•
•
•

ما الشعور الذي انتابك بوصفك مشارك؟
ما الذي فعله المساعد بشكل جيد؟
ما الذي يمكن للمساعد تحسينه؟
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بالنسبة للمساعد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.5
.6
.7
.8

ماذا كان شعورك؟
ما انطباعك عن كيفية أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟
ما هي األمور التي تعلمتها ،وما هي األمور التي ما زال عليك تعلمها؟
ما هي مهارات المساعدة األساسية التي أظهرتها؟

واآلن ،بدل األدوار بحيث يؤدي الشخص اآلخر دور المساعد.
اعطِ المشارك مثال الحالة" ف "لقراءته .يحظر عليهم إخبار" المساعد "المكتوب في مثال الحالة.
عقب االنتهاء من لعب األدوار ،امنح الثنائيات  10دقائق للتف ُكر في األمر مسترشدين بالنشرة.
عُد إلى المجموعة األكبر وفَكِروا سويًا كمجموعة في أي تحديات وطرق للتعامل معها .

استراحة الغداء

( 45دقيقة)

 .5استراتيجية الالنطالق واالستمرار الخاصة بي
مناقشة

60دقيقة

التفكر

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد
الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة
للمشكالت ،النسخة الفردية لمشروع القوى

التمرن على تقسيم نشاط إلى خطوات صغيرة .
تطبيق استراتيجية "االنطالق واالستمرار" على األنشطة الشخصية.

.5.1

تقسم نشاط إلى خطوات صغيرة

( 15دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قَسِم المجموعة إلى مجموعات صغير ال يتعدى عدد المتدربين في كل منها أربعة .يتعين على كل مجموعة االنتقال إلى زاوية من زوايا
الغرفة .وأعط كل مجموعة جدول متتال الصفحات وأقالم تحديد .
ضح للمتدربين أن أصعب جزء من استراتيجية" االنطالق واالستمرار "هو تقسيم النشاط إلى خطوات صغيرة قابلة لإلدارة .ولذلك
َو ِ
سيتدرب الجميع على ممارسة ذلك.
سيكون أمام كل مجموعة خمس دقائق للتفكير في أكبر عدد من الخطوات لتطبيق استراتيجية" االنطالق واالستمرار ".
صغر كل
اطلب منهم التفكير في جميع األشياء التي احتاجوا فعلها ليتمكنوا من حضور التدريب ووكتابتها بالترتيب أيضًا .وال يهم مدى ِ
خطوة .فكلما كانت صغيرة ،كانت أفضل .يتمثل الهدف في أن تكون المجموعة ذات أكبر عدد من الخطوات .
اسمح لكل مجموعة بخمس دقائق لفعل ذلك ،ثم اطلب منهم تقديم خطواتهم .أعلن عن المجموعة التي قدَّمت أكبر عدد من الخطوات.
الملخص:
تخيّل أنك كنت تشعر باالكتئاب الشديد وواجهت صعوبة في البدء في الصباح .فما الذي يس ُهل عليك فعله :المجيء للتدريب اليوم أم مجرد
القيام بالخطوة األولى الواردة في قائمتك فقط؟ بالطبع القيام بالخطوة األولى فقط هو األسهل .اآلن اليعني ذلك بالضرورة أنك تم َّكنت من
سن للقيام بشيء ما .وبعد ذلك ،عندما تشعر بقليل من التحسن ،يمكنك أن تُقرر بأن بإمكانك القيام
المجيء للتدريب ،ولكن قد تشعر بتح ُ
قادرا على المجيء للتدريب .ولكن في حالة عدم استطاعتك تقسيم هذه المهمة
بالخطوة الثانية أو الثالثة ،وفي نهاية األسبوع ،يمكن أن تكون ً
إلى خطوات صغيرة ،فقد ال تتمكن من حضور التدريب ،ألن ذلك بدا صعبًا للغاية.
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.5.2

االنطالق واالستمرار :تطبيق فردي

( 45دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ضح أن المتدربين سيستخدمون اآلن استراتيجية" االنطالق واالستمرار "بأنفسهم حتى يمكنهم تخيل طبيعة أن يكون مشاركا.
َو ِ
سيُكمل المشاركون استراتيجية" االنطالق واالستمرار "على مشكالتهم الخاصة.
اعط الجميع ورقة واطلب منهم التفكير في األنشطة الممتعة التي اعتادوا القيام بها أو التي لم يعودوا يفعلونها أو التي يودون البدء في
ممارستها (خالل دقيقتين)
اطلب من المتدربين التفكير في األعمال أو المهام التي يتعين عليهم القيام بها ولكن لم يتمكنوا من أدائها أو أجلوها(خالل دقيقتين).
اسمح لهم بدقيقتين لتحديد نشاط ممتع واحد ومهمة واحدة يمكنهم البدء بفعلها .وش َِجعهم على اختيار األنشطة التي يمكنهم القيام بها على مدار
اليوم أو اليوميين التاليين.
اسمح لهم بعشر دقائق للتفكير في أكبر عدد من الخطوات الممكنة الستكمال النشاط الممتع.
اسمح لهم بعشر دقائق للتفكير في أكبر عدد من الخطوات الممكنة الستكمال المهمة/العمل.
اسمح لهم بخمس دقائق للتخطيط لمتى سيصبحون قادرين على استكمال الخطوة األولى على األقل لكل من خطط العمل .
إذا كان المتدربون يشعرون باالرتياح ،اطلب منهم مشاركة خطط العمل ألنشطتهم المختارة.
أخبر المتدربين أنه على مدار األيام القليلة المقبلة ،سوف يُطلب منهم إكمال خطة عمل استراتيجية" االنطالق واالستمرار "الخاصة بهم،
وأنك سوف تستعرض الخطط معهم خالل أيام التدريب المقبلة .

 .6نشاط إدارة الضغط نفسي ( 5دقائق)
التعليمات:
درسون األمر
 .11اطلب من المتدربين متطوعًا لقيادة تمرين التنفس ببطء إلنهاء فترة الصباح(إذا اتسع الوقت لذلك) .اطلب منهم ادّعاء أنهم يُ ّ
للمرة األولى.

استراحة

( 15دقيقة)

 .7تحديات استخدام مهارات المساعدة األساسية
لعب األدوار

60دقيقة

مناقشة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد
الملحق د :المواد المساعدة للمدرب :نشرة :
أسئلة للعمل الجماعي في النشاط7.

يتمثل الهدف من هذا النشاط في استكشاف التحديات التي قد تنشأ عند استخدام مهارات المساعدة األساسية

التعليمات:
 .1قَدِم النشاط بقول:
كبيرا .وفي
اآلن ،قد مارستم استخدام مهارات المساعدة األساسية في لعب األدوار ،وربما قد وجدتم أن بعض المشاركين كانوا يمثلون تحديًا ً
هذه الحاالت ،قد تجدون من الصعب إظهار مهارات المساعدة األساسية الخاصة بكم .وسوف نستكشف بعضًا من هذه الصعوبات اآلن.
 .2قَسِم المتدربين إلى مجموعات من أربع أفراد.
 .3اعط كل مجموعة أحد الموضوعات التالية لمناقشتها .وسيكون أمامهم  15دقيقة لتبادل األفكار وكتابتها في جدول متتالي الصفحات لعرضها
فيما بعد.
صعبوا عليك استخدام مهارات المساعدة األساسية معهم؟ فكر في لعب
 oما أنواع المشاركين (أو سلوكيات المشاركين) الذين قد يُ َّ
األدوار وأمثلة أخرى من واقع الحياة
صعب عليك استخدام مهارات المساعدة األساسية؟ فكر في حالتك المزاجية وعوامل الضغط في
 oما أنواع المواقف التي قد ت ُ َّ
منظمتك أو حياتك الشخصية
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 oما أنواع المشاركين الذين قد يحثونك على االستخدام المفرط لمهارات المساعدة األساسية ،بحيث تتداخل مع قدرتك على إكمال
برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت مع مشاركك (أي الفشل في تشجيع المشارك على القيام بالتمرن المنزلي ،أو تقديم المشورة
الداعمة خالل الجلسة بأكملها ً
بدال عن إكمال محتوى برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت)؟
 oما الذي يمكنك فعله لمنع نفسك من إظهار مهارات المساعدة األساسية بصورة ضئيلة أو بشكل مبالغ فيه؟
 .4بعد مرور  15دقيقة المخصصة ،اعطِ المجموعات دقيقتين لتحديد األفكار في الجدول التي أثارت معظم النقاش .قد يكون ذلك بسبب أن
النقطة وافق عليها معظم المشاركين أو أخذت معظم النقاش ،أو أنهم يُريدون تعليقات من المدرب بشأن الفكرة أو ما إلى ذلك.
 .5عُد إلى المجموعة الكبيرة .وسيكون لدى شخص واحد من كل مجموعة خمس دقائق لمشاركة النقاط المحددة فقط (انظر النقاط المهمة
المذكورة أعاله)
 .6اقض معظم الوقت في مناقشة أفكار كل مجموعة.
تأكد من تناول المعلومات الرئيسية التالية:
•
•
•
•

َ
ط ِبع صعوبات إظهار مهارات المساعدة األساسية في أوقات مختلفة.
التمس اإلشراف (من المشرف أو األقران) عندما تواجه تحديات عند استخدام مهارات المساعدة األساسية .
عيَّن حدود ثابتة مع المشاركين(على سبيل المثال ،عدم رؤيتهم بعد ساعات العمل أو في عطالت نهاية األسبوع)
فَ َّكر في المشارك بطريقة مختلفة لتشجيعك على الشعور بمزيد من التعاطف تجاهه(أي تخيله ً
مثال جدة أو أم لشخص ما)

 .8نشاط ختامي
التفكر

15دقيقة

أوراق مالحظات
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

قدم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفّر فرصة لتوضيح أي مفاهيم أو اإلجابة على أي اسئلة .
التفكر :اعط كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة أسمائهم
على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته اليوم قي ًمة بالنسبة لك ،أو ما الشيء الجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟
اعرض ملصقين كبيرين(األول تحت مسمى" أكثر األمورقيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب") واطلب
من المشاركين لصق المالحظات عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهما البعض والتعلم منها.
قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من المشاركين االستعداد لها.
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اليوم الخامس
الوقت
ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

المنهجيات

المواد الالزمة

15

مراجعة اليوم الرابع

مناقشة

جدول مواعيد التدريب

60

مراجعة إدارة مشكالتي
الخاصة واستراتيجيتي
الخاصة باالنطالق واالستمرار

مناقشة

الفصل  7:إدارة المشكالت

لعب األدوار

الفصل  8:االنطالق
واالستمرار
استراحة

20
20

إدارة المشاركين الذين ترادوهم
أفكار و/أو نوايا انتحارية

مناقشة

70

تقديم تعزيز الدعم االجتماعي

مناقشة

5

إدارة الضغط نفسي

لعب األدوار

لعب األدوار

الملحق د من الدليل المرجعي
لإلدارة المطورة للمشكالت.
الملحق د .المواد المساعدة
للمدرب .النشرات :جدول أسباب
المشجعة للعيش وأسباب إنهاء
الحياة
ورقة عمل الجدول الزمني
لألنشطة في الدليل المرجعي
لإلدارة المطورة للمشكالت .
الملحق هـ :نشرات المشاركين

الفصل  9:تعزيز الدعم
االجتماعي

تمرين
الغداء

60
80

رابط التدخل

تقديم تعزيز الدعم االجتماعي

مناقشة
لعب األدوار

أمثلة الحالة" ص " و "ق"
و"ر".

الفصل  9:تعزيز الدعم
االجتماعي

استراحة

20
90

الصعوبات المتعلقة بتعزيز
الدعم االجتماعي

15

نشاط ختامي
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االجتماعي

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1مراجعة اليوم الرابع
مناقشة

15دقيقة

جدول مواعيد التدريب

لعب األدوار
استعراض اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها .
ضح أنهم سيبدأون اليوم بمراجعة التقدم الذي أحرزوه في إدارة المشكالت وخطط العمل المتعلقة باستراتيجية" االنطالق واالستمرار ".
َو ِ
وسوف يتم تقديم االستراتيجية األخيرة لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت ،وهي" تعزيز الدعم االجتماعي ".

 .2مراجعة إدارة مشكالتي الخاصة واستراتيجية االنطالق واالستمرار الخاصة بهم
مناقشة
لعب األدوار
توضيح

60دقيقة

مراجعة إدارة المشكالت الخاصة بالمتدربين وخطط العمل الخاصة باستراتيجية" االنطالق واالستمرار".

.2.1

مراجعة إدارة المشكالت

( 30دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

ادع متطوعا جديدا حاول تنفيذ جزء من خطة العمل الخاصة به إلدارة المشكالت خالل اليومين الماضيين .
ادع متطوعا آخر ليؤدي دور المساعد وأكمل الخطوة السابعة من إدارة المشكالت .
يجلس المدرب خلف المتدرب الذي يمثل دور المساعد لتقديم أي توجيه دقيق إذا احتاج" المساعد "لذلك .
ناقش في المجموعة الكبيرة ما حدَّث في لعب األدوار.
أجب على أي أسئلة يطرحها المتدربون بشأن مراجعة إدارة المشكالت مع المشاركين .احرص على لعب األدوار كوسيلة لتوضيح الحلول
المحتملة للمشكالت التي تُثار أو تجربتها.
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.2.2

مراجعة استراتيجية" االنطالق

واالستمرار"( 30دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

ادع متطوعا جديدا حاول تنفيذ جزء من خطة العمل الخاصة به لالنطالق واالستمرار أثناء الليل ليؤدي دور المشارك في برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت.
ادع متدربا متطوعًا للعب دور المساعد في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .راجع خطة عمل المشارك الخاصة باالنطالق واالستمرار .
أخبر" المساعد "أنه سيتبع مبادئ مماثلة عند مراجعة إدارة المشكالت.
يجلس المدرب خلف المساعد مباشرة ً ويُعطيه توجي ًها دقيقًا إذا لزم األمر .
استخدم األسئلة التالية للتفكر في لعب األدوار:
ما الذي حدث خالل لعب األدوار؟
•
•

استراحة

تحقق من التعليمات لمراجعة الممارسة المنزلية الستراتيجية" االنطالق واالستمرار "في دليل التدخل
أجب على أي أسئلة يطرحها المساعدون بشأن مراجعة" االنطالق واالستمرار "مع المشاركين ".وتأكد من استخدام لعب األدوار
كوسيلة لتوضيح الحلول المحتملة للمشكالت التي تُثار أو تجربتها.
( 20دقيقة)

 .3إدارة المشاركين الذين تراودهم أفكار و/أو نوايا انتحارية
لعب األدوار

20دقيقة

مناقشة

الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة
للمشكالت
الملحق د .المواد المساعدة للمدرب .1.النشرات :
جدول أسباب العيش وأسباب إنهاء الحياة

تطبيق استخدام المقابلة التحفيزية مع المشاركين الذين تراودهم أفكار أو نوايا انتحارية .

