
 
 غزة -مركز شؤون المرأة 

 
 

 
 
 
 

الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى دليل 
 النوع االجتماعي

 (لألخصائيين النفسيينعممي الدليل ال)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 إعدادتأنيف و

 حممد أبو يوسفأ. 
 باألونروا/ محاضر بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى مشرف صحة نفسية

 



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 2 

 المحتويات فيرس
 الصفحة الموضوع #

 الوحدة األولى/ المقدمة وخميفة الدليل:
1.  o 5 ...........................................................................المقدمة 
2.  o .7 ......................................................التعريؼ بالدليؿ، أىدافو، ومبرراتو 
3.  o  رشادات التعامؿ مع الدليؿ.الجيات  8 .....................المستفيدة مف الدليؿ، توجييات وا 
4.  o .9 .....................................................................مصطمحات الدليؿ 

 الوحدة الثانية/ األساسيات والمبادئ واألخالقيات الخاصة بالدعم النفسي:
5.  o  12 ..............................................األخبلقية األساسية لمدعـ النفسي.المبادئ 
6.  o .13 ................................................مبادئ وأخبلقيات األخصائي/ النفسي/ة 
7.  o .14 ...........................أسس التعامؿ مع حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي 
8.  o .15 .........................................االفتراضات األساسية لتقديـ الخدمة واالستجابة 
9.  o .16 ............................................مستويات الدعـ النفسي االجتماعي المختمفة 

 الوحدة الثالثة: برنامج التدخل النفسي االجتماعي العممي )الجمسات(:
10.  o .19 .................................................................تيميد، ونموذج الجمع 
11.  o .20 ....................................المبادئ التوجييية إلجراء المقاببلت والتقييـ لمحاالت 
12.  o .21 .....................................................أىداؼ المقابمة النفسية االجتماعية 
13.  o .22 ..........................................................جدوؿ جمسات التدخؿ الفردي 
14.  o .22 ............................................إرشادات قبؿ التنفيذ العممي لمجمسات الفردية 
15.  o  )23 ..............جمسات تدخؿ. 7 –جمسات الدعـ النفسي االجتماعي )الفردي لحالة واحدة 
16.  o .41 ........................................................جدوؿ جمسات التدخؿ الجماعي 
17.  o .41 .........................................إرشادات قبؿ التنفيذ العممي لمجمسات الجماعية 
18.  o  )43 .......جمسات تدخؿ. 7 –جمسات الدعـ النفسي االجتماعي )الجماعي لمجموعة حاالت 

  الوحدة الرابعة: الرعاية الذاتية لألخصائيين النفسيين، واإلشراف.
19.  o .63 .................................................ماىية الرعاية الذاتية، ولماذا ىي ميمة 
20.  o .63 ......................األضواء والمستويات الثبلث لمضغط واإلجياد وكيفية التعامؿ معيا 
21.  o 64 .............................النفسييف. فتوجييات عامة خاصة بالرعاية الذاتية لؤلخصائيي 
22.  o  65 ..................................................الذاتية في العمؿ.استراتيجيات الرعاية 
23.  o .67 .................................الغرض مف اإلشراؼ، ومياـ المشرؼ في إدارة الحاالت 
24.  o .68 ...............................أنواع اإلشراؼ والمبادئ التوجييية لممشرفيف واالستشارييف 
25.  o .69 ...................................................توجييات عامة لممشرؼ واالستشاري 
26.  o .70 ...................................أدوار المشرؼ واالستشاري وقواعد الجمسات اإلشرافية 

 الوحدة الخامسة: المالحق )نماذج، مقاييس، خطط عمل، وتفاصيل بعض التقنيات(:



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 3 

 
 المالحق فيرس

 الصفحة عنوان الممحق الممحق

 72 ..................................................نموذج اكتشاؼ حالة الممحؽ األوؿ

 75 ..........................................................نموذج إحالة الثاني الممحؽ

 76 ................................................نموذج الرصد والمتابعة الثالث الممحؽ

 77 .................................................نموذج تقييـ المخاطر الرابع الممحؽ

 78 .............................................نموذج خطة إدارة الخطورة الخامس الممحؽ

 79 .........................................الحياتية الوظائؼمقياس تقييـ  السادس الممحؽ

 81 .........................................مقايس الرفاه النفسي الخماسي السابع الممحؽ

 DASS-21.................  82 مقايس االكتئاب والقمؽ والضغوط النفسية الثامف الممحؽ

 84 .....................................................االسترخاءتقنيات  التاسع الممحؽ

 86 ....................................جدوؿ األنشطة السموكية األسبوعي العاشر الممحؽ

 87 ....................................التعامؿ مع المشاعر الصعبةكيفية  الحادي عشر الممحؽ

 89 .............................................منيجية تنفيذ  زيارة منزلية الثاني عشر الممحؽ

 92 ..............................................زيارة منزليةنموذج توثيؽ  الثالث عشر الممحؽ

 93 .............................................االسعافات النفسية األولية الرابع عشر الممحؽ

 95 .......................................نماذج مساعدة لمتدخؿ الجماعي الخامس عشر الممحؽ

 99 .................................................أسموب حؿ المشكبلت السادس عشر الممحؽ

 106 ...........................................شرافياإلمقاء لا توثيؽ نموذج السابع عشر الممحؽ



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة األولى
 ، والمصطمحات.تالمقدمة والخمفية، تفاصيؿ الدليؿ، اإلرشادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 5 

 
 المقدمة والخمفية:

الدور  أساس العنؼ عمىاتسع مفيوـ العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي ليشمؿ أشكااًل مختمفة مف 
 الحالي القرف سمات االجتماعي والثقافي الذي يضعو المجتمع لكؿ مف الرجؿ والمرأة، ال سيما بعد أف بات مف

 فوأ يجب تحديداً  المرأة نحو امتداده أف إال فئة أو ثقافة أو منطقة منو تسمـ لـ حيثبشكؿ كبير  العنؼ انتشار
  التي تيدد حماية األفراد واألسر والمجتمعات.التحديات مف اكبر وأىـ  فيو واالىتماـ، الرعاية مف بمزيد يحظى

 
% مف النساء التي سبؽ ليا الزواج 62أف  1حيث تشير مسح أجراه المركز الفمسطيني لئلحصاء

% منيف تعرضف لمعنؼ الجنسي عمى 11% منيف تعرضف لمعنؼ الجسدي، و23تعرضت لمعنؼ النفسي، و
% مف النساء المواتي سبؽ ليف الزواج 37األقؿ لمرة واحدة. أما بالنسبة لمعنؼ األسري فقد أفادت النتائج بأف 

% منيف تعرضف لمعنؼ النفسي عمى األقؿ لمرة واحدة، 58.6، و اجيفتعرضف ألحد أشكاؿ العنؼ مف قبؿ أزو 
تعرضف  %23.5منيف تعرضف لمعنؼ االجتماعي، و %54.8% منيف تعرضف لمعنؼ االقتصادي، و 55.1و

 ف تعرضف لمعنؼ الجسدي، وال شؾ أف ىذه األرقاـ تترؾ آثارًا سمبية كبيرة.يمن %11.8لمعنؼ الجسدي، و
 

بيف روابط والعبلقات االجتماعية الانييار  المترتبة عمى العنؼ ضد النساء: السمبيةاآلثار ىذه  ومف
، مما حذا بالمختصيف في المجاؿ النفسي االضطرابات السموكية والنفسية وظيور بعض، 2األسرة الواحدة

  .الرعاية واالىتماـ لمعالجتيات وتقديـ لمتعامؿ مع ىذه المشكبل واالجتماعي بذؿ أقصى الجيود
 

لكف مفيـو الرعاية واالىتماـ بالمرأة وتقديـ خدمات الدعـ النفسي واالجتماعي ليا ال يقتصر عمى 
التي تحتوي الكتب واألدلة  وذلؾ مف خبلؿالتوعية والتثقيؼ لممجتمع حوؿ العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، 

 بأدوات تساعده فيالممارس/ة و األخصائي/ة  فحسب، بؿ بات مف الميـ تمكيف كمية معموماتية ضخمةعمى 
 تقديـ العوف والمساعدة لمنساء ضحايا العنؼ.

 

صحب يذا الدليؿ ىو توفير دليؿ عممي يإعداد مركز شؤوف المرأة في غزة ل أسبابمف أىـ  لذا كاف
يا األخصائي/ة خطوة بخطوة نحو كيفية تقديـ التدخؿ النفسي المناسب بحسب احتياج الحالة وخصوصيت

وظروفيا، مع االبتعاد قميبًل عف األطر النظرية التي أصبحت واضحة وضوح الشمس في كافة الكتب واألدلة 
 .المختمفة واألبحاث التي تناولت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي مف جوانبو

 

بلقة المينية، يوفر ىذا الدليؿ مسارًا عمميًا لؤلخصائي/ة النفسي/ة بدًء مف استقباؿ الحالة وبناء الع 
والتقييـ النفسي وتحديد االحتياجات، والبدء بالتدخبلت خطوة بخطوة وجمسة بجمسة مع األخذ باالعتبار امكانية 

 مف خبلؿ برنامجيف منفصميف )األوؿ: يفصؿ جمسات  تنفيذ ىذه الجمسات والخطوات بشكؿ فردي أو جماعي
                                                 

1
 (.2014اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽصبء اٌفٍغط١ٕٟ، ٔزبئظ اٌّغؼ اٌفٍغط١ٕٟ اٌؼٕمٛدٞ ِزؼذد اٌّإششاد ٌٍؼبَ ) 
2

عبِؼخ  (2011ع١ٙبْ اٌؾالق ) اٌؼٕف األعشٞ ٚػاللزٗ ثبٌصالدح إٌفغ١خ ألغفبي اٌغ١ذاد اٌّشاعؼبد ٌؼ١بداد ٚوبٌخ اٌغٛس لطبع غضح، سعبٌخ ِبعغز١ش، 

 االص٘ش، غضح، فٍغط١ٓ.
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مع األخذ باالعتبار ، جمسات التدخؿ مع مجموعة مف الحاالت(التدخؿ الفردي مع حالة منفردة، والثاني: يفصؿ 

ضافي مثبًل، أو التحويؿ تمؾ مف خبلؿ االنتقاؿ بيا لتدخؿ أسري إيذه الحالة او لوجود تدخبلت إضافية قد تمـز 
لوجود خطورة ما. حيث يوفر ىذا الدليؿ العممي إرشادات في كؿ خطوة ومرحمة لتوجيو عناية لتمقي خدمة أخرى 

لقارئ/ة واألخصائي/ة إلمكانية التغيير في سير الجمسات والتدخؿ وفؽ متطمبات واحتياجات وظروؼ الحالة قيد ا
 المتابعة والتدخؿ.

 

وعمى الرغـ مف اف ىذا الدليؿ يعد دليبًل عمميًا إال أنو مف الضروري التذكير والتنبيو بشكؿ مختصر   
دي واألسس واألخبلقيات، وبعض اإلرشادات حوؿ كيفية جدًا لبعض المفاىيـ ذات العبلقة،  وبعض المبا

قراءتيا بعناية قبؿ البدء في استخداـ يؿ، والتي نتمنى أف تمقى اىتماـ األخصائي/ة مف خبلؿ استخداـ الدل
الدليؿ. حيث ستوفر ىذه اإلرشادات واألسس بعض المعمومات اليامة حوؿ طبيعة فئة ضحايا العنؼ المبني 

عي وبعض الخصوصية في كيفية استكشافيا واستقباليا والتعامؿ معيا، بطريقة تضمف عمى النوع االجتما
 استمراريتيا في تمقي الخدمة النفسي والدعـ النفسي االجتماعي المناسب دوف انقطاع.

 
 وينقسم ىذا الدليل العممي ألربعة أقسام أساسية:

 .تويتناوؿ المقدمة والخمفية، مع بعض التفاصيؿ حوؿ الدليؿ وماىيتو وبعض اإلرشادا القسم األول/
 ويتناوؿ أساسيات ومبادئ وتوجييات لكيفية تقديـ الدعـ النفسي االجتماعي. القسم الثاني/
 عف طريؽ جمسات عممية جاىزة لمتطبيؽ. يفمصمم برنامجيف تدخؿ )فردي وجماعي( القسم الثالث/

 الرعاية الذاتية لمعامميف مع حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، واإلشراؼ. /الرابعالقسم 
ويتناوؿ مبلحؽ ىامة، بيا تفاصيؿ لبعض تقنيات التدخؿ مع الحاالت، وبعض المقاييس  /الخامسالقسم 

 ممحقًا مفصبًل. 17لى بعض النماذج الستخدميا عمميًا، والتي تشمؿ اليامة، باإلضافة إ
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 التعريف بالدليل:

كتيبًا عمميًا ومبسطًا  دليؿ الدعـ النفسي االجتماعي لحاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعييعتبر  
يوفر لممختصيف في المجاؿ النفسي خطوات عممية وتطبيقية لكيفية تقديـ الدعـ النفسي واالجتماعي خطوة 
بخطوة مف خبلؿ الجمسات التوضيحية بدًء مف استقباؿ الحالة وانتياًء بإغبلقيا أو تحويميا إذا لـز األمر، 

قد يتطمب مف اإلخصائي/ة القياـ بيا خبلؿ تنفيذ الجمسات،  باإلضافة لوضع إرشادات توضح مسارات مختمفة
وتوفير مبلحؽ توضح بشكؿ تفصيمي كيفية القياـ ببعض التدخبلت اإلضافية أو بعض التقنيات وأساليب التدخؿ 

.  التي قد تمـز
 

 أىداف الدليل:
عـ النفسي واالجتماعي بشكؿ توفير أداة عممية تطبيقية تمكف األخصائي/ة النفسي/ة مف تقديـ الد اليدف العام/

 منظـ ومخطط لحاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي وفقًا لطبيعية واحتياجات التدخؿ مع الحاالت.
 

 األىداف الفرعية لمدليل:
 .تعزيز الفيـ لبعض المصطمحات، واألسس، والمبادي األخبلقية المتعمقة بتقديـ الدعـ النفسي 
  تطبيقيا مع الحاالت بشكؿ فردي وجماعي.توفير جمسات عممية يمكف 
 .توفير توجييات واإلرشادات توضح المسارات المختمفة لتنفيذ تدخبلت إضافية بحسب الحاجة 
 .توفير نماذج عمؿ ومقاييس نفسية عممية ومحكمة الستخداميا مف قبؿ األخصائي/ة 
 .االىتماـ بالرعاية الذاتية المستمرة لؤلخصائييف/ات 
  اإلرشادات المتعمقة بكيفية اإلشراؼ ومتابعة الحاالت مف قبؿ االستشاري/ة.توضيح بعض 

 
 مبررات إعداد الدليل:

حاالت فسية والدعـ النفسي االجتماعي لعمى الرغـ مف وجود عشرات األدلة التي تناولت التدخبلت الن 
، إال أف ىذه األدلة العممية برغـ جودتيا العالية تناولت األبعاد النظرية العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي

والشرح المفاىيـ والنظريات، مع طرح مبسط ومختصر لبعض التقنيات التي يمكف استخداميا مع حاالت العنؼ 
 :ز عمىولذلؾ سعى مركز شؤوف المرأة إلى إعداد دليبًل عمميًا مختمفًا يركالمبني عمى النوع االجتماعي، 

o .البدء مف حيث انتيى اآلخريف بعد مراجعة كافة األدبيات والمصادر المتاحة 
o .الجانب العممي في كيفية تقديـ التدخؿ والدعـ النفسي لحاالت العنؼ المني عمى النوع االجتماعي 
o .توضيح مسارات مختمفة لتدخبلت إضافية يمكف تقديميا بحسب االحتياج 
o  والتقنيات العممية. تاتيجياشرح عممي لتطبيؽ بعض االستر 
o .التقييـ النفسي الشامؿ، والتقييـ التتبعي لموقوؼ عمى مدى واستمرارية التحسف 
o  لمتدخؿ.استخداـ األدوات العممية لقياس العنؼ ومتابعتو، ونماذج مبسطة ومختصرة 
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 األشخاص والجيات التي يمكنيا االستفادة من الدليل:

تقديـ الدعـ النفسي االجتماعي لحاالت العنؼ المبني عمى النوع  يوفر الدليؿ أداة عممية لكيفية 
 االجتماعي بطريقة عممية، والتي يمكنيا اف تفيد كؿ مف:

  األخصائييف النفسييف في كافة المراكز والييئات والمؤسسات التي تتعامؿ مع حاالت العنؼ المبني عمى
 النوع االجتماعي.

  وقانونيف وعامميف في المجاؿ الصحي لفيـ أعمؽ حوؿ طبيعة مزودي الخدمات مف باحثيف اجتماعييف
 الدعـ النفسي االجتماعي، والمبادئ األخبلقية، وكيفية استخداميـ لمرعاية الذاتية.

 .الجيات اإلدارية وأصحاب القرار لئليعاز باستخداـ منيجية واضحة وعممية ومخططة مع الحاالت 
 رفوف عمى جودة تقديـ خدمات الدعـ النفسي االجتماعي.المشرفيف واالستشارييف الذيف يتابعوف ويش 

 
رشادات كيفية استخدام الدليل:  توجييات وا 

بداية عمى األخصائي/ة قبؿ البدء باستخداـ ىذا الدليؿ أف يكوف/تكوف ممـ/ة بالعديد مف المعارؼ  
العنؼ المبني عمى النوع  والميارات ، فيو كتيب عممي مساعد في كيفية تقديـ الدعـ النفسي االجتماعي لحاالت

 :ياومن، التي يجب توافرىا االجتماعي، لكنو ال يشمؿ ميارات وكفايات األخصائي
 ميارات المقابمة اإلرشادية وكيفية تنفيذىا بشكؿ ميني. .1
 ميارة كيفية إقامة عبلقة مينية مع الحاالت. .2
 النفسي.ميارة كيفية جمع المعمومات والبيانات وطرح التساؤالت والتقييـ  .3
 ميارة التوثيؽ وكتابة التقارير حوؿ الحاالت وطبيعة التدخبلت معيا. .4
 معرفة بالنظريات النفسية ومبادئيا وأسسيا وفنياتيا المستخدمة في العبلج. .5

 
 وعمية نوجو عناية األخصائي/ة إلى: 

  حالة حاالت العنؼ المبني عمى النوع ضرورة مراجعة  .االجتماعيإجراءات العمؿ الموحدة إلدارة وا 
 .قراءة المبلحؽ في ىذا الدليؿ بعناية، والتي بيا تفاصيؿ استخداـ بعض التدخبلت والتقنيات 
  ،تصفح الدليؿ بصورة مبدئية سريعة قبؿ استخدامو، ومف ثـ تطبيؽ التدخبلت الموجودة بيا بشكؿ منظـ

 بالمرات القادمة. ومف المفيد التقيد بالعناصر الموجودة في البداية حتى تصبح حاضرة في ذىنؾ
  إذا كانت ىناؾ بعض التدخبلت التي يصعب عميؾ استخداميا، أو أنيا تستخدـ ألوؿ مرة، يجب عميؾ

 متابعة ذلؾ مع المشرؼ واستشارتو والتدرب عمييا جيدًا قبؿ االستخداـ.
  وىدفيا  منظمة في استخداـ التدخبلت والتي تشمؿ: شرحيا وتوضيح ماىيتيا طريقةنؤكد أنو عمينا اتباع

ليا كواجب بيتي بالمنزؿ ومتابعتيا في  الحالةفي الجمسة، تطبيؽ  الحالة، تجريبيا وتطبيقيا مع لمحالة
 الجمسة القادمة.
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 مصطمحات ومفاىيم الدليل:

 النوع االجتماعي Gender1: 
ه الفوارؽ متجذرة بعمؽ في جميع ذيشير لمفوارؽ االجتماعية المكتسبة بيف الذكور واإلناث، وعمى الرغـ مف أف ى

يات وفرص وامتيازات ابمة لمتغيير مع مرور الزمف، كما يحدد الدور االجتماعي أدوار ومسؤولقالثقافات إال أنيا 
يحدد النوع االجتماعي ما ىو متوقع، ومسموح وذو قيمة في المرأة كما  لكؿ مف الذكور واإلناث. وتوقعات وقيود

 يو جزء مف السياؽ االجتماعي والثقافي األوسع.ف ،أو الرجؿ في سياؽ معيف
 

 العنف المبني عمي النوع االجتماعيGender Based Violence     : 
أو أو اقتصػادية أو اجتماعيػة وغيرىػا،  أو جنسػيةً  نفسػيةأو  جسديةً  أو معاناةً  ىو يشمؿ األفعاؿ التي تسبب إيذاءً 

التيديد بالعنؼ الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع داخؿ األسرة، وفي أماكف العمؿ والمؤسسات التربوية وغيرىا 
وىػذا يشػمؿ األعمػاؿ التػي  .ىػي المػرأة والطفػؿو الحمقػة األضػعؼ أو عمى عمى الجنس مف األماكف، أو أينما يقع 

يديد بأفعاؿ مف ىذا القبيػؿ أو القسػر، أو سػائر أشػكاؿ ، أو الجنسي أو المعاناة والتوالنفسيتمحؽ األذى الجسدي 
 .2الحرماف مف الحرية، سواء حدث ذلؾ في الحياة العامة أو الخاصة

 
 المرأة ضد العنف Violence Against Women 3: 
 ومعاناة إيذاء عنو ينتج قد الجنسي التمييز عمى معتمد فعؿ أي ىو المرأة ضد لمعنؼ المتحدة األمـ ىيئة تعرفو
 سواء الحرية مف والحرماف األفعاؿ بيذه التيديد أيضا ويتضمف نفسًيا أو جنسًيا أو جسدًيا عنًفا أكاف سواء لممرأة
 .العامة أو الفردية

 
 الدعم النفسي واالجتماعي Psychosocial Support 4: 

يوميًا في محيطيا، كما  تفاعؿ الحالة خبلؿ مف ةواالجتماعي ةالنفسيوالمساندة  والدعـ الرعاية توفير ويقصد بو 
د المجتمع لمساعدتيا عمى ايشمؿ أيضًا الشعور بالحب والحماية مف المحيطيف، والمساندة المجتمعية مف أفر 

التأقمـ، مما يشعرىا بقيمتيا الذاتية واالنتماء والرغبة في التواصؿ والمشاركة وتعمـ ميارات حياتية، ويشمؿ أيضًا 
 ديات وكيفية التغمب عمى الصعوبات في الحياة اليومية.مساعدة الحالة في مواجية التح

  
 
 

                                                 
1

 (.UNFPAد١ًٌ أداسح ثشاِظ اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ، صٕذٚق األُِ اٌّزؾذح ٌإلعىبْ ) 
2

ّخبغش، ٚرؼض٠ض اٌصّٛد ٚاٌّغبػذح ػٍٝ اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ ٌذِظ اٌزذخالد فٟ ٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ اٌؾبالد اإلٔغب١ٔخ: اٌؾذ ِٓ اٌ 

 IASC، 2015اٌزؼبفٟ، 
3

 د١ًٌ األخصبئ١١ٓ إٌفغ١١ٓ ٚاٌّششذ٠ٓ فٟ اٌزؼبًِ ِغ إٌغبء ظؾب٠ب اٌؼٕف )اٌٍغخ اٌٛغ١ٕخ األسد١ٔخ ٌشإْٚ اٌّشأح( 
4
 National Guidelines For The Provision Of Psychosocial Support For Gender Based Violence Victims/Survivors, The 