التعليمات:
 .1أخبر المتدربين أنه :
قد تكون هناك أوقات تراود فيها أحد المشاركين أفكارا انتحارية .وقد يود لو أنه يغط في النوم وال يستيقظ أبدًا أو أن تُزهَق حياته .ويمكن أال
يذكر لك ذلك؛ لشعوره بالخجل من هذه األفكار ألسباب متعددة .ولكن بوصفكم مساعدين ،يتعين عليكم أن تكونوا مستعدين في حالة إخبار
المشارك لكم بهذه المعلومات.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

اسأل المشاركين عن اعتقادهم بشأن كيفية الرد على مشارك يخبرهم بأنه تراوده أفكار إلنهاء حياته أو بأنه يريد الموت .
صحح أي ردود غير مناسبة
أخبر المتدربين أنه إذا راودت الشخص أفكار انتحارية وال يريد تنفيذها(أي في فئة خطرمنخفض) ،فيمكنهم االستفادة من األسباب الوجيهة
والتحديات لالنضمام إلى اإلدارة المطورة للمشكالت؛ بغرض تحفيز المشارك على البقاء على قيد الحياة َ .و ِزع النشرة التي تحتوي على هذا
الجدول .
ضح كيفية استخدام هذا الجدول
َن ِفذَ لعب األدوار مع مدرب واحد يُمثل دور" مشارك يرغب في االنتحار "وآخر يُمثل دور" الميسر َ ".و ِ
(انظر تكييف الجدول أدناه)
صا لمساعدتك على إدارة
يتعين على ال ُميسر" عرض "كيفية تقديم ملخص لهذه المناقشة :برنامج اإلدارة
صمم خصي ً
َّ
المطورة للمشكالت ُم َ
المشكالت بشكل أفضل وتقليلها .إذا استمريت في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت ،وقلّت هذه المشكالت ،فهل يُعد ذلك سببًا جيدًا للبقاء
على قيد الحياة؟
ذَكِر المتدربين أنه عندما يكون لدى المشاركين خطة إلنهاء حياتهم في المستقبل ،يتعين عليك التواصل مع المشرف واتباع المبادئ التوجيهية
في الملحق د من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .
بعد سماع ردود" المشاركين" ،أوجز أسبابهم الرئيسة للعيش أو عدمه ،مع التأكيد على األسباب الداعية للعيش .كرر أسباب" المشاركين "
التي تُفيد أن برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت سيكون مجديًا بالنسبة لهم .وهذه النصيحة هي للمشاركين الذين ليس لديهم خطط إلنهاء
حياتهم في المستقبل القريب .
اعط المتدربين نسخة من النشرة :األسباب الداعية للبقاء على قيد الحياة واألسباب الداعية إلنهاء هذه الحياة .
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 .4تقديم تعزيز الدعم االجتماعي
مناقشة

ورقة عمل الجدول الزمني لألنشطة في الدليل
المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .الملحق
هـ :نشرات المشاركين

70دقيقة

لعب األدوار
يتمثل الهدف من هذا النشاط في تقديم استراتيجية تعزيز الدعم االجتماعي

التعليمات:
 .1اقض العشرين دقيقة األولى في مناقشة موضوع" الدعم االجتماعي "مع المتدربين.
 .2اطرح عليهم األسئلة التالية
•

ما المقصود بمصطلح" الدعم االجتماعي"؟

على سبيل المثال :قضاء بعض الوقت مع اآلخرين من دون الحديث بالضرورة عن المشكالت مثل وقت مشاركة وجبة ،أو التحدث مع شخص
موثوق به بشأن بعض المشكالت والمخاوف ،أو الحصول على مساعدة إلكمال مهمة أو معلومة تتعلق بمكان للحصول على مساعدة عملية .
•

ما هي األشكال المختلفة للدعم االجتماعي؟

على سبيل المثال ،دعم العائلة أو األصدقاء أو الخدمات الحكومية أو الدعم المؤسساتي .
•

إذا كنت بحاجة إلى الدعم االجتماعي فماذا تفعل؟

على سبيل المثال  ،التواصل مع العائلة أو األصدقاء واستكشاف الفرص المحلية وما إلى ذلك .
ضح أن" تعزيز الدعم االجتماعي "هو آخر استراتيجية ُمدخلة في برنامج" اإلدارة المطورة للمشكالت ".تتمثل خطوات تقديم" تعزيز
َ .3و ِ
الدعم االجتماعي "فيما يلي:
 .1توفير تثقيف بشأن أهمية تعزيز الدعم االجتماعي.
 .2استكشاف أنواع الدعم االجتماعي المختلفة التي يود المشارك تعزيزها .تذكر أال تركز على أنماط الدعم العاطفية فحسب،
واستكشف أنواع الدعم األخرى أيضًا .
 .3مساعدة المشارك على تحديد الطرق التي يريدها لتعزيز دعمه االجتماعي ووضع خطة عمل .
وضح أنه كما هو الحال في االستراتيجيات األخرى ،يُتوقع من المساعد مساعدة المشارك على تحديد الخطوات العملية لتعزيز الدعم
.4
ِ
االجتماعي الذي اختاره .على سبيل المثال ،هل يحتاج إلى إجراء مكالمة أوال؟ متى سيفعل ذلك؟ ما الذي يحتاجه لتنفيذ الخطة(مثل النقل أو
الموارد األخرى)؟
 .5قدم ورقة عمل الجدول الزمني لألنشطة في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .الملحق هـ :نشرات للتوزيع على المشاركين كأداة
تساعد المشاركين على جدولة الخطوات التي حددوها .
.4.1

لعب أدوار الدعم تعزيز الدعم االجتماعي

25 (:دقيقة)

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ادع متدربًا متطوعًا ليُمثل دور المساعد ويقَدِم استراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي "مع أحد المشاركين.
يتعين أن يكون أحد المدربين هو المشارك ويمكنه اختيار أي من أمثلة الحاالت المستخدمة حتى اآلن لتوجيه الدور الذي يلعبه .
يتعين أن يجلس المدرب اآلخر خلف المساعد؛ حتى يمكنه توجيهه بدقة إذا لزم األمر .
""يُقدم المساعد االستراتيجية
يُعطي المدرب تعليقات ً
أوال عن(ما فعله المساعد بشكل جيد ويُبرز الصعوبات في تقديم االستراتيجية)
ادع المتدربين لتقديم تعليقات وناقش النقاط التالية:
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•
•
•
•

دعوة المشاركين اآلخرين لتقديم تعليقات إيجابية ً
أوال
دعوة المشاركين لتحديد مهارات المساعدة األساسية التي استخدمها المساعد
مناقشة ما قد يفعله المشاركون اآلخرون بشكل مختلف إذا كانوا يرون هذا المشارك
ً
موجزا للنقاط الرئيسة التي تمت مناقشتها ،مع التأكيد على النقاط التي تود أن يتذكرها المساعدون في لعب
ضرورة تقديم المدرب
االدوار التالية

 .5إدارة الضغط نفسي ( 5دقائق)
التعليمات:
درسون األمر
 .1اطلب من المتدربين متطوعًا لقيادة تمرين التنفس ببطء إلنهاء فترة الصباح(إذا اتسع الوقت لذلك) .اطلب منهم ادّعاء أنهم يُ ّ
للمرة األولى.

استراحة الغداء

( 60دقيقة)

 .6تقديم تعزيز الدعم االجتماعي
لعب األدوار

80دقيقة

أمثلة الحالة" ص" و "ق" و "ر".

مناقشة
التمرن على تقديم تعزيز الدعم االجتماعي .

مالحظات المدرب:
التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

اطلب من المتدربين تشكيل مجموعات من ثالثة أفراد :يكون أحدهم هو" المساعد "واآلخر" المشارك "والثالث يُالحظ ويعطي تعليقات في
النهاية.
أعط" المشاركين "أي واحد من أمثلة الحالة أدناه واطلب منهم أال يُظهروها للمساعدين.
يستغرق" المساعد " 20دقيقة لتقديم استراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي".
بعد لعب األدوار ،يكون لدى المالحظ خمس دقائق لتقديم التعليقات.
يتجول المدربون في أنحاء الغرفة لمالحظة لعب األدوار .ويمكنهم أيضًا تقديم تعليقات فردية حسب ما يرونه مناسبًا .
عندما يحظى الجميع بفرصة ليكون المساعد ،يجتمعون كمجموعة كبيرة للتفكر لمدة  20دقيقة .
ناقش نقاط القوة والصعوبات الرئيسة التي ظهرت أثناء لعب األدوار .
يقدم المدربون تعليقات بشأن نقاط القوة والضعف الملحوظة.
ادع اآلخرين لمشاركة مالحظاتهم والتحديات التي واجهوها.
سبل لتقديم االستراتيجية.
استخدم لعب األدوار الصغيرة الستكشاف نقاط المناقشة وأظهر أفضل ال ُ

استراحة

( 20دقيقة)

 .7الصعوبات المتعلقة بتعزيز الدعم االجتماعي
لعب األدوار

90دقيقة

مناقشة
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النظر في أنواع المشاركين الذين قد يواجهون صعوبة في تعزيز الدعم االجتماعي

.7.1

الصعوبات المتعلقة بتعزيز الدعم االجتماعي

( 45دقيقة)

مالحظات المدرب
يتمثل الهدف من هذا النشاط في دعوة المتدربين للنظر في أنواع التحديات التي قد يواجهها المشاركون في تعزيز الدعم االجتماعي
التعليمات:
 .1اطلب من المتدربين تشكيل مجموعات من ثالثة أفراد.
 .2أخبرهم أن في هذا التمرين ،يتعين عليهم التفكير في مثال للمشارك الذي سيجد استراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي "استراتيجية يصعب
االنخراط فيها.
 .3اقرأ مثال الحالة أدناه لتقديم فكرة لهم:
طالبة تبلغ من العمر  21عا ًما تنتابها مشاعر بأن ال قيمة لها وحالتها المزاجية منخفضة .تبدو هادئة للغاية ومتحفظة أثناء الجلسات ويمكنك أن
تستشف أن لديها عدد محدود من األصدقاء .ال تخرج مع أقرانها أو تفعل األشياء المتوقع أن يفعلها من في سنها .تقضي كثيرا من الوقت في
المذاكرة والمكوث في المنزل .عندما يتعلق األمر بتعزيز الدعم االجتماعي ،تُخبرك أنها ال تثق سوى في أفراد أسرتها منذ أن اعتدى عليها
صديقها القديم جنسيًا ،ثم نشر شائعات مريعة بشأنها .حدث ذلك منذ ثالث سنوات .بعد هذا الحادث ،لم يرغب أحد في أن يكون صديقًا لها ،ولم
تعرضت لالعتداء الجنسي .فلم يُصدقها سوى أسرتها وهم أيضًا من قدموا الدعم لها .وتُخبرك أنها لن تستطع الوثوق باآلخرين
يُصدقوا أنها َّ
وإخبارهم معلوماتها الشخصية مجددًا.
فتُقرر المساعدة أنه قد يكون من الجيد بالنسبة لمشاركتها أن تبدأ بقضاء وقت مع أقرانها وأن تتعلم تدريجيًا الوثوق باآلخرين مجددًا .ولكنها تقرر
أن مشاركة المعلومات الشخصية مع اآلخرين مباشرة ً ليست فكر جيدة لهذه المشاركة .وقررا البدء تدريجيًا .تعتقد المشاركة أنها يمكن أن تبدأ
بالتحدث مع إحدى الفتيات الالتي تجلسن بجوارها في الفصل وتسألها عن المهمة القادمة .لذا قررا البدء بذلك.
 .4اسمح للمجموعات بـ 15دقيقة إلنشاء مثال حالة يتضمن أيًا مما يلي:
•
•
•
•

معلومات بشأن السبب الرئيس ألن تكون استراتيجية تعزيز الدعم االجتماعي استراتيجية صعبة بالنسبة للمشاركة.
تاريخ ما حدث في حياة المشاركة والذي ربما أسهم في هذه الصعوبة(على سبيل المثال ،تجارب صادمة سابقة أو مشكالت مع
الثقة أو شخصية قلقة اجتماعيًا) .
وصف كيفية التمثيل في الجلسة مع المساعد.
وصف كيفية تكييف المساعد الستراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي "لتساعد هذه المشاركة على االنخراط فيها.

 .5اطلب من شخص واحد من كل مجموعة قراءة مثال حالته للجميع .
 .6ناقش كل مثال حالة ،مع إيالء اهتمام خاص بكيفية تكييف استراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي "ليناسب المشارك (ضع في اعتبارك
ضرورة عدم تغيير االستراتيجية أكثر من الالزم بحيث ال تغطي جميع الجوانب الرئيسة).
أبرز النقاط المهمة التالية بشأن تعزيز الدعم االجتماعي:
•
•

.7.2

ضمان أن الشخص أو المؤسسة التي يتم تشجيع المشاركين على طلب الدعم منها موثوق بها قدر اإلمكان.
ممارسة هذه االستراتيجية تدريجيًا .تقسيم المهمة إلى خطوات صغيرة بحيث يتصدى المشارك للموقف تدريجيًا(أي الثقة في
شخص ما أو طلب الدعم من شخص ما)

لعب أدوار الدعم تعزيز الدعم االجتماعي

45 (:دقيقة)

التعليمات:
 .1اطلب من المتدربين المكوث في مجموعات من ثالثة أفراد للعب األدوار :بحيث يكون أحدهم هو" المساعد "واآلخر" المشارك "والثالث
يُالحظ ويعطي تعليقات في النهاية.
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 .2ستلعب المجموعات دورها في استراتيجية" تعزيز الدعم االجتماعي "المعدلة من خالل نشاط مثال الحالة السابق .سيكون أمامهم  20دقيقة
لفعل ذلك.
 .3بعد لعب األدوار ،سيفكرون في التعديالت التي أجروها على االستراتيجية لدعم هذا المشارك .اطلب منهم تحديد أي تحديات يواجهونها وأي
تغييرات يجروها للتعامل مع ذلك .
 .4اطلب من كل مجموعة مشاركة نقاط تفكرها الرئيسة من لعب األدوار ومدى فعالية نصوص تعزيز الدعم االجتماعي .في اعتقادهم
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 .8نشاط ختامي
التفكر

15دقيقة

أوراق مالحظات
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

قدّم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفّرفرصة لتوضيح أي مفاهيم أو إجابة على أي اسئلة .
التفكر :اعط كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة أسمائهم
على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته قي ًمة اليوم بالنسبة لك ،أو ما الشئيءالجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟
اعرض ملصقين كبيرين (األول تحت مسمى" أكثر األمورقيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب")
واطلب من المشاركين لصق المالحظات عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهما البعض والتعلم منها.
قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من المشاركين االستعداد لها.
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اليوم السادس
الوقت
الالزم

النشاط

المنهجيات

15

مراجعة اليوم الخامس

مناقشة

80

الحفاظ على حال جيدة
كيفية مساعدة اآلخرين
التطلع إلى األمام

مناقشة

الفصل  10:الحفاظ على
حال جيدة والتطلع إلى األمام

لعب األدوار
استراحة

20
90

الحفاظ على حال جيدة والتطلع
إلى األمام

5

إدارة الضغط نفسي

مناقشة

أمثلة الحالة" أأ "و"أب ".

لعب األدوار
تمرين
الغداء

60
40

المواد الالزمة

رابط التدخل

التجهيز للعب األدوار في اليوم
السابع

الصفحة 60من 113
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مناقشة
لعب األدوار

الدليل المرجعي للإلدارة
المطورة للمشكالت ،النسخة
الفردية لمشروع القوى .الملحق
د :بروتوكول التدخل.

الفصل  10:الحفاظ على
حال جيدة والتطلع إلى األمام

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1مراجعة اليوم الخامس
مناقشة

15دقيقة

جدول مواعيد التدريب

لعب األدوار
استعراض اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها .
اشرح أنه في الصباح سيتعلمون كيفية تقديم الجلسة الخامسة من تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت :الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام .
وفي فترة بعد الظهر سيكون لديهم الوقت والدعم من المدربين لإلعداد للعب األدوار التي سيقومون بها في اليوم التالي .

 .2الحفاظ على حال جيدة
مناقشة

30دقيقة

لعب األدوار

الفصل  10من الدليل المرجعي لإلدارة المطورة
للمشكالت ،النسخة الفردية لمشروع القوى :
الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام

معرفة خطوات تقديم الجلسة  :5الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام

التعليمات:
 .1ابدأ بتوضيح خطوات الجزء األول من الجلسة :الحفاظ على حال جيدة:
 .iاثن على المشارك لوصوله إلى نهاية برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت.
ضح أنه يمكن أن يتوقع عودة األعراض خاصةً وقت اإلحساس بالضغط النفسي الشديد ،ولكن من
وو ِ
 .iiثَقِف المشارك بشأن المعافاة َ .
ً
إيجازا وقابلية لإلدارة وأقل حدة من ذي قبل .
المرجح أن تكون عودة األعراض أكثر
 .iiiثَقِف المشاركين بشأن كيفية بقائهم في حال جيدة واالستجابة ألعراض اعتالل الصحة العاطفية في المستقبل من خالل ممارسة
استراتيجيات برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت .
 .ivاختبر مدى فهم المشارك الستراتيجيات برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت التي تعلموها(باستخدام أمثلة الحالة "كيفية مساعدة
اآلخرين")
 .2اعرض كيفية تقديمك للخطوات الثالث األولى في الجلسة(ال تقم بلعب األدوار للخطوة الرابعة ألن ذلك هو نشاط المجموعة التالي)
•
•

يُمثل أحد المدربين دور المساعد واآلخر دور المشارك .يمكن للمشارك االستعانة بمثال الحالة أ للعب دورهما .
يتعين على المدرب الذي يُمثل دور المشارك في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت أن يبدو قلقًا حيال إنهاء العالج ،ويتعين على
المساعد عرض كيفية إدارة هذا القلق .

 .3اسمح بوقت للمناقشة في نهاية لعب األدوار.

الصفحة 61من 113
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 .3كيفية مساعدة اآلخرين
مناقشة

30دقيقة

لعب األدوار

الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت،
النسخة الفردية لمشروع القوى .الفصل 10:
الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام .
أمثلة الحالة" ث "و"خ "و"ذ "و"ض".

تعلم كيفية تقديم "كيفية مساعدة اآلخرين".

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قَسِم المتدربين إلى أربع مجموعات(ستة أفراد في كل مجموعة كحد أقصى).
اعط كل مجموعة أحد أمثلة الحالة" ث "و"خ "و"ذ "و"ض ".وهي نفس الحاالت الواردة في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .
الملحق ج :كيفية مساعدة اآلخرين .
يقرأ المدرب حوار المساعد الذي يقدم تخيل كيفية مساعدة اآلخرين في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .الفصل  10:الحفاظ
على حال جيدة والتطلع إلى األمام .
ودون االستراتيجيات التي يعتقدون أنها مفيدة بالنسبة للمشاركين في مثال الحالة على صفحة كبيرة
اسمح للمجموعات بـ 10دقائق للمناقشة ّ
من الورق .ويتعين عليهم تدوين المشكلة التي تُسهم كل استراتيجية في حلها .
اطلب من كل مجموعة أن تدرج كل استراتيجية بالترتيب من حيث مدى فائدتها.
اطلب من شخص واحد من كل مجموعة تقديم إجاباتهم إلى المجموعة األكبر .
ناقش اإلجابات ووضح أي أخطاء أو سوء فهم بشأن كل استراتيجية.

 .4التطلع إلى األمام
لعب األدوار

20دقيقة

أمثلة الحالة" ث "و"خ "و"ذ "و"ض".

مناقشة
معرفة كيفية تقديم "التطلع إلى األمام".

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

يمكث المتدربون في نفس المجموعات األربع ويعملون مع نفس أمثلة الحالة التي كانت موجودة من قبل .واآلن ينصب التركيز على التطلع
إلى األمام .
يقرأ المدرب حوار المساعد الذي يقدم التطلع للمستقبل في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .الفصل  10:الحفاظ على حال جيدة
والتطلع إلى األمام .
اطلب من كل مجموعة لعب أدوار حوار" التطلع للمستقبل "مع أمثلة الحالةالموجودة معهم .حيث يُمثل أحد األفراد دور المساعد واآلخر هو
المشارك .وعقب بضع دقائق ،اطلب من منهم عرض لعب األدوار للمجموعة األكبر .
فَكِر في لعب األدوار وناقش أي تحديات يعتقد المتدربون أنهم قد يواجهونها باستخدام هذا األسلوب مع المشاركين .

استراحة

( 20دقيقة)
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 .5الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام
مناقشة

 90دقيقة

أمثلة الحالة "أأ" و"أب".

لعب األدوار
ممارسة تقديم الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام من الجلسة الخامسة .

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

اطلب من المتدربين تقسيم أنفسهم إلى مجموعات ثنائية .
يمثل أحد األفراد دور" المساعد "واآلخر يمثل دور" المشارك" ،وسيتبادلون األدوار بعد ذلك .
اشرح لهم أنهم سيلعبون األدوار في جلسة مع الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام ،ولكن مع تخطي جزء "كيفية مساعدة اآلخرين"،
ألنهم قد تمرنوا عليه بالفعل .يتعين عليهم استخدام أمثلة الحالة" أأ "و"أب ".
سيكون أمام كل منهم  40دقيقة إلكمال لعب األدوار .
عندما يكملون هذه األدوار ،سيتف ّكرون في المجموعة الكبيرة لمدة  10دقائق ،ويناقشون أي تحديات وكيفية إدارتها .

 .6نشاط إدارة الضغط نفسي ( 5دقائق)
التعليمات:
درسون األمر
 .1اطلب من المتدربين متطوعًا لقيادة تمرين التنفس ببطء إلنهاء فترة الصباح(إذا اتسع الوقت لذلك) .اطلب منهم ادّعاء أنهم يُ ّ
للمرة األولى.

استراحة الغداء

( 60دقيقة)

 .7التجهيز للعب األدوار في اليوم السابع
محاضرة

بقية اليوم

الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت،
النسخة الفردية لمشروع القوى .الملحق د :
بروتوكول التدخل.
الملحق هـ :التحقق من األمانة والكفاءة

يتمثل الهدف من هذا النشاط في إعداد لعب األدوار خالل اليوم التالي ،حيث يمارس المتدربون دور المساعدين .

مالحظات للمدرب:
المشاركون الخارجيون :يُوصى بدعوة أشخاص من خارج التدريب للمشاركة في لعب األدوار بصفتهم مشاركين ،إن أمكن .في الدورات
ي طالب علم نفس من جامعات محلية من أجل التطوع لتمثيل دور المشاركين في هذه األدوار .كانت مشاركتهم مفيدة بالنسبة
التدريبية السابقة ،دُع َّ
ً
لهم؛ حيث إنهم تعلموا شيئا جديدًا عن اإلدارة المطورة للمشكالت وأساليب العالج السوكي المعرفي .تستعين الدورات التدريبية األخرى بأفراد من
فريق البحث ،مثل فريق التقييم .فتكمن ميزة االستعانة بأشخاص خارجيين بصفتهم مشاركين في أنهم غير ملمين ببرنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت ،وبالتالي سيستجيبون أكثر من المشاركين الفعليين(أي قد يكون لديهم صعوبات في فهم االستراتيجيات أو تطبيقها أو أنهم لن يعرفوا ما
سيحدث بعد ذلك في الجلسة).
تخصيص المجموعات :يتعين على المدربين تخصيص من هم في مجموعات م ًعا ،استنادًا إلى مالحظاتهم لمهارات ونقاط قوةالمشاركين
المختلفة أثناء التدريب حتى اآلن وإلى أي متطلبات تجميع أخرى .على سبيل المثال ،على المدربين التفكير فيما إذا كان هؤالء الذين يعملون سويًا
يتعين أن يكونوا في مجموعات منفصلة أم في نفس المجموعة .
الصفحة 63من 113
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التخطيط للعب األدوار :ستتم عمليات لعب أدوار متعددة في وقت واحد حتى يحصل الجميع على فرصة للتدرب بوصفهم مساعدين .يتعين أن
يخطط المدربون للجدول الزمني وللجزء من برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت الذي ينبغي أن يؤدي المتدربون دوره بعناية .انظر ً
مثاال على
جدول زمني للعب األدوار في الصفحة التالية .إذا كان هناك  12متدربًا ،سيكون هناك أربعة أدوار تتم في وقت واحد .
يتعين على المدربين التجول ومالحظة جميع األدوار بهدوء ،دون التعليق أو التدخل إال إذا أساء المتدربون فهم التعليمات تما ًما .
التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

ضح لكل متدرب أنه سيكون له دور ليُمثل المساعد والمشارك والمالحظ.
وزع المتدربين في مجموعات من ثالثة أفراد يحددهم المدرب َ .و ِ
قَدم الجدول الزمني وترتيبات يوم لعب األدوار (انظر المثال عن الجدول الزمني أدناه).
تأكد من معرفة المتدربين للجلسة التي يقدمونها(يجب أن يقرر المدربون ذلك بالفعل).
أخبر المتدربين أنه من المتوقع منهم اتباع النصوص الواردة في الدليل المرجعي لإلدارة المطورة للمشكالت .الملحق د :بروتوكول التدخل.
اشرح لهم أنه سيكون أمامهم ما تبقى من فترة ما بعد الظهر إلعداد وممارسة أدوارهم وتوجيه األسئلة إلى المدربين.

دور المالحظ
 .6أعط كل متدرب نسخة من نموذج األمانة والكفاءة(الملحق هـ :التحقق من األمانة والكفاءة)
َ .7وضح أن" المالحظ "سيستخدم هذا النموذج لتقييم مدى كفاءة" المساعد "في إكمال الجلسة .أبرز أن هذه النماذج هي نفسها التي سيستخدمها
المشرفون على المتدربين عند تقييم تقدمهم بوصفهم المساعدين في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت بعد التدريب .
يدون مالحظات إذا لزم األمر.
 .8أخبر المالحظ بأن ّ
َ .9وضح أنه يتعين على المالحظ الجلوس على بعد مسافة من المساعد والمشارك ،ويُفضل أال يكون في خط رؤية المساعد .ويرجع ذلك إلى
أن وجود مالحظ يراقب ويدون مالحظات يمكن أن يعيق المساعد.
 .10راجع نوذج التحقق من األمانة والكفاءة مع المشاركين ،مع التأكد من فهمهم لكيفية إكماله .
يقضي المتدربون بقية اليوم في اإلعداد ألدوارهم في اليوم التالي .ويتعين أن يكون المدربون متاحين لدعم أي متدرب إذا لزم األمر .وذَكِر أن
المتدربين هم المسؤولون عن أي نشرات أو مواد أخرى يمكن أن تكون مطلوبة أثناء التدريب .
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الجدول الزمني لألمثلة الخاصة بلعب األدوار
الوقت

الموضوع

أسماء المتدربين

1030-0900

لعب أدوار الجلسة األولى (دليل برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت صفحة )xx

المساعد:

1045-1030

تعليقات على لعب أدوار الجلسة األولى

1100-1045

استراحة

1230-1100

لعب أدوار الجلسة الثانية (دليل برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت صفحة )xx

1245-1230

تعليقات على لعب أدوار الجلسة الثانية

1330-1245

الغداء

1500-1330

لعب أدوار الجلسة الثالثة (دليل برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت صفحة )xx

1515-1500

تعليقات على لعب أدوار الجلسة الثالثة

1540-1515

استراحة

1630-1540

تعليقات عامة ومناقشات ولعب األدوار
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المشارك:
المالحظ:

المساعد:
المشارك:
المالحظ:

المساعد:
المشارك:
المالحظ:

يقودها المدربون

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم السابع  -جدول مواعيد األمثلة
الوقت
ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

15

مراجعة اليوم السادس

90

لعب أدوار الجلسة األولى

15

تعليقات على لعب أدوار الجلسة
األولى

المنهجيات

استراحة

15
90

لعب أدوار الجلسة الثانية

15

تعليقات على لعب أدوار الجلسة
الثانية

لعب األدوار

المواد الالزمة

المتدربون مسؤولون عن ضمان حصولهم على جميع
المواد التي يحتاجونها للعب دورهم في تدخل اإلدارة
المطورة للمشكالت.
المواد األخرى المطلوبة :الملحق هـ :نماذج التحقق من
األمانة والكفاءة.

الغداء

45
90

لعب أدوار الجلسة الثالثة

15

تعليقات على لعب أدوار الجلسة
الثالثة
استراحة

15
45

التعليقات العامة

مناقشة

15

نشاط ختامي

التفكر

الصفحة 66من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

تفكر في لعب األدوار .

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1مراجعة اليوم السادس
مناقشة

15دقيقة

جدول مواعيد التدريب
الجدول الزمني للعب األدوار
الملحق هـ :نماذج التحقق من األمانة والكفاءة

استعراض اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

التعليمات:
.1
.2
.3
.4
.5

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها .
وضح أن المتدربين سيشاركون في لعب األدوار على مدار اليوم ،ويتناوبون في كونهم المساعد أو المشارك أو المالحظ .
اطلب من متدرب متطوع أن يقود" إدارة الضغط نفسي "للمجموعة

 .2لعب أدوار
لعب أدوار

طوال اليوم

الجدول الزمني للعب األدوار
الملحق هـ :نماذج التحقق من األمانة والكفاءة

التمرن على تقديم تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت في لعب األدوار مع مالحظ يُقيَّم األمانة والكفاءة.

التعليمات:
 .1يُشارك المتدربون في لعب األدوار ثالث مرات ،مرة كمساعد وأخرى كمشارك في برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت والثالثة كمالحظ .
 .2يتجول المدربون في الغرفة بين لعب األدوار المختلفة يراقبون ويدونون نقاط للتفكر النهائي في نهاية اليوم .

 .3التعليقات العامة
مناقشة

45دقيقة

للتفكر في النقاط المستفادة العامة من لعب األدوار .

التعليمات:
 .1ادع المتدربين لمشاركة أي تفكر خاص بلعب األدوار ( 15دقيقة)
 .2قدّم بعض التعليقات والنقاط العامة التي الحظها المدربون أثناء مراقبة لعب األدوار .
 .3ادعهم لطرح األسئلة واستجب لها .

الصفحة 67من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

الجدول الزمني للعب األدوار
الملحق هـ :نماذج التحقق من األمانة والكفاءة

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .4نشاط ختامي
التفكر

15دقيقة

أوراق مالحظات
ملصقات

خالصة اليوم

التعليمات:
.1
.2

.3
.4

قدّم موجز بالموضوعات التي تم تناولها في جلسة اليوم .وفّرفرصة لتوضيح أي مفاهيم أو إجابة على أي اسئلة .
التفكر :اعطي كل شخص ورقتي مالحظات واطلب منهم كتابة إجاباتهم على األسئلة التالية في أوراق منفصلة .اطلب منهم عدم كتابة
أسمائهم على أوراق المالحظات للحفاظ على سرية الهوية.
 .iما هو أكثر ما تعلمته قي ًمة اليوم بالنسبة لك ،أو ما الشيء الجديد الذي تعلمته؟
 .iiما األمر الذي مثّل لك تحديًا اليوم أو الذي لم تفهمه وترغب في المزيد من التدريب بشأنه؟
اعرض ملصقين كبيرين (األول تحت مسمى" أكثر األمور قيمة مما تعلمته اليوم "واآلخر" الجوانب التي تحتاج المزيد من التدريب")
واطلب من المشاركين لصق المالحظات عليهما .يمكن للمتدربين اآلن قراءة مالحظات بعضهما البعض والتعلم منها.
قدم بعض المعلومات حول األمور التي سيتم تناولها غدًا واطلب من المشاركين االستعداد لها.

الصفحة 68من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الثامن
الوقت
ال ُمقدر
(بالدقائق)

النشاط

المنهجيات

المواد الالزمة

15

مراجعة اليوم السابع

مناقشة

جدول مواعيد التدريب

90

مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت

مناقشة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

لعب أدوار
استراحة

20
40

مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت

45

اإلشراف

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

مناقشة
لعب أدوار

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

عمل جماعي

نماذج اإلشراف

مناقشة
الغداء

60
30

عملية التدريب

60

ختام التدريب

مناقشة

معلومات حول نماذج التقييم اإللكترونية .
شهادة تدريب" مشروع “القوى” "لكل متدرب

الصفحة 69من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .1مراجعة اليوم السابع
مناقشة

15دقيقة

جدول مواعيد التدريب
الجدول الزمني للعب األدوار
الملحق هـ :نماذج التحقق من األمانة والكفاءة

مراجعة اليوم السابق واالستعداد لليوم التالي.

مالحظة للمدرب
•
•

•
•
•

يتسم الهيكل التنظيمي لليوم بالمرونة التامة.
ينبغي للمتدربين التجهيز للموضوعات التي يجب مراجعتها (المقصود الجوانب التي الزال يعاني المتدربون من صعوبة في
استيعابها أو تطبيقها ،أنواع المشاركين أو المشكالت التي يبدو أن المتدربين يعانون من صعوبة شديدة في إدارتها .قد يمكن تحديد
هذه األمور استنادًا إلى الموضوعات التي قُدمت بعجلة أثناء األيام الثمانية األولى أو تلك التي نشأت بنا ًء على مالحظات لعب
األدوار التي تمت خالل األيام التسعة األخيرة.
ربما يكون لدى المتدربين أيضًا بعض الموضوعات التي يرغبون في مراجعتها -اطلب من المساعدين تحديد الموضوعات التي
يرغبون في مراجعتها.
احرص على لعب األدوار(العرض والقائم على مشاركة المتدربين) لتعزيز عملية التعلم لدى المساعدين.
ض ِ ّمن األنشطة التعريفية وأنشطة إدارة الضغط نفسي خالل اليوم .
َ

التعليمات:
.1
.2
.3
.4

َرحِ ب بالمجموعة في التدريب.
تابع أي مشكالت عملية أُثيرت في اليوم السابق .
راجع الجدول الزمني للتدريب اليوم؛ بغرض تقديم نظرة عامة على األنشطة المخطط لها .
وضح للمتدربين أن هذا هو أخر يوم بالتدريب .يتمثل الهدف من اليوم في مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت وتحسين مهارات المتدربين
في تقديم التدخل .

 .2مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت
عمل جماعي

90دقيقة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

مناقشة
يهدف النشاط إلى مراجعة جوانب اإلدارة المطورة للمشكالت التي رأى المتدربون أثناء التدريب أنها تمثل تحديًا

التعليمات
 .1قسم المتدربين إلى مجموعات صغيرة تتكون من أربعة إلى ستة أشخاص .اعط كل مجموعة جدوال متتالي الصفحات وأقالم تحديد .
 .2امنحهم  10دقائق للنقاش واالتفاق وكتابة ثالثة جوانب أو موضوعات يرغبون في تلقي المزيد من التدريب بشأنها.
على سبيل المثال ،ربما يرغبون في تلقي المزيد من التدريب حول موضوعات تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت" العملية أو األمور
العالجية" ،مثل إدارة المشاركين ذوي المظاهر المختلفة ،أو المشكالت غير المرتبطة بالعالج ،مثل تعرض أحد المشاركين ألزمة ما خالل
برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (كفقد شخص عزيز عليه) .
 .3اطلب من كل مجموعة تقديم الموضوعات الثالثة التي لديها .