Republic Of Uganda - Ministry Of Gender, Labour And Social Development 
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 ( الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعيMHPSS)1 : 
ىو وسيمة  MHPSSنيج أف الدعـ الذي ييدؼ إلى حماية أو تعزيز الرفاىية النفسية واالجتماعية. ويقصد بو 
مف  عمى ذلؾ، مع األخذ بعيف االعتبار كبلً بناًء ، وتوفير استجابة الحاالت وظروفيا واحتياجاتيالمتعامؿ مع 

العناصر النفسية واالجتماعية. ويمكف أف تشمؿ ىذه التدخبلت دعمًا في قطاع الصحة والتعميـ والخدمات 
 ة، والحماية وغيرىا مف القطاعات.المجتمعي

 
 إدارة الحالة Case Management 2: 

ىي برامج االستجابة لمعنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي وىي عممية تعاونية ومتعددة القطاعات تتضمف التقييـ  
والتخطيط وتنفيذ وتنسيؽ ومراقبة وتقييـ الموارد المتاحة، والخيارات والخدمات لتمبية احتياجات الناجيف وتعزيز 

ياجات المعقدة في الحصوؿ عمى خدمات متعددة مف جودة وفعالية النتائج، وىي تساعد الناجيف ذوي االحت
 .مقدمييا

 
 المشورةAdvice 3: 

بمساعدة الناجيف لتحديد  األخصائي/ةىي عممية ديناميكية تتـ وجيا لوجو لمتفاعؿ بيف شخصيف يقوـ خبلليا  
األعراض التي يعانوف منيا وأنيـ يمتمكوف الخبرة التخاذ القرارات المساعدة في تخفيؼ معاناتو/معاناتيا. وىي 

توفير الراحة في جو مف التعاطؼ ومساعدة الناجيف لمعمؿ عمى ما يجب القياـ بو و تضمف االستماع النشط، 
 األخصائي/ةفي حاالت العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي، يضمف و ـ. تجاه مشاكميـ، مع التركيز عمى تمكيني

 ويسيؿ الوصوؿ إلى الخدمات والموارد المجتمعية والدعـ.  يفقوؽ الفردية لمناجاحتراـ الح
 

 األنشطة النفسية والترفييية Psychological And Recreational Activities4 : 
 جتمع لدعـ الناجيف وأولئؾ الذيف ىـ أكثر عرضة لمعنؼ القائـ عمىىي استراتيجيات صمود ومساعدة ذاتية لمم

 .لمحاالتالنوع االجتماعي، وذلؾ مف خبلؿ مجموعة / األنشطة الترفييية 
 

 االستجابة لحاالت العنف القائم عمى النوع االجتماعي Response To GBV Cases5: 
والعواقب المترتبة عمى حوادث العنؼ. وىذا يعني تقديـ  الحاالتيتـ تحديد االستجابة حسب احتياجات  

أذى. وينبغي توفير تمؾ أو معاناة أو إصابات أخرى، وقوع الخدمات والدعـ لمحد مف اآلثار الضارة ومنع 
 .رعاية متعددة القطاعات مف خبلؿافية، الخدمات بطريقة تراعي الحساسية الثق

                                                 
1

بػذح ػٍٝ اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ ٌذِظ اٌزذخالد فٟ ٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ اٌؾبالد اإلٔغب١ٔخ: اٌؾذ ِٓ اٌّخبغش، ٚرؼض٠ض اٌصّٛد ٚاٌّغ 

 .IASC، 2015اٌزؼبفٟ، 
2

 UNFPA، 2012ثشاِظ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ،  ئداسح 
3

 .IASC، 2010سػب٠خ إٌبع١ٓ ِٓ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ،  
4

 UNFPA، 2012ئداسح ثشاِظ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ،  
5

 UNHCR، 2003اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ ظذ إٌبصؽ١ٓ داخ١ٍبً. اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ ٌٍٛلب٠خ ٚاالعزغبثخ،  
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 الوحدة الثانية
 مبادئ، وأخبلقيات تقديـ الدعـ النفسي االجتماعيأساسيات، 
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 المبادئ األخالقية األساسية لتقديم الدعم النفسي االجتماعي:

 :Human Rights & Equality1 حقوق اإلنسان والمساواة .1
كما أنو  مخاطر انتياؾ حقوقيـ،أي وتأميف الحماية ليـ مف  بالحاالتينبغي مراعاة حقوؽ اإلنساف الخاصة  

مف الميـ جدًا ترسيخ مبادئ المساواة وعدـ التمييز، ويتمثؿ ذلؾ في تقديـ الخدمة عمى أساس االحتياجات 
 الفعمية لمجميع دوف تمييز.

 
 :Participationالمشاركة .2

 وفي اتخاذ القرارات الخاصة بيـ وبتمبية احتياجاتيـ. االجتماعي في خدمة الدعـ النفسي الحاالتمشاركة  وىي 
 

 :Don't Harmعدم تقديم أي أذى .3
غير متعمد أثناء تقديـ الدعـ النفسي االجتماعي، لذلؾ  2قد تؤدي النية الحسنة في بعض األحياف إلى ضرر 

األخصائي/ة مقدـ/ة ينبغي الحد مف تمؾ المخاطر وبناء التدخبلت عمى أساس معمومات كافية، وأف يتمّتع 
 .لخدمة بالكفاءة البلزمةا
 

 :Build On Available Resourcesالموارد المتاحة البناء عمى .4
لدى كّؿ الناس التي تعاني مف مشكبلت نفسية مصادر وموارد يمكف أف تدعـ الصحة النفسية، فينبغي البناء  

 .3لدييـ عمى القدرات الذاتية لؤلفراد ودعـ المساعدة المجتمعية، وتعزيز الموارد المتاحة
 

 :Integrated Support Systemنظم دعم متكاممة .5
مف التكامؿ بينيا، ممكف أكبر قدر  التأكد مف تحقيؽ عند البدء بتقديـ تدخبلت الدعـ النفسي االجتماعيينبغي  

بناء عمى  والخدمات القانونية واالجتماعية واألسرية واإلرشادية والدعـ النفسي والمجتمعي الطبيةمثؿ الخدمات 
 صؼ بالثبات واالستمرارية.االحتياجات، ىذا النوع مف الخدمات يت

 
 :Multi-level Support 4الدعم متعدد المستويات .6

يمكف تقديـ مستويات مختمفة مف الدعـ النفسي لمحالة بحسب الحالة واالحتياج، وتشمؿ مستويات الدعـ خدمات 
المتخصص األمف والخدمات األساسية لمحالة، ثـ خدمات الدعـ األسري والمجتمعي، ثـ الدعـ المركز غير 

 ( وبالنياية تقديـ الدعـ الميني المتخصص عند الضرورة عف طريؽ اإلحالة.ي)غير اإلكمينيك
 

                                                 
1

 (.2013د١ًٌ رذخالد ثشٔبِظ سأة اٌفغٛح فٟ اٌصؾخ إٌفغ١خ، ِٕظّخ اٌصؾخ اٌؼب١ٌّخ ) 
2

 ِٛبد ثطش٠مخ غ١ش ١ِٕٙخ ػٓ اٌؾبٌخ رغجت ٌٙب اإل٠زاء.لذ ٠شًّ اٌعشس غشػ رغبؤي ِؾشط، أٚ ػذَ اؽزشاَ ٌّشبػش اٌؾبٌخ، أٚ ئفشبء ِؼٍ 
3

 اٌزطش٠ض(. –اٌىزبثخ  –٠شًّ رٌه ِغبػذح اٌؾبٌخ فٟ اٌشعٛع ٌّٙبساد أٚ ِّبسعبد وبٔذ رفؼٍٙب ثبٌغبثك ٚرؾغٓ ِٓ ؽبالرٙب ٔؾٛ )اٌشعُ  
4

 (.2009اٌشفبٖ إٌفغٟ االعزّبػٟ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ )( ؽٛي دػُ اٌصؾخ إٌفغ١خ IASCٚد١ًٌ ئسشبداد اٌٍغٕخ اٌذائّخ اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌٛوبالد ) 
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 مبادئ وأخالقيات األخصائي/ة النفسي/ة:أىم 

 :Confidentiality 1االلتزام بالسرية التامة .1
أحد عمييا  عأو اطبلحيث يمتـز األخصائي/ة النفسي/ة بحفظ أسرار ومعمومات وبيانات الحالة وعدـ البوح بيا 

 .2إال بموافقة الحالة نفسيا
 

 :Unconditional Positive Regardالتقبل غير المشروط واالحترام لمحالة .2
ويشمؿ ذلؾ تقبؿ واحتراـ كؿ الحاالت التي تتمقى الخدمة دوف تمييز بناء عمى الديف أو العرؽ أو الموف أو 

 الثقافة وغيرىا.
 

 :know of his abilities & potential  مكانياتاالو  القدراتمعرفة األخصائي/ة ب .3
حالة الحالة لتمقي  وىنا عمى األخصائي/ة معرفة حدود عممو وقدراتو واإلمكانيات التي يمكف يقدميا لمحالة، وا 

 او أكثر تخصصية إذا ما كانت بحاجة لذلؾ. 3خدمات أكثر عمقاً 
 

 : Don't impose values & opinionsعدم فرض القيم واآلراء الشخصية عمى الحالة .4
وىنا احتراـ لخصوصية وفردية كؿ شخص، واالنتباه جيدًا لعدـ طرح قيمؾ أو رأيؾ الشخصي عمى الحالة، وانما 

 ىو التثقيؼ والتوعية والدعـ والمساندة، وترؾ الحرية لمحالة في اتخاذ أية قرارات مصيرية تتعمؽ بيا.
 

 :Respect Of Colleagues' Specialization4 احترام اختصاص الزمالء .5
وىنا ضرورة أف ال يقوـ األخصائي/ة بعمؿ آخر مف اختصاص زميؿ آخر، فقد تكوف الحالة بحاجة لبلستشارة 

 .حاجتياكنت مممًا ببعض المعمومات حوؿ حتى وأف ا لجية االختصاص يالقانونية مثبًل، فاألصؿ توجيي
 

 :Professional Relationshipالعالقة المينية مع الحالة .6
مف أىـ عوامؿ نجاح تدخبلت الدعـ النفسي االجتماعي مع الحاالت ىو مدى إقامة عبلقة مينية، وينظر 
لمعبلقة المينية في إطار عبلقة أخصائي/ة مقدـ لخدمة الدعـ النفسي االجتماعي مع حالة ومستفيدة بحاجة 

 عبلقات خارج ىذا اإلطار.لتمقي ىذه الخدمة، وأف ال تطور ىذه العبلقة ألي نوع مف ال
 
 

                                                 
1

 وزبة أخالل١بد اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ، ٌٍذوزٛس ِؾّذ ئثشا١ُ٘ اٌغفبعفخ. 
2

ٚؽ١ٕب ٠ٕجغٟ ػًّ رذخً  ال ٠غٛص اٌجٛػ ثأعشاس اٌؾبٌخ ِطٍمبً ئال فٟ ؽبٌز١ٓ: األٌٚٝ/ ِؾبٌٚخ اٌعشس اٚ ئ٠زاء ٔفغٙب. ٚاٌضب١ٔخ/ ١ٔزٙب ٌٍعشس أٚ ئ٠زاء اٌغ١ش، 

 غبسئ ٠زؼٍك ثؾّب٠زٙب أٚ ؽّب٠خ اٌغ١ش ٠ٚشًّ رٌه اٌزصش٠ؼ ثزٍه اٌّؼٍِٛبد ٌغٙبد ِؾذد ٚثطش٠مخ ١ِٕٙخ.
3

 ٠ٚمصذ ثٙب ؽبعخ اٌؾبٌخ ٌخذِبد اٌؼالط إٌفغٟ أؽ١بٔبً أٚ رذخالد دٚائ١خ ٚػالع١خ ػٍٝ ٠ذ غج١ت ٔفغٟ. 
4

 أؽّذ ِؾّذ اٌضثبدٞ ٚاٌذوزٛس ٘شبَ اٌخط١ت. وزبة ِجبدٞ اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد إٌفغٟ ٌٍذوزٛس 
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 :1ABC أساسيات في التعامل مع حاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي 

 حالة عنؼ مبني عمى النوع االجتماعي، فمكؿ حالة لكؿ موحد منيج يوجد ال أنو ىو تذكره أف يجب شيء أوؿ
 يجب معينة لمعايير عامة يمكف اتباعيااالختبلؼ إال أننا بحاجة  مف ىذا الرغـ وعمى. وأسبابيا الخاصة قصتيا
 .اتباعيا

 
Aوالثقة اآلمنة . البيئة Secure Environment And Trust: 

أىؿ لمثقة، وكؿ ذلؾ يجب أف  ؾحيث أف العبلقة المينية توفر جو آمف ومميء بالثقة، وتشعر الحالة بدعمؾ وأن
، واف يتمتع بقدر والحديثإلجراء المقابمة  المناسب توفير المكاف يتوفر في وجود بيئة آمنة وداعمة مف خبلؿ

كاٍؼ مف السرية والخصوصية. كما يشير مفيوـ العبلقة المينية الداعمة إلى قدرة األخصائي/ة عمى فيـ الحالة 
دوف إصدار األحكاـ، وتوفير دعـ عاطفي جيد، واالستماع الفعاؿ، مع بث الطمأنينة بأف الحالة غير مسؤولة 

 ؾ تتفيـ/ى مشاعرىا.عما حدث وأن
 
Bعند الحديث مع الحالة أساسية . تنبييات Conversation Alerts:  

 إصدار األحكاـ دوف االستماع. 
  (.الجسد ولغة تتحدث الحالة، وكيؼ ، وتستمع جيدا تراه مف سموؾ عمى الحالة، ما)مبلحظة جيدة لػ 
 2اسأؿ/ى بطريقة لبقة لكف بدوف نمط االستجواب. 
 الستنتاجات سريعة عف الحالة.تصؿ  ال 
 اشرح/ي ووضح/ي أي أمر بحاجة لذلؾ لمحالة. 
  صادقًا وواضحاً  كف. 

Cأقول؟ في أول لقاء ماذا نسأل، ماذا أفعل، . ماذا: 
 What I do, ask, what to say? In the Beginning: 

عف  األولى التي تفصح بيا الحالة ة المناسبة بطريقة مينية، خاصة إذا كانت ىذه المرةوىنا يجب تقديـ االستجاب
العنؼ التي مرت بو، فإذا كانت استجابتؾ مبالغ فييا أو بطيئة قد ينتج عف ذلؾ تراجع الحالة عف اإلفصاح 

بداء عدـ الرغبة في التواصؿ أو تمقي خدمات الدعـ النفسي االجتماعي.  وا 
رغاـ، والتأكيد عمى السرية والخصوصية، يشمؿ ذلؾ الترحيب والتعارؼ الجيد بيف األخصائي/ي والحالة دوف إ

وطرح تساؤؿ عاـ: مثبًل )كيؼ يمكنني أف اساعدؾ(، مع التركيز عمى ميارات المقابمة األساسية مف تعاطؼ، 
عادة الصياغة و   ا.غيرىواستماع جيد، واستخداـ لغة الجسد، وعكس المشاعر، وا 

                                                 
1
 Psychosocial Support For Victims Of Domestic And Gender Based Violence - Programme Of The European Union. 

2
ٚعإاي االعزغٛاة ٘ٛ عإاي ِغٍك ٚغ١ش فبألعئٍخ ا١ٌّٕٙخ غبٌجبً ِب رىْٛ أعئٍخ ِفزٛؽخ ِٚش٠ؾخ ِضبي: )ً٘ ِٓ اٌّّىٓ اْ رؾذصٕٟ ػٓ ػاللزه ِغ صٚعه(،  

 ِش٠ؼ ِضبي: )ً٘ رؾج١ٓ صٚعه فؼالً(.
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 :1المبني عمى النوع االجتماعياالفتراضات األساسية لمخدمات المقدمة لحاالت العنف 
 خدمات العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي. إف عميو تقـو الذي األساس تشكؿ أف يجب معينة افتراضات ثمة

العبارات التوجييية أدناه مستقاة مف البروتوكوؿ الوطني الفمسطيني لئلحالة الخاص بالعنؼ المبني عمى النوع 
 االجتماعي:

 عمى النوع االجتماعي انتياًكا لحقوؽ اإلنساف األساسية، وغير مقبوؿ بأي شكؿ مف العنؼ المبني  يعتبر
 األشكاؿ؛

 التمتع بنمط حياة صحي، وبعبلقات اجتماعية سميمة عمى احتراـ الذات واآلخريف؛ يتوقؼ 
 حياة الئقة؛  بعيش العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي حياة النساء واألطفاؿ، ويقّوض فرصيف يدمر 
  العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي سمًبا عمى المجتمع، وعمى تطوره، ويحدث في جميع المجتمعات  ثريؤ

  والثقافات والشرائح االجتماعية واالقتصادية؛
 ذلؾ العنؼ الجسدي، والجنسي، والعاطفي جريمة ويجب  في بما العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي يشكؿ

 لئلطار القانوني المعموؿ بو؛ العدالة ووفًقاالتعامؿ معيا مف خبلؿ نظاـ 
 عف اآلثار المترتبة عمى أعماليـ. قانونًيا مسؤولية ما يقترفونو، فضبًل  يتحمؿ المعتدوف 
 

 :االستجابة النفسية االجتماعية
 :ذلؾ في بما النفسي المعمومات وتقديـ الدعـ وتقديـ بعناية ئلصغاءل عمى األخصائي/ة أف يكوف ميتماً 

 إصدار مف تخمو التي الصمة وذات المحرجة والعميقة غير األسئمة وطرح الحاالت إلى اإلصغاء 
 مف مزيد عمى لمحصوؿ الناجيف عمى الضغط أيًضا تجنب وينبغي .لبلستيضاح فقط وذلؾ األحكاـ

ميس مف الضروري معرفة تفاصيؿ حادث العنؼ المبني ، فبو لئلدالء مستعدوف ىـ مما أكثر المعمومات
 عمى النوع االجتماعي.

 ىو العنؼ أف عمى والتأكيد بمطؼ طمأنتيـ األخصائي/ة عمى يتعيف لمذات، لوًما الحاالت أبدى إذا 
 .اإلطبلؽ عمى ة/الناجي خطأ وليس خطأ المعتدي دائًما

 المتاحة والمرافؽ الخدمات حوؿ وكاممة صادقة معمومات تقديـ. 
 األوقات جميع في لمسبلمة األولوية إعطاء. 
 عممو أو الخيارات التي ينبغي اختيارىا. ولكف ينبغي تمكنييـ مف  ينبغي مافي الحاالت عمى اإلمبلء عدـ

 خبلؿ مساعدتيـ عمى اتخاذ قرارات مستنيرة.
 

                                                 
1

 .ئعشاءاد اٌؼًّ اٌّٛؽذح إلداسح ٚئؽبٌخ ؽبالد اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ ٚؽّب٠خ اٌطفً فٟ لطبع غضح 
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  يجب أف تكوف خدمات الدعـ النفسي االجتماعي المقدمة لمناجيف مف العنؼ المبني عمى النوع
 النفسية االجتماعية األشكاؿ التالية مف:وتشمؿ التدخبلت ، االجتماعي شمولية

 النفسية اإلسعافات ذلؾ في بما واالستشفاء التعافي في لممساعدة االجتماعي النفسي الدعـ 
 .الفردي والجمعي واإلرشاد األولية،

 المرأة وتمكيف الميني التدريب ذلؾ في بما االجتماعي، الدمج إعادة في والمساعدة الدعـ. 
  النفسي االجتماعي الفرديتقديـ الدعـ. 
  بشكؿ أكثر عمقاً تقديـ المشورة ألولئؾ الذيف ىـ بحاجة لخدمات الصحة النفسية. 

 :1مستويات التدخل لتقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .اٌطفً فٟ لطبع غضحئعشاءاد اٌؼًّ اٌّٛؽذح إلداسح ٚئؽبٌخ ؽبالد اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ ٚؽّب٠خ  

 هالحظة هاهة:

وبٔذ اٌخذِخ أوضش  كلوا انتقل الهزم لألعلى:

رخصص١خ ٚػّمبً، ٌىٕٗ رمً ػذد اٌؾبالد اٌزٟ 

 لذ رطٍت ٘زٖ اٌخذِبد اٌؼ١ّمخ.

وبٔذ اٌخذِبد ألً  وكلوا انتقل الهزم لألسفل:

رخصص١خ، ٚوبٔذ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٓ 

 أوضش ػذداً. اٌخذِبد
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لتقديـ الدعـ المتكامؿ الذي  المستوياتلتنظيـ الدعـ النفسي، والنفسي اجتماعي، مف الميـ تطوير نظاـ متعدد و 
تتمتع كافة حيث . حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعييمبي احتياجات مجموعات مختمفة بما في ذلؾ 

 حسب الحالة، وظروفيا، واحتياجاتيا:، وباليـر باألىمية، ومف األفضؿ تنفيذىا في الوقت ذاتو مستويات
  

 :Basic Services And Security الخدمات األساسية واألمن. 1
إلى مستوى أدائيـ المعتاد دوف أي دعـ ميني عند انتياء  مف أزمة مؤقتة التي تعاني الحاالتيعود معظـ 

. عمى بعد األزمة و  تمبية احتياجاتيـ األساسية مرة أخرى. يتجمى ذلؾ في المستوى األساسي األوؿ مف اليـر
الرغـ مف ذلؾ، نتيجة لمحصار المستمر، والعمميات العدائية المتكررة، ما زالت غزة تعاني مف أزمة مطولة 

قطاع. تشمؿ ىذه االحتياجات الوليست أزمة عابرة. وليذا، ال تتـ تمبية العديد مف االحتياجات األساسية لسكاف 
  لمياه الصالحة لمشرب، والخدمات الصحية، والخدمات التعميمية، ، واألمف االقتصادي. واممأوى المبلئـ لالوصوؿ 

 

 :Family And Community Support  . دعم األسرة والمجتمع2
الحفاظ عمى  لضمافوأسرىـ  وعائبلتيـالحاالت الثاني الدعـ الواجب تقديمو لعدد قميؿ مف  المستوىمثؿ ي

 .تمقييـ المساعدة في الوصوؿ لمدعـصحتيـ النفسية، وعمى رفاىيـ النفسي االجتماعي في حاؿ 
 

 :Non-specialized Support . الدعم المركز غير المتخصص3
ممف ىـ بحاجة إلى تدخبلت فردية،  الحاالتمف  عداد القميمة الباقيةؤلالثالث الدعـ البلـز ل المستوىمثؿ ي

 لمعنؼ تعرضت الحاالت التيوأسرية، أو جماعية مركزة بشكؿ أكبر مف قبؿ عامميف مدربيف ومشرؼ عمييـ. إّف 
 .، والتي يركز عمييا الدليؿليذه األنواع مف الخدمات  يحتاجوا أف احتمالية األكثر ىـبكافة أشكالو المختمفة 

 التالية:تشمؿ ىذه الطبقة األنشطة 
  األساسي لؤلطفاؿ وأسرىـ مف خبلؿ أساليب مثؿ اإلسعافات النفسية األولية النفسي تقديـ الدعـ

(PFA) عياالجمو ، وجمسات اإلرشاد الفردي. 
  والميارات الحياتية لممساعدة في بناء ميارات التأقمـالنفسية صبلدةالجمسات منظمة حوؿ ،. 

 

 :Specialized Services  . الخدمات المتخصصة4
الذيف بالرغـ مف  الحاالتمف  محدودةمف اليـر الدعـ اإلضافي البلـز تقديمو لنسبة  ويالعم المستوىمثؿ ي

 خدمات الدعـ المذكورة أعبله يعيشوف معاناة ال تطاؽ، ويواجيوف صعوبات بالغة في األداء األساسي اليومي. 
خبلؿ طبيب نفسي، وىنا يتعيف عمى األخصائي/ة قد تشمؿ ىذه الخدمات خدمة العبلج النفسي المتخصص مف 

 تحديد الوقت المبلئـ إلحالة الحالة بعد موافقتيا لتمقي خدمات نفسية أكثر تخصصية وعميًا.
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 الوحدة الثالثة
 )برنامج فردي وبرنامج جماعي(كيفية تقديـ خدمات الدعـ النفسي االجتماعي عمميًا 
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 تمييد:
األساسي بيذه الوحدة ىو تقديـ منيجية عممية لؤلخصائييف مف خبلؿ جمسات تفصيمية توصؼ  المحور

وجمسة بجمسة مع حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، كما سيتـ توضيح  ةكيفية التدخؿ خطوة بخطو 
تدخؿ  –أسري  تدخؿ –المسارات المختمفة إلمكانية عمؿ تدخبلت في أكثر مف منحى )تدخؿ فردي مع الحالة 

تعميمي  تنفذه الحالة بنفسيا(، كما سيتـ توضيح كافة التقييمات التي يمكف استخداميا وتزويد األخصائييف بيا 
 كمبلحؽ في نياية الدليؿ، باإلضافة لتفصيؿ كؿ التقنيات واألساليب التي يمكف استخدميا مع الحاالت.

 

حوؿ  ينبغي عمينا التركيز قميبًل ودوف اسياب ولكف وقبؿ البدء في شرح وتفصيؿ الجمسات ومحتواىا،
جراء المقاببلت وبعض المبلحظات حوؿ كيفية طرح التساؤالت خاصة في الجمسات األولى وبناء  التقييـ وا 
العبلقة مع الحاالت، وذلؾ لضماف تقديـ خدمات الدعـ النفسي االجتماعي بطريقة مينية وبجودة عالية تضمف 

 وتمقييا لمخدمة دوف انقطاع، وفيما يمي توضيح ألىـ ىذه المحاور: استمرارية تواصؿ الحاالت
 

 :Gather Model1التقييم باستخدام نموذج الجمع 
(، GATHERيقوـ ىذا النموذج عمى أساس ستة مراحؿ لعممية التقييـ وتقديـ الخدمة وىي الستة أحرؼ لكممة )

والتي تساعد في فيـ الحالة وتحديد االحتياجات حيث يرمز كؿ حرؼ بالترتيب عمى كؿ مرحمة مف المراحؿ، 
 والخدمات المناسبة ليا وانتياًء بمرحمة اإلحالة لتمقي خدمات أخرى، وىذه المراحؿ كالتالي:

 لكل مرحمة من المراحل –الترجمة/المعنى  الكممة/المرحمة الحرف
G Greet   بناء العبلقة واأللفة./ وبيا تقدـ التحية تعرؼ بنفسؾ وتؤكد عمى السرية لبدء حي 
A Ask وبيا تسأؿ كيؼ يمكف مساعدة الحالة )مثبًل: كيؼ يمكنني مساعدتؾ(.أسأل / 

T Tell 
/أخبرىا الحالة بأنؾ ستدعميا وطمأنيا بأنؾ موجود معيا ألطوؿ فترة تقتضييا أخبر

. )مثبًل: أنت بأماف ىنا. أنت غير مبلـ. أنا  ممتف لؾ الحالة، أكد عمى السرية عند المزـو
 (.بأنؾ أخبرتني بيذا. معؾ حؽ ىذا شعور طبيعي لشخص مر بيذا األمر

H Help 

، أبدي رغبتؾ باالستماع / قد تحتاج لتقييـ شامؿ، استعمؿ ميارة االستماعالمساعدة
تشعر بو ألف ذلؾ غير حقيقي، فبل تقؿ ما والصبر، ال تقؿ كممات توحي بأنؾ تعرؼ 

)أنؾ تقدر ما تمر بو، ويبدو أنو فعبًل أمر صعب، أتوقع بأنؾ تعرؼ مشاعرىا بؿ قؿ: 
 أف أي شخص محمؾ سيكوف بنفس الشعور(.

E Educate 

وأف ما تمر بو ىو أمر طبيعي كردود  ا/ أخبر الحالة بأنؾ فيمت احتياجاتيالتثقيف
أفعاؿ لمضغوط التي تمر بيا، شجعيا وطمأنيا. )مثبًل: أنا فيمت أنؾ بحاجة لممساعدة 
في كذا، وانا أشكرؾ عمى حضورؾ وطمبؾ لمخدمة، وانا ىناؾ ألساعدؾ في ىذا األمر، 

 وأف ما تشعر بو اآلف ىو طبيعي جدًا في ىذه المواقؼ(.
R Refer وىنا يقـو األخصائييف بإحالة الحالة لجية أخرى لتمقي خدمة إضافية.التحويل/ 

                                                 
1

 .UNFPAئدِبط خذِبد اٌّشٛسح ٚاٌفؾص اٌطٛػٟ ػٍٝ اإلصبثخ ثف١شٚط ٔمص إٌّبػخ، رٛع١ٙبد ٌّخططٟ اٌجشاِظ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ ِٚمذِٟ اٌخذِخ،  
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 :1حاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعيمع  والتقييم المبادئ التوجييية إلجراء المقابالت

 وىي: خبلؿ عممية التقييـ والتدخؿ بداية عمينا االنتباه لمجموعة مف االجراءات التحضيرية
  ىدوء الغرفة التي يجري فييا التقييـ والتدخؿ، وعدـ دخوؿ وخروج الناس منيا.عميؾ التأكد مف 
 .عميؾ تأييد صحة ما تقولو الحالة طواؿ جمسة التقييـ 
 عميؾ أف تطمع الحالة عمى مصادر المعمومات والموارد المتاحة لخدمتيا بداًل مف طرح اآلراء الشخصية 
  قطاعات أخرى بعد موفقتيا.عميؾ إحالة الحالة فور حاجتيا لخدمات مف 

 
 في إطار أجراء مقابمة مع حاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي ضرورة تطبيق المبادئ التالية:

مف حيث سبلمة المكاف الذي تجري فيو المقابمة، وكذلؾ عدـ وجود مخاطر محتممة عمى  ضمان السالمة: .1
 اطبلع أي شخص آخر عمى ىوية الحالة. الحالة في ظروفيا الحالية، وتشمؿ السبلمة أيضا عدـ

 
وىنا احتراـ لخصوصية وكرامة الحالة، ويجب اطبلع الحالة عمى ماىية السرية وحدودىا،  ضمان السرية: .2

 معيا ومعرفتيا وكيؼ يتـ حفظيا.جوماىية المعمومات التي سيتـ 
 
مكانات الحالة: .3 حيث احتراـ الوقت الذي تريد فيو الحالة الحديث عف قصتيا،  احترام رغبات، وحاجات، وا 

وعدـ وضع افتراضات مسبقة، وترؾ الحرية لمحالة لمحديث عما يقمقيا، عدـ الضغط لمعرفة معمومات أو 
 تفاصيؿ معينو، وأنو بإمكانيا طمب وقؼ المقابمة وقتما تريد.

 
ما يطرح األمور بطريقتو الخاصة، وقـ بصياغة أظير االحتراـ لمحالة خاصة عند معاممة الحالة بكرامة: .4

 األسمة بطريقة تبعث باالرتياح بعيدًا عف االستجواب.
 
قدـ الدعـ والمساندة لمحالة خاصة إذا كانت تخبر بقصتيا لممرة األولى، مما قد يشعرىا  ضمان الدعم: .5

 .2ميارة التعاطؼ، والتطبيع نحو: لمدعـبالضغط والتوتر وبمشاعر سمبية وذكريات مؤلمة، فاستخدـ مياراتؾ 
 
نحو إخبار الحالة بيدؼ وسبب المقابمة، وماذا سيحدث بعد جمع ىذه المعمومات، ومف  توفير المعمومات: .6

ف و سيطمع عمييا، وما اإلجراءات التي يمكف فعميا لحمايتيا، والنتائج والتغيرات المحتممة بمصداقية وبد
 بيا. ءإعطاء أي وعود ال تستطيع الوفا

 

                                                 
1

ٌؼبِخ(، عّؼ١خ ػب٠شخ ٌؾّب٠خ د١ًٌ اٌزذس٠ت ػٍٝ سػب٠خ إٌبع١بد ِٓ اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ، رذس٠ت ِمذِٟ اٌخذِبد )اٌغضء األٚي/ اٌٛؽذاد ا 

 (.2016اٌّشأح ٚاٌطفً )
2

 ظ اٌّٛلف(ٕٚ٘ب ٔغبػذ اٌؾبٌخ ػٍٝ فُٙ أْ ِشبػش٘ب اٌزٟ رّش ثٙب ٟ٘ غج١ؼ١خ )ِضالً: ألذس ِب رشؼش٠ٓ ثٗ ا٢ْ ٟٚ٘ ِشبػش صؼجخ ٚغج١ؼ١خ ألٞ شخص ثٕف 
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مف حيث وضع إجراءات عممية لتأميف إمكانية تحويؿ الحالة بسرية وخصوصية لتمقي  ن اإلحالة:امض .7

 خدمات دعـ إضافية وأف تخبرىا بذلؾ وتحصؿ عمى موافقتيا.
 
مف حيث تقديـ الدعـ النفسي االجتماعي لمحالة دوف النظر لمخمفية االجتماعية او  ضمان عدم التمييز: .8

غيرىا، ومعاممة كافة الحاالت بمساواة، وال توحي لفظيًا أو بمغة الجسد بأنؾ غير مصدؽ العرقية أو القومية 
 لقصة الحالة، وانتبو بكؿ فترة التقييـ والتدخؿ بعدـ تأثير آرائؾ الشخصية عمى طبيعة وطريقة التدخؿ.

 
 :1أىداف المقابمة النفسية االجتماعية

 :ة والحالة، وما يميز بناء عبلقة مينية سميمة بيف األخصائي/فمف اىـ اىداؼ المقابمة ىو  بناء عالقة ألفة
 االحتراـ والتفيـ والشفافية، ومكوناتيا األساسية ىو العبلقة الودية واالتفاؽ عمى األىداؼ.ىذه العبلقة 

 
 :مف أجؿ الوصوؿ إلى تشخيص سميـ وتحديد احتياجات الحالة يجب استيفاء  استيفاء المعمومات الالزمة

 المعمومات مف الحالة وأف كانت تسبب المشاعر المحرجة والتي يتطرؽ إلييا إذا شعر باألماف والثقة.كافة 
 

 وذلؾ مف خبلؿ الحديث مع الحالة ومبلحظة سموكيا، واختبار بعض القدرات لدييا، 2فحص الحالة العقمية :
 وىي أحد اىـ وسائؿ التقييـ، حيث تبدأ مف أوؿ لقاء وتستمر خبلؿ المقابمة.

 
 :وىنا يتـ تثقيؼ الحالة مف خبلؿ إعطاء بعض المعمومات العامة والتي تتعمؽ  إعطاء المعمومات والتثقيف

بمشكمتيا وبما تعانيو وكذلؾ معمومات حوؿ طبيعة التدخبلت التي يتـ تطبيقيا في الجمسات، باإلضافة 
 الصحة النفسية.لمخدمات المتوفرة، وكذلؾ يمؿ مناقشة الحالة ببعض المعتقدات الخطأ حوؿ 

 
 

في حالة مروة الحالة بصدمة نفسية، أو حدث طارئ فيمكنؾ استخداـ منيجية التدخؿ باستخداـ  مالحظة/
 (14االسعافات النفسية األولية )ممحؽ رقـ 

 
 
 
 

                                                 
1

رذس٠ت ِمذِٟ اٌخذِبد )اٌغضء اٌضبٟٔ/ اٌٛؽذاد إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ(، عّؼ١خ  د١ًٌ اٌزذس٠ت ػٍٝ سػب٠خ إٌبع١بد ِٓ اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ، 

 (.2016ػب٠شخ ٌؾّب٠خ اٌّشأح ٚاٌطفً )
2

 ِشفك فٟ ّٔٛرط االوزشبف اٌشصذ ٚثٗ رفبص١ً ػٓ ِؾزٜٛ فؾص اٌؾبٌخ اٌؼم١ٍخ ٚاٌزغبؤالد اٌزٟ ٠زُ غشؽٙب ػٍٝ اٌؾبٌخ  فٟ اٌّمبثٍخ. 
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 برنامج التدخل لتقديم الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المني عمى النوع االجتماعي
 )حالة فردية(برنامج التدخل الفردي 

 

يتكوف برنامج التدخؿ مف سبع جمسات، لكؿ جمسة ىدفيا العاـ، واألىداؼ الفرعية، مع شرح تفصيمي لكيفية 
 تنفيذ ىذه الجمسات خطوة بخطوة، وفيما يمي ممخص لمجمسات السبع:

 اليدف النفسي المراد تحقيقة عنوان الجمسة الجمسة
 إقامة العبلقة المينية، والتعارؼ وجمع المعمومات. .األساسيةالتعارؼ، بناء العبلقة، الشكوى  األولى

 .استكماؿ جمع معمومات والتقييـ الثانية
استكماؿ جمع المعمومات وتقييـ الوظائؼ المختمفة، 

 ومستوى الرفاه النفسي، ومقاييس أخرى.

 .التثقيؼ النفسي واالسترخاء الثالثة
بالعنؼ تبصير الحالة بأىـ المعمومات المتعمقة 

 المبني عمى النوع االجتماعي، وميارات االسترخاء.

تدريب الحالة عمى ميارات إدارة الضغوط وتحسيف  .التنشيط السموكي الرابعة
 المزاج مف خبلؿ ممارسة األنشطة السموكية.

 .التدريب عمى توكيد الذات الخامسة
تدريب الحالة عمى ميارات توكيد الذات وزيادة الثقة 

 والتعبير عف المشاعر والرغبات بحرية.بالنفس 

 .تعديؿ األفكار السمبية السادسة
تدريب الحالة عمى كيفية التعرؼ عمى األفكار 

 السمبية وتأثيراتيا وكيفية تعديميا.

التعرؼ عمى مستوى التحسف بعد برنامج التدخؿ،  .التقييـ الختامي، ومنع االنتكاسة، واإلنياء السابعة
 بإرشادات منع االنتكاسة واإلنياء.وتعريؼ الحالة 

حيث أف ىناؾ بعض الحاالت التي قد تحتاج لعمؿ  سرياألتدخل لملحاجة/ اجمسة اختيارية عند 
 .1زيارة منزلية وتدخؿ أسري

  
 إرشادات قبل تنفيذ الجمسات عمميًا مع الحاالت:

 البسيطة قبؿ الشروع في تنفيذ الجمسات مع الحاالت: تنرجو مف األخصائييف االنتباه ليذه اإلرشادا
 .عميؾ قراءة محتوى جميع الجمسات كاممة قبؿ البدء في تنفيذ أي منيا 
 .يرجى التعرؼ عمى المبلحؽ مف مقاييس ونماذج وتجريبيا والتعرؼ عمى كيفية تصحيحيا قبؿ البدء 
 مة المذكورة ىناؾ.عميؾ قراءة التفاصيؿ أسفؿ كؿ عنصر في محتوى الجمسات واألمث 
  عميؾ االلتزاـ بالمرحمة األولى بتطبيؽ التعميمات كما ىي واردة ببرنامج التدخؿ حتى تصبح األمور

 اسيؿ عند تطبيقيا مع حاالت أخرى بالمستقبؿ.
 تكوف نقطة تحوؿ في كيفية التدخؿ التالي. ناً كؿ نقطة، ألنيا أحيا عميؾ االنتباه لممبلحظات أسفؿ 
  عمى المبلحظات أسفؿ الصفحة، فأحيانًا يكوف بيا توضيحات ىامة تساعدؾ في التطبيؽعميؾ التركيز 

                                                 
1

 .12ٍِؾك سلُ –ٚو١ف١خ رطج١ك عٍغخ اٌزذخً األعشٞ  ض١ٌخِٕٙغ١خ رٕف١ز ص٠بسح ِٕساعغ  
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 جمسات الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي

 
 دقيقة تقريبًا(. 45سات الفردية )تنفيذ الجممدة تنفيذ الجمسات: 

 (.بناء العبلقة، الشكوى األساسيةالتعارؼ، الجمسة األولى )رقم الجمسة وعنوانيا: 
 تيدؼ الجمسة لمتعارؼ عمى الحالة وجمع المعمومات، وبناء عبلقة مينية. :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
 .الترحيب والتعارؼ بيف األخصائي/ة والحالة 
 .وبناء العبلقة المينية والثقة واأللفة 
  والتوقعات.تحديد األدوار واالحتياجات 
 .البدء بجمع المعمومات 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

  ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا الجموس.  الترحيب
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )

 التعارف

  األخصائي/ة بنفسة، وبالدور الذي يقوـ بو في المؤسسة.تعريؼ 
)مثاؿ: أنا.......، وأعمؿ ىنا في مركز شؤوف المرأة أخصائية نفسية لدعـ ومساندة النساء المواتي 

 .ف نوعيا(اتعرضف لحوادث عنؼ أي ك
 .التعرؼ عمى الحالة بطريقة لطيفة، استخداـ اسميا في الحديث 
 .(الحالة سـا –رفيني بنفسؾ..... أىبل وسيبًل بؾ ف تعأىؿ مف الممكف مثاؿ: )

 وضح/ي لمحالة ىدؼ الجمسة اليوـ.  ىدف المقابمة
 .أقدـ لؾ الدعـ والمساعدة(مقابمة معؾ اليـو لمتعرؼ عميؾ، وفيـ ما حدث معؾ كي  أردت إجراء)

 السرية
 .تأكد مبدأ السرية، وكيؼ سيتـ إدارة المعمومات التي تطرحيا بالمقاء 
قبؿ أف نبدأ بالحديث بحب أبمغؾ أف جميع ما تقوليف ىنا بالمقاء ىي معمومات سرية وال يمكف مثاؿ: )

 .وافقتؾ عند الضرورة، وسيتـ حفظيا بطريقة آمنة(ممعرفتيا مف قبؿ شخص آخر دوف 
التأكد من راحة 
زالة  الحالة وا 
 المعيقات

 وتحديد الوقت

 /لمتواصؿ معيا. 1ي بإزالة أي معيؽتأكد/ي مف راحة الحالة خبلؿ المقاء، وقـ 
دقيقة تقريبًا... فيؿ تشعريف باالرتياح... ىؿ ىناؾ أي شيء  45)مثاؿ: سنبقى في ىذا المقاء مدة 

 يزعجؾ بالغرفة او الجمسة(

                                                 
1

 ٠ٚمصذ ثٙب ئصاٌخ أٞ ِؼ١ك ٌٍزٛاصً اٌجصشٞ ث١ٕه ٚث١ٓ اٌؾبٌخ، ٔؾٛ ئصاٌخ ِض٘ش٠خ رؼ١ك االرصبي اٌجصشٞ أٚ ئثؼبد شبشخ ؽبعٛة أٚ ِب شبثٗ. 
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 تحديد األدوار
 واالحتياجات

 .يقـو األخصائي بالتعرؼ عمى احتياجات الحالة، موضوع المشكمة 
كيؼ ممكف أساعدؾ، يقـو األخصائي/ة  ممكف القوؿ: الموضوع أو )مثاؿ: ممكف تحكيمي شو

باالستماع الفعاؿ لحديث الحالة، وعمؿ ممخص بأىـ القضايا وقائمة بالمشكبلت التي تعاني منيا 
الحالة.... مثاؿ لممخمص: بعد أف تعرفنا اليـو وأكدت لؾ عمى مبدأ السرية، فقد استمعت لمعديد مف 

ا ومنيا: أسموب معاممة الزوج العنيؼ، وبعض المشكبلت المادية، باإلضافة الصعوبات التي توجييني
 لمشكبلت بالعبلقة مع أىؿ الزوج(.

 .تحديد األدوار، والتأكد مف قدرة الحالة عمى استمرار التواصؿ واالنتظاـ بالجمسات 
عدتؾ في )مثاؿ: بعد أف عرفنا أىـ الصعوبات التي تواجيينيا سأقـو بصفتي أخصائي/ة نفسي بمسا

بعض ىذه الصعوبات، وقد نحتاج الستشارة اخصائي آخر أو تحويمؾ لتمقي خدمة أخرى بعد موافقتؾ 
 .عمى ذلؾ، واألىـ في المساعدة ىو حضورؾ وانتظامؾ مع ىذه الجمسات الداعمة

 بانتظام؟  ىذه الجمسات حضور نفيل تستطيعي 
 إذا اإلجابة بنعـ أكمؿ العناصر التالية. .1
 (16ممحؽ رقـ ال فانتقؿ بالحالة الستخدـ أسموب حؿ المشكبلت )إذا اإلجابة  .2

 تحديد األجندة
والتعرف أكثر 

عمى الحالة لجمع 
 المعمومات

 .حدد/ي األجندة لموقت المتبقي لمتعرؼ أكثر عمى الحالة واستكماؿ جمع المعمومات 
أكثر، أخبريني  عميؾِ دقيقة، أود االنتقاؿ فييا لمتعرؼ  20)مثاؿ: تبقى لدينا اآلف تقريبا 

 .عنؾ وعف أىـ األحداث التي مرت بؾ مف الطفولة وحتى اآلف(
مياراتؾ المقابمة وخاصة ميارتي االستماع والتعاطؼ، مع طرح بعض التساؤالت  /ىاستخدـ /1مالحظة

 .(1ممحؽ رقـ )ذات العبلقة بنموذج اكتشاؼ الحالة 
صعبة )استخدـ أساليب التعامؿ مع المشاعر : عندما تمر الحالة خبلؿ حديثيا بمشاعر 2مالحظة
 .(11ممحؽ رقـ ) الصعبة(
: إذا تحدث الحالة بأي كممة تشير لمستوى لخطورة عمى نفسيا أو عمى اآلخريف، يجب 3مالحظة

 ومف ثـ اتباع االجراءات المترتبة عمييا. (4ممحؽ رقـ )تطبيؽ نموذج تقييـ المخاطر

 مخمص الجمسة

  خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف.قدـ ممخص ألىـ ما دار 
  أشكر الحالة عمى التعاوف، وطريقتيا بالطرح، وقدـ الدعـ بأنؾ تتفيـ ىذه الظروؼ

والتحديات، وقـ بتطبيع ىذه التجربة )مثبًل: اتفيـ ىذه الصعوبات والمشاعر وأي 
 شخص يمر بيذه التجارب يمكف اف يشعر بذلؾ(.