الصفحة 70من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

 .4ينبغي للمدربين محاولة دمج بعض الموضوعات مع بعضها البعض في حالة تشابهها ،ثم اختيار خمسة موضوعات يمكن مراجعتها من
خالل المناقشة أو لعب األدوار .هذا ويجب أن تتضمن الموضوعات المختارة تلك المرتبطة بشدة بدقة عملية التدخل أو كفاءة المتدربين.
 .5بالنسبة للموضوعات التي لم تتم تغطيتها في هذا التدريب ،فإنه يجب إعداد مالحظات بشأنها لغرض تناولها في الجلسات اإلشرافية
المستقبلية.
 .6يخصص للمدربين حوالي  75دقيقة لتغطية الموضوعات الخمسة التي تم اختيارها.

استراحة

( 20دقيقة)

 .3مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت تابع
مناقشة

40دقيقة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد

لعب أدوار
يهدف النشاط إلى مراجعة جوانب اإلدارة المطورة للمشكالت التي رأى المتدربون أثناء التدريب أنها تمثل تحديًا

 .1متابعة مراجعة الموضوعات التي اختيرت في النشاط السابق .

 .4اإلشراف
عمل جماعي

45دقيقة

مناقشة

جدول متتالي الصفحات وأقالم تحديد
نماذج اإلشراف

مناقشة أهمية اإلشراف واألمور المتوقعة من المشرفين والميسرين في عملية اإلشراف.

مالحظات للمدرب:
النقاط األساسية المطلوب تناولها حول أهمية اإلشراف:
•
•
•

ضروري للغاية لغرض توفير عال ًجا نفسيًا ً
فعاال لألشخاص .
المساعدة على ضمان جودة عالية في تقديم اإلدارة المطورة للمشكالت
ً
فضال عن المساهمة في شعور األشخاص بالدعم الجيد والثقة في إدارة حاالت ومشكالت
المساعدة على تفادي إنهاك المساعد
كبيرا .
المشاركين التي تمثل تحديًا ً

التعليمات:
 .1تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وإعطائهم جداول متتالية الصفحات وأقالم تحديد .
 .2أعط كل مجموعة أحد الموضوعات التالية:
•
•
.3
.4
.5
.6

ما هي المسؤوليات المنوطة بالمشرف الجيد؟
شرف عليه الجيد؟(يقصد به المساعد المتلقي لإلشراف)
ما هي المسؤوليات المنوطة بال ُم َ

لدى كل مجموعة  10دقائق للقيام بعملية التفكير معا (عصف ذهني) للحصول على أفكار وتدوينها على الجدول متتالي الصفحات.
عقب مرور  10دقائق ،اطلب من المجموعتين تبديل الجداول متتالية الصفحات الخاصة بهم .لدى كل منهما حاليًا خمس دقائق لمراجعة
جدول المجموعة األخرى واختيار الثالث نقاط التي يرون أنها األهم .
اطلب من شخص واحد من كل مجموعة تقديم األفكار الثالثة الكبرى التي اُختيرت.
ضع األفكار في قائمة على الجدول متتالي الصفحات مع عدم تكرار النقاط التي دونتها بالفعل أي مجموعات أخرى .

الصفحة 71من 113
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اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

.7
.8
.9
.10
.11

استعرض كامل قائمة األفكار وحدد أي مسؤوليات ال تعد مرتبطة أو مناسبة لعملية اإلشراف على اإلدارة المطورة للمشكالت وبيّن السبب.
أمرا مه ًما؟
اسأل المجموعة الكبرى ،ما السبب الذي يجعل حضور جلسات اإلشراف الدوري ً
وضح األمور التي تتضمنها عملية اإلشراف على اإلدارة المطورة للمشكالت .
ّ
وزع نماذج اإلشراف (الملحق و)
أعط تفاصيل حول عملية اإلشراف:
•
•
•
•
•

اإلشراف الجماعي
اإلشراف الفردي وجها لوجه
يتم مرة واحدة في االسبوع (ربما يتم بوتيرة أعلى من ذلك في حالة الممارسة الميدانية)
ينبغي على المساعدين ملء نموذجي اإلشراف قبل حضور جلسة اإلشراف أسبوعيًا(استعرض هذين النموذجين وبيّن بإيجاز
المعنى المقصود بكل عنصر من العناصر)
يتاح التواصل مع المشرفين خارج إطار جلسات اإلشراف لتقديم الدعم الفردي للمساعدين عند الحاجة(مثل إدارة موقف أزمة مع
مشارك ما)

استراحة الغداء

( 60دقيقة)

 .5عملية التدريب
مناقشة

15دقيقة

إيضاح أي أسئلة حول عملية تدريب المساعدين في اإلدارة المطورة للمشكالت .

التعليمات:
 .1اعط المشاركين فرصة توجيه أسئلة حول عملية التدريب ،يشمل ذلك التدريب الميداني (حاالت الممارسة) وتقييمات الكفاءة.

 .6اختتام التدريب( 60دقيقة)
مناقشة

60دقيقة

معلومات حول نماذج التقييم اإللكترونية .
شهادة تدريب" مشروع “القوى” "لكل متدرب

إجراء تقييم موجز للتدريب وتلقي معلومات حول كيفية إكمال عملية تقييم تتسم بالمزيد من التفصيل .
التعرف على شبكة تدريب "اإلدارة المطورة للمشكالت لمشروع القوى" .
تسلم شهادات إتمام التدريب
اختتام التدريب .

التعليمات:
 .1وجه الشكر للمتدربين على مشاركتهم في التدريب وهنئهم بإتمام هذا التدريب المكون من ثمانية أيام حول اإلدارة المطورة للمشكالت ،
النسخة الفردية .
 .2راجع أهداف التدريب مع التفكر في األهداف التي ترى أن المجموعة قد نجحت في تحقيقها(الجوانب التي تحسنت لديهم ،إلخ) .
ً
فضال عن االستمرار في مناقشتها مع
 .3وجه االنتباه إلى الجوانب التي الزالت تمثل تحديًا للمتدربين وشجعهم على مراقبة تطورهم فيها،
زمالئهم وفي جلسات اإلشراف .شجّع المتدربين على التركيز بوجه خاص على هذه الجوانب عند بدء التمرن على حاالت الممارسة الخاصة
بهم .
الصفحة 72من 113
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.4
.5
.6
.7

اطلب من المتدربين ،أثناء التواجد في دائرة كبرى ،وصف شعورهم نحو التدريب بكلمة واحدة فقط .وهو تقييم موجز للمدربين للتأكد من أن
الجميع يشعرون لخير بعد انتهاء التدريب .
قدم للمتدربين معلومات حول كيف يمكن لهم إتمام نموذج التقييم اإللكتروني للتدريب .
قدم للمتدربين معلومات حول شبكة تدريب" مشروع “القوى” "وشجعهم على االنضمام لها .أخبرهم أنك سوف ترسل لهم تفاصي ًال حول
كيفية التسجيل إلكترونيًا لهذه الشبكة .
ّ
وزع الشهادات واختتم التدريب .

الصفحة 73من 113
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الملحق أ :األنشطة التعريفية والفعاليات التنشيطية
لعبة التصفيق النغمي مع األسماء
يبدأ الجميع في التصفيق بإيقاع(اليد-الركبة) .تماشيًا مع هذا اإليقاع يبدأ القائد بذكر اسمه ثم ينادي اسم شخص آخر .يستمر األمر مع اإليقاع -
يجري تجاوز صقفة واحدة في المرة الواحدة.
تقليد الحركات
بالعمل في مجموعات ثنائية ،يقلد المتدربون حركات وتعبيرات وجوه شركائهم ثم يبدلون األدوار
حقيقة أم خيال
اطلب من الجميع كتابة  3معلومات عن أنفسهم 2 ،منهم حقيقة .تُقرأ هذه المعلومات بصوت عال وتصوت المجموعة أيها صحيح وأيها خاطئ
شبكة األسئلة
صا ما بطرف كرة الصوف ويقذفها على شخص آخر ويوجه له/لها
بالوقوف على شكل دائرة وإمساك شخص ما بكرة من الصوف ،يمسك شخ ً
ً
ً
ً
سؤاال .يستمر القيام بنفس اإلجراء لحين تالشي كرة الصوف وتشكيل شبكة من الصوف بين المتدربين .وجه مالحظة في النهاية قائال إننا جميعًا
شاركنا في تشكيل هذه الشبكة وأن غياب أي شخص م ّنا كان ليؤدي إلى تغير شكلها عما هو عليه اآلن .وعلى نفس المنوال ،من المهم مشاركتنا
جمي ًعا في اتسام هذه المجموعة بما هي عليه اآلن من تفّرد وتميز.
القصص الطويلة
يبدأ المدرب قصة ما بجملة تنتهي بـ" فجأة ً ".يتعين على الشخص التالي إضافة جملة ما إلى القصة وختامها أيضًا بـ" فجأًة ".مع االستمرار في
سرد القصة لحين مشاركة الجميع فيها .يمكنك تسجيل القصة وتشغيلها.
إضافة كلمات
يبدأ الشخص األول بقول كلمة ما(مثل" الـ") .ينطق الشخص الثاني الكلمة األولى ثم يضيف لها كلمة أخرى من اختياره ،وهكذا .في نهاية األمر،
ربما يتكون لديك جملة كاملة.
تقسيم أسماء البلدان/القرى إلى أنصاف أو أثالث
اكتب أسماء بلدان أو قرى ما على قصاصات من الورق وقطعها إلى جزأين أو ثالثة أجزاء .اعط جز ًءا واحدًا إلى شخص ما تتمثل مهمته في
إيجاد شريكه الذي لديه النصف اآلخر من االسم لتجميع اسم البلد/القرية .استخدم أسماء أماكن مألوفة للمتدربين.
الثقة في بعضهم البعض
سقوط شخص ما إلى الخلف مع إغالق عينيه بينما يمسك به بقية أفراد المجموعة.
تُعد ألعاب الثقة جيدة لألنشطة التي قد تعكس الموضوعات الرئيسة أو القيم الجوهرية لورشة العمل .
•

مثال على النص:

يُطلب منكم في هذا التدريب الوثوق في بعضكم البعض وكأنكم تثقون في أنفسكم .سوف نتعلم مهارات جديدة مع بعضنا البعض ،ومن ثم فإنه من
صة الشعور باالرتياح الرتكاب أخطاء أمام بعضكم البعض .لذا ،سعيًا لبناء الثقة بين بعضكم
المهم شعور كل منكم باالرتياح نحو اآلخر ،وخا ً
البعض سوف نلعب لعبة ثقة [.ثم ابدأ في توجيه التعليمات]
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هناك العديد من الطرق للعب لعبة الوثوق في بعضكم البعض .تتضمن البدائل:
 .8العمل في ثنائيات ،عصب عينين شخص ما والسماح للشخص اآلخر بتوجيهه حول محيط به بعض المعوقات
 .1إحضار حبل وإمساك مجموعة صغيرة بأحد طرفيه بينما تُمسك مجموعة صغيرة أخرى بالطرف اآلخر ،ثم مطالبة كل مجموعة بالميل إلى
الخلف -واثقين في بعضهم البعض وواثقين في المجموعة األخرى على الطرف المقابل بعدم إفالت الحبل ومن ثم فقدان التوازن.
تشكيل العقد -الوقوف على شكل دائرة مع إغالق العينين ،يمدد كل شخص ذراعيه ويمسك بيدي شخص آخر في الطرف المقابل له (قبضة
القرود) .ثم تحاول المجموعة حل هذه الشبكة من األذرع المتشابكة دون إفالت يد أي من المشاركين .لديهم  3دقائق للقيام بهذا األمر.
تخمين الفاعل (القتل بالغمز)
تجلس المجموعة على شكل دائرة ويغادر شخص ما الغرفة .يجري اختيار شخص من الدائرة ليقوم بدور" الفاعل"(القاتل بالغمز) .عند عودة
الشخص الغائب إلى الغرفة ،يتواصل" القاتل "بصريًا مع شخص ما ويغمز له .وبهذا يجب أن يدعي هذا الشخص الموت(يمكن أن يتم هذا بطريقة
مسرحية زائفة) .لدى الشخص الموجود خارج الدائرة ثالث محاوالت لتخمين هوية" القاتل"
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الملحق ب :خطوات إعطاء تعليقات
تمثل هذه الخطوات إرشادًا عا ًما .اتبع الخطوات عند إعطاء التعليقات إلى المساعد المتدربين ،على سبيل المثال ،عقب مالحظة لعب أدوار.
وجه التعليقات اإليجابية ً
أوال
•

•

•

تحديد النقاط التي تستحق الثناء
 oتفادي قول" كان األمر جيدًا "فحسب .بل حدّد النقاط التي تستحق الثناء .
 oبيّن األمور اإليجابية  -على سبيل المثال ،استخدامك مهارات المساعدة األساسية بصورة مناسبة؛ حافظت على تواصل
بصري جيد كما كانت لديك القدرة على االستجابة لما كان يقوله المشارك بطريقة أدت إلى تطبيع مشاعره.
أعط مثاال على وقت ما الحظت فيه هذا السلوك
 oعلى سبيل المثال ،عندما كانت المشاركة مترددة في المشاركة في" االنطالق واالستمرار" ،نجحت في االستجابة لمخاوفها
بطريقة لطيفة ومتفهمة .ثم قمت بمعاودة شرح هذه االستراتيجية بطريقة واضحة لها ،وساعدتها في إدراك أن هذه
االستراتيجية سوف تكون مفيدة لها .ثم حرصت على بث الطمأنينة في نفسها بإخبارها بأنك ستساعدها على زيادة أنشطتها
تدريجيًا".
صف كيف أثر هذا األمر بشكل إيجابي في المشارك (في لعب األدوار)
 oعلى سبيل المثال ،توضيح مهارات المساعدة األساسية ومراجعة الجانب التعليمي في" االنطالق واالستمرار "قد ساعدا في
شعور المشارك بأنك قدرت مخاوفه واستمعت له .كما أنها ساعدت المشارك على استيعاب االستراتيجية والمشاركة فيها.