  :وأحب أف أذكرؾ برغـ أىمية وخصوصية المعمومات التي ذكر بالسرية: مثبًل
 طرحتييا اليـو إال أنيا في سرية تامة ولف يطمع عمييا أحد دوف عممؾ.

اإلنياء وتحديد 
 موعد

 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
  أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة، وأخبرىا بأف ىذه الجمسة األولى ونحتاج لعدة

جمسات إضافية، ومازلنا بأوؿ الطريؽ، لكني أتوقع  6جمسات منظمة قد تمتد لػ 
 بالتعاوف بيني وبينؾ سنصؿ إلى وضع أفضؿ أف شاء اهلل.

 لقادمة.تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة ا 
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 (.والتقييـ جمع معموماتاستكماؿ الجمسة الثانية )رقم الجمسة وعنوانيا: 
 الستكماؿ جمع المعمومات والتعرؼ عمى تفاصيؿ المشكمة.تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
 .استكماؿ جمع المعمومات المتعمؽ بممؼ اكتشاؼ الحالة 
  الصعوبات والتحديات التي تواجييا الحالة وتأثيراتيا.التعرؼ عمى تفاصيؿ 
 .تقييـ مستوى الرفاه النفسي لدى الحالة 
 تأثير العنؼ عمى الوظائؼ المختمفة لمحالة. ـتقيي 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

 .ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا الجموس   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيِؾ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة األولى كاف  )مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
تعارؼ وحكينا عف السرية ووضحت طبيعة العمؿ يمي راح نقـو فيو، وسمعت منؾ شوية تفاصيؿ عف 

 جمسات، واحنا ىنا اليـو في الجمسة الثانية(. 6حياتؾ، واتفقنا أنو راح نكمؿ في سمسمة جمسات تقريبًا 

 1فحص المزاج

  10األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ يقـو. 
ربما أكثر مف مرة خبلؿ الجمسات وىو التعرؼ عمى درجة مزاج، وىذا  و)مثاؿ: في شي راح نعمم

بيخميني أفيـ كيؼ حالتؾ النفسية في كؿ جمسة وشو التغير الحاصؿ، قياس المزاج ىو عبارة عف 
المزاج الحزيف جدًا  ة، حيث أف صفر درج10يمتد مف صفر لػ يـو عمى شريط لاعطاء درجة لمزاجؾ ا

. فمو سألت كـ درجة مزاجؾ عمى  5ىي أعمى درجة انبساط وسعادة، وبالمنتصؼ الدرجة  10ودرجة 
 (ىذا الشريط اآلف؟
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جابة الحالة بدرجة منخفضة يجب دعميا )مثاؿ: يبدو اف الصعوبات في كؿ مرة تكوف إ مالحظة/

 (والتحديات مازالت موجودة وتؤثر عمى مزاجؾ وىذا طبيعي، آمؿ أف تتحسف مف خبلؿ التدخبلت

 ىدف المقاء

 .يوضح األخصائي/ة لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ 
)مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ إلى التعرؼ عمى بعض التفاصيؿ حوؿ الظروؼ والصعوبات التي تمريف 

مف خبلؿ تطبيؽ بعض المقاييس وذلؾ  فبيا، باإلضافة إلى معرفة تأثير ىذه الظروؼ عميكي لبلطمئنا
 واألدوات التي سأوضحيا لؾ خبلؿ الجمسة(.
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ئرا أذ رؼبٟٔ ِٓ ثؼط األػشاض االوزئبث١خ، ٚلذ ٠ىْٛ ِإشش ُِٙ  فؾص اٌّضاػ ٘ٛ أؽذ اٌٛعبئً اٌزٟ رخجشٔب ثبٌؾبٌخ اٌٛعذا١ٔخ ِٚشبػش اٌؾبٌخ، خبصخ 

(، ٚثىً األؽٛي لذ ٍٔغأ ٌزطج١مٗ فٟ 4ئرا وبٔذ اٌذسعخ ِٕخفعخ عذا ألوضش ِٓ ِشح ٚسثّب ٠غزذػٟ رٌه رم١١ُ ٌٍّخبغش )أٔظش ّٔٛرط رم١١ُ اٌّخبغش ٍِؾك سلُ

 ذا٠خ اٌٍمبء ٚأخشٜ فٟ ٔٙب٠زٗ. أوضش ِٓ عٍغخ، ٚلذ ٠طجك فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح ِشر١ٓ: ِشح فٟ ث
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 المشكمة الرئيسة
 )رواية القصة(

  األخصائي/ة بالتعرؼ أكثر عف مشكمة العنؼ والظروؼ والتحديات.يقـو 
)مثاؿ: وىنا نقـو بالتعرؼ عف المشكمة بتفاصيميا، ونترؾ الحرية لمحالة في الحديث عف التفاصيؿ 

... والحيثيات مف خبلؿ طرح أسئمة مفتوحو نحو: )ممكف تحكيمي أكثر شو يمي صار معؾ بالضط
 FIND1حابب اسمعؾ(، كما يستخدـ األخصائي/ة مياراتو في التعرؼ عمى التفاصيؿ باستخداـ تقنية 

 حيث يتـ التعرؼ عمى الحدة والشدة والتكرار ومدة األعراض وتأثيرىا عمى الوظائؼ العامة لحياة الحالة.
أف الحالة بحاجة لتدخؿ إضافي طارئ نحو رعاية طبية أو تحويؿ  ت/ في حاؿ أنؾ شعر مالحظة

لبلستشارة القانونية أو غير ذلؾ، قـ بمناقشة المشرؼ أو االستشاري إلجراء التحويؿ لتمقي الخدمة 
 الطارئة ومف ثـ استكماؿ سير الجمسات.

 تقييم الوظائف

 الة الحياتية.يقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ الح 
)مثاؿ: بعد اف تعرفت عما يحدث معؾ بالتفصيؿ وىو فعبل أمر يستحؽ االىتماـ، دعيني اآلف أتعرؼ 
عمى تأثير ذلؾ عمى حياتؾ المختمفة، سأقـو بذلؾ معؾ مف خبلؿ قياس ىذا التأثير مف خبلؿ مقياس 

اىتمامؾ ورعايتؾ لنفسؾ، الحياتية التي تقوميف بيا نحو: الوظيفية الشخصية/ وىي كيفية  الوظائؼ
، والوظيفية المينية/ نحو اىتمامؾ بوظيفتؾ أف كنتي موظفو أو اىتمامؾ بواجباتؾ األسرية والمنزلية

والوظيفية االجتماعية/ وىي اىتمامؾ بالعبلقات والمناسبات االجتماعية، والوظيفية الروحية/ وىي مدى 
رويحية/ وىي اىتمامؾ بالترويح عف نفسؾ والتنزه اىتمامؾ بالجانب الديني والعبادات، والوظيفية الت

 (.6رقـراجع ممحؽ  – لتحسيف مزاج، ىؿ أنِت جاىزة لمبدء؟
فعبل ىناؾ تأثير وىذا طبيعي ومتوقع  / في حاؿ كاف التأثير عمى الوظائؼ واضح ادعـ الحالة/مالحظة

 .ألي شخص يمر بيذه الظروؼ واألحداث

تقييم الرفاه 
 النفسي

  األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى الحالة.يقـو 
ف بيا عمى وظائفؾ الحياتية، ، دعينا نتعرؼ عمى مستوى ي)مثاؿ: تعرفت عمى تأثير الظروؼ التي تمر 

 فقرات، ىؿ ممكف ذلؾ؟( 5السبلمة النفسية أو الرفاه النفسي مف خبلؿ مقياس مختصر فقط 
 .درجة منخفضة عمى أي مقياس(التنسى الدعـ في كؿ مرة تكوف  الو )7جع ممحؽ الرفاه النفسي رقـرا

 (.8)ممحؽ رقـ DAS-21مقياس  طبؽ ضغوطأعراض اكتئاب او قمؽ أو  إذا لمست مالحظة/

 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف 
  أشكر الحالة عمى التعاوف، وطريقتيا بالطرح، وقدـ الدعـ بأنؾ تتفيـ ىذه الظروؼ

)مثبًل: اتفيـ ىذه الصعوبات والمشاعر وأي شخص يمر والتحديات، وقـ بتطبيع ىذه التجربة 
 بيذه التجارب يمكف اف يشعر بذلؾ(.

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  ،أو مخاوؼ معينة.أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا 
 وأخبرىا بأف ىذه الجمسة الثانية وأنو مازلنا أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة ،

 في مراحؿ التقييـ، ونتوقع مع بدء تنفيذ التدخبلت أف تشعر بشكؿ أفضؿ.
 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة 
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بمعنى  FINDخ ٟٚ٘ رم١ٕخ ٌّؼشفخ رفبص١ً األػشاض اٌزٟ رؼب١ٔٙب اٌؾبٌخ، فّضالً ئرا وبٔذ رؼبٟٔ ِٓ اٌمٍك أٚ اٌزٛرش ٔغأي ػٓ رفبص١ً رٌه ثبعزخذاَ وٍّ 
ػٓ ػذد  Numberٌىٍّخ  Nػٓ اٌؾذح ٠ٚش١ش اٌؾشف  Intensityٌىٍّخ  Iػٓ اٌزىشاس، ٠ٚش١ش اٌؾشف  Frequencyٌىٍّخ  Fؽ١ش ٠ش١ش اٌؾشف  ايجاد

 ػٓ ِذح ٚفزشح اٌؾذٚس.Duration ٌىٍّخ  Dِشاد اٌؾذٚس ٠ٚش١ش ؽشف 
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 (.التثقيؼ النفسي واالسترخاء) لثالثةاالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
 لتثقيؼ الحالة نفسيًا وتدريبيا عمى تماريف االسترخاء.تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
 .زيارة وعي الحالة بمفيـو العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، وأسبابو، وأنواعو وآثاره 
  1المراقبة والوعي الذاتيتدريب الحالة عمى طريقة . 
 بسيطة وسيمة لبلسترخاء. ويقر تدريب الحالة عمى مماسة ط 
 بشكؿ منتظـ مساعدة الحالة عمى ممارسة االسترخاء في حياتيا اليومية. 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

  الجموس.ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيِؾ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة   الثانية)مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
عبارة عف استكماؿ لجمع المعمومات والتقييـ، حيث فحصنا المزاح وتعرفنا عمى حيثيات والتي كانت 

 (.المشكمة بالتفصيؿ، ثـ قمنا بالنياية بقياس مستوى الرفاه النفسي والوظائؼ

 فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
. فمو ةإلى عشر   0قة مف يبنفس الطر  جسنقـو بقياس درجة المزاكما فعمنا بالجمسة السابقة، )مثاؿ: 

 (سألت كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
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في كؿ مرة تكوف إجابة الحالة بدرجة منخفضة يجب دعميا )مثاؿ: يبدو اف الصعوبات  مالحظة/
 (والتحديات مازالت موجودة وتؤثر عمى مزاجؾ وىذا طبيعي، آمؿ أف تتحسف مف خبلؿ التدخبلت

 ىدف المقاء

 .يوضح األخصائي/ة لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ 
تزويدؾ بمعمومات حوؿ موضوع العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، )مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ إلى 

ساعد ذلؾ في كيفية التعامؿ معو وزيادة وعينا يوالسبب/ أننا عندما نفيـ ما يجري معنا وتأثيراتو 
لتخفيؼ مف حدة في ابطريقتنا في التصرؼ والنتائج المترتبة عميو، كما سنتعمـ اليـو طريقة تساعنا 

 (.الذي نعانيو وىي طريقة االسترخاءالضغوط والقمؽ 

 التثقيف النفسي
  بمفيوـ العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي،  بتعريؼ الحالةيقوـ األخصائي/ة

 وأسبابو، وأنواعو وآثاره.
مفيـو العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي؟... جيد، ىذا المفيـو يشير إلى  عفىؿ سمعتي )مثاؿ: 
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٘ٛ غش٠مخ رغبػذ اٌؾبٌخ ػٍٝ ِالؽظخ ٔفغٙب ٚئدساوٙب ٌّشبػش٘ب ٚأفىبس٘ب ٚعٍٛوٙب، ِٚالؽظخ  Self-Monitoringأعٍٛة اٌّشالجخ ٚاٌٛػٟ اٌزارٟ  

 خبصخ فٟ ِٛالف اٌعغٛغ إٌفغ١خ، ِّب ٠غبػذ٘ب ػٍٝ اٌزصشف ثطش٠مخ أفعً، فأٌٚٝ خطٛاد اٌزغ١١ش ٘ٛ اٌٛػٟ اٌزارٟ. اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ِؼٙب
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)راجع المفاىيـ بالقسـ األوؿ مف الدليؿ(، والعنؼ الذي يتعرض لو عدد كبير مف النساء قد يكوف 
إجراءات العمؿ بسبب.... ولو عدة أشكاؿ... ويترتب عمى ىذا العنؼ جممة مف اآلثار... )راجع دليؿ 
حالة حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي وحماية الطفؿ في ق  (.طاع غزةالموحدة إلدارة وا 

تحدث بمغة بسيطة ومفيومة، وتأكد مف تتبع الحالة لؾ، ويمكف اف تسأليا كؿ عدة دقاؽ / مالحظة
 مثبًل: )ىؿ ما قمتو واضح لؾ؟( لضرورة فيـ الحالة ليذه المعمومات.

 تمرين االسترخاء

  عمى تماريف االسترخاء البسيطة 1تدريب الحالةبيقـو األخصائي/ة. 
نواجو في حياتنا الكثير مف الظروؼ الحياتية الصعبة التي تسبب لنا الضغط النفسي و الذي )مثاؿ: 

بدوره ُيؤثر سمبًا عمى صحتنا النفسية والجسدية، فيسبب الشعور بعدـ الراحة في أنحاء الجسد، مثؿ 
ف اآلالـ الناتجة عف التوت ر تسبب لنا الصداع وآالـ الظير والشعور بالتعب طواؿ اليـو أو التوتر وا 

القمؽ و ُيعتبر االسترخاء مف أىـ األساليب التي ُيمكف اتباعيا لمتخفيؼ مف الضغط النفسي؛ حيث 
 .(التخمص مف التعب واإلجياد والقمؽيساعدنا عمى 
 .2: قـ بشرح بعض المعمومات حوؿ ماىية االسترخاء وحقائؽ عنو وأنوعوالخطوة األولى
 تمريف التنفس العميؽ وتمريف االسترخاء العضمي.: طبؽ أماـ الحالة الخطوة الثانية
 التمريف أمامؾ بالجمسة. : ساعد الحالة عمى تنفيذالخطوة الثالثة
 : أطمب مف الحالة ممارستو كواجب بيتي.الخطوة الرابعة

 الواجب البيتي

  بالتأكيد عمى الحالة لممارسة الواجب البيتييقـو األخصائي/ة. 
رتبط بالتعاوف بيني وبينؾ، فأنا كأخصائي/ة لي الجمسات أف نجاح التدخؿ يي بداية لقد قمنا ف)مثاؿ: 

دور في الجمسة، وأنت كمستفيدة لؾ دور في ىذا األمر، والذي يتمخص بتنفيذه لبعض اإلرشادات وتنفيذ 
بعض األنشطة والتماريف والواجبات، قد يبدو األمر في البداية مزعجًا لكف مع الممارسة سيكوف ضمف 

 ريف بالتحسف مع الوقت.عاليومية السيمة وستش عادتؾ
مرة بالصباح ومرة  :اليـو الواجب البيتي بسيط وىو عبارة عف ممارسة تمريف التنفس العميؽ ثبلث مرات

، وممارسة تمريف التنفس العضمي مرة واحدة  . ىؿ بمنتصؼ النيار والمرة الثالثة قبؿ النـو قبؿ النـو
 في المرة القادمة عف ذلؾ اف شاء اهلل.مؾ سيمكنؾ فعؿ ذلؾ؟ جيد... سأ

 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف 
 حتى  فعدـ وجود تحس، وقـ بتطبيع والمشاركة بالجمسة أشكر الحالة عمى التعاوف

ألننا اليـو نفذنا أولى  يطبيعأعمـ أنو ربما لـ تشعريف بتحسف ممحوظ حتى اآلف، وىذا )مثبًل:  اآلف.
، واتوقع مع ممارسة األنشطة سيبدأ التحسيف االسترخاءالتدخبلت مف خبلؿ التثقيؼ وتمريف 

 (.بالظيور

اإلنياء وتحديد 
 موعد

 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
 ا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة.أشكرى 
  اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.تحديد موعد( 

 
                                                 

1
ف اٌؾبٌخ فٟ عٍغبد اٌذػُ إٌفغٟ ػٕذِب ٔمَٛ ثزذس٠ت اٌؾبٌخ ػٍٝ أٞ ِٙبسح أٚ رّش٠ٓ عذ٠ذ، ٠غت أْ ٠ّش ٘زا اٌزذس٠ت ثأسثؼخ خطٛاد ِّٙخ ٟٚ٘ )رضم١ 

 رطج١ك اٌؾبٌخ ٌٍزّش٠ٓ وٛاعت ث١زٟ(. –رطج١ك اٌزّش٠ٓ ِٓ لجً اٌؾبٌخ خالي اٌغٍغخ  –رطج١ك اٌزّش٠ٓ أِبَ اٌؾبٌخ وّضبي  -ٌزّش٠ٓػٍٝ اٌّٙبسح أٚ ا
2

 .9ساعغ ٍِؾك االعزشخبء سلُ 
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 (.Behavioral Activationالتنشيط السموكي ) الرابعةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
لمساعدة الحالة في تحسيف إدارتيا لمضغوط النفسية والمزاج مف خبلؿ تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 ممارسة األنشطة السموكية.
 األىداف الفرعية لمجمسة:

 .)مراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ عمى مستوى التحسف )تقييـ مرحمي 
  .)تدريب الحالة عمى ممارسة األنشطة السموكية بأنواعيا الثبلث )رياضية، ترفييية، اجتماعية 
 .مساعدة الحالة عمى إعداد جدوؿ األنشطة وممارستو بشكؿ منتظـ 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

 .ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا الجموس   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيِؾ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة   الثالثة)مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
موضوع العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، وتناولنا ىذا الموضوع لحوؿ التثقيؼ النفسي والتي كانت 

 (.يتـ تطبيقوبالتفصيؿ مف تعريفو ومسبباتو وأنواعو وآثاره، ثـ تحدثنا عف االسترخاء وكيؼ 

مراجعة الواجب 
 البيتي

  بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة:يقـو األخصائي/ة 
لبعض المياـ، وقد طمبت  ؾتحدثنا بالجمسة السابقة عف أىمية مشاركتؾ في الجمسات وتنفيذ)مثاؿ: 

 األمور معؾ؟(. منؾ ممارسة تماريف التنفس العميؽ، وكذلؾ تمريف االسترخاء العضمي، فكيؼ كانت
فعبًل ىكذا في البداية يبدو التحسف بسيطًا، لكف مع ...  ىؿ شعرتي بتغيير؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟

 استمرار الممارسة وتنفيذ الجمسات التالية، نتوقع اف تصبح األمور بشكؿ أفضؿ.
والصعوبات التي في حاؿ عدـ قياـ الحالة بالواجب البيتي/ عميؾ مناقشة أسباب عدـ تنفيذىا  مالحظة/

واجيتيا ومناقشة ذلؾ ومحاولة مساعدتيا في ايجاد حموؿ لمقياـ بالواجبات البيتية عمى أكمؿ وجو، 
 باإلضافة لمطمب مف الحالة ممارسة التمريف بالجمسة بشكؿ مبدئي كتعويض لمواجب أف أمكف.

 ىدف المقاء

 .يوضح األخصائي/ة لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ 
االطمئناف عميِؾ مف خبلؿ تطبيؽ مقياس الوظائؼ والرفاه النفسي لمتعرؼ ـ تيدؼ )مثاؿ: جمستنا اليو 

السموكية التي تساعدنا  التدريب عمى ممارسة مجموعة مف األنشطةعمى كيؼ تسير األمور، ومف ثـ 
األنشطة ييا، وتحسيف درجة المزاج لدينا، مف خبلؿ في كيفية أدارة الضغوط والصعوبات التي نواج

 (.بالتفصيؿ بعد قميؿسنتحدث عنيا السموكية المساعدة والتي 

 تقييم الوظائف

 .يقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ الحالة الحياتية 
كما تحدثنا بالسابؽ، أف الصعوبات والضغوط التي نواجييا تؤثر عمى وظائفنا الحياتية )مثاؿ: 

بقياس ىذه الوظائؼ مف قبؿ، لكنا اليـو نقيسيا مرة أخرى لنطمئف كيؼ تسير المختمفة، وقد قمنا 
 (.6راجع ممحؽ مقياس الوظائؼ رقـ األمور. ىؿ انت جاىزة لمبدء في المقياس؟
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تقييم الرفاه 
 النفسي

 .يقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى الحالة 
سنقيس مرة ، اآلف ف بيا عمى وظائفؾ الحياتيةيعمى تأثير الظروؼ التي تمر  بعد أف تعرفنا)مثاؿ: 

 ىؿ انت جاىزة لمبدء في المقياس؟. أخرى أيضا مستوى الرفاه النفسي بيذا المقياس الخماسي المختصر
 (.7رقـ الرفاه النفسيراجع ممحؽ مقياس 

 .مقياس()ال تنسى الدعـ في كؿ مرة تكوف الدرجة منخفضة عمى أي  مالحظة/

تحميل األنشطة 
 الحالية وآثارىا

  يقوـ األخصائي/ة بالتعرؼ عمى ماىية األنشطة اليومية التي تمارسيا الحالة بشكؿ
 اعتيادي، وتأثير ذلؾ عمى المزاج والضغوط التي تمر بيا.

اليومية، مثبل ماذا  ؾ)مثاؿ/ قبؿ أف نتحدث عف األنشطة السموكية وماىيتيا، دعيني أتعرؼ عف أنشط
 تفعميف بالفترة الصباحية؟ بفترة منتصؼ النيار؟ بالفترة المسائية؟

يوميؾ بيذه الطريقة. كيؼ يبدو مزاجؾ؟ ىؿ تشعريف بشكؿ  ومع سير جيد... وبالوضع الحالي
أفضؿ؟.... جيد.. أذف نحف بحاجة إلى تغيير نمط سموكنا، فيبدو أف ما تعودنا عمى ممارستو ال يساعد 

 كثيرًا في شعورنا بشكؿ أفضؿ... لنتعرؼ أذف عف األنشطة السموكية.

 األنشطة السموكية

  األنشطة السموكية، ىدفيا، أنواعيا، وكيؼ تنفذبتوضيح ماىية يقـو األخصائي/ة. 
األنشطة السموكية/ ىي عبارة عف مجموعة مف النشاطات والتماريف التي تساعدنا في نقوؿ  )مثاؿ:

تحسيف الحالة المزاجية بحسب الدراسات النفسية، كما تساعدنا في إدارة الضغوط والصعوبات التي نمر 
مما مارسنا أنشطة سموكية ايجابية أنعكس ذلؾ عمى مزاج أفضؿ حيث أف الدراسات توضح بأنو ك بيا،

 ثبلث أنواع:، وىي وبحالتؾ أعتقد أنيا مف أىـ التدخبلت المجدية بالفترة الحالية والعكس صحيح،
 

وىي أنشطة بسيطة جيد مثاؿ/ المشي، والسبب لممارستيا: أف ىناؾ عبلقة  األنشطة الرياضية/
، وسيكوف والعكس صحيح أفضؿواضحة بيف حركة الجسـ والمزاج، فكمما تحرؾ جسمنا كاف مزاجنا 

 النشاط الرياضي يوميًا وىو )المشي لمدة نصؼ ساعة عاألقؿ(.
رياضية، قد يكوف ذلؾ بسبب منعيا مف / بعض الحاالت تكوف لدييـ معيقات لمقياـ بأنشطة مالحظة

الخروج مف المنزؿ، وعندىا سنقـو بتنفيذ أنشطة رياضية داخؿ المنزؿ عوضًا عف المشي، وقد تكوف 
وعدـ القدرة عمى ممارسة المشي فمف ننفذ ىذا  ةتماريف خفيفة مثبًل، أما إذا كانت األسباب صحي

 وقيت المشي بحسب ما يناسبيا.، كما اف لمحالة الحرية في اختيار مكاف وتالنشاط
 
 

/ وىي أنشطة ليا عبلقة بالتواصؿ مع األصدقاء واألحباء والعبلقة معيـ، والسبب األنشطة االجتماعية
 ناس نحبيـ ونرتاح ليـ.ألممارستيا/ أننا كبشر نشعر بشكؿ أفضؿ عندما نكوف في جو اجتماعي مع 

عمؿ زيارة باألسبوع عمى األقؿ وعندىا مف طمب مف الحالة / مثاؿ األنشطة االجتماعية ىو المالحظة
يحدد موعد وتوقيت الزيارة ىو الحالة، وكذلؾ مف الشخص المزار، فيجب أف يكوف شخص مريح 
 ومقرب مف الحالة وتشعر باالرتياح لمقائو والحديث معو، فيي ليست زيارة اجتماعية اعتيادية او واجب.

 
مارستيا/ أننا ة والخروج ألماكف مريحة، والسبب لمات تيدؼ لمتنزه والمتع/ وىي نشاطاألنشطة الترفييية

 فطرية لدينا. ة، وىذه رغبنرتاح عندما نأخذ راحة مف أعباء الحياة اليومية ونجدد نشاطنا مرة أخرى
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/ نبلحظ عندما نطمب مف الحالة الخروج لمتنزه مرة باألسبوع الظروؼ االقتصادية التي تمر بيا، مالحظة
ميو مف يختار الموعد والمكاف التي ستذىب إليو الحالة ىو الحالة نفسيا، ويمكنؾ أف تساعدىا في عو 

ايجاد بديؿ مناسب وغير مكمؼ، نحو/ الخروج لمبحر مشيًا، أو الخروج لمكاف بو أشجار قريب. ولكؿ 
 ص.المفضؿ فانتبو لخيارات الحالة ورغبتيا دوف تدخؿ لفرض رأيؾ الخاو شخص مكانو المريح 

مساعدة الحالة 
في إعداد جدول 
 األنشطة السموكية

 .يقـو األخصائي/ة مساعدة الحالة في إعداد جدوؿ األنشطة السموكية 
)مثاؿ/ أنظري لدينا ىنا جدوؿ بو ثبلث أنواع مف األنشطة ألسبوع كامؿ، فالنشاط الرياضي سنقـو بو 

، أما النشاط االجتماعي والترفييي سنقـو بو مرة واحد خبلؿ األسبوع، وأماـ كؿ نشاط  سنضع كؿ يـو
 مف صفر إلى عشرة، مثبًل:عمى شريط يمتد درجة لئلنجاز والمزاج 

نجازه بشكؿ كامؿ يأخذ درجة قريبة مف إذ درجة اإلنجاز/ ، وأف كاف تنفيذ 10ا كاف النشاط تـ تنفيذه وا 
 .0النشاط تنفيذ جزئي وغير مكتمؿ أو غير منفذ يأخذ درجة قريبة مف 

، وأف كاف 10يأخذ درجة قريبة مف  أشعرؾ بالمتعة وحسف المزاج/ إذا كاف النشاط المتعة والمزاجدرجة 
 .0يأخذ درجة قريبة مف  المتعةلـ يشعرؾ بالتحسف او 

 .10ممحؽ رقـ –/ درب الحالة عمى نموذج جدوؿ األنشطة1مالحظة
 .1قـ بتنفيذ زيارة منزلية إذا وجدت الحالة بحاجة لعمؿ تدخؿ أسري/ 2مالحظة

 الواجب البيتي

 .يقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى الحالة لممارسة الواجب البيتي 
األنشطة السموكية، وتدربنا عمى كيفية تطبيؽ جدوؿ األنشطة لمدة أسبوع،  بعد اف تعممنا ماىية)مثاؿ: 

عميؾ أخذ ىذا الجدوؿ معؾ ستقوميف بتنفيذ األنشطة بالمنزؿ ستجميف بالجدوؿ األنشطة وأماـ كؿ نشاط 
 كما اتفقنا درجة المزاج واإلنجاز ليذا النشاط(

 العميؽ واالسترخاء العضمي.* كما أننا سنستمر في متابعة تطبيؽ تماريف التنفس 

 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف 
 ،وعمى انتظاميا بالجمسات حتى اآلف أشكر الحالة عمى التعاوف والمشاركة بالجمسة. 

في نياية لقاءنا اليـو بشكرؾ عمى تعاونؾ في الجمسة وانتظامؾ بالجمسات بشكؿ عاـ، فقد تعممنا )مثبًل: 
عمى مستوى تأثر الوظائؼ والرفاه النفسي  تطمئننااليـو عف األنشطة السموكية وكيفية تنفيذىا بعدما 

 (.نشطة خبلؿ األسبوع، واتفقنا بالنياية عمى تنفيذؾ ليذه األمف خبلؿ المقاييس التي استخدمناىا اليـو

اإلنياء وتحديد 
 موعد

 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
 .أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة 
 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .12ٍِؾك سلُ –ٚو١ف١خ رطج١ك عٍغخ اٌزذخً األعشٞ  ِٕٙغ١خ رٕف١ز ص٠بسح ِٕض١ٌخساعغ  
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 (. Self-Assertivenessعمى توكيد الذاتالتدريب ) الخامسةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
لمساعدتيا في التعبير عف لتدريب الحالة عمى ميارات توكيدية بسيطة تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 مشاعرىا وأفكارىا ورغباتيا دوف إكراه لتتمكف مف مقاومة الضغوط التي تواجييا.
 األىداف الفرعية لمجمسة:

  حتى اآلف.مراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ عمى مستوى التحسف 
 .تعريؼ الحالة بماىية توكيد الذات والنتائج المترتبة عمى ممارسة الميارات التوكيدية 
 .تدريب الحالة عمى كيفية ممارسة ميارة تنطيؽ المشاعر 
 .تدريب الحالة عمى كيفية ممارسة ميارة االسطوانة المشروخة 
 أو المناقشة ة عمى كيفية ممارسة ميارة التأجيؿ/ التأخير التوكيدي لبلستجابةتدريب الحال. 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

 .ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا الجموس   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  اإلعطائي، وذلؾ امع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيِؾ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة  الرابعة )مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
ة واالجتماعية تحدثنا عف األنشطة السموكية وأىميتيا، وتناولنا ثبلث أنواع مف األنشطة وىي الرياضي

والترفييية، تدربنا سويًا كيؼ يمكننا إعداد جدوؿ لممارسة ىذه األنشطة، ثـ طمبت منؾ القياـ بتنفيذ ىذا 
 الجدوؿ بالمنزؿ(.

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
تحدثنا بالجمسة السابقة عف أىمية مشاركتؾ في الجمسات وتنفيذه لبعض المياـ، وقد طمبت منؾ )مثاؿ: 

 األمور معؾ؟(. وكيؼ، القياـ باألنشطة السموكية مف خبلؿ جدوؿ األنشطة، ىؿ أحضرِت الجدوؿ
 ىؿ شعرتي بتغيير؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟ماذا تبلحظيف بالجدوؿ؟ 

األنشطة التي بدأت بالتأثير عمى درجة المزاج، كما أف إنجازؾ  ىذا صحيح، نجد ىنا بعضفعبًل 
لمنشاط لو عبلقة بالتحسف في المزاج، أشكرؾ عمى القياـ بذلؾ حقًا، وأدعوؾ لبلستمرار وىذا جدوؿ فارغ 

 كي تسجميف عميو األنشطة لؤلسبوع القادـ.إضافي 
مناقشة أسباب عدـ تنفيذىا والصعوبات في حاؿ عدـ قياـ الحالة بالواجب البيتي/ عميؾ  /1مالحظة

 .التي واجيتيا ومناقشة ذلؾ ومحاولة مساعدتيا في ايجاد حموؿ لمقياـ بالواجبات البيتية عمى أكمؿ وجو
عميؾ وضع الجدوؿ أماـ الحالة والطمب منيا النظر إليو والتحدث عمى ما تبلحظو، بالبداية  /2مالحظة

لدرجة اإلنجاز والمزاج وىناؾ العكس، وعميؾ ربط ىذه  ةسيكوف التركيز عمى األرقاـ، فيناؾ ارقاـ مرتفع
المبلحظة بالنتائج، حيث تقوؿ/ فعبل معؾ حؽ الدرجات المرتفعة تشير لقيامؾ بالنشاط عمى أكمؿ وجو 

  والذي بدأ فعبُل بالتأثير وتحسيف مزاجؾ، وىذا مدعاة لبلستمرار في التطبيؽ وعدـ التوقؼ )أدعـ(.
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 ىدف المقاء

 ئي/ة لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ.يوضح األخصا 
لمحديث عف موضوع جديد وميـ، وىو توكيد الذات، حيث الكثير مف حاالت )مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ 

لمعنؼ بشكؿ متكرر كونيا ال تستطيع التعبير عف نفسيا،  ضالعنؼ المبني عمى النوع االجتماعي تتعر 
يجعؿ الشخص المعتدي يستمر في ممارسة  أو أنيا ال تستطيع قوؿ كممة ال في بعض المواقؼ، مما

 (.ـو لنتعرؼ عف كيفية التصرؼ حياؿ ذلؾيالعنؼ ضدىا، ونحف ىنا ال

 تثقيف نفسي
 )توكيد الذات(

  المترتبة عميو جبتثقيؼ الحالة حوؿ موضوع توكيد الذات والنتائيقـو األخصائي/ة. 
عف ” فظًا وسموكًا ل” قدرة الشخص عمى التعبير المبلئـ ىو : دعيني أخبرؾ ما ىو توكيد الذات)مثاؿ: 

، وىذا مشاعره وأفكاره وآرائو ومواقفو تجاه األشخاص واألحداث والمطالبة بحقوقو دوف ظمـ أو عدواف
 :يشمؿ معرفتؾ واحترامؾ لقدراتؾ، وكذلؾ معرفة واحتراـ اآلخريف لؾ ولقدراتؾ(. ولذلؾ ايجابيات ومنيا

  بالراحة النفسية ويمنع تراكـ المشاعر السمبية.يولد شعورًا 
 يحافظ الشخص عمى حقوقو ومصالحو ويحقؽ أىدافو . يستطيع أف 
 . يقوي الثقة بالنفس 

 بينما يمجأ الشخص غير المؤكد لذاتو لمجموعة تصرفات تتصؼ بالضعؼ ومنيا:
 ناسب أو ال(.م/ حاضر )سواء أكاف الموقؼ كثار مف الموافقة: نعـاإل 
 لقدرة عمى الرفض المناسب في الوقت المناسبضعؼ ا. 
 تقديـ مشاعر اآلخريف عمى مشاعره وحقوقو. 
 تدعو لبلعتذار كثرة االعتذار لآلخريف عف أمور ال. 
 ووجيات النظر المختمفةضعؼ القدرة عمى التعبير عف المشاعر والرغبات واالنفعاالت ،. 
 مع الشخص المتحدث. ضعؼ التواصؿ البصري بدرجة كبيرة 

سنتدرب لذا ، ويترتب عمى استمرار الشخص في ممارسة ىذه التصرفات ألف يصاب باالكتئاب او القمؽ
 مي في حياتنا اليومية.ماليـو عمى ميارات جديدة لتقوية ىذه الجوانب لدينا، وممارستيا بشكؿ ع

ميارة تنطيق 
 المشاعر

  تنطيؽ المشاعر. بتدريب الحالة عمى ميارةيقـو األخصائي/ة 
يقصد بتنطيؽ المشاعر أي أننا نعبر لفظيًا وعف طريؽ الكممات عما نشعر بو مف مشاعر سواء )مثاؿ: 

أكانت ايجابية أو سمبية، بمعنى جعؿ ىذه المشاعر منطوقة، والسبب في الحديث عف ذلؾ/ أننا قد 
ايجابية نحو نواجو مجموعة مف المواقؼ التي تشعرنا بالخوؼ أو القمؽ أو اإلحباط أو أحينا مشاعر 

الشعور بالفرح والسعادة والحب، لكننا لؤلسؼ نسكت ونكبت ىذه المشاعر دوف تعبير وىذا يضعفنا وال 
 (.يجعؿ الشخص الذي أمامنا يفيـ ما نمر بو مف مشاعر وقد يرتكب ضدنا سموكًا غير مقبوؿ

ف مكاف قميصو لو مثبل كنت بالغرفة ودخؿ زوجؾ بشكؿ مفاجأ يصرخ ويسألؾ ع دعيني أعطيك مثال/
لصراخ والبدء في الجديد، عندىا تشعري بالخوؼ واالرتباؾ وال تسطعيف اإلجابة مما يجعمو يستمر في ا

 :كالتالي؟ لكف كيؼ يمكف التصرؼ بطريقة تنطيؽ المشاعرالشتـ والسباب. 
وي تقفي أمامو وتنظر إليو وتقولي تعرؼ أني خفت كتير مف صراخؾ يا زلمة حتى أني متوترة صبرؾ ش

بلـ بسيطًا لكنو ميـ لمغاية، حيث انو سيعطي رسالة ضمنيو لمزوج كوانا راح اجيبمؾ ياه، ربما يبدو ال
بأنؾ شعرتي بالتوتر وتحتاجي لدقائؽ إلحضار ما طمب مما يجعمو يصبر قميبًل دوف صراخ أو استخداـ 

 الشتائـ... ىؿ يبدو ذلؾ واضحًا...
 أنتِ ، ستقوميف أنِت بدور الزوجة وأنا بدور الزوج، ىؿ ِت االفدعينا نجرب ىذا الموقؼ عمميًا أنا وأن

 بو. ثـ اطمب مف الحالة استخداـ ىذه الميارة في المواقؼ لمتعبير عما تشعرنفذ عمميًا الموقؼ  ؟جاىزة
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ميارة االسطوانة 
 المشروخة

  االسطوانة المشروخةيقـو األخصائي/ة بتدريب الحالة عمى ميارة. 
بميارة االسطوانة المشروخة بمعني اإلعادة أكثر مف مرة لنفس الكممات، وىي طريقة المقصود )مثاؿ/  

تستخدـ مع األشخاص الذيف يحاولوف التقميؿ مف شأننا ويرفضوف أي اجابات نقـو بيا في موقؼ 
معيف، ميما قدمنا مف مبررات، مثاؿ/ أنِؾ قمتي بشراء مبلبس جديدة، وعندما شاىدؾ شخص ما حاوؿ 

مف شكؿ وجماؿ المبس أو أنو يبدو كالقديـ وأف موديؿ انتاجو سيء، وعندىا تحاوليف بكؿ جيد التقميؿ 
 اإلجابة واقناع ىذا الشخص بجودة المبلبس وقيمتيا لكنو يرفض ويستمر بالسخرية والتقميؿ منيا...

 كيؼ نتصرؼ باستخداـ طريقة االسطوانة المشروخة؟ يتضمف ذلؾ خطوتيف فقط:
 االتفاؽ جزئيًا مع بعض كبلـ ىذا الشخص دوف إىانتو أو التجريح بو. الخطوة األولى:
 : أف تقولي جممة واحد تثبتي بيا رأيؾ ورغبتؾ وتكرري ذلؾ.الخطوة الثانية

: اتفؽ معؾ اف بعض الناس فعبل ال يعجبيا ىذا الموديؿ وطريقة المبس، لكنو مثبًل: ستقوليف كالتالي
 لباس يعجبني فعبًل.

 ص بالسخرية/ لكنيا تبدو كالقديمة؟قد يستمر الشخ
 ي فعبًل.نبج/ فعبل قد يراىا البعض وكأنيا غير جديدة، لكنو لباس يعستقوليف

 استمري بنفس الطريقة.... حيث أف الجممة المكررة ستستمر وىي )، لكنو لباس يعجبني فعبًل(.
 مبلبسؾ...وبالنياية لف يجد الشخص بديبًل غير السكوت بعدما يأس أف يقمؿ مف قيمة 

وأنا  السيدة صاحبة المبس الجديد، ستقوميف أنِت بدور دعينا نجرب ىذا الموقؼ عمميًا أنا وأنِت االف
ثـ اطمب مف الحالة نفذ عمميًا الموقؼ  ؟جاىزة أنتِ ، ىؿ الشخص الذي يسخر مف مبلبسؾبدور 

 .بالتقميؿ مف شأنيا بأي موقؼرغباتيا ورأييا وعدـ السماح استخداـ ىذه الميارة في المواقؼ لمتعبير 

ميارة التأجيل/ 
 التأخير التوكيدي

 .التأجيؿ/ التأخير التوكيدييقـو األخصائي/ة بتدريب الحالة عمى ميارة 
ويقصد بيا أننا بحاجة أحيانًا لتأجيؿ النقاش في موضوع ما مع الشخص بسبب أننا غير )مثاؿ:  

جيدة، وقد نكوف بحاجة لمتأجيؿ ألف الشخص الذي يحدثنا يبدو جاىزيف لمرد، أو ألننا بحالة نفسية غير 
 عميو الغضب بشكؿ كبير، عندىا يفضؿ تأجيؿ النقاش بطريقة توكيدية(.

في تصرؼ أبنؾ الكبير بأنو يتأخر دوما خارج المنزؿ ويحممؾ المسؤولية،  ؾمثاؿ: الزوج يحاوؿ نقاش
 الي:ويتحدث معؾ بغضب، وعنيا يمكننا تأجيؿ النقاش كالت

ىذه اإلشكالية اآلف،  حؿ نعـ، سمعت ما تقوؿ... وكبلمؾ ميـ جدًا.... لكني ال اعرؼ كيؼ يمكف
 فأنت اآلف غاضب جدًا وأنا أقدر ذلؾ... نجد حبًل جذرياً ل الحقاً  ىذا الموضوع نتحدث فيويمكف انت 

بسيطًا لكنو يوصؿ رسالة أوال استخدـ الكبلـ العامي في المثاؿ/ واخبر الحالة برغـ اف اكبلـ ىنا يبدو 
 باحترامؾ لغضب زوجؾ، واىمية الموضوع، وحاجتو لمحؿ، لكنؾ ترديف الحديث في وقت الحؽ بروية.

 أنتِ ، ستقوميف أنِت بدور الزوجة وأنا بدور الزوج، ىؿ دعينا نجرب ىذا الموقؼ عمميًا أنا وأنِت االف
 التي بحاجة لمتأجيؿ. النقاشاتداـ ىذه الميارة في ثـ اطمب مف الحالة استخنفذ عمميًا الموقؼ  ؟جاىزة

 الواجب البيتي

 .يقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى الحالة لممارسة الواجب البيتي 
بعد اف تعممنا ماىية ميارات توكيد الذات، وتدربنا عمى كيفية تطبيؽ ذلؾ، عميِؾ اآلف استخداـ )مثاؿ: 

ىذه الميارات في المواقؼ التي تستدعي التعبير عف المشاعر، أو التعبير عف الرغبات والرفض، أو 
 الرغبة في تأجيؿ النقاشات(، وذكر الحالة بقوؿ كممة )ال( أف استدعى األمر ذلؾ. 

إلى تماريف التنفس العميؽ  ةر الحالة في تنفيذ األنشطة السموكية بانتظاـ، باإلضافمستست/ مالحظة
 واالسترخاء العضمي عند الحاجة، واستخداـ الميارات التوكيدية بالمواقؼ المبلئمة ليا.
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 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف 
 الحالة عمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وعمى انتظاميا بالجمسات حتى اآلف. أشكر 

في نياية لقاءنا اليـو بشكرؾ عمى تعاونؾ في الجمسة وانتظامؾ بالجمسات بشكؿ عاـ، فقد تعممنا )مثبًل: 
ة اليـو عف اىـ األساليب التوكيدية لمذات، مع تجريب ذلؾ بالجمسة، واتوقع مع استمرارؾ في متابع

 (.ستشعريف بشكؿ أفضؿ مما سبؽالجمسات وتنفيذ الواجبات المنزلية 

اإلنياء وتحديد 
 موعد

 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
  ذكر الحالة بانؾ في الجمسة الخامسة اآلف وباقي جمستيف في برنامج التدخؿ الحالي

 تعمؽ ودوف حدوث انتكاسة(. لئلنياء )وىذا يميد لئلنياء اآلمف دوف
 .أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة 

 تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.
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 (.Modifying Of Negative Thoughts  تعديؿ األفكار السمبية) 1السادسةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
 ةلتدريب الحالة عمى ميارات التعرؼ عمى األفكار السمبية والنتائج المترتبتيدؼ الجمسة  :لمجمسة اليدف العام

 .عمييا وكيفية تعديميا بشكؿ ايجابي
 األىداف الفرعية لمجمسة:

  وفحص المزاجمراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ عمى مستوى التحسف. 
  بيف األفكار، والمشاعر والسموؾ.األفكار السمبية والعبلقة تعريؼ الحالة بماىية 
  تحديد األفكار السمبية.تدريب الحالة عمى كيفية 
  استبداؿ األفكار السمبية بأفكار ايجابية أكثر مرونة.تدريب الحالة عمى كيفية 

 

 محتوى وسير الجمسة:
 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

  ،وطمب منيا الجموس.ترحيب األخصائي/ة بالحالة   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيِؾ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة   الخامسة)مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
ميارات توكيد الذات وتعرفنا عمى ثبلث ميارات ميمة وىي تنطيؽ المشاعر واالسطوانة تحدثنا عف 

 (.ىذه الميارات في المواقؼ المناسبة، ثـ طمبت منؾ القياـ بتنفيذ ىذا المشروخة والتأجيؿ التوكيدي

مراجعة الواجب 
 البيتي

  الثالثة:يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة 
باستخداـ ميارات توكد الذات، باإلضافة لبلستمرار في تنفيذ جدوؿ األنشطة طمبت منؾ القياـ )مثاؿ: 

 ، وكيؼ األمور معؾ؟(.وتماريف التنفس واالسترخاء، ىؿ قمتي بذلؾ
 ؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟مع ميارات توكيد الذات ماذا تبلحظيف بالجدوؿ؟ ىؿ شعرتي بتغيير

بدعـ الحالة إلنجازىا أي مف الواجبات البيتية والنتائج التي تحققت حتى اآلف، وأيضا قـ  مالحظة/
 النتظاميا في الجمسات حتى ىذه الجمسة.

 فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
. فمو سألت ةإلى عشر   0قة مف يبنفس الطر  جكما فعمنا بجمسة سابقة، سنقـو بقياس درجة المزا)مثاؿ: 

 (كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
           0                             5                             10 

، قـ بدعـ الحالة، مثاؿ: مزاجؾ اليـو أفضؿ وىذا يعني انؾ  مالحظة/ في حاؿ كاف المزاج جيد اليـو
 فعبًل األمور تسير كما يراـ.تطبيؽ كافة الميارات بشكؿ جيد.. 

 ىدف المقاء
 .يوضح األخصائي/ة لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ 

ىي الجمسة قبؿ األخيرة كما تعمميف، وسنتحدث اليـو عف شيء ميـ جدًا، وىو )مثاؿ: جمستنا اليـو 
 األفكار وتأثيراتيا، وكيؼ أف أفكارنا تسبب لنا أحيانا اما السعادة أو العكس.

                                                 
1

 اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٌٍؾبٌخ ال ٠غّؼ ثزٕف١ز ٘زٖ اٌغٍغخ فزخطٝ ٘زٖ اٌغٍغخ ٚأزمً ٌٍغٍغخ األخ١شح.ئرا شؼشد ثأْ اٌّغزٜٛ اٌؼمٍٟ ٚ 
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 تثقيف نفسي
 األفكار السمبية

 .يقـو األخصائي/ة بتثقيؼ الحالة حوؿ األفكار السمبية وتأثيرىا 
حديثنا اليـو عف األفكار ميـ جدًا حيث ستعرفيف اآلف أف ما نشعر بو مف شعور ايجابي أو )مثاؿ: 

 سمبي وتصرفاتنا سواء أكانت ايجابية أو سمبية ىي نتيجة مباشرة لما يحدث في دماغنا مف تفكير(.
فعندما يحدث )موقؼ معيف( يأتي عمى بالنا )فكرة معينة سمبية أو ايجابية( ذلؾ يشعرنا )بشعور أما 
 ايجابي أو سمبي( وقد نقـو بسموؾ معيف )سموؾ سمبي أو ايجابي(... دعيني أوضح كيؼ يحدث ذلؾ؟

 .السبلـ(عميِؾ )الموقؼ/ زوجؾ دخؿ المنزؿ دوف أف يرد 
 ال يحبني. الشعور/ الضيؽ والحزف. السموؾ/ تجنبو وعدـ الحديث معو.: ىو أصبل يكرىني و فكرة سمبية

 ىو تعباف مف العمؿ ولـ يراني... الشعور/ طبيعي وال ضيؽ. السموؾ/ االطمئناف عميو. فكرة ايجابية:
نما بكيفية تفسيرنا لما يحدث،  ىؿ تبلحظيف/ المشكمة أحيانا ليس ليا عبلقة بالمواقؼ واألحداث وا 

 فكارنا وىؿ ىي ايجابية او سمبية وما يترتب عمى ذلؾ مف مشاعر وسموكيات.بمعنى آخر أ
 السموك )قد تتم ىذه العممية بطريقة ايجابية أو سمبية(. الشعور ثم  الفكرة ثم  الموقف ثم 

التعرف عمى 
األفكار السمبية 

 وتعديميا

  السمبية وتعديميا.كيفية التعرؼ عمى األفكار يقـو األخصائي/ة بتدريب الحالة عمى 
دعيني األف اساعدؾ في كيفية التعرؼ عمى األفكار السمبية وكيؼ سيتـ التعامؿ معيا، عميِؾ )مثاؿ/  

بداية أف تكوني مراقبة جيدة لنفسؾ ولمشاعرؾ، وعندما تشعريف بمشاعر سمبية )غضب/ حزف/ ضيؽ ( 
 واجبي عمى التساؤالت التالية: مـىا أحضري ورقة وقعندمثبًل وقد ال تجديف سببًا واضحًا لذلؾ... 

 .)ماذا حدث قبؿ قميؿ؟ ) واكتبي المواقؼ التي حدثت 
 .)كيؼ فسرت ما حدث؟ أو ماذا خطر ببالي عندما حدث ذلؾ؟ )واكتبي األفكار 
 .)ماذا أشعر اآلف؟  )واكتبي مشاعرؾ الحالية 
 مع ىذا المواقؼ؟ )واكتبي تصرفؾ بالموقؼ(. تكيؼ تصرف 

حددنا بالتفصيؿ الموقؼ الذي حدث واألفكار التي خطرت عمى عقمؾ ومشاعرؾ إلى ىنا نكوف 
وتصرفاتؾ... لكف مف المبلحظ أف األفكار التي خطرت عمى بالؾ ىي أفكار سمبية.... وىذا السبب 

 المباشر لما تشعريف بو اآلف مف مشاعر ضيؽ وحزف وغضب... كيؼ نعدؿ األفكار؟
خطرت في بالؾ عندما حدث الموقؼ ثـ تبدئيف بكتابة أفكار  يلتاآلف: ستضعيف خطًا تحت األفكار ا

بديمة في جدوؿ جديد.... ثـ تنظري أي مف ىذه األفكار يبدو منطقيًا ومقنعًا... جيد أنيا الفكرة ايجابية 
الثانية... أسالي نفسؾ األف كيؼ تبدو مشاعرؾ.... ىؿ تشعريف بالندـ عمى ما قمتي بو مف سموؾ.... 

 موؾ بحاجة لتغيير؟ىؿ ىذا الس
صديقتؾ لـ تأتي لتينئؾ بالسبلمة بعد الوالدة... وخطر في بالؾ بأنيا تتجاىمؾ وال تيتـ  مثاؿ/ الموقؼ:

 شعرتي بالغضب والضيؽ... ثـ كاف قرارؾ عدـ زيارتيا والحديث معيا مطمقًا. و بؾ برغـ اىتمامؾ بيا 
 غـ اىتمامي بيا(، ثـ سنحاوؿ ايجاد بدائؿ:)أنيا تتجاىمني وال تيتـ بي بر سنضع خطًا تحت األفكار 

o .ربما حدث لدييا ظروؼ خاصة 
o .ىذه فترة امتحانات ولـ تستطع الحضور ليذا السبب 
o .ربما ليس لدييا قدرة اآلف عمى الزيارة فزوجيا ال يعمؿ 

أي فكرة بديمة مف األفكار السابقة ستقنعؾ سيترتب عمييا شعور أكثر راحو، ولف تكوف النتيجة بكؿ 
 األحواؿ المقاطعة لصديقتؾ.... ىؿ ىذا واضحًا.... ىؿ لؾ أف تفعمي ذلؾ في ىذه المواقؼ؟ جيد.

 يقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى الحالة لممارسة الواجب البيتي.  الواجب البيتي
في المواقؼ  اآلف استخداـ ىذه الميارة ، عميؾِ بعد اف تعرفنا عمى األفكار السمبية وكيفية تعديميا)مثاؿ: 
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  التعامؿ مع األفكار السمبية.التي تستدعي 
إلى تماريف التنفس العميؽ  ةالحالة في تنفيذ األنشطة السموكية بانتظاـ، باإلضاف ستستمر/ مالحظة

، وكذلؾ ميارة واالسترخاء العضمي عند الحاجة، واستخداـ الميارات التوكيدية بالمواقؼ المبلئمة ليا
 السمبية.... بحيث أف ذلؾ سيكوف نمط حياتي مساعد عند الحاجة.تعديؿ األفكار 

 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف أمكف 
 .أشكر الحالة عمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وعمى انتظاميا بالجمسات حتى اآلف 

 تعرفنافي نياية لقاءنا اليـو بشكرؾ عمى تعاونؾ في الجمسة وانتظامؾ بالجمسات بشكؿ عاـ، فقد )مثبًل: 
، واتوقع مع استمرارؾ في تنفيذ الواجبات المنزلية ستشعريف عمى األفكار السمبية وكيفية تعديميا اليـو 

 (.بشكؿ أفضؿ مما سبؽ

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة.أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
  وىذا يميد لئلنياء اآلمف  وقبؿ األخيرة اآلف السادسةذكر الحالة بانؾ في الجمسة(

 دوف تعمؽ ودوف حدوث انتكاسة(.
 .أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة 

 تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.
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 التقييـ الختامي، ومنع االنتكاسة، واإلنياء() السابعة واألخيرةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
عمؿ تقييـ ختامي لبرنامج التدخؿ، وضماف عدـ انتكاسة الحالة، تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 واإلنياء مع توضيح آليات المتابعة المتباعدة فيما بعد.
 لمجمسة:األىداف الفرعية 

  ،وفحص المزاج.مراجعة الواجب البيتيالترحيب بالحالة ، 
 .عمؿ ممخص عاـ لمحتوى برنامج التدخؿ 
 .تقييـ الوظائؼ العامة لمحالة بعد التدخؿ لمتعرؼ عمى مدى التحسف 
 تقييـ حاجة الحالة لتدخؿ إضافي أو اإلغبلؽ.و ، تقييـ مستوى الرفاه النفسي الحالي 
  توضيح آليات المتابعة المتباعدة فيما بعد.و ، إرشادات منع االنتكاسةتدريب الحالة عمى 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 العام والمخمص
 

 .ترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيا الجموس   
 .بأي مكاف تريد(حرية الجموس  ا، وذلؾ إلعطائيامع مبلحظة عدـ الجموس قبميتفضمي/ أىبًل وسيبلً  )
  السابقة. الجمساتيقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى 

.... بداية خميني  فكرة عامة لجميع الجمسات التي تمت حتى اآلف، في البداية )مثاؿ: كيؼ أنِت اليـو
ىامة ذات كاف ىناؾ جمستيف لمتقييـ وجمع المعمومات ثـ انتقمنا لمتثقيؼ النفسي والحديث عف معمومات 

، ثـ تعرفنا عمى األنشطة السموكية التي تساعد واالسترخاء عبلقة بالعنؼ المبني عمى النوع االجتماعي
في إدارة الضغوط وتحسيف المزاج، ومف ثـ تعرفنا عمى ميارات توكيد الذات، وبجمستنا السابقة تناولنا 

 (.في الجمسة األخير لبرنامج التدخؿ موضوع األفكار السمبية وتأثيراتيا وكيفية تعديميا، ونحف اليـو

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
د الذات، باإلضافة يميارات توكميارة تعديؿ األفكار السمبية و طمبت منؾ القياـ باستخداـ )مثاؿ: 

 واالسترخاء، ىؿ قمتي بذلؾ، وكيؼ األمور معؾ؟(.لبلستمرار في تنفيذ جدوؿ األنشطة وتماريف التنفس 
جيد سنتعرؼ عمى ذلؾ أكثر مف خبلؿ  ؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟الميارات اليـوىؿ شعرتي بتغيير مع 

 تطبيؽ بعض المقاييس التي استخدمناىا في السابؽ.
حتى اآلف، وأيضا قـ بدعـ الحالة إلنجازىا أي مف الواجبات البيتية والنتائج التي تحققت  مالحظة/

 النتظاميا في الجمسات حتى ىذه الجمسة.

 فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
. فمو ةإلى عشر   0قة مف يبنفس الطر  جسابقة، سنقـو بقياس درجة المزا اتكما فعمنا بجمس)مثاؿ: 

 (سألت كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
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، قـ بدعـ الحالة، مثاؿ: مزاجؾ اليـو أفضؿ وىذا يعني انؾ  مالحظة/ في حاؿ كاف المزاج جيد اليـو
 تطبيؽ كافة الميارات بشكؿ جيد.. فعبًل األمور تسير كما يراـ.
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 ىدف المقاء

  لمحالة ىدؼ لقاء اليوـ.يوضح األخصائي/ة 
والتي سنتناوؿ بيا تقييـ نتائج برنامج التدخؿ ىي الجمسة األخيرة كما تعمميف، )مثاؿ: جمستنا اليـو 

التحسف الحاصؿ حتى اآلف، وكذلؾ االطمئناف عميِؾ والتأكد مف قيامؾ بالميارات المطموبة حتى و 
 نضمف عدـ عودتؾ لمحالة السابقة قبؿ التدخؿ(.

 وظائفتقييم ال

 .يقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ الحالة الحياتية 
: الوظيفية وىـ وىي كما تحدثنا سابقاً ، مستوى تأثر الوظائؼ المختمفة)مثاؿ: دعيني اآلف أتعرؼ عمى 

كنتي الشخصية/ وىي كيفية اىتمامؾ ورعايتؾ لنفسؾ، والوظيفية المينية/ نحو اىتمامؾ بوظيفتؾ أف 
موظفو أو اىتمامؾ بواجباتؾ األسرية والمنزلية، والوظيفية االجتماعية/ وىي اىتمامؾ بالعبلقات 
والمناسبات االجتماعية، والوظيفية الروحية/ وىي مدى اىتمامؾ بالجانب الديني والعبادات، والوظيفية 

راجع  – جاىزة لمبدء؟ الترويحية/ وىي اىتمامؾ بالترويح عف نفسؾ والتنزه لتحسيف مزاج، ىؿ أنتِ 
 (.6ممحؽ مقياس الوظائؼ رقـ

 مستوى الوظائؼ جيد قـ بتشجيع ودعـ الحالة./ في حاؿ كاف مالحظة

تقييم الرفاه 
 النفسي

 .يقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى الحالة 
عمى مستوى السبلمة النفسية أو الرفاه النفسي مف خبلؿ مقياس مختصر فقط  اآلف )مثاؿ: دعينا نتعرؼ

 .7جع ممحؽ الرفاه النفسي رقـرا ، ىؿ ممكف ذلؾ؟(كما فعمنا بالسابؽ فقرات 5

 منع االنتكاسة

  بتوضيح إرشادات منع االنتكاسة لمحالة.يقـو األخصائي/ة 
مررنا خبلؿ الست جمسات السابقة بمجموعة نحف اليـو في مستوى تحسف جيد، وتعمميف قد )مثاؿ: 

ىامة مف المعمومات والميارات والتي انعكست بشكؿ واضح عمى حالتؾ كما تريف، لكف لؤلسؼ قد 
نتعرض بالمستقبؿ لظروؼ ضاغطة أو أحداث مشابية تجعمنا نشعر وكأننا نعود مرة أخرى لنفس 

يمكف االستفادة منيا، وانا ىنا اليـو  جداً ة لحظ أننا تعممنا ميارات قيمالوضع السابؽ، لكف مف حسف ا
 ألقوؿ لؾ أنني أثؽ بقدراتؾ وأنو بمقدورؾ التصرؼ بشكؿ جيد في المرات القادمة، لكني أذكرؾ:

 .كوني متابعة جيدة لذاتؾ، وألي تغيير يحتاج االىتماـ واستخداـ أحد الميارات المذكورة ىنا 
  ،عادة التوازف مرة أخرى.قد نشعر بأف حالنا بدء يسوء ويعود لمسابؽ  لكنا قادريف عمى التعامؿ وا 
 .الميارات المتعممة يجب أف تكوف نمط حياة تطبؽ باستمرار وعند الحاجة 
 .بإمكانؾ االستشارة وطمب المساعدة فأنا موجود/ة لمساعدتؾ عند الحاجة 

 مخمص الجمسة

  أمكف.قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات الحالة أف 
 .أشكر الحالة عمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وعمى انتظاميا بالجمسات 

 ووانتظامؾ بشكؿ عاـ، جميع الجمسات شكرؾ عمى تعاونؾ في األخير اليـو أفي نياية لقاءنا )مثبًل: 
انا ىنا ألقوؿ لِؾ بوضوح أف أي تحسف حدث ىو نتيجة مجيودؾ وتعاونؾ والتزامؾ وتنفيذه لمواجبات 

 (.المنزلية، وأنِؾ قادرة اآلف عمى التعامؿ مع مواقؼ حياتؾ بطريقة مختمفة

اإلنياء وتحديد 
 موعد

 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى الحالة تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
  موجود اف كانت بحاجة الستشارة مستقبمية.ذكر الحالة بانؾ 
 .أشكرىا مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة 
 مستقببًل طيبًا وقدـ ليا التحية. ياتمنى ل 
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 برنامج التدخل لتقديم الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المني عمى النوع االجتماعي

 برنامج التدخل الجماعي )مجموعة حاالت(
 

لكؿ جمسة ىدفيا العاـ، واألىداؼ الفرعية، مع  نفس البرنامج الفردي، يتكوف برنامج التدخؿ مف سبع جمسات،
 شرح تفصيمي لكيفية تنفيذ ىذه الجمسات خطوة بخطوة، وفيما يمي ممخص لمجمسات السبع:

 اليدف النفسي المراد تحقيقة عنوان الجمسة الجمسة
 المعمومات.إقامة العبلقة المينية، والتعارؼ وجمع  .التعارؼ، بناء العبلقة، الشكوى األساسية األولى

استكماؿ جمع المعمومات وتقييـ الوظائؼ المختمفة،  .استكماؿ جمع معمومات والتقييـ الثانية
 ومستوى الرفاه النفسي، ومقاييس أخرى.

 .التثقيؼ النفسي واالسترخاء الثالثة
تبصير الحاالت بأىـ المعمومات المتعمقة بالعنؼ 

 االسترخاء.المبني عمى النوع االجتماعي، وميارات 

 .التنشيط السموكي الرابعة
تدريب الحاالت عمى ميارات إدارة الضغوط وتحسيف 

 المزاج مف خبلؿ ممارسة األنشطة السموكية.

تدريب الحاالت عمى ميارات توكيد الذات وزيادة  .التدريب عمى توكيد الذات الخامسة
 الثقة بالنفس والتعبير عف المشاعر والرغبات بحرية.

 .تعديؿ األفكار السمبية السادسة
تدريب الحاالت عمى كيفية التعرؼ عمى األفكار 

 السمبية وتأثيراتيا وكيفية تعديميا.

 .التقييـ الختامي، ومنع االنتكاسة، واإلنياء السابعة
التعرؼ عمى مستوى التحسف بعد برنامج التدخؿ، 
 وتعريؼ الحاالت بإرشادات منع االنتكاسة واإلنياء.

حيث أف ىناؾ بعض الحاالت التي قد تحتاج لعمؿ  سرياألتدخل لملحاجة/ اجمسة اختيارية عند 
 .1زيارة منزلية وتدخؿ أسري

 
 إرشادات قبل تنفيذ الجمسات عمميًا مع الحاالت:

 البسيطة قبؿ الشروع في تنفيذ الجمسات مع الحاالت: تنرجو مف األخصائييف االنتباه ليذه اإلرشادا
  حاالت عمى األكثر. 5برنامج التدخؿ الجماعي يفضؿ أف ال يزيد عدد الحاالت بو عف تنفيذ 
 .عميؾ قراءة محتوى جميع الجمسات كاممة قبؿ البدء في تنفيذ أي منيا 
 .يرجى التعرؼ عمى المبلحؽ مف مقاييس ونماذج وتجريبيا والتعرؼ عمى كيفية تصحيحيا قبؿ البدء 
 نصر في محتوى الجمسات واألمثمة المذكورة ىناؾ.عميؾ قراءة التفاصيؿ أسفؿ كؿ ع 
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 .12ٍِؾك سلُ –ٚو١ف١خ رطج١ك عٍغخ اٌزذخً األعشٞ  ِٕٙغ١خ رٕف١ز ص٠بسح ِٕض١ٌخساعغ  
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  عميؾ االلتزاـ بالمرحمة األولى بتطبيؽ التعميمات كما ىي واردة ببرنامج التدخؿ حتى تصبح األمور

 اسيؿ عند تطبيقيا مع حاالت أخرى بالمستقبؿ.
 التدخؿ التالي.تكوف نقطة تحوؿ في كيفية  ناً ممبلحظات أسفؿ كؿ نقطة، ألنيا أحياعميؾ االنتباه ل 
  عميؾ التركيز عمى المبلحظات أسفؿ الصفحة، فأحيانًا يكوف بيا توضيحات ىامة تساعدؾ في

 .التطبيؽ
  في حالة وجود حدث طارئ أو صادـ ألي مف الحاالت استخدـ منيجية التدخؿ باإلسعافات النفسية

 .14األولية والموضحة في الممحؽ رقـ 
 

 المجموعات )التدخل الجماعي(:إرشادات خاصة بالعمل مع 
 .أسس لقواعد العمؿ الجماعي، وناقش بعض القوانيف قبؿ البدء في تنفيذ الجمسة األولى 
 .اىتـ لمشاركة جميع أفراد المجموعة وال تجعؿ الحوار يتركز عمى شخص أو اثنيف 
  اطمب مناقشة اىتـ إلدارة المشاعر خبلؿ الجمسة بحيث ال تؤثر حالة عمى بقية أعضاء المجموعة، و

 تفاصيؿ مشاعرىا وموضوعيا في جمسة فردية إذا لـز األمر.
 وقدرتيـ عمى القراءة والكتابة.1تأكد مف قدرة جميع األعضاء عمى التعامؿ مع نماذج العمؿ المرفقة ، 
  لحديث شخص وقبؿ االنتقاؿ انتقؿ لمحوار بيف أعضاء المجموعة بشكؿ سمس ومرف، بعد عمؿ ممخص

 سة.لشخص آخر بالجم
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 .15ٍِؾك سلُ ّٔبرط ِغبػذح ٌٍزذخً اٌغّبػٟساعغ  
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 لحاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي )الجماعية( جمسات الدعم النفسي االجتماعي
 

 دقيقة تقريبًا(. 90) الجماعيةتنفيذ الجمسات مدة تنفيذ الجمسات: 
 (.التعارؼ، بناء العبلقة، الشكوى األساسيةالجمسة األولى )رقم الجمسة وعنوانيا: 
 وجمع المعمومات، وبناء عبلقة مينية. الحاالتتيدؼ الجمسة لمتعارؼ عمى  :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
  والحاالتالترحيب والتعارؼ بيف األخصائي/ة. 
 .وبناء العبلقة المينية والثقة واأللفة 
 .تحديد األدوار واالحتياجات والتوقعات 
 .البدء بجمع المعمومات 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الجموس ـ، وطمب منيبالحاالتترحيب األخصائي/ة   الترحيب
 .(تفضموا بالجموس، ويفضؿ أف تكوف الجمسة بشكؿ دائري وموقع األخصائي/ة مواجو ليـ أىبًل وسيبلً )

 التعارف
نشاط كسر 

 الجمود

  المؤسسة.تعريؼ األخصائي/ة بنفسة، وبالدور الذي يقوـ بو في 
)مثاؿ: أنا.......، وأعمؿ ىنا في مركز شؤوف المرأة أخصائية نفسية لدعـ ومساندة النساء المواتي 

 .تعرضف لحوادث عنؼ أي كف نوعيا(
  مف خبلؿ نشاط الكرة. الحاالتالتعرؼ عمى 
واستخدـ كرة صغيرة في يدؾ، وقؿ: سأرمي الكرة اطمب مف الجميع الوقوؼ عمى شكؿ دائرة، مثاؿ: )

اليواية الخاصة بو، وأكمة يحبيا، ومف ثـ يرمى و عمى أحدكـ ومف تصؿ إلية الكرة عميو التعريؼ بنفسو 
 الكرة لشخص آخر ويعرؼ عف نفسو بنفس الطريقة( ثـ يصفؽ الجميع نياية النشاط ويجمسوف.