دعوة المتدربين إلى التفكُّر
•

اطلب من المتدربين التفكر في التالي:
 oاألمور التي يرون أنهم قاموا بها بشكل جيد (في الجلسة أو لعب األدوار)
 oاألمور التي كانوا ليغيروها إذا استطاعوا(مثل األمور التي ربما كانوا ليقوموا بها بشكل مختلف أو التي كانوا ليضيفوها)

قدم تعليقات حول الجوانب التي تحتاج إلى التحسين(فقط إذا لزم األمر)
•
•
•
•

إذا كانت توجد بعض الجوانب التي تعتقد أن المتدرب في حاجة إلى تحسينها أو في حالة الحاجة إلى إجراء أي تصحيح من أي نوع ،قم
باألمر بطريقة لطيفة باستخدام مهارات المساعدة األساسية الخاصة بك
وكما هي الحال عند الثناء على أمر ما ،احرص على التحديد وذلك من خالل إعطاء مثال على األمر الذي يستدعي التحسين مع مناقشة
كيف كانت لتؤثر هذه النقاط سلبًا في المشارك (أو كمثال على الطريقة التي ينبغي تفاديها عند تطبيق برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت)
دعوة المتدربين للتفاعل
 oعلى سبيل المثال" :ما رأيكم؟ هل كنت لتوافقون أم تعارضون هذا التعليق؟"
يمكنك متابعة هذا األمر بمناقشة جماعية متسعة أو لعب أدوار
 oمثل تقديم المشرفين نموذج عن المهارة/االستراتيجية أو ممارسة المساعدين للطريقة المطورة/الصحيحة لتطبيق
االستراتيجية
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الملحق ج :مخطط البحوث
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الملحق د :المواد المساعدة للمدربين
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1جدول مواعيد التدريبنظرة عامة على التدريب
اليوم

الموضوعات

األول

افتتاح التدريب
مشكالت الصحة النفسية الشائعة
نظرة عامة على اإلدارة المطورة للمشكالت
بحوث" مشروع “القوى”"
دور المساعد في اإلدارة المطورة للمشكالت
عالقة المشارك بالمساعد

الثاني

فهم المِ َحن
إعطاء تعليقات مفيدة
االستراتيجية  1:إدارة الضغط نفسي

الثالث

االستراتيجية  2:إدارة المشكالت

الرابع

االستراتيجية  3:االنطالق واالستمرار
تحديات استخدام مهارات المساعدة األساسية

الخامس

االستراتيجية  4:تعزيز الدعم االجتماعي

السادس

الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام
التجهيز للعب األدوار في اليوم السابع

السابع

ممارسة لعب األدوار للتمرن على تقديم اإلدارة المطورة للمشكالت

الثامن

مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت
اإلشراف
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جدول مواعيد التدريب اليومي
الوقت ال ُمقدر
(بالدقائق)

رابط التدخل

األنشطة
اليوم األول

60
30

افتتاح التدريب
مشكالت الصحة النفسية الشائعة

20
20
50

استراحة
نظرة عامة على اإلدارة المطورة للمشكالت
بحوث" مشروع “القوى”"
معايير االستبعاد
دور المساعدين في برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت بما فيهم األسرة أو األصدقاء

45
120

الغداء
مهارات المساعدة األساسية

15
55
15

استراحة
عالقة المشارك بالمساعد
اختتام اليوم

15
60

مراجعة اليوم األول
ما هي اإلدارة المطورة للمشكالت؟

55

الفصل  2:تدخل اإلدارة المطورة للمشكالت

الفصل2

الفصل  3:مهارات المساعدة األساسية
الفصل3
اليوم الثاني

20
75
30
60
40
60

الفصل  5:فهم المِ َحن وتدخل اإلدارة المطورة
للمشكالت

استراحة
فهم المِ َحن
إدارة الضغط نفسي

الفصل5
الفصل :إدارة الضغط نفسي

الغداء
إعطاء تعليقات مفيدة
الجلسة  1ممارسة

الفصلين  5و6

استراحة

15
30
15

تفكر ومناقشة
نشاط ختامي

15
90
15
110
5
60
65
15
45
15

مراجعة اليوم الثاني
تقديم إدارة المشكالت
استراحة
التمرن على إدارة المشكالت
إدارة الضغط نفسي
الغداء
إدارة مشكالتي الخاصة
استراحة
إدارة المشكالت الصعبة
نشاط ختامي

15
45
110

مراجعة اليوم الثالث
مراجعة إدارة مشكالتي الخاصة
تقديم استراتيجية" االنطالق واالستمرار "

اليوم الثالث
الفصل  7:إدارة المشكالت
الفصل  7:إدارة المشكالت

الفصل  7:إدارة المشكالت
الفصل  7:إدارة المشكالت
اليوم الرابع
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الوقت ال ُمقدر
(بالدقائق)
15
60
45
60
5
15
60
15
15
60
20
20
70
5
60
80
20
90
15
15
80
20
90

األنشطة
استراحة
التمرن على االنطالق واالستمرار
الغداء
استراتيجياتي الخاصة باالنطالق
واالستمرار
إدارة الضغط نفسي
استراحة
تحديات استخدام مهارات المساعدة األساسية
نشاط ختامي
اليوم الخامس
مراجعة اليوم الرابع
استعراض إدارة مشكالتي الخاصة
واستراتيجيتي الخاصةباالنطالق واالستمرار
استراحة
إدارة المشاركين الذين تراودهم أفكار و/أو
نوايا انتحارية
تقديم تعزيز الدعم االجتماعي
إدارة الضغط نفسي
الغداء
تقديم تعزيز الدعم االجتماعي
استراحة
الصعوبات المتعلقة بتعزيز الدعم االجتماعي
نشاط ختامي
اليوم السادس
مراجعة اليوم الخامس
الحفاظ على حال جيدة
كيفية مساعدة اآلخرين
التطلع إلى األمام
استراحة
الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى األمام

5
60
40

إدارة الضغط نفسي
الغداء
التجهيز للعب األدوار في اليوم السابع
اليوم السابع
مراجعة اليوم السادس
لعب أدوار الجلسة 1
تعليقات على لعب أدوار الجلسة 1

15
90

استراحة
لعب أدوار الجلسة 2

15
45
90

تعليقات على لعب أدوار الجلسة 2
الغداء
لعب أدوار الجلسة 3

15
15

تعليقات على لعب أدوار الجلسة 3
استراحة

15
90
15
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رابط التدخل
الفصل  8:إلنطالق واالستمرار
الفصل  8:االنطالق واالستمرار

الفصل  3:مهارات المساعدة األساسية

الفصل  7:إدارة المشكالت
الفصل  8:االنطالق واالستمرار

الفصل  9:تعزيز الدعم االجتماعي

الفصل  9:تعزيز الدعم االجتماعي
الفصل  9:تعزيز الدعم االجتماعي

الفصل  10:الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى
األمام
الفصل  10:الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى
األمام
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الوقت ال ُمقدر
(بالدقائق)
45
15

التعليقات العامة
نشاط ختامي

15
90
20
40

مراجعة اليوم السابع
مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت
استراحة
مراجعة اإلدارة المطورة للمشكالت

45
60
30

اإلشراف
عملية التدريب

60

ختام التدريب

رابط التدخل

األنشطة

التفكر في لعب األدوار .
اليوم الثامن

الغداء
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2مهارات المساعدة األساسيةلنشاط اليوم األول  :3-8مهارات المساعدة األساسية.
اطبع وقص ليتم توزيع مهارة واحدة لكل مجموعة لنشاط لعب األدوار.

الحفاظ على السرية
تمثل هذه النقطة أهمية بالغة في بناء الثقة مع المشاركين .إنهم بحاجة لالطمئنان إلى أن المعلومات التي يخبرون عنها بصراحة عن أمورهم
الشخصية ستظل سرية ومحاطة بالخصوصية .وينطبق األمر بصفة خاصة على الناجين من تجارب الصدمات ذات الطابع الحميمي ،بل وينطبق
بشكل أعمق على األحداث الموصومة بالعار (على سبيل المثال ،حاالت االعتداء الجنسي).
حدود السرية:
●
●
●

إذا كان يوجد خطر وشيك باحتمالية إيذاء المشارك لنفسه أو لشخص آخر
إذا استلزمت منك عملية اإلشراف التحدث عن المشاركين ومعدالت تقدمهم
اقتصار السرية على المجموعة

إيصال االهتمام
حاول استيعاب ،بأقصى استطاعة لديك ،موقف كل مشارك على حدة بما في ذلك المشاعر التي يختبرها .وفي الجانب اآلخر ،من األهمية أيضًا عدم
االنخراط بشكل كبير في مشاعر المشارك وتبنيها كما لو كانت مشاعرك الخاصة .قد يتسبب هذا األمر في شعورك بالضغط نفسي وبأن عملك يمثل
عبأ ً ثق ً
يال عليك.
تتضمن العبارات التي قد تشير إلى أنك مهتم ما يلي،
كبيرا لك (وما إلى ذلك)".
● "يبدو أن األمر مثّل تحديًا/استياءا/خوفًا ً
●

"أستطيع أن أرى في مالمح وجهك أن هذا األمر كان مؤل ًما جدًا بالنسبة لك".

●

"لقد واجهت الكثير من الصعوبات".

●

"لقد مررت بالكثير".

●

"أستطيع أن أدرك أن هذا األمر كان محز ًنا/مخيفًا جدًا بالنسبة لك".
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المهارات غير اللفظية
توصل المهارات غير اللفظية للمشارك أنك تصغي إليه كما يمكنها أن تكون وسيلة إليصال االهتمام .وتشمل هذه المهارات الحفاظ
ً
فضال عن الحفاظ على طريقة
على تواصل بصري الئق بحسب معايير ثقافة المشارك واإليماء بالرأس ،بشكل الئق ثقافيًا أيضًا،
جلوس منفتحة ،وهو أمر مقبول في أغلب الثقافات( ،مثل تفادي عقد الذراعين والجلوس في وضع متصلب أو التحول عن وجهة
تعبيرا عن إنصاتك لما يقوله والتعاطف مع ما يشعر
المشارك) .كما يُعد في بعض األحيان إبداء مشاعر مشابهة لمشاعر المشارك
ً
.
به .قد يعني هذا ظهور الحزن على وجهك عندما يبدو الحزن على المشارك (بسبب ظهور الدموع في عيونه) يمكنك أيضًا
االستعانة ببعض العبارات اللفظية التي تؤكد على إنصاتك له ،مثل "أها" و"أفهم ذلك" و"ممم" .من األهمية أيضًا تذكر أنه توجد
الكثير من البدائل الثقافية للوارد أعاله.

مدح الصراحة
في إطار السعي لمساعدة المشارك على الشعور باالرتياح بشأن التحدث عن موضوعات شخصية أو صعبة أو محرجة ،حاول
شكر المشارك على صراحته في الحديث معك أو مدحه بصدق .كما يمكنك أيضًا ،على مدار مدة البرنامج ،الثناء على جهود
المشارك لالنخراط في استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت والتحسن.
إليك بعض أمثلة مدح الصراحة:
●

"أشكرك على مشاركة ذلك مع المجموعة/معي".

●

"لقد كنت بالغ الشجاعة عند مشاركتك هذه المشاعر الحميمية مع المجموعة/معي".

●

" ُرغم أن التحدث عن هذا الشأن ربما كان شاقًا عليك ،إال أنني أعتقد أنه سيكون مفيدًا للغاية لتعافيك".

●

"أرى أنك تحاول بالفعل ممارسة استراتيجية "إدارة الضغط نفسي" دوريًا".

●

استخدم األقوال المأثورة المحلية" ،البوح بما يجول بخاطرك يضاعف سعادتك ويقلل أحزانك".
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اإلقرار
يشعر الكثير من المشاركين بالخجل عند التحدث عن مشكالتهم مع الغرباء أو في جلسة جماعية .حيث إنهم ربما يظنون أن هذه
المشاعر تقتصر عليهم فقط وال يوجد من يشعر مثلهم .كما أنهم قد يعتقدون أن التحدث بشأن المشاعر أو المشكالت الشخصية يُعد
عالمة على أنهم أصبحوا مرضى أو أنهم على حافة الجنون أو أنهم ضعفاء .بل إنه من المحتمل أن يلوم بعض المشاركين أنفسهم
أمرا مه ًما .يمكنك
على مشاعرهم .ومن ثم ،يُعد عملك طوال فترة البرنامج على مساعدة المشاركين على التخلص من هذه األوهام ً
أمرا طبيعيًا ،وذلك بمساعدته على إدراك أن العديد من األشخاص
تحقيق ذلك بتوضيح أن ما يمر به المشارك من مشكالت يُعد ً
اآلخرين يمرون بنفس ردود الفعل واألعراض والصعوبات .وهذا هو ما يُدعى "اإلقرار" بمشكالتهم ،حيث يقصد به التعبير
للمشاركين عن تفهم ردود فعلهم .يحدث هذا األمر عادًة في الجلسات الجماعية حيث يحتمل أن يكون لدى األعضاء اآلخرين في
المجموعة ذات المشاعر والمشكالت .كما يُعد اإلقرار أيضًا أسلوبًا جيدًا جدًا إليصال االهتمام.
وتتضمن بعض أمثلة اإلقرار ما يلي،
●

"لقد مررت بتجربة صعبة للغاية ،لذا فمن غير المفاجئ أن تشعر بهذا الضغط النفسي".

●

"ما وصفته للتو يُعد رد فعل شائع يصدر عن األشخاص في مثل هذه المواقف".

●

"هل يوجد أشخاص آخرون في المجموعة قد مروا بردود فعل/مشكالت مشابهة؟"

●

عمِ لت معهم مشاعرهم بنفس الطريقة".
"وصف العديد من األشخاص الذين َ

●

"ردود الفعل التي وصفتها تُعد شائعة للغاية".

●

"لست مندهشًا من خوفك الشديد".
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وضع القيم الشخصية جانبًا

إن إبداء مهارات المساعدة األساسية الواردة أعاله من شأنه أن يعني ضرورة احترام القيم والمعتقدات الشخصية للمشاركين في
جميع األوقات .يحتمل أن يتسم األمر بقدر من الصعوبة ،ال س ّي ًما إذا كنت ال تتفق مع قيمهم ومعتقداتهم .بيد أنه يحظر عليك إصدار
األحكام على المشاركين أيًا ما كانت ماهية ما يخبرونك به .وهو ما يعني عدم السماح لمعتقداتك أو قيمك الشخصية بالتأثير في
أمرا لم يسبق
طريقة استجابتك للمشاركين .يُذكر أن تجربة إنصات شخص ما إلى المشارك بدون إصدار أي أحكام يُحتمل أن تكون ً
للمشارك المرور به ،ومن ثم ربما يساعد هذا في وثوق المشارك بك.

عدم توجيه النُصح
يُحظر عليك عا ًمة توجيه النُصح للمشاركين .يختلف توجيه النُصح عن تقديم معلومات هامة أو مفيدة للمشاركين (على سبيل المثال،
معلومات حول الخدمات القانونية أو المنظمات المجتمعية األخرى التي قد تكون مفيدة) .يُقصد بتوجيه النُصح إخبار المشارك بما
ينبغي عليه فعله أو عدم فعله (مثل ،عدم التحدث إلى زعيمك الديني بشأن مشكلة ما).
وعلى الرغم من ذلك ،فإن جميع قادة المجموعات يشعرون في وقت ما بالرغبة ال ُملحّة في توجيه النُصح للمشاركين .ويُعد هذا
الشعور طبيعيًا للغاية .على سبيل المثال ،قد يجد المشارك الذي يعاني من انعدام األمل وتبدو عليه عالمات االكتئاب أن استراتيجية
أمرا شاقًا ،ال س ّي ًما التفكير في الحلول المحتملة لمشكالته .في هذا الموقف قد يشعر المساعد برغبة قوية للغاية
"إدارة المشكالت" ً
.
.
ُ
مباشرا إذا كان المشارك معتمدًا
في إخبار المشارك بالحلول التي ربما من الجيد تجربتها إال أنه يتعين عليك تفادي توجيه نص ًحا
ً
على نصائحك فإنه من غير المرجح أن يكتسب القدرة على إدارة مشكالته الخاصة في المستقبل ،عند االنتهاء من البرنامج.
هناك استراتيجية قد تكون مفيدة في مثل هذه المواقف التي تشعر فيها برغبة قوية في توجيه النُصح للمشاركين ،أال وهي سؤال
المشارك عن األمر الذي ربما كان ليقترحه أو يقوله لصديق مقرب أو أحد أفراد العائلة في موقف مماثل .على سبيل المثال ،قد
يعزف المشارك المكتئب وشديد االنطواء عن السعي للدعم االجتماعي لرغبته في عدم إزعاج اآلخرينً .
وبدال من توجيه النُصح
بشأن ضرورة طلبه للدعم يمكنك سؤاله" ،ما الذي كنت لتقوله لصديق مقرب أو فرد من العائلة يفكر بنفس الطريقة؟ هل كنت
لترغب في أن يعاني وحده مع مشكالته أم يطلب منك المساعدة؟ وهل كنت لتشعر باإلزعاج إذا طلب أحدهم مساندتك؟" قد يساعد
هذا النوع من األسئلة المشارك على التفكير في مخاوفه وسلوكياته من منظور مختلف دون إخباره بشكل مباشر بضرورة القيام
بأمر مختلف.
انظر التثقيف عن استراتيجية إدارة المشكالت (الجلسة  )2للمزيد من المعلومات حول توجيه النُصح.
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3.األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
األسباب المشجعة وتحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت.
األسباب المشجعة لالنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت
(المزايا)
"الكثير من األفراد استفادوا من هذا التدخل".

•
•
•

ما الذي تعتقد أنك ستجنيه شخصيًا من برنامج اإلدارة المطورة
للمشكالت؟
ما الذي يمكن أن يتحسن في حياتك إذا انضممت لبرنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت؟
ما الذي تعتقد أنه ربما يمكنك فعله وال تستطيع فعله اآلن؟
 oالمهام المنزلية(مثل التنظيف أو الطهي أو القيام بمهام
اإلصالح الصغيرة في جميع أنحاء المنزل)
 oالرعاية الذاتية (مثل النهوض من الفراش والعناية
بالنظافة الشخصية والمظهرالخارجي)
o

•

•

األنشطة الممتعة (مثل قضاء بعض الوقت في الطبيعة
واالسترخاء والهدوء)

 oاألنشطة االجتماعية(مثل قضاء بعض الوقت مع
األصدقاء والذهاب في نزهات والحدائق العامة مع
العائلة)
إذا خفّت مشكالتك العاطفية ،فكيف يمكن أن يكون ذلك جيدًا
بالنسبة للجوانب األخرى في حياتك؟
 oمثل عالقاتك وعملك ومهامك األخرى
كيف يمكن أن تبدو حياتك اليومية إذا تحسن ُحسن حالك العاطفي؟
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تحديات االنضمام لبرنامج اإلدارة المطورة للمشكالت (المساوئ)
"كما أنني أدرك أنه سيكون من الصعب على بعض األفراد
االنضمام لتدخل كهذا ".