 ىدؼ الجمسة اليوـ. لمحاالتوضح/ي   ىدف المقابمة
 .أقدـ لؾ الدعـ والمساعدة(، وفيـ ما حدث كي ـاليـو لمتعرؼ عميك ـمقابمة معك أردت إجراء)

 السرية
  بالمقاء. تطرحتأكد مبدأ السرية، وكيؼ سيتـ إدارة المعمومات التي 
ىنا بالمقاء ىي معمومات سرية وال يمكف  تقولونوأف جميع ما  ـقبؿ أف نبدأ بالحديث بحب أبمغكمثاؿ: )

 .عند الضرورة، وسيتـ حفظيا بطريقة آمنة( ـ الخاصةوافقتكممعرفتيا مف قبؿ شخص آخر دوف 
التأكد من راحة 
زالة  الحالة وا 
 المعيقات

 وتحديد الوقت

 ـلمتواصؿ معي 1خبلؿ المقاء، وقـ/ي بإزالة أي معيؽ تأكد/ي مف راحة الحاالت. 
باالرتياح... ىؿ ىناؾ أي شيء  وفدقيقة تقريبًا... فيؿ تشعر  90)مثاؿ: سنبقى في ىذا المقاء مدة 

 .(، ىؿ يريد أحدكـ تغيير مكانوبالغرفة او الجمسة ـيزعجك
 / نقاش مع المجموعة قوانيف العمؿ الجماعي التي سيتـ اتباعيا خبلؿ الجمسات الجماعية.مالحظة
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 اٌجصشٞ ث١ٕه ٚث١ٓ اٌؾبٌخ، ٔؾٛ ئصاٌخ ِض٘ش٠خ رؼ١ك االرصبي اٌجصشٞ أٚ ئثؼبد شبشخ ؽبعٛة أٚ ِب شبثٗ.٠ٚمصذ ثٙب ئصاٌخ أٞ ِؼ١ك ٌٍزٛاصً  
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 تحديد األدوار
 واالحتياجات

  موضوع المشكمة.الحاالتيقـو األخصائي بالتعرؼ عمى احتياجات ، 
مف يرغب في البدء  ،ـكيؼ ممكف أساعدك ممكف القوؿ: شو الموضوع أو نحكي)مثاؿ: ممكف 

محديث ، وعمؿ ممخص بأىـ القضايا وقائمة بالمشكبلت ليقـو األخصائي/ة باالستماع الفعاؿ  بالحديث،
ومف المفيد أف كانت ىناؾ جمسة ما قبؿ المجموعة لمتعرؼ بشكؿ .... أغمب الحاالتيعاني منيا التي 

 (.وعمؿ فحص الحالة العقمية تمنفرد عمى طبيعة كؿ شكوى وجمع بعض المعموما
  عمى استمرار التواصؿ واالنتظاـ بالجمسات. الحاالتتحديد األدوار، والتأكد مف قدرة 

في  ـسأقـو بصفتي أخصائي/ة نفسي بمساعدتك تواجيونيالتي )مثاؿ: بعد أف عرفنا أىـ الصعوبات ا
 ـلتمقي خدمة أخرى بعد موافقتك ـبعض ىذه الصعوبات، وقد نحتاج الستشارة اخصائي آخر أو تحويمك

 .مع ىذه الجمسات الداعمة ـوانتظامك ـعمى ذلؾ، واألىـ في المساعدة ىو حضورك
 بانتظام؟  ىذه الجمسات حضورون فيل تستطيع 
 إذا اإلجابة بنعـ أكمؿ العناصر التالية. .1
 (16رقـ ممحؽالستخدـ أسموب حؿ المشكبلت ) بالمجموعةإذا اإلجابة ال فانتقؿ  .2
 ا فرديا أسموب حؿ المشكبلت.ماالنتظاـ فطبؽ معي افيستطيع حالة أو اثنيف الإذا كاف ىناؾ  .3

 تحديد األجندة
والتعرف أكثر 

عمى الحالة لجمع 
 المعمومات

  واستكماؿ جمع المعمومات. الحاالتحدد/ي األجندة لموقت المتبقي لمتعرؼ أكثر عمى 
 أخبرونيأكثر،  ، أود االنتقاؿ فييا لمتعرؼ عميكـدقيقة 60)مثاؿ: تبقى لدينا اآلف تقريبا 

 (.، مف يحب البدء؟مف الطفولة وحتى اآلف ياب ـتر وعف أىـ األحداث التي مر  ـعنك
مياراتؾ المقابمة وخاصة ميارتي االستماع والتعاطؼ، مع طرح بعض التساؤالت  /ىاستخدـ /1مالحظة

 .(1ممحؽ رقـ)ذات العبلقة بنموذج اكتشاؼ الحالة 
بمشاعر صعبة )استخدـ أساليب التعامؿ مع المشاعر  الحديثخبلؿ  الحاالت: عندما تمر 2مالحظة
 .(11ممحؽ رقـ) الصعبة(
كممة تشير لمستوى لخطورة عمى نفسيا أو عمى اآلخريف، يجب بأي : إذا تحدثت أي حالة 3مالحظة

 ومف ثـ اتباع االجراءات المترتبة عمييا. (4ممحؽ رقـ)تطبيؽ نموذج تقييـ المخاطر

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. بسيطةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  بالطرح، وقدـ الدعـ بأنؾ تتفيـ ىذه  ـطريقتيعمى عمى التعاوف، و  المجموعةأشكر

الظروؼ والتحديات، وقـ بتطبيع ىذه التجربة )مثبًل: اتفيـ ىذه الصعوبات والمشاعر 
 وأي شخص يمر بيذه التجارب يمكف اف يشعر بذلؾ(.

 طرحتبرغـ أىمية وخصوصية المعمومات التي  ـذكر بالسرية: مثبًل: وأحب أف أذكرك 
 .ـمة ولف يطمع عمييا أحد دوف عممكاليـو إال أنيا في سرية تا

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة. أي مف الحاالتأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
 بأف ىذه الجمسة األولى ونحتاج  ـمرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة، وأخبرى ـأشكرى

جمسات إضافية، ومازلنا بأوؿ الطريؽ، لكني أتوقع  6لعدة جمسات منظمة قد تمتد لػ 
 سنصؿ إلى وضع أفضؿ أف شاء اهلل. ـبالتعاوف بيني وبينك

 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة 
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 (.والتقييـ جمع معموماتالجمسة الثانية )استكماؿ رقم الجمسة وعنوانيا: 
 تيدؼ الجمسة الستكماؿ جمع المعمومات والتعرؼ عمى تفاصيؿ المشكمة. :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
  كتشاؼ.االاستكماؿ جمع المعمومات المتعمؽ بممؼ 
  وتأثيراتيا. المجموعةالتعرؼ عمى تفاصيؿ الصعوبات والتحديات التي تواجييا 
  المجموعةتقييـ مستوى الرفاه النفسي لدى. 
 لممجموعةتأثير العنؼ عمى الوظائؼ المختمفة  ـتقيي. 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

  الجموس. ـ، وطمب منيبالمجموعةترحيب األخصائي/ة   
 .(تفضموا بالجموس أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيكـ ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة األولى كاف  )مثاؿ: كيؼ أنتـ اليـو
شوية تفاصيؿ عف  ـتعارؼ وحكينا عف السرية ووضحت طبيعة العمؿ يمي راح نقوـ فيو، وسمعت منكال

 ـ في الجمسة الثانية(.جمسات، واحنا ىنا اليو  6، واتفقنا أنو راح نكمؿ في سمسمة جمسات تقريبًا ـحياتك

 1فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
ربما أكثر مف مرة خبلؿ الجمسات وىو التعرؼ عمى درجة مزاج، وىذا  و)مثاؿ: في شي راح نعمم
التغير الحاصؿ، قياس المزاج ىو عبارة عف  النفسية في كؿ جمسة وشو ـبيخميني أفيـ كيؼ حالتك
، حيث أف صفر درج المزاج الحزيف جدًا 10يـو عمى شريط يمتد مف صفر لػ لاعطاء درجة لمزاجؾ ا

. فمو سألت كـ درجة مزاجؾ عمى  5ىي أعمى درجة انبساط وسعادة، وبالمنتصؼ الدرجة  10ودرجة 
 (15)ممحؽ يكـ في الجمسة الثانيةانظروا لمورؽ المساعد بيف يد (ىذا الشريط اآلف؟

           0                             5                             10 
بدرجة منخفضة يجب دعميا )مثاؿ: يبدو اف الصعوبات  أي حالةفي كؿ مرة تكوف إجابة  مالحظة/

 (والتحديات مازالت موجودة وتؤثر عمى مزاجؾ وىذا طبيعي، آمؿ أف تتحسف مف خبلؿ التدخبلت

 ىدف المقاء

  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 
 تمروف)مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ إلى التعرؼ عمى بعض التفاصيؿ حوؿ الظروؼ والصعوبات التي 

مف خبلؿ تطبيؽ بعض المقاييس  فلبلطمئنا ـبيا، باإلضافة إلى معرفة تأثير ىذه الظروؼ عميك
 خبلؿ الجمسة(. ـواألدوات التي سأوضحيا لك

                                                 
1

ِإشش ُِٙ  فؾص اٌّضاػ ٘ٛ أؽذ اٌٛعبئً اٌزٟ رخجشٔب ثبٌؾبٌخ اٌٛعذا١ٔخ ِٚشبػش اٌؾبٌخ، خبصخ ئرا أذ رؼبٟٔ ِٓ ثؼط األػشاض االوزئبث١خ، ٚلذ ٠ىْٛ 

(، ٚثىً األؽٛي لذ ٍٔغأ ٌزطج١مٗ فٟ أوضش 4ا ألوضش ِٓ ِشح ٚسثّب ٠غزذػٟ رٌه رم١١ُ ٌٍّخبغش )أٔظش ّٔٛرط رم١١ُ اٌّخبغش ٍِؾكئرا وبٔذ اٌذسعخ ِٕخفعخ عذ

 ِٓ عٍغخ، ٚلذ ٠طجك فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح ِشر١ٓ: ِشح فٟ ثذا٠خ اٌٍمبء ٚأخشٜ فٟ ٔٙب٠زٗ. 
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 المشكمة الرئيسة
 )رواية القصة(

  بالتعرؼ أكثر عف مشكمة العنؼ والظروؼ والتحديات.يقـو األخصائي/ة 
في الحديث عف التفاصيؿ  ت)مثاؿ: وىنا نقـو بالتعرؼ عف المشكمة بتفاصيميا، ونترؾ الحرية لمحاال

... أكثر شو يمي صار معؾ بالضط تحكوليوالحيثيات مف خبلؿ طرح أسئمة مفتوحو نحو: )ممكف 
 FIND1حابب اسمعؾ(، كما يستخدـ األخصائي/ة مياراتو في التعرؼ عمى التفاصيؿ باستخداـ تقنية 

 محياة.لحيث يتـ التعرؼ عمى الحدة والشدة والتكرار ومدة األعراض وتأثيرىا عمى الوظائؼ العامة 
تحويؿ  حالة بحاجة لتدخؿ إضافي طارئ نحو رعاية طبية أوأي  أف ت/ في حاؿ أنؾ شعر مالحظة

، قـ بمناقشة المشرؼ أو االستشاري إلجراء التحويؿ لتمقي الخدمة الطارئة ىالبلستشارة القانونية أو غير 
 .، والحظ إعطاء فرص متساوية لمجميع لمحديث بحرية ودوف مقاطعةومف ثـ استكماؿ سير الجمسات

 تقييم الوظائف

  الحياتية. الحاالتيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ 
أمر يستحؽ االىتماـ، اآلف أتعرؼ عمى  بالتفصيؿ وىو فعبلً  ـ)مثاؿ: بعد اف تعرفت عما يحدث معك

مف خبلؿ قياس ىذا التأثير مف خبلؿ مقياس  ـالمختمفة، سأقـو بذلؾ معك ـتأثير ذلؾ عمى حياتك
بيا نحو: الوظيفية الشخصية/ وىي كيفية اىتمامؾ ورعايتؾ لنفسؾ،  وفياتية التي تقومالح الوظائؼ

والوظيفية المينية/ نحو اىتمامؾ بوظيفتؾ أف كنتي موظفو أو اىتمامؾ بواجباتؾ األسرية والمنزلية، 
وىي مدى والوظيفية االجتماعية/ وىي اىتمامؾ بالعبلقات والمناسبات االجتماعية، والوظيفية الروحية/ 

اىتمامؾ بالجانب الديني والعبادات، والوظيفية الترويحية/ وىي اىتمامؾ بالترويح عف نفسؾ والتنزه 
 (.15نماذج المجموعات ممحؽ – لمبدء؟ وفلتحسيف مزاج، ىؿ أنِت جاىز 

فعبل ىناؾ تأثير وىذا  /مثبلً  ألي حالة ادعميا / في حاؿ كاف التأثير عمى الوظائؼ واضحمالحظة
 .طبيعي ومتوقع ألي شخص يمر بيذه الظروؼ واألحداث

تقييم الرفاه 
 النفسي

  الحاالتيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى. 
نتعرؼ عمى مستوى  اآلفالحياتية، ،  ـبيا عمى وظائفك وف)مثاؿ: تعرفت عمى تأثير الظروؼ التي تمر 

 فقرات، ىؿ ممكف ذلؾ؟( 5السبلمة النفسية أو الرفاه النفسي مف خبلؿ مقياس مختصر فقط 
 .15نماذج المجموعات ممحؽجع را

 فرديًا. 8ممحؽ  DAS-21مقياس  طبؽ ضغوط أعراض اكتئاب او قمؽ أو إذا لمست  مالحظة/

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. المجموعةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  بالطرح، وقدـ الدعـ بأنؾ تتفيـ ىذه الظروؼ  ـعمى التعاوف، وطريقتي الحاالتأشكر

)مثبًل: اتفيـ ىذه الصعوبات والمشاعر وأي شخص يمر والتحديات، وقـ بتطبيع ىذه التجربة 
 بذلؾ(.بيذه التجارب يمكف اف يشعر 

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  طرحيا، أو مخاوؼ معينة. يودوف الحاالتأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
 بأف ىذه الجمسة الثانية وأنو مازلنا ا  ـمرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة، وأخبرى ـأشكرى

 شعر بشكؿ أفضؿ.نتوقع مع بدء تنفيذ التدخبلت أف نفي مراحؿ التقييـ، و 
  اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.تحديد موعد( 

                                                 
1

بمعنى  FIND ئرا وبٔذ رؼبٟٔ ِٓ اٌمٍك أٚ اٌزٛرش ٔغأي ػٓ رفبص١ً رٌه ثبعزخذاَ وٍّخ ٟٚ٘ رم١ٕخ ٌّؼشفخ رفبص١ً األػشاض اٌزٟ رؼب١ٔٙب اٌؾبٌخ، فّضالً  
ػٓ ػذد  Numberٌىٍّخ  Nػٓ اٌؾذح ٠ٚش١ش اٌؾشف  Intensityٌىٍّخ  Iػٓ اٌزىشاس، ٠ٚش١ش اٌؾشف  Frequencyٌىٍّخ  Fؽ١ش ٠ش١ش اٌؾشف  ايجاد

 اٌؾذٚس. ػٓ ِذح ٚلزشحDuration ٌىٍّخ  Dِشاد اٌؾذٚس ٠ٚش١ش ؽشف 
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 (.التثقيؼ النفسي واالسترخاء) الثالثةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
 عمى تماريف االسترخاء. الحاالت نفسيًا وتدريبيـلتثقيؼ تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 األىداف الفرعية لمجمسة:
  بمفيـو العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، وأسبابو، وأنواعو وآثاره. المجموعةزيارة وعي 
  1عمى طريقة المراقبة والوعي الذاتيالمجموعة تدريب . 
  بسيطة وسيمة لبلسترخاء. ويقر عمى مماسة طالمجموعة تدريب 
  بشكؿ منتظـ. اليومية عمى ممارسة االسترخاء في حياتيـالمجموعة مساعدة 

 
 الجمسة:محتوى وسير 
 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

  الجموس. ، وطمب منيـالمجموعةترحيب األخصائي/ة   
 .(تفضموا بالجموس أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيكـ  الثانيةممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة  )مثاؿ: كيؼ أنتـ اليـو
والتي كانت عبارة عف استكماؿ لجمع المعمومات والتقييـ، حيث فحصنا المزاح وتعرفنا عمى حيثيات 

 (.المشكمة بالتفصيؿ، ثـ قمنا بالنياية بقياس مستوى الرفاه النفسي والوظائؼ

 فحص المزاج

 10ى مدرج مف صفر لػ يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عم. 
. فمو ةإلى عشر   0قة مف يكما فعمنا بالجمسة السابقة، سنقـو بقياس درجة المزاج بنفس الطر )مثاؿ: 

 .15راجع نماذج عمؿ المجموعة ممحؽ - (سألت كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
           0                             5                             10 

حالة بدرجة منخفضة يجب دعميا )مثاؿ: يبدو اف الصعوبات في كؿ مرة تكوف إجابة أي  مالحظة/
 (والتحديات مازالت موجودة وتؤثر عمى مزاجؾ وىذا طبيعي، آمؿ أف تتحسف مف خبلؿ التدخبلت

 ىدف المقاء

  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 
بمعمومات حوؿ موضوع العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي،  ـتزويدك)مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ إلى 

ساعد ذلؾ في كيفية التعامؿ معو وزيادة وعينا يوالسبب/ أننا عندما نفيـ ما يجري معنا وتأثيراتو 
نا لمتخفيؼ مف حدة دالمترتبة عميو، كما سنتعمـ اليـو طريقة تساعبطريقتنا في التصرؼ والنتائج 

 (.الضغوط والقمؽ الذي نعانيو وىي طريقة االسترخاء

 التثقيف النفسي
  بمفيوـ العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي،  المجموعةيقـو األخصائي/ة بتعريؼ

 وأسبابو، وأنواعو وآثاره.
مفيـو العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي؟... جيد، ىذا المفيـو يشير إلى  عف ـىؿ سمعت)مثاؿ: 

                                                 
1

٘ٛ غش٠مخ رغبػذ اٌؾبٌخ ػٍٝ ِالؽظخ ٔفغٙب ٚئدساوٙب ٌّشبػش٘ب ٚأفىبس٘ب ٚعٍٛوٙب، ِٚالؽظخ  Self-Monitoringأعٍٛة اٌّشالجخ ٚاٌٛػٟ اٌزارٟ  

 ٟ اٌزارٟ.اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ِؼٙب خبصخ فٟ ِٛالف اٌعغٛغ إٌفغ١خ، ِّب ٠غبػذ٘ب ػٍٝ اٌزصشف ثطش٠مخ أفعً، فأٌٚٝ خطٛاد اٌزغ١١ش ٘ٛ اٌٛػ
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)راجع المفاىيـ بالقسـ األوؿ مف الدليؿ(، والعنؼ الذي يتعرض لو عدد كبير مف النساء قد يكوف 
إجراءات العمؿ بسبب.... ولو عدة أشكاؿ... ويترتب عمى ىذا العنؼ جممة مف اآلثار... )راجع دليؿ 

حالة حاالت العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي وحماية الطفؿ في قطاع غزةالموحدة   (.إلدارة وا 
كؿ عدة دقاؽ  المجموعة لؾ، ويمكف اف تسأليـتحدث بمغة بسيطة ومفيومة، وتأكد مف تتبع / مالحظة

 ليذه المعمومات. المجموعة؟( لضرورة فيـ ـمثبًل: )ىؿ ما قمتو واضح لك

 تمرين االسترخاء

  عمى تماريف االسترخاء البسيطة. 1الحاالتتدريب األخصائي/ة بيقـو 
نواجو في حياتنا الكثير مف الظروؼ الحياتية الصعبة التي تسبب لنا الضغط النفسي و الذي )مثاؿ: 

بدوره ُيؤثر سمبًا عمى صحتنا النفسية والجسدية، فيسبب الشعور بعدـ الراحة في أنحاء الجسد، مثؿ 
ف اآلالـ الناتجة عف التوتر تسبب لنا  الصداع وآالـ الظير والشعور بالتعب طواؿ اليـو أو التوتر وا 

القمؽ و ُيعتبر االسترخاء مف أىـ األساليب التي ُيمكف اتباعيا لمتخفيؼ مف الضغط النفسي؛ حيث 
 .(التخمص مف التعب واإلجياد والقمؽيساعدنا عمى 
 .2االسترخاء وحقائؽ عنو وأنوعو : قـ بشرح بعض المعمومات حوؿ ماىيةالخطوة األولى
 تمريف التنفس العميؽ وتمريف االسترخاء العضمي. المجموعة: طبؽ أماـ الخطوة الثانية
 التمريف أمامؾ بالجمسة. عمى تنفيذ الحاالت: ساعد الخطوة الثالثة
 ممارستو كواجب بيتي. : أطمب منيـالخطوة الرابعة

 الواجب البيتي

  لممارسة الواجب البيتي. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى 
، فأنا كأخصائي/ة لي ـلقد قمنا في بداية الجمسات أف نجاح التدخؿ ترتبط بالتعاوف بيني وبينك)مثاؿ: 

دور في ىذا األمر، والذي يتمخص بتنفيذه لبعض اإلرشادات  ـلك ـ كمستفيديفدور في الجمسة، وأنت
وتنفيذ بعض األنشطة والتماريف والواجبات، قد يبدو األمر في البداية مزعجًا لكف مع الممارسة سيكوف 

 بالتحسف مع الوقت. وستشعروفاليومية السيمة  ـضمف عادتك
مرة بالصباح ومرة  :التنفس العميؽ ثبلث مراتاليـو الواجب البيتي بسيط وىو عبارة عف ممارسة تمريف 

، وممارسة تمريف التنفس العضمي مرة واحدة  . ىؿ بمنتصؼ النيار والمرة الثالثة قبؿ النـو قبؿ النـو
 (.9نشرة االسترخاء ممحؽ) في المرة القادمة عف ذلؾ اف شاء اهلل. سأسمكـفعؿ ذلؾ؟ جيد...  ـيمكنك

 مخمص الجمسة

 أف أمكف. بسيطةار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات قدـ ممخص ألىـ ما د 
  ف ألي عمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وقـ بتطبيع عدـ وجود تحس المجموعةأشكر

ألننا اليـو نفذنا  يبتحسف ممحوظ حتى اآلف، وىذا طبيع وف)مثبًل: أعمـ أنو ربما لـ تشعر . حالة
، واتوقع مع ممارسة األنشطة سيبدأ التحسيف االسترخاءأولى التدخبلت مف خبلؿ التثقيؼ وتمريف 

 بالظيور(.