•

اذكر بعض المشكالت التي تواجهك فيما يتعلق باالنضمام لهذا
التدخل؟

•

ما الذي يتعين عليك التخلي عنه أو فقده إذا انضممت لبرنامج
اإلدارة المطورة للمشكالت؟

•

هل سيقلل برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت من الوقت الذي
تقضيه مع عائلتك؟

•

هل سيبعدك هذا التدخل عن واجبات مهمة أخرى؟

أمثلة:
•
•
•
•
•

االبتعاد عن القيام باألعمال المنزلية
الحاجة إلى تأمين رعاية األطفال
إمكانية القيام بعمل عارض
التخلي عن الوقت الشخصي
االضطرار للسفر مسافة لحضور جلسات برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت
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الم َحن ".
اليوم الثاني :مثال الحالة أ للنشاط  3-1:كيفية تقديم" فِهم ِ
مثال الحالة أ
فاطمة سيدة تبلغ من العمر  40عا ًما ،متزوجة ولديها ثالثة أطفال جميعهم أقل من  12عا ًما.
أمرا غير
وهي بدون وظيفة منذ عامين ،حيث أُغلقت مدرستها عقب أحداث عنف مجتمعي حادة جعلت من تواجد األطفال والمعلمين في المدرسة ً
آمن .ومنذ ذلك الحين لم تفتح المدرسة مرة أخرى كما أنها لم تعثر على وظيفة أخرى.
شهدت فاطمة العديد من األمور الشنيعة عندما كانت هذه األحداث في أسوأ مراحلها ،ومن بين هذه األشياء حاالت تعدي واغتصاب .بل
وتعرضت هي ذاتها لالغتصاب على يد أحد الغرباء الذي كان ً
ثمال في ذلك الوقت .إال أنها لم تخبر أي شخص بهذا األمر من قبل ،كما أنها ال
تفصح عن هذا في التقييم.
في الشهور القليلة التي أعقبت اندالع أعمال العنف كانت فاطمة تعاني من القلق الشديد على سالمتها وسالمة أسرتها .ومثلها مثل العديد من
السيدات األخريات ،مكثت في منزلها أغلب األيام ولم تكن لتغادره إال عند الحاجة .عانت في البداية من الكثير من أعراض الضغط النفسي والقلق
إال أنها كانت على وعي بأنها أمور طبيعية .وقد تحسنت هذه األعراض ً
قليال عندما بدأت األمور في االستقرار في المجتمع .بيد أنها ما زالت
خائفة من العودة إلى القرية حيث توجد مدرستها .حيث إن القرية هي المكان الذي تعرضت فيه ألسوأ أشكال العنف .إنها تعي أن تفادي العودة
مبررا.
أمرا غير
ً
إلى هناك يُعد ً
ً
فضال عن ُحسن حالها العاطفي .كما بدأت تظهر عليها أعراض االكتئاب ،مثل تدني الحالة
إال أن عدم التحاقها بعمل يؤثر سلبًا على عائلتها
ً
فضال عن كونها بدأت في عزل نفسها عن اآلخرين من جديد.
المزاجية واإلرهاق الشديد والشعور بانعدام األمل في مستقبلها.
التقييم
السلوك أثناء التقييم:
•
•
•
•
•

حالة مزاجية فاترة
البطء الشديد في االستجابة
مشكالت في التركيز
الميل إلى البكاء عند التحدث عن مشكالتها.
تواصل بصري ضعيف ،تنظر إلى كفيها بين الحين واآلخر

الزالت المدرسة التي كانت تعمل بها فاطمة مغلقة رغم مرور عامين على أحداث العنف ،ومن ثم فإنها الزالت بدون عمل .صرحت فاطمة بأن
األمر بدأ يؤثر عليها وعلى أسرتها بشكل كبير .وصفت شعورها بمشاعر االكتئاب وانعدام األمل وانعدام القيمة مع حالة مزاجية متدنية على
ً
فضال عن عدم الشعور باالستمتاع حتى مع األنشطة التي عادًة ما تكون ممتعة.
الدوام وعدم وجود طاقة للقيام بأي عمل،
عالوة على أن البقاء بدون وظيفة طوال هذه المدة قد تسبب أيضًا في بعض المشكالت العملية .فعلى سبيل المثال ،مرت أسابيع اضطرت فيها
ً
العائلة إلى تخطي بعض الوجبات وعدم دفع الفواتير المستحقة لعدم كفاية راتب زوجها .إنه يعمل لساعات طويلة وقد بدأ يشعر هو اآلخر
باإلحباط من هذا الوضع .كما بدأ الغضب يسيطر عليه شيئًا فشيئًا ،بل وقد بدأ في تناول الكحوليات بشكل مكثف والدخول في حالة ثمالة بشكل
منتظم .وعند دخوله في هذه الحالة فإنه يمارس العنف البدني على فاطمة .لم تُفصح فاطمة عن هذا األمر بدايًة.
تؤثر هذه المشكالت العملية في ُحسن حالها العاطفي أيضًا .إنها تفكر طوال الوقت في عدم امتالكها ألي وظيفة ،إال إنها في الوقت ذاته لم تعد
تشعر بالثقة الالزمة إليجاد وظيفة جديدة حتى وإن كانت ذات متطلبات أقل .تقول إنها تشعر بأنها عالقة في دائرة من المشكالت .وهو ما يزيد من
شعورها بالحزن والذنب.
أعراض الضغط النفسي:
•
•

ً
فضال عن الشعور باإلنهاك الجسدي أغلب الوقت
شكاوى من الشعور بالتوتر واأللم في جميع أنحاء الجسد
أعراض الهلع :تسارع ضربات القلب وزيادة حدتها ،االرتجاف عند الذهاب إلى القرية أو بالقرب من مدرستها القديمة .تعاني من هذه
األعراض عندما تالحظ أن زوجها يتناول الكحوليات بكثرة.

المشكالت العملية:
•
•

مشكالت مالية بسبب عجز فاطمة عن كسب أي أموال للمساعدة في دعم أسرتها
عمرا بجانبها على نفس الفراش مع زوجها وهو ما يغضب زوجها
ينام طفلها األصغر
ً

انعدام النشاط:
•

صة عند التفكير في التغيرات التي طرأت على حياتها
الشعور بانعدام األمل واالكتئاب خا ً
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•
•
•

عدم وجود دافع للنهوض من الفراش ،تظل في فراشها أغلب اليوم -تشكو من اإلجهاد بسبب شعورها بالقلق الشديد عند مغادرة زوجها
للعمل
لم تعد تقم بأي أعمال منزلية
ال تمارس أي أمور ممتعة باستثناء زيارة والدتها كل حين عندما تشعر بالذنب لعدم زيارتها

الدعم االجتماعي:
•
•
•

تمثل والدتها الدعم االجتماعي األساسي لها ،إال أن فاطمة تجد مشقة في زيارتها بسبب القلق الذي تشعر به
توقفت عن االنخراط في المجتمع
لديها توجس شديد بأن المجتمع ينظر لها بدونية أو سوف يُشفق عليها
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الم َحن
اليوم الثاني :أمثلة الحاالت ب ،ج ،د ،هـ ،للنشاط  3-3:تخصيص ِ
تعليقات للمدرب :اطبع نسخة إضافية من هذه الصفحة حتى تتمكن من قص أمثلة الحاالت للتوزيع
ربما تفضل أيضًا كتابة مثال الحالة الخاص بك الذي يعكس األوضاع الشائعة في محيطك المحلي.
مثال الحالة ب
ممرضة تبلغ من العمر  24عا ًما .تعرضت منذ شهرين لهجوم بدافع السرقة أثناء عودتها من نوبة مسائية من المستشفى إلى المنزل .وعقب هذا
الحادث ،أصبحت تتعذر بمرضها كلما كان لديها نوبة عمل مسائية مما جعل مديرها يهددها بالفصل إذا استمرت في هذا السلوك .لقد أصبحت
شديدة الحذر ،تحرص على تفحص محيطها أينما كانت حتى في ساعات الصباح .تشعر بالخوف الشديد من التعرض للهجوم مرة أخرى واحتمالية
حدوث شيء أسوأ لها .إنها ال تغادر المنزل في المساء على اإلطالق .كما أنها تخشى فقدان وظيفتها حيث أنها تعيل والدها المسن وتحتاج إلى
راتبها لتوفير احتياجاته من األدوية .تشعر بأنها" ضعيفة "و"سخيفة "بسبب ما يسيطر عليها من خوف ،إال أنها عاجزة عن التحكم في مشاعرها .
تحدد مشكالتها الرئيسية في شعورها بالخوف من الذهاب إلى العمل ورعاية والدها المسن.
مثال الحالة ج
سيدة تبلغ من العمر  37عا ًما .قُتل ابنها منذ أربعة أشهر في حادث سيارة ،ومن ثم فإنها تشعر بالقلق الشديد على سالمة بقية أطفالها .لم تعد تدعهم
يلعبون في الخارج خوفًا من تعرضهم للقتل ،كما أنها الزالت تشعر باألسى لفقدان ابنها وتجد صعوبة في التواجد بجانب بقية أطفالها حيث يتسبب
ذلك في شعورها باالشتياق البنها المتوفي مما يحزنها .عندما يسيء أطفالها التصرف تشعر بالغضب الشديد وتخبرهم بأن" االبن الصالح "قد
توفى .تشعر بأنها سريعة االنفعال على الدوام وتعاني حاليًا من البكاء بصورة ال يمكن التحكم فيها .تشعر بالخجل من هذا حيث يمكن أن تدخل في
نوبة البكاء أثناء تواجدها بين أصدقائها أو في العمل .أثناء التقييم حددت مشكلتها الرئيسة في قلقها على سالمة أطفالها وغضبها منهم عندما
يسيئون التصرف.
مثال الحالة د
شاب يبلغ من العمر  27عا ًما .متزوج حديثًا وأتى بزوجته الجديدة إلى عائلته .ومع ذلك ،لم تنسجم مع والدته ،ويُسبب ذلك الكثير من التوتر في
المنزل .فيتفاقم شعوره بالضغط النفسي .ال يستطع النوم جيدًا ويصعُب عليه تناول الطعام .ينتابه القلق معظم األيام بسبب هذه المشكلة ،ويشتت
ذلك انتباهه أثناء عمله .وقد الحظ أيضًا معاناته من الصداع الذي يشتت تركيزه ويُصعِب عليه العمل .حتى إنه بدأ المكوث في العمل لوقت
متأخر؛ لتجنب العودة للمنزل ألنه ال يستطيع التعامل مع هذه المشكلة عند عودته .فحدد مشكالته الرئيسة على أنها شعور بالضغط النفسي والقلق
وتجنب العودة للمنزل .
مثال الحالة هـ
مؤخرا .يشكو من شعوره بالوحدة يوميًا ألنه يفتقدها .فقد شهيته ولم يعد يريد فعل أي شيء اعتاد
رجل يبلغ من العمر  63عا ًما ،توفيت زوجته
ً
كثيرا .كما توقف عن االختالط أيضًا ويُفضل المكوث وحيدًا في المنزل .
فعله ،مثل التمشي واالعتناء بالحديقة؛ فتلك األنشطة تُذكره بزوجته ً
ويقول إنه يشعر بأنه حزين للغاية وغالبًا ما تساوره الكثير من األفكار بشأنها .فتتمثل مشكالته الرئيسة في أنه وحيد ولم يعد يمارس ما كان يستمتع
به .

اليوم الثاني :أمثلة الحاالت و ،ز ،ح ،للنشاط  5-1:التمرن على إعطاء وتلقي تعليقات مفيدة
مثال الحالة و
أكمل نديم الجلسة الثانية مع مشاركه .وكان من الواضح أنه مستعد جيدًا .فقد أحضر جميع المواد التي يتوجب عليه استخدامها أثناء الجلسة،
وكانت جميع نشراته جاهزة .ومع ذلك ،نسي إكمال الخطوة األولى من إدارة المشكالت .وفي الواقع ،لم يناقش المشكالت التي تعرض لها
مشاركه على اإلطالق ،ولكن طلب منه تحديد المشكلة األثقل وطأة .كما أن المشارك أراد بوضوح أن يتحدث عن مشكلته عدة مرات ،ولكن كان
نديم يواصل الحديث إلتمام استراتيجية إدارة المشكالت .وفي هذه المرة ،لم يستخدم مهارات المساعدة األساسية جيدًا .وكان نديم يُنجز الجلسة
بأكملها في الوقت المحدد وكان المشارك ممت ًنا لمساعدته على إدارة مشكلته.
تمرن على إعطاء التعليقات لنديم.
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مثال الحالة ز
على الرغم من أن سميرة بذلت قصارى جهدها في لعب األدوار أثناء التدريب ،كان من الواضح أنها متوترة؛ حيث إن هذه هي المرة األولى التي
تقوم فيه بتقديم مشورة .فعكست تعبيرات وجهها وحالتها ونبرة صوتها شعورها بالتوتر .وباإلضافة إلى ذلك ،يبدو أنها لم تفهم المفاهيم الرئيسة
التي يتعين عليها توضيحها بشكل جيد.
تمرن على إعطاء التعليقات لسميرة.
مثال الحالة ح
يُعلّم منير المشارك إدارة الضغط النفسي .فكان واض ًحا للغاية في شرحه إلدارة الضغط النفسي ،وفَ ِهم بوضوح المفاهيم الرئيسة لهذه االستراتيجية
بشكل جيد .واستخدم نبرة لطيفة ومعتدلة أثناء الجلسة ،كما كان ودودًا ومهت ًما بالمشارك .ومع ذلك ،عندما تعلق األمر بتعليم المشارك الخطوات
الالزمة إلدارة الضغط النفسي ،لم يالحظ أن المشارك كان يعاني من صعوبات في التنفس من بطنه .وانتقل إلى الخطوة التالية من عملية التعلم
إلبطاء التنفس .كما أنه دعى المشارك لممارسة التنفس البطيء ألقل من دقيقة ،قبل إنهاء الجلسة.
تمرن على إعطاء التعليقات لمنير.
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اليوم الثاني :أمثلة الحاالت ط ،ي ،للنشاط  6-1:ممارسة الجلسة 1.
اطبع وقُص بحيث يمكن إعطاء كل فرد ضمن ثنائي مثال حالة مختلف .

مثال الحالة ط
سيدة تبلغ من العمر  44عا ًما وهي أم لخمسة أطفال دون سن العاشرة تشعر بضغط نفسي شديد .يضطر زوجها إلى أن يعمل نوبات إضافية في
المصنع .ويعني ذلك أنها تعتني باألطفال طوال األسبوع من دون أي مساعدة.
غير أن والدتها ليست على ما يرام ،وغالبًا ما تحتاج مساعدة في رعايتها .فبدأ ينتابها الشعور باليأس حيال وضعها .فال تنام جيدًا وتشعر بألم في
جسدها طوال اليوم .وذكرت أنها لم تعد تشعر بعواطف قوية ،حتى في حبها ألطفالها .فأحست نفسها غاضبةً منهم ولم تعد تهتم برعايتهم بشكل
صحيح.
تكمن مشكالتها الرئيسة في أنها تُدير جميع أدوارها المختلفة في حياتها كأم ومقدم رعاية لوالدتها ومسؤول عن إدارة األنشطة المنزلية .ومشكلتها
الثانية هي شعورها باليأس.

مثال الحالة ي
رجل يبلغ من العمر  37عا ًما قُتِل ابنه في حادث دراجة نارية منذ أربعة أشهر .ومن ثم فإنه يشعر بالقلق الشديد على سالمة بقية أطفاله .ولم يعد
يدعهم يلعبون في الخارج خوفًا من تعرضهم للقتل .عندما يشعر بالقلق ،تجتاحه الكثير من األحاسيس غير المريحة في جسده ،مثل آالم الصدر
والصداع والدوخة واألوجاع.
كما أنه الزال يشعر باألسى لفقدان ابنه ويجد صعوبة في التواجد بجانب بقية أطفاله حيث يتسبب ذلك في شعوره باالشتياق البنه المتوفي مما
يحزنه .عندما يسيء أطفاله التصرف يشعر بالغضب الشديد ويخبرهم بأن "االبن الصالح" قد توفى .يشعر بأنه سريع االنفعال على الدوام ويعاني
حاليًا من البكاء بصورة ال يمكن التحكم فيها .عندما يشعر بعودة هذا الصداع ،يجتاحه الكثير من التوتر في جسده .كما يذكر أيضًا أنه يشعر
بالتعب معظم الوقت.
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اليوم الثالث :أمثلة الحاالت ك ،ل للنشاط  3-2:إدارة المشكالت  -لعب أدوار

مثال الحالة ك
ممرضة تبلغ من العمر  24عا ًما تعرضت للسرقة منذ شهرين ،عندما كانت في طريقها إلى المنزل من نوبتها في المستشفى في إحدى الليالي.
وعقب هذا الحادث ،أصبحت تتعذر بمرضها كلما كان لديها نوبة عمل مسائية مما جعل مديرها يهددها بالفصل إذا استمرت في هذا السلوك .لقد
أصبحت شديدة الحذر ،تحرص على تفحص محيطها أينما كانت حتى في ساعات الصباح .تشعر بالخوف الشديد من التعرض للهجوم مرة أخرى
واحتمالية حدوث شيء أسوأ لها .إنها ال تغادر المنزل في المساء على اإلطالق.
كما أنها تخشى فقدان وظيفتها حيث إنها تعيل والدها المسن وتحتاج إلى راتبها لتوفير احتياجاته من األدوية .تشعر بأنها "ضعيفة" و"سخيفة"
بسبب ما يسيطر عليها من خوف ،إال أنها عاجزة عن التحكم في مشاعرها.
تحدد مشكالتها الرئيسة في شعورها بالخوف من الذهاب إلى العمل ورعاية والدها المسن.
مثال الحالة ل
رجل يبلغ من العمر  37عا ًما قُتِل ابنه في حادث دراجة نارية منذ أربعة أشهر .يقلق للغاية بشأن سالمة أطفاله اآلخرين؛ فال يسمح لهم بالخروج
أبدًا خشية أن يُقتلوا.
كما أنه الزال يشعر باألسى لفقدان ابنه ويجد صعوبة في التواجد بجانب بقية أطفاله حيث يتسبب ذلك في شعوره باالشتياق البنه المتوفي مما
يحزنه .عندما يسيء أطفاله التصرف يشعر بالغضب الشديد ويخبرهم بأن "االبن الصالح" قد توفى .يشعر بأنه سريع االنفعال على الدوام ويعاني
في بعض األحيان من البكاء بصورة ال يمكن التحكم فيها.
يشعر بالخجل من هذا حيث يمكن أن يدخل في نوبة البكاء أثناء وجوده بين أصدقائه أو في العمل .أثناء التقييم حدد مشكلته الرئيسة في قلقه على
سالمة أطفاله وغضبه منهم عندما يسيئون التصرف.
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اليوم الثالث :أمثلة الحاالت م ،ن ،للنشاط  5-2:لعب أدوار للتفكير في حلول

مثال الحالة م
كارمن عاطلة عن العمل وتعيش مع زوجها وأربعة أطفال في منزل أهل زوجها في ظروف غير مريحة للغاية .أُج ِبرت أسرتها على ترك منزلها
عندما أصبحت غير قادرة على دفع اإليجار .لدى أهل زوجها قوانين صارمة بشأن ما يُس َمح لها وألطفالها بفعله في المنزل .وغالبًا ما يقع أطفالها
في المتاعب ألنهم صاخبون ومخربون .كما أنهم ينتظرون منها أيضًا إنجاز جميع األعمال المنزلية والطهي لألسرة .وفي بعض األيام ،ال
تستطيع أن تفعل ذلك بشكل مالئم وكذلك قضاء وقت مع أطفالها ،مما أثار خالف بينها وبين أهل زوجها .فتشعر بحزن متزايد حيال وضعها
المعيشي وتأثيره في أطفالها .وبدأت هي وزوجها في الجدال بشأن والديه.
وعند مناقشة المشكلة مع المساعد ،حددا العديد من المشكالت :مشكلة العيش في ظروف غير مريحة ،ومشكلة توقعات أهل زوجها بشأن
األطفال ،ومشكلة توقعات أهل زوجها بشأنها ،والخالف مع زوجها بشأن هذه المشكالت.
تقلق كارمن من تأثير أهل زوجها في أطفالها؛ ولذلك قررت أن هذه هي المشكلة التي تود العمل عليها ً
أوال.
المشكلة :إدارة توقعات أهل زوجي بشأن أطفالي وسلوكياتهم في المنزل

مثال الحالة ن
محمد متزوج ولديه خمسة أطفال دون سن العاشرة .منذ أن غادر سوريا ،وهو يعمل في المصنع نفسه ،ولكن تم إغالقه منذ ستة أشهر .ومنذ ذلك
الحين ،وهو غير قادر على إيجاد عمل دائم.
صعَب عليه العثور على عمل .حاولت زوجته
لم يكمل دراسته غير أنه معوق نتيجة إصابة تعرض لها في الحرب ،مما يُحد من حركته .وذلك َ
بيع بعض األشياء في األسواق لدعم األسرة مالياً .ومع ذلك ،بدأوا المعاناة من مشكالت دفع الفواتير ،مثل اإليجار والكهرباء والمواد الغذائية.
حدّد مشكلت ْين كبيرت ْين :البطالة والمشكالت المالية .وفي حين أن حصوله على عمل أمر ضروري ،إال أنه يقرر أنه يحتاج ً
أوال إدارة المشكالت
األصغر ذات الصلة بدفع فواتيره.
المشكلة :إدارة األمور المالية حتى أتمكن من دفع اإليجار وفاتورة الكهرباء المستحقة في غضون أسبوعين.
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اليوم الثالث :مثال الحالة س للنشاط  6-1:نشاط جماعي إلدارة المشكالت
مثال الحالة س (القراءة بصوت مرتفع  -النسخ الفردية غير مطلوبة)
المشاركة هي امرأة تبلغ من العمر  50عا ًما تشعر بضغط نفسي بشأن وضع حياتها .أُصيب طفلها الوحيد إصابةً بالغة في حادث سيارة منذ عام.
فعانى من إصابة دماغية بالغة وأصبح حاليًا مشلول جزئيًا .فال يقدم زوجها الكثير من الرعاية له؛ فإما أنه في عمله أو يُفضل الخروج مع
أصدقائه لتناول الكحوليات .تشاركها والدتها دور رعاية ابنها عندما تكون بحاجة للذهاب للعمل .فهي قادرة على الحصول على عمل بسهولة
نسبيًا ولكن غالبًا ما تكون بعيدة عن المنزل معظم اليوم .وتحدثت عن فقدانها البنها؛ "فلم يعد هو الشخص نفسه مطلقًا".
تشعر بالحزن من حين آلخر ،وسوف تنسحب من األنشطة الممتعة ألنها تشعر بالذنب حيال ترك ابنها .ولكن ضغطها النفسي هو ما يُؤرقها؛
حيث إنها تشعر بالتوتر في جسدها طوال الوقت ،وتكون غير قادرة على النوم أو التركيز وتجد أنها ترتكب أخطاء طوال الوقت .كما أنها تعاني
من مشكالت في أسنانها؛ فتطحنها باستمرار .تتمثل المشكلتان الرئيستان التي حددتهما في شعورها بالضغط النفسي واالكتئاب بشأن مرض
ابنها.
وأثناء مناقشة كيفية إدارة ضغطها النفسي بشكل أفضل ،أشارت إلى مشكلة إضافية تزيد من الضغط النفسي :فهي لم تستطع اتخاذ قرار بشأن ما
إذا كانت ستوافق على تناول عقار جديد يتم تجربته في المستشفى لعالج اآلالم المزمنة.
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اليوم الرابع :أمثلة الحاالت ع ،ف للنشاط  4-1:تطبيق استراتيجية االنطالق واالستمرار
مثال الحالة ع
بولين امرأة تبلغ من العمر  30عا ًما تبدو غير مرتبة بالمرة(شعر عابث ومالبس قذرة) .تبدو متعبة وتتحدث بهدوء شديد .حاولت أن تحمل من
زوجها مرات عديدة ولكن من دون جدوى .
وتذكر أن ذلك ش َّك َل ضغ ً
كبيرا على هذه األسرة .كان والدا زوجها قاسيين للغاية عليها ،وبدأت تلوم نفسها أيضًا .الحظت خالل الشهر الماضي
طا ً
أنها غير قادرة على التركيز على أي شيء وتنسى األمور طوال الوقت .
فتجد صعوبة في االختالط االجتماعي حاليًا؛ ألنها ال تستطيع مواكبة الحديث وترتبك بسهولة .كما أنها ال تريدهم أن يتحدثوا عن سبب عدم إنجابها
مؤخرا عن زيارة أي شخص،
األطفال حتى اآلن .وعندما تختلط مع آخرين ،تجد أنها تعاني من صداع شديد وستنام لساعات بعد ذلك .لذلك توقفت
ً
باستثناء والدتها التي تزورها مرة أسبوعيًا.
مثال الحالة ف
جوني رجل يبلغ من العم  45عا ًما ،توفت زوجته بسبب السرطان منذ حوالي تسعة أشهر .ومنذ ذلك الحين ،يفقد وزنه بسرعة ويعاني من
صعوبات في النوم .
انسحب تما ًما من حياته االجتماعية وال يفعل شيئًا يذكر بشأن منزله أو رعاية نفسه .وكان يواصل الذهاب للعمل ألنه مضطر لذلك ،ولكن كان
يشعر بقليل من المتعة في فعل ذلك .فيقول إن إحساسه بالمتعة مات مع زوجته .وهو يفتقدها بشدة ولكنه سعيد بانتهاء معاناتها .
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اليوم الخامس :أمثلة الحاالت ص ،ق ،ر للنشاط  5:لعب أدوار حول تعزيز الدعم االجتماعي
الحالة ص:
امرأة تبلغ من العمر  42عا ًما تعيش عالقة يتخللها عنف منذ  20عا ًما .يحظى زوجها باحترام كبير داخل المجتمع وتحظى هي أيضًا باهتمام كبير
من أفراد المجتمع .فتستمتع بالحياة االجتماعية الثرية التي تحظى بها بسبب نفوذه .
ال أحد على دراية بعنفه .إلى ذلك ،فإنه اعتدى عليها بشدة لدرجة أنها قضت بضعة أسابيع في المستشفى .وعندما عادت إلى المنزل الحظت أن
العديد من النساء يتصرفن بشكل مختلف من حولها .
فأصبحت قلقة للغاية بشأن إطالق اآلخرين األحكام السلبية عليها وبدأت في االنسحاب من األنشطة االجتماعية .وبعد ذلك ،أتت لتلقي العالج
ونادرا ما كانت ترى صديقاتها أو تختلط بأحد على اإلطالق .
النفسي وعزلت نفسها تما ًما
ً
الحالة ق
أم تبلغ من العمر  44عا ًما تعيش في منطقة فقيرة للغاية وتحضر إلى العيادة لتشكو من الشعور باالنفعال طوال الوقت .تصف حالتها بالشعور
بالغضب على الدوام وبدون سبب واضح .تشعر باالستياء عند التحدث عن تأثير ذلك في أطفالها .تقول بأنها عادًة ما تصرخ فيهم بل وتضربهم في
بعض األحيان .
كما أنها تصف شعورها باالضطراب الجسدي حيث إنها تنسى عادًة تناول الطعام كما أن لديها مشكالت في النوم .هذا وقد بدأ شعورها المستديم
بالغضب واالضطراب الجسدي في التأثير في أداء وظائفها -حيث تشعر بأنها ليس لديها أي رغبة في القيام باألمور التي اعتادت على أن تمنحها
الشعور باالستمتاع .وبينما تستمر في أداء بعض المهام للحصول على دخل للمعيشة إال إنها تقول بأنها تضطر إلى بذل الكثير من الجهد إليجاد
مؤخرا.
دافع للقيام بهذه المهام .تشعر بالقلق من رؤية عائلتها أو أصدقائها على وجه الخصوص لها في هذا الوضع لذا فقد توقفت عن رؤيتهم
ً
الحالة ر
شاب يبلغ من العمر  23عا ًما ويدرس علم االقتصاد في الجامعة .األخ األكبر ألربعة أطفال كما أنه الذكر الوحيد بينهم .يشكو من الضغط الشديد
الذي يمارسه عليه والده لتحقيق معدالت دراسية مرتفعة حتى يتمكن من إيجاد وظيفة جيدة للمساعدة في دعم األسرة وجعلهم يفخرون به .يقول
بأنه طالما عانى من هذا الضغط أثناء فترة دراسته في المدرسة إال إنه كان يُبلي عادًة بال ًء حس ًنا .
مؤخرا الحظ قلقه الشديد من الفروض الدراسية واالختبارات وخاصة من تقديم عروض شفهية .كما قال بأنه قد تلقى درجات منخفضة في
بيد أنه
ً
عرض شفهي منذ ستة أشهر مما أثّر على ثقته وبدأ شعوره بالقلق منذ ذلك الحين .من المقرر أنه لديه عرضًا تقديميًا آخر قريبًا ويشعر بالقلق بشأنه
بصفة يومية .يقول بأنه يشعربالغثيان بل وبالذعر عندما يحاول كتابة العرض التقديمي الخاص به .يدرك أنه ال يمكنه الفرار من القيام بهذا
العرض غير أنه ال يدري كيف يتخطى ذلك.
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اليوم السادس :أمثلة الحاالت ش ،ت للنشاط  5:الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام
مثال الحالة ش
رجل يبلغ من العمر  43عا ًما ،حضر كل الجلسات بانتظام .رأى أن استراتيجية إدارة الضغط النفسي مجديًة للغاية في الحد من شعوره بالصداع
والتوتر .تتمثل مشكلته األساسية في عدم العمل مع الحاجة إلى دفع اإليجار .قام ببعض التغييرات التي أدت إلى نجاحه في االلتحاق بوظيفة مؤقتة،
إال أن هذا األمر لم ينه مشكلته بشكل نهائي .حيث ما زال عاجزا عن دفع اإليجار في بعض األحيان .لقد بدأ المداومة على حضور الفعاليات
المجتمعية ومن ثم فقد تعرف على شخص ما ،وقد توطدت بينهما العالقة إلى مرحلة الثقة في اطالعه على مشكالته .تحسنت حالته المزاجية ُرغم
بعض األوقات التي يشعر فيها بالضغط النفسي الشديد .ويحدث هذا األمر عادًة عندما يعجز عن تأمين وظيفة أو دفع اإليجار المستحق في موعده.

مثال الحالة ت
سيدة تبلغ من العمر  37عا ًما كانت مترددة في بداية األمرفي حضور جلسات اإلدارة المطورة للمشكالت .حيث عبرت عن معرفة سابقة
باستراتيجية إدارة الضغط النفسي وبأنها لم تساهم في تحسين حالتها المزاجية في السابق .إال أنه عقب مرور الجلسة الثانية ،شعرت بالمزيد من
الحماسة نحو اإلدارة المطورة للمشكالت .حيث نجحت في التعبير عن مشكلتها مع الجيران والتي أدت إلى تفاديها مغادرة المنزل .كما الحظت
تحسن حالتها المزاجية عقب ذلك .كما نجحت في تحسين مستوى نشاطها من خالل استراتيجية االنطالق واالستمرار وبهذا فقد بدأت تدريجيًا في
قضاء بعض الوقت مع أصدقائها .عانت من بعض الصعوبات في الوثوق باآلخرين إال إنها لديها رغبة في بدء التحدث إلى صديق ما بشأن بعض
األمور الشخصية في المستقبل .
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اليوم السادس :أمثلة الحاالت ث ،خ ،ذ ،ض للنشاط  3:كيفية مساعدة اآلخرين
مثال الحالة ث
"اسم "في الثالثينات من العمر ،يعيش في قرية خطيرة للغاية تقع بها الكثير من أعمال العنف .قُتلت زوجته منذ ستة أشهر وهو اآلن المسؤول عن
نظرا لرفضه مغادرة المنزل وعدم رعايته لألطفال بشكل جيد .لم يعد يرى أصدقائه .
رعاية أطفاله الثالث وحده .انتقلت والدته للعيش معه
مؤخرا ً
ً
نظرا لعدم االنتظام في تناول الطعام .يشعر بالوحدة الشديدة .ال يعرف كيف يتصرف
ال يغادر الفراش في أغلب األيام كما أنه فقد الكثير من وزنه ً
لمساعدة نفسه في الخروج من هذا الوضع .

مثال الحالة خ
"اسم "سيدة تبلغ من العمر  30عا ًما ،تشكو من خالفات مستمرة مع زوجها بسبب تقاسم األعمال المنزلية بينهما .تخشى أن تسوء الخالفات بينهما
مما من شأنه التسبب في حدوث مشكالت في زواجهما .تشكو من الشعور باأللم في جميع أنحاء جسدها وبعجزها عن النوم .تقول بأنه ال يمكنها
التوقف عن التفكير في المشكلة وليست لديها أي فكرة عما يمكن أن تقوم به .

مثال الحالة ذ
"اسم "سيدة في الخمسينات من العمر ،تعرضت لهجوم من قبل بعض الشباب عند عودتها من التسوق .تشعر السيدة بالخوف الشديد من تكرار
الهجوم عليها مرة أخرى وقد تفادت الخروج من منزلها طوال الشهر الماضي .كما أنها بدأت في عزل نفسها عن اآلخرين واالمتناع عن رؤية
أصدقائها.

مثال الحالة ض
"اسم "سيدة شابة الزال زوجها يعاني من آثار تجربة التعرض للسجن ُرغم مرور عدة سنوات على األمر .تزداد الحالة المزاجية لزوجها سو ًءا
بمرور الوقت ،حيث إنه يشعر بالحزن أغلب الوقت ويجد مشقة في الذهاب إلى العمل .يتسبب هذا األمر في شعورها بالضغط النفسي ،كما أنها
بدأت تالحظ عدم رغبتها في قضاء الوقت معه أو مع أصدقائها .فضًال عن انعدام استمتاعها باألشياء التي كانت تُمتعها في السابق ،مثل أشغال
سيرا على األقدام .تشعر بانعدام شديد لألمل بشأن وضعها ووضع زوجها وال تعلم كيف يمكنها تحسين هذا الوضع .
الصوف والتنزه ً
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اليوم السادس :أمثلة الحاالت أأ وأب للنشاط  5:الحفاظ على حال جيدة والتطلع لألمام

مثال الحالة أأ
حضر المشارك كل الجلسات بشكل منتظم ،ويرى/ترى أن استراتيجية إدارة الضغط النفسي مجديًة للغاية في الحد من شعورها بالصداع والتوتر.
تتمثل مشكلته/مشكلتها الرئيسة في عدم العمل مع الحاجة إلى دفع اإليجار .لقد قام/قامت ببعض التغييرات التي أدت إلى النجاح في االلتحاق
ً
عاجزا/ة عن دفع اإليجار في بعض األحيان .لقد
بوظيفة مؤقتة ،إال أن هذا األمر لم ينه مشكلته/مشكلتها بشكل نهائي .حيث ما يزال/تزال
بدأ/بدأت المداومة على حضور الفعاليات المجتمعية ومن ثم تعرف/تعرفت على شخص ما ،وقد توطدت بينهما إلى العالقة إلى مرحلة الثقة في
اطالعه على مشكالته/مشكالتها .تحسنت الحالة المزاجية له/لها ُرغم بعض األوقات التي يشعر/تشعر فيها بالضغط النفسي الشديد .ويحدث هذا
األمر عادًة عندما يعجز/تعجز عن تأمين وظيفة أو دفع اإليجار المستحق في موعده.

مثال الحالة أب
كان المشارك يعاني في بادئ األمر من التردد في حضور جلسات اإلدارة المطورة للمشكالت .حيث عبر/عبرت عن معرفة سابقة باستراتيجية
إدارة الضغط النفسي وبأنها لم تساهم في تحسين حالته/حالتها المزاجية في السابق .إال أنه عقب مرور الجلسة الثانية ،شعر/ت المشارك/ة بالمزيد
من الحماسة نحو اإلدارة المطورة للمشكالت .حيث نجح/نجحت في التعبير عن مشكلته/مشكلتها مع الجيران والتي أدت إلى تفاديه/تفاديها مغادرة
المنزل .كما الحظ/الحظت تحسن الحالة المزاجية له/لها عقب ذلك .كما نجح/نجحت في تحسين مستوى النشاط من خالل استراتيجية االنطالق
ً
فضال عن العودة إلى مواظبة حضور صالة الجمعة مرة
واالستمرار وبهذا فقد بدأ/بدأت تدريجيًا في قضاء بعض الوقت مع أصدقائه/أصدقائها
أخرى .عانى/عانت من بعض الصعوبات في الوثوق باآلخرين إال إنه/إنها لديه/لديها رغبة في بدء التحدث إلى صديق ما بشأن بعض األمور
الشخصية في المستقبل.

الصفحة 101من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)
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الصفحة 102من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الثالث .نشرة :أسئلة تفكر للنشاط  3-2:إدارة المشكالت  -لعب أدوار
للطباعة والقطع إلى نصفين .إعطاء نسخة واحدة لكل مشارك.
للمشارك:

•
•
•

كيف كان شعورك عند لعب دور المشارك؟
ما األمور التي قام بها المساعد على نحو جيد؟
ما األمور التي ربما كان من الممكن للمساعد تحسينها؟

اللمساعد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف كان شعورك؟
ماذا كان انطباعك عن مستوى أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟
ما هي األمور التي تعلمتها ،وما هي األمور التي ما زال عليك تعلمها؟
ما هي المهارات األساسية التي أظهرتها؟

للمشارك:

•
•
•

كيف كان شعورك عند لعب دور المشارك؟
ما األمور التي قام بها المساعد على نحو جيد؟
ما األمور التي ربما كان من الممكن للمساعد تحسينها؟

اللمساعد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف كان شعورك؟
ماذا كان انطباعك عن مستوى أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟
ما هي األمور التي تعلمتها ،وما هي األمور التي ما زال عليك تعلمها؟
ما هي المهارات األساسية التي أظهرتها؟

الصفحة 103من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الرابع .نشرة :أسئلة تفكر للنشاط  4-1:تقديم االنطالق واالستمرار

للمشارك:

•
•
•

كيف كان شعورك عند لعب دور المشارك؟
ما األمور التي قام بها المساعد على نحو جيد؟
ما األمور التي ربما كان من الممكن للمساعد تحسينها؟

اللمساعد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف كان شعورك؟
ماذا كان انطباعك عن مستوى أدائك؟
ما األمور التي الحظتها في المشارك الخاص بك؟ ما هي السلوكيات أو تعبيرات الوجه التي الحظتها عليه؟
ما األمور التي تعتقد أنك قمت بها بشكل جيد؟ ما هي الخطوات التي اتسمت بالسهولة؟
ما األمور التي مثلت تحديًا؟
هل هناك أي أجزاء غير واضحة من االستراتيجية أو الجلسة؟
ما األمور التي يمكن أن تقوم بها بشكل مختلف المرة القادمة؟
هل هناك أي جوانب ترى أنه يتعين عليك التدرب عليها بقدر أكبر؟
ما هي األمور التي تعلمتها ،وما هي األمور التي الزال عليك تعلمها؟
ما هي المهارات األساسية التي أظهرتها؟

الصفحة 104من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الرابع .نشرة :أسئلة للعمل الجماعي في النشاط  7:تحديات استخدام مهارات المساعدة األساسية
اطبع هذه األسئلة بحيث تحصل كل مجموعة على سؤال واحد

ما هي أنواع المشاركين(أو سلوكيات المشاركين) الذين قد يجعلون من الصعب عليك استخدام مهارات المساعدة األساسية معهم؟ فكر في لعب
األدوار وأمثلة واقعية من الحياة.

ما هي أنواع المواقف التي قد تجعل من الصعب عليك استخدام مهارات المساعدة األساسية؟ فكر في حالتك المزاجية وعوامل الضغط التي
تتعرض لها في المنظمة التي تتبع لها أو في حياتك الشخصية.

ما هي أنواع المشاركين الذين قد يحثونك على االستخدام المفرط لمهارات المساعدة األساسية ،بحيث تتداخل مع قدرتك على إكمال برنامج اإلدارة
المطورة للمشكالت مع مشاركك (أي الفشل في تشجيع المشارك على القيام بالتمرن المنزلي ،أو تقديم المشورة الداعمة على مدى الجلسة بأكملها
ً
بدال عن إكمال محتوى برنامج اإلدارة المطورة للمشكالت)؟

ما الذي يمكنك فعله لمنع نفسك من إظهار مهارات المساعدة األساسية بصورة ضئيلة أو بشكل مبالغ فيه؟

الصفحة 105من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

اليوم الخامس .نشرة :جدول األسباب المشجعة للعيش وأسباب إنهاء الحياة للنشاط 3.

األسباب المشجعة للعيش
•
•
•
•
•
•

ما األمر الذي يمنحك القدرة على البقاء على قيد الحياة حتى هذه
اللحظة؟
هل هناك أي أفراد في عائلتك أو أصدقاء تشعر بأنك مستمر في الحياة
من أجلهم؟
مؤخرا؟ منذ
هل هناك بعض األمور التي استمتعت بها في الحياة؟
ً
وقت طويل؟
هل كنت تشعر بهذه المشاعر على الدوام؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،ما
هي األمور التي اعتدت على االستمتاع بها في الحياة؟
ما هي بعض اآلمال التي تتطلع إلى تحقيقها في المستقبل؟(ساعدهم في
التفكير بشان حل مشكالتهم العملية ،والحد من مشكالتهم العاطفية،
إلخ)
ماذا لو أنه ليست لديك المشكالت التي تمر بها اآلن ،هل كان هذا
ليغير من أفكارك بشأن عدمالبقاء على قيد الحياة؟

الصفحة 106من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

أسباب إنهاء الحياة
•
•

أمرا شاقًا بالنسبة لك
ما األمور التي تجعل من البقاء على قيد الحياة ً
حاليا؟
ما هي بعض األسباب التي تدفعك إلى تمني إنهاء حياتك؟

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

الملحق هـ :التحقق من األمانة والكفاءة
الزالت قيد اإلعداد

الصفحة 107من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

الملحق و :نماذج اإلشراف على المساعدين
 .1نموذج اإلشراف الفردي لإلدارة المطورة للمشكالت
يرجى ملء نموذجين لمشاركين اثنين .النموذج األول لمشارك يبدي تقد ًما جيدًا .والثاني لمشارك ال يبدي تقد ًما جيدًا أو يعاني من بعض
الصعوبات .
.1.1

المشارك الذي يبدي تقد ًما جيدًا

نموذج المشارك للتقدم الجيد
معلومات المشارك
عمر المشارك وجنسه
وصف موجز للخلفية
(مثل ،العائلة ،الوضع المعيشي)
وصف موجز للمشكالت األساسية

أعراض الصحة العاطفية األساسية:
كيف كان حضور المشارك في آخر جلسة؟ ما هي المشاعر
اإليجابية و/أو السلبية التي كان يشعر بها؟
عدد الجلسات التي تمت بالفعل مع المشارك حتى هذه اللحظة
ما هي استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت التي أتممتها بالفعل
مع المشارك؟

ما هي األسئلة أو المشكالت التي تواجهها مع هذا المشارك والتي
ترغب في تلقي مساعدة بشأنها؟
(على سبيل المثال ،حول مشكلة بعينها للمشارك ،استراتيجية من
استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت ،مشكلة عملية أو
شخصية)
ما هي التعليقات التي تلقيتها من اإلشراف الجماعي بشأن هذه
المشكلة؟ بالنظر إلى هذه المعلومات ،ما الذي تخطط للقيام به
بطريقة مختلفة مع هذا المشارك؟

الصفحة 108من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

التفاصيل

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

نموذج المشارك للتقدم الجيد
معلومات المشارك

ما األمور األخرى التي تعلمتها من هذه الجلسة اإلشرافية؟
(على سبيل المثال ،ما النُصح الذي ُو ِ ّجهَ للمساعدين اآلخرين والذي
ربما وجدته مفيدًا أيضًا؟

الصفحة 109من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

التفاصيل

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

.1.2

المشارك الذي ال يبدي تقد ًما جيدًا

نموذج المشارك للتقدم الضعيف
معلومات المشارك
عمر وجنس المشارك
وصف موجز للخلفية
(مثل ،العائلة ،الوضع المعيشي)

وصف موجز للمشكالت األساسية

أعراض الصحة العاطفية األساسية :
كيف كان حضور المشارك في آخر جلسة؟ ما هي المشاعر
اإليجابية و/أو السلبية التي كان يشعر بها؟

عدد الجلسات التي تمت بالفعل مع هذا المشارك حتى هذه اللحظة
ما هي استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت التي أتممتها
بالفعل مع المشارك؟

ما هي األسئلة أو المشكالت التي تواجهها مع هذا المشارك والتي
ترغب في تلقي مساعدة بشأنها؟
(على سبيل المثال ،حول مشكلة بعينها للمشارك ،استراتيجية من
استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت ،مشكلة عملية أو
شخصية)

ما هي التعليقات التي تلقيتها من اإلشراف الجماعي بشأن هذه
المشكلة؟ بالنظر إلى هذه المعلومات ،ما األمور التي تخطط للقيام
بها بطريقة مختلفة مع هذا المشارك؟
الصفحة 110من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

التفاصيل

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

نموذج المشارك للتقدم الضعيف
معلومات المشارك

ما األمور األخرى التي تعلمتها من هذه الجلسة اإلشرافية؟
(على سبيل المثال ،ما النُصح الذي ُو ِ ّجهَ للمساعدين اآلخرين
والذي ربما وجدته مفيدًا أيضًا؟

الصفحة 111من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

التفاصيل

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

.1.3

مثال على نموذج إشراف مكتمل

معلومات المشارك

التفاصيل

عمر وجنس المشارك

رجل يبلغ من العمر  45عا ًما

وصف موجز للخلفية

متزوج ،لديه  4أطفال في المدرسة .يعمل بدوام كامل في مصنع محلي.

(مثل ،العائلة ،الوضع المعيشي)

تعرض لنوبة قلق منذ ستة أشهرّ .
ظن أنه يمر بأزمة قلبية في ذلك الوقت إال أن
األطباء قد أخبروه بأنه بصحة جيدة وال توجد أي مشكالت طبية لديه.

وصف موجز للمشكالت األساسية

صة أمام زمالئه
الشعور بالقلق على الدوام -الخوف من التعرض لنوبة أخرى خا ً
في العمل .يقيّد األنشطة الخاصة به ،مثل ممارسة الرياضة خشية التعرض لنوبة
أخرى.
يعاني من مشكالت في زواجه -العديد من الخالفات

أعراض الصحة العاطفية األساسية :
•
•

كيف كان حضور المشارك في آخر جلسة؟
ما هي المشاعر اإليجابية و/أو السلبية التي كان
يشعر بيها؟

الخشية من التعرض لنوبة أخرى
يعاني من العديد من األعراض الجسمانية للقلق -تسارع ضربات القلب ،الدوار،
اإلجهاد
فورات غضب تمس الزوجة واألطفال
كثيرا أو لممارسة أي أنشطة ممتعة
لم يعد يخرج للتنزه ً

عدد الجلسات التي تمت بالفعل مع هذا المشارك حتى
هذه اللحظة

2

ما هي استراتيجيات اإلدارة المطورة للمشكالت التي
أتممتها بالفعل مع المشارك؟

ما هي اإلدارة المطورة للمشكالت وفهم المِ َحن
إدارة الضغط النفسي
إدارة المشكالت -بالنسبة للخالفات مع الزوجة؛ نجح في التفكير في  4حلول ممكنة
وقرر إخبار زوجته في كل مرة يشعر فيها ببدء الغضب بأنه سيذهب إلى غرفة
نومه والدعاء (الصالة) ثم التحدث إليها عندما يشعر بقدرة أفضل على التحكم في
نفسه.

•
•
•
•

ما هي األسئلة أو المشكالت التي تعاني منها مع
هذا المشارك والتي ترغب في تلقي مساعدة
بشأنها؟
(على سبيل المثال ،حول مشكلة بعينها للمشارك،
استراتيجية من استراتيجيات اإلدارة المطورة
للمشكالت ،مشكلة عملية أو شخصية)
ما هي التعليقات التي تلقيتها من اإلشراف
الجماعي بشأن هذه المشكلة؟
بالنظر إلى هذه المعلومات ،ما الذي تخطط للقيام
به بطريقة مختلفة مع هذا المشارك؟

الصفحة 112من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

يجد المشارك عادًة صعوبة في التحدث عن مشاعره في الجلسة .يقول بأنه يشعر
بالضعف ألنه عادًة ما يشعر بالخوف وباالستياء بسهولة.

تطبيع مشاعر المشارك واستخدام جدول "األسباب الجيدة واألقل جودة" للتحدث
بشأن التكلفة والمنافع المترتبة على التحدث عن المشاعر .مدح صراحته عندما
ينجح بالفعل في التحدث عن مشاعره في الجلسة .ال تدفع المشارك للتحدث عن
مشاعره إذا كان ال يشعر باالرتياح نحو األمر.

اإلدارة المطورة للمشكالت لألفراد  -تدريب ال ُميسرين(مشروع “القوى”)

معلومات المشارك

التفاصيل

ما األمور األخرى التي تعلمتها من هذه الجلسة
اإلشرافية؟

احذر من تقديم حلول إلى المشاركين أثناء إتمام استراتيجية إدارة المشكالت .من
المهم نجاح المشاركين في تقديم أكبر قدر من الحلول بأنفسهم .ففي هذه الحالة تتولد
لديهم على األرجح الرغبة في تنفيذ هذه الحلول.

(على سبيل المثال ،ما النُصح الذي ُو ِ ّج َه للمساعدين
اآلخرين والذي ربما وجدته مفيدًا أيضًا؟

الصفحة 113من 113
لالستخدام الداخلي في مشروع" القوى ".يحظر النشر أو نشره على اإلنترنت