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  طرحيا، أو مخاوؼ معينة. يودوف المجموعةأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
 مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة. ـأشكرى 
 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة 

 
                                                 

1
١ف اٌؾبٌخ فٟ عٍغبد اٌذػُ إٌفغٟ ػٕذِب ٔمَٛ ثزذس٠ت اٌؾبالد ػٍٝ أٞ ِٙبسح أٚ رّش٠ٓ عذ٠ذ، ٠غت أْ ٠ّش ٘زا اٌزذس٠ت ثأسثؼخ خطٛاد ِّٙخ ٟٚ٘ )رضم 

 بٌخ ٌٍزّش٠ٓ وٛاعت ث١زٟ(.رطج١ك اٌؾ –رطج١ك اٌزّش٠ٓ ِٓ لجً اٌؾبٌخ خالي اٌغٍغخ  –رطج١ك اٌزّش٠ٓ أِبَ اٌؾبٌخ وّضبي  -ػٍٝ اٌّٙبسح أٚ اٌزّش٠ٓ
2

 .9ساعغ ٍِؾك االعزشخبء سلُ 
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 (.Behavioral Activationالتنشيط السموكي ) الرابعةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
لمضغوط النفسية والمزاج مف  ـفي تحسيف إدارتي المجموعةلمساعدة تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 خبلؿ ممارسة األنشطة السموكية.
 األىداف الفرعية لمجمسة:

  عمى مستوى التحسف )تقييـ مرحمي(.مراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ 
  عمى ممارسة األنشطة السموكية بأنواعيا الثبلث )رياضية، ترفييية، اجتماعية(.  المجموعةتدريب 
  عمى إعداد جدوؿ األنشطة وممارستو بشكؿ منتظـ. المجموعةمساعدة 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

  تفضموا بالجموس( أىبًل وسيبلً  ) الجموس. ـ، وطمب منيالمجموعةترحيب األخصائي/ة 
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيكـ  الثالثةممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة  )مثاؿ: كيؼ أنتـ اليـو
العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي، وتناولنا ىذا الموضوع موضوع لالتثقيؼ النفسي  عفوالتي كانت 

 (.بالتفصيؿ مف تعريفو ومسبباتو وأنواعو وآثاره، ثـ تحدثنا عف االسترخاء وكيؼ يتـ تطبيقو

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
لبعض المياـ، وقد طمبت  في الجمسات وتنفيذكـ ـأىمية مشاركتكتحدثنا بالجمسة السابقة عف )مثاؿ: 

 ؟(.ـممارسة تماريف التنفس العميؽ، وكذلؾ تمريف االسترخاء العضمي، فكيؼ كانت األمور معك ـمنك
فعبًل ىكذا في البداية يبدو التحسف  مف يريد البدء.....بتغيير؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟ ـىؿ شعرت

 ار الممارسة وتنفيذ الجمسات التالية، نتوقع اف تصبح األمور بشكؿ أفضؿ.بسيطًا، لكف مع استمر 
بالواجب البيتي/ عميؾ مناقشة أسباب عدـ تنفيذىا والصعوبات  أي حالةفي حاؿ عدـ قياـ  مالحظة/

التي واجيتيا ومناقشة ذلؾ ومحاولة مساعدتيا في ايجاد حموؿ لمقياـ بالواجبات البيتية عمى أكمؿ وجو، 
 باإلضافة لمطمب مف الحالة ممارسة التمريف بالجمسة بشكؿ مبدئي كتعويض لمواجب أف أمكف.

 ىدف المقاء

  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 
مف خبلؿ تطبيؽ مقياس الوظائؼ والرفاه النفسي لمتعرؼ  االطمئناف عميكـ)مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ 

عمى كيؼ تسير األمور، ومف ثـ التدريب عمى ممارسة مجموعة مف األنشطة السموكية التي تساعدنا 
األنشطة ييا، وتحسيف درجة المزاج لدينا، مف خبلؿ في كيفية أدارة الضغوط والصعوبات التي نواج

 (.عنيا بعد قميؿ بالتفصيؿ السموكية المساعدة والتي سنتحدث

 تقييم الوظائف

  الحياتية. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ 
كما تحدثنا بالسابؽ، أف الصعوبات والضغوط التي نواجييا تؤثر عمى وظائفنا الحياتية )مثاؿ: 

ئف كيؼ تسير قيسيا مرة أخرى لنطمالمختمفة، وقد قمنا بقياس ىذه الوظائؼ مف قبؿ، لكنا اليـو ن
 (.15نماذج المجموعات ممحؽ لمبدء في المقياس؟ األمور. ىؿ انت جاىزيف
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تقييم الرفاه 
 النفسي

  المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى. 
سنقيس مرة ، اآلف الحياتية ـبيا عمى وظائفك وفعمى تأثير الظروؼ التي تمر  بعد أف تعرفنا)مثاؿ: 

لمبدء في  جاىزوف ـىؿ انت. أخرى أيضا مستوى الرفاه النفسي بيذا المقياس الخماسي المختصر
 (.15نماذج المجموعات ممحؽ المقياس؟
 .(ألي مف الحاالت )ال تنسى الدعـ في كؿ مرة تكوف الدرجة منخفضة عمى أي مقياس مالحظة/

تحميل األنشطة 
 الحالية وآثارىا

  بشكؿ  المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى ماىية األنشطة اليومية التي تمارسيا
 اعتيادي، وتأثير ذلؾ عمى المزاج والضغوط التي تمر بيا.

عمى أنشطتكـ اليومية، مثبل ماذا تعرؼ أريد ال)مثاؿ/ قبؿ أف نتحدث عف األنشطة السموكية وماىيتيا، 
 مف يريد البدء... بالفترة الصباحية؟ بفترة منتصؼ النيار؟ بالفترة المسائية؟ تفعموف

بشكؿ أفضؿ؟.... جيد.. أذف نحف بحاجة  ؟ ىؿ تشعروفـجيد... وبالوضع الحالي كيؼ يبدو مزاجك
ساعد كثيرًا في شعورنا بشكؿ أفضؿ... ، فيبدو أف ما تعودنا عمى ممارسات ال تإلى تغيير نمط سموكنا

 أذف عف األنشطة السموكية. لنتعرؼ

 األنشطة السموكية

 .يقـو األخصائي/ة بتوضيح ماىية األنشطة السموكية، ىدفيا، أنواعيا، وكيؼ تنفذ 
نقوؿ األنشطة السموكية/ ىي عبارة عف مجموعة مف النشاطات والتماريف التي تساعدنا في  )مثاؿ:

تحسيف الحالة المزاجية بحسب الدراسات النفسية، كما تساعدنا في إدارة الضغوط والصعوبات التي نمر 
أفضؿ بيا، حيث أف الدراسات توضح بأنو كمما مارسنا أنشطة سموكية ايجابية أنعكس ذلؾ عمى مزاج 

 ثبلث أنواع:أعتقد أنيا مف أىـ التدخبلت المجدية بالفترة الحالية، وىي و والعكس صحيح، 
 

وىي أنشطة بسيطة جيد مثاؿ/ المشي، والسبب لممارستيا: أف ىناؾ عبلقة  األنشطة الرياضية/
واضحة بيف حركة الجسـ والمزاج، فكمما تحرؾ جسمنا كاف مزاجنا أفضؿ والعكس صحيح، وسيكوف 

 النشاط الرياضي يوميًا وىو )المشي لمدة نصؼ ساعة عاألقؿ(.
رياضية، قد يكوف ذلؾ بسبب منعيا مف  / بعض الحاالت تكوف لدييـ معيقات لمقياـ بأنشطةمالحظة

الخروج مف المنزؿ، وعندىا سنقـو بتنفيذ أنشطة رياضية داخؿ المنزؿ عوضًا عف المشي، وقد تكوف 
وعدـ القدرة عمى ممارسة المشي فمف ننفذ ىذا  ةتماريف خفيفة مثبًل، أما إذا كانت األسباب صحي

 وتوقيت المشي بحسب ما يناسبيا. الحرية في اختيار مكاف ألي حالةالنشاط، كما اف 
 
 

/ وىي أنشطة ليا عبلقة بالتواصؿ مع األصدقاء واألحباء والعبلقة معيـ، والسبب األنشطة االجتماعية
 لممارستيا/ أننا كبشر نشعر بشكؿ أفضؿ عندما نكوف في جو اجتماعي مع أناس نحبيـ ونرتاح ليـ.

عمؿ زيارة باألسبوع عمى األقؿ وعندىا مف يحدد ـ االجتماعية ىو الطمب منك/ مثاؿ األنشطة مالحظة
، وكذلؾ مف الشخص المزار، فيجب أف يكوف شخص مريح الشخص نفسوموعد وتوقيت الزيارة ىو 

 ومقرب مف الحالة وتشعر باالرتياح لمقائو والحديث معو، فيي ليست زيارة اجتماعية اعتيادية او واجب.
 

لمتنزه والمتعة والخروج ألماكف مريحة، والسبب لممارستيا/ أننا / وىي نشاطات تيدؼ األنشطة الترفييية
 نرتاح عندما نأخذ راحة مف أعباء الحياة اليومية ونجدد نشاطنا مرة أخرى، وىذه رغبة فطرية لدينا.
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ظروؼ االقتصادية نتباه لمالخروج لمتنزه مرة باألسبوع اال أي حالة/ نبلحظ عندما نطمب مف مالحظة
في  والشخص نفسو مف يختار الموعد والمكاف التي سيذىب إليو، ويمكنؾ أف تساعدالتي تمر بيا، 

ايجاد بديؿ مناسب وغير مكمؼ، نحو/ الخروج لمبحر مشيًا، أو الخروج لمكاف بو أشجار قريب. ولكؿ 
 دوف تدخؿ لفرض رأيؾ الخاص. المجموعة ورغبتيـالمفضؿ فانتبو لخيارات و شخص مكانو المريح 

لة مساعدة الحا
في إعداد جدول 
 األنشطة السموكية

  في إعداد جدوؿ األنشطة السموكية. المجموعةيقـو األخصائي/ة مساعدة 
لدينا ىنا جدوؿ بو ثبلث أنواع مف األنشطة ألسبوع كامؿ، فالنشاط الرياضي سنقـو بو  وا)مثاؿ/ أنظر 

، أما النشاط االجتماعي والترفييي سنقـو بو مرة واحد خبلؿ األسبوع، وأماـ كؿ نشاط سنضع  كؿ يـو
 مف صفر إلى عشرة، مثبًل:عمى شريط يمتد درجة لئلنجاز والمزاج 

نجازه بشكؿ كامؿ يأخذ درجة قريبة مف  درجة اإلنجاز/ ، وأف كاف تنفيذ 10إذا كاف النشاط تـ تنفيذه وا 
 .0النشاط تنفيذ جزئي وغير مكتمؿ أو غير منفذ يأخذ درجة قريبة مف 

، وأف كاف 10يأخذ درجة قريبة مف  أشعرؾ بالمتعة وحسف المزاج/ إذا كاف النشاط المتعة والمزاجدرجة 
 .0يأخذ درجة قريبة مف  المتعة لـ يشعرؾ بالتحسف او

  .15ممحؽ نماذج المجموعات / درب المجموعة عمى نموذج جدوؿ األنشطة1مالحظة
 .1/ قـ بتنفيذ زيارة منزلية إذا وجدت أي مف الحاالت بحاجة لعمؿ تدخؿ أسري2مالحظة

 الواجب البيتي

  لممارسة الواجب البيتي. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى 
بعد اف تعممنا ماىية األنشطة السموكية، وتدربنا عمى كيفية تطبيؽ جدوؿ األنشطة لمدة أسبوع، )مثاؿ: 
بالجدوؿ األنشطة وأماـ كؿ  وتسجموفبتنفيذ األنشطة بالمنزؿ  وتقوموف ـأخذ ىذا الجدوؿ معك ـعميك

 نشاط كما اتفقنا درجة المزاج واإلنجاز ليذا النشاط(
 تابعة تطبيؽ تماريف التنفس العميؽ واالسترخاء العضمي.* كما أننا سنستمر في م

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. بسيطةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  ـ بالجمساتعمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وعمى انتظامي المجوعةأشكر. 

، فقد تعممنا اليـو عف ـ بالجمساتفي الجمسة وانتظامك ـعمى تعاونك ـفي نياية لقاءنا اليـو بشكرك)مثبًل: 
مستوى تأثر الوظائؼ والرفاه النفسي مف خبلؿ  وكيفية تنفيذىا بعدما اطمئننت عمىاألنشطة السموكية 

، واتفقنا بالنياية عمى تنفيذك  (.ليذه األنشطة خبلؿ األسبوع ـالمقاييس التي استخدمناىا اليـو

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  طرحو، أو مخاوؼ معينة. يودوف المجموعةأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
 مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة. ـأشكرى 
 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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 (. Self-Assertivenessالتدريب عمى توكيد الذات) الخامسةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
ـ في التعبير لمساعدتيعمى ميارات توكيدية بسيطة  المجموعةلتدريب تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة
 .يواجيونيامف مقاومة الضغوط التي  ليتمكنوادوف إكراه  ـورغباتي عف مشاعرىـ وأفكارىـ

 األىداف الفرعية لمجمسة:
  حتى اآلف.مراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ عمى مستوى التحسف 
  بماىية توكيد الذات والنتائج المترتبة عمى ممارسة الميارات التوكيدية. المجموعةتعريؼ 
  عمى كيفية ممارسة ميارة تنطيؽ المشاعر. المجموعةتدريب 
  عمى كيفية ممارسة ميارة االسطوانة المشروخة. المجموعةتدريب 
  التوكيدي لبلستجابة أو المناقشة.عمى كيفية ممارسة ميارة التأجيؿ/ التأخير  المجموعةتدريب 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

 الجموس. يب األخصائي/ة بالحالة، وطمب منيـترح   
 .(تفضموا بالجموس أىبًل وسيبلً  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيكـ الرابعة ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة  )مثاؿ: كيؼ أنتـ اليـو
تحدثنا عف األنشطة السموكية وأىميتيا، وتناولنا ثبلث أنواع مف األنشطة وىي الرياضية واالجتماعية 

القياـ بتنفيذ ىذا  ـمبت منكوالترفييية، تدربنا سويًا كيؼ يمكننا إعداد جدوؿ لممارسة ىذه األنشطة، ثـ ط
 الجدوؿ بالمنزؿ(.

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
في الجمسات وتنفيذه لبعض المياـ، وقد طمبت  ـتحدثنا بالجمسة السابقة عف أىمية مشاركتك)مثاؿ: 

 الجدوؿ، وكيؼ األمور معؾ؟(. مف خبلؿ جدوؿ األنشطة، ىؿ أحضرتـ القياـ باألنشطة السموكية ـمنك
 ... مف يريد البدء...بتغيير؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟ تبلحظوف بالجدوؿ؟ ىؿ شعرتـماذا 

 ـفعبًل ىذا صحيح، نجد ىنا بعض األنشطة التي بدأت بالتأثير عمى درجة المزاج، كما أف إنجازك
لبلستمرار وىذا جدوؿ  ـعمى القياـ بذلؾ حقًا، وأدعوك ـلمنشاط لو عبلقة بالتحسف في المزاج، أشكرك

 عميو األنشطة لؤلسبوع القادـ. إضافي كي تسجموففارغ إضافي 
والصعوبات  ابالواجب البيتي/ عميؾ مناقشة أسباب عدـ تنفيذى أي حالةفي حاؿ عدـ قياـ  /1مالحظة

 التي واجيتيا ومناقشة ذلؾ ومحاولة مساعدتيا في ايجاد حموؿ لمقياـ بالواجبات البيتية عمى أكمؿ وجو.
، يبلحظونوالنظر إليو والتحدث عمى ما  المجموعة والطمب منيـعميؾ وضع الجدوؿ أماـ  /2مالحظة

نجاز والمزاج وىناؾ العكس، وعميؾ بالبداية سيكوف التركيز عمى األرقاـ، فيناؾ ارقاـ مرتفعة لدرجة اإل
بالنشاط عمى  ـحؽ الدرجات المرتفعة تشير لقيامك ـربط ىذه المبلحظة بالنتائج، حيث تقوؿ/ فعبل معك
، وىذا مدعاة لبلستمرار في التطبيؽ وعدـ التوقؼ ـأكمؿ وجو والذي بدأ فعبُل بالتأثير وتحسيف مزاجك

  )أدعـ(.
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 ىدف المقاء

  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 
لمحديث عف موضوع جديد وميـ، وىو توكيد الذات، حيث الكثير مف حاالت )مثاؿ: جمستنا اليـو تيدؼ 

لمعنؼ بشكؿ متكرر كونيا ال تستطيع التعبير عف نفسيا،  ضالعنؼ المبني عمى النوع االجتماعي تتعر 
عؿ الشخص المعتدي يستمر في ممارسة أو أنيا ال تستطيع قوؿ كممة ال في بعض المواقؼ، مما يج

 (.ـو لنتعرؼ عف كيفية التصرؼ حياؿ ذلؾيالعنؼ ضدىا، ونحف ىنا ال

 تثقيف نفسي
 )توكيد الذات(

 المترتبة عميو. جيقـو األخصائي/ة بتثقيؼ الحالة حوؿ موضوع توكيد الذات والنتائ 
عف مشاعره وأفكاره ” فظًا وسموكًا ل” قدرة الشخص عمى التعبير المبلئـ ىو : ما ىو توكيد الذات)مثاؿ: 

، وىذا يشمؿ معرفتؾ وآرائو ومواقفو تجاه األشخاص واألحداث والمطالبة بحقوقو دوف ظمـ أو عدواف
 :واحترامؾ لقدراتؾ، وكذلؾ معرفة واحتراـ اآلخريف لؾ ولقدراتؾ(. ولذلؾ ايجابيات ومنيا

 ة النفسية ويمنع تراكـ المشاعر السمبية.يولد شعورًا بالراح 
 يحافظ الشخص عمى حقوقو ومصالحو ويحقؽ أىدافو . يستطيع أف 
 . يقوي الثقة بالنفس 

 بينما يمجأ الشخص غير المؤكد لذاتو لمجموعة تصرفات تتصؼ بالضعؼ ومنيا:
 حاضر )سواء أكاف الموقؼ ناسب أو ال(.كثار مف الموافقة: نعـاإل / 
 مى الرفض المناسب في الوقت المناسبضعؼ القدرة ع. 
 تقديـ مشاعر اآلخريف عمى مشاعره وحقوقو. 
 تدعو لبلعتذار كثرة االعتذار لآلخريف عف أمور ال. 
 ووجيات النظر المختمفة.ضعؼ القدرة عمى التعبير عف المشاعر والرغبات واالنفعاالت ، 
 مع الشخص المتحدث. ضعؼ التواصؿ البصري بدرجة كبيرة 
سنتدرب لذا ، عمى استمرار الشخص في ممارسة ىذه التصرفات ألف يصاب باالكتئاب او القمؽ ويترتب

 مي في حياتنا اليومية.ماليـو عمى ميارات جديدة لتقوية ىذه الجوانب لدينا، وممارستيا بشكؿ ع

ميارة تنطيق 
 المشاعر

  عمى ميارة تنطيؽ المشاعر. المجموعةيقـو األخصائي/ة بتدريب 
يقصد بتنطيؽ المشاعر أي أننا نعبر لفظيًا وعف طريؽ الكممات عما نشعر بو مف مشاعر سواء )مثاؿ: 

أكانت ايجابية أو سمبية، بمعنى جعؿ ىذه المشاعر منطوقة، والسبب في الحديث عف ذلؾ/ أننا قد 
نحو نواجو مجموعة مف المواقؼ التي تشعرنا بالخوؼ أو القمؽ أو اإلحباط أو أحينا مشاعر ايجابية 

الشعور بالفرح والسعادة والحب، لكننا لؤلسؼ نسكت ونكبت ىذه المشاعر دوف تعبير وىذا يضعفنا وال 
 يجعؿ الشخص الذي أمامنا يفيـ ما نمر بو مف مشاعر وقد يرتكب ضدنا سموكًا غير مقبوؿ(.

 بالغرفة ودخؿ زوجؾ بشكؿ مفاجأ يصرخ ويسألؾ عف مكاف قميصو يلو مثبل كنت مثال/ مأعطيك
لصراخ والبدء في الجديد، عندىا تشعري بالخوؼ واالرتباؾ وال تسطعيف اإلجابة مما يجعمو يستمر في ا

 :كالتالي؟ لكف كيؼ يمكف التصرؼ بطريقة تنطيؽ المشاعرالشتـ والسباب. 
تقفي أمامو وتنظر إليو وتقولي تعرؼ أني خفت كتير مف صراخؾ يا زلمة حتى أني متوترة صبرؾ شوي 

اجيبمؾ ياه، ربما يبدو البلـ بسيطًا لكنو ميـ لمغاية، حيث انو سيعطي رسالة ضمنيو لمزوج وانا راح 
بأنؾ شعرتي بالتوتر وتحتاجي لدقائؽ إلحضار ما طمب مما يجعمو يصبر قميبًل دوف صراخ أو استخداـ 

، معي.... جيدمف يريد المشاركة نجرب ىذا الموقؼ عمميًا  دعونا الشتائـ... ىؿ يبدو ذلؾ واضحًا...
 المجموعةثـ اطمب مف نفذ عمميًا الموقؼ  ؟جاىزة أنتِ ستقوميف أنِت بدور الزوجة وأنا بدور الزوج، ىؿ 
 بو. يشعروفاستخداـ ىذه الميارة في المواقؼ لمتعبير عما 



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 54 

ميارة االسطوانة 
 المشروخة

  االسطوانة المشروخةعمى ميارة  المجموعةيقـو األخصائي/ة بتدريب. 
المقصود بميارة االسطوانة المشروخة بمعني اإلعادة أكثر مف مرة لنفس الكممات، وىي طريقة )مثاؿ/  

تستخدـ مع األشخاص الذيف يحاولوف التقميؿ مف شأننا ويرفضوف أي اجابات نقـو بيا في موقؼ 
ما حاوؿ معيف، ميما قدمنا مف مبررات، مثاؿ/ أنِؾ قمتي بشراء مبلبس جديدة، وعندما شاىدؾ شخص 

التقميؿ مف شكؿ وجماؿ المبس أو أنو يبدو كالقديـ وأف موديؿ انتاجو سيء، وعندىا تحاوليف بكؿ جيد 
 اإلجابة واقناع ىذا الشخص بجودة المبلبس وقيمتيا لكنو يرفض ويستمر بالسخرية والتقميؿ منيا...

 كيؼ نتصرؼ باستخداـ طريقة االسطوانة المشروخة؟ يتضمف ذلؾ خطوتيف فقط:
 االتفاؽ جزئيًا مع بعض كبلـ ىذا الشخص دوف إىانتو أو التجريح بو. الخطوة األولى:
 : أف تقولي جممة واحد تثبتي بيا رأيؾ ورغبتؾ وتكرري ذلؾ.الخطوة الثانية

: اتفؽ معؾ اف بعض الناس فعبل ال يعجبيا ىذا الموديؿ وطريقة المبس، لكنو كالتالي ستقولوفمثبًل: 
 .لباس يعجبني فعبلً 

 قد يستمر الشخص بالسخرية/ لكنيا تبدو كالقديمة؟
 ي فعبًل.نبج/ فعبل قد يراىا البعض وكأنيا غير جديدة، لكنو لباس يعستقوليف
 بنفس الطريقة.... حيث أف الجممة المكررة ستستمر وىي )، لكنو لباس يعجبني فعبًل(. استمروا

 أف يقمؿ مف قيمة مبلبسؾ... يأسلشخص بديبًل غير السكوت بعدما وبالنياية لف يجد ا
السيدة صاحبة المبس ، ستقوميف أنِت بدور مف يريد مشاركتي. جيدنجرب ىذا الموقؼ عمميًا  دعونا
ثـ اطمب مف نفذ عمميًا الموقؼ  ؟جاىزة أنتِ ، ىؿ الشخص الذي يسخر مف مبلبسؾوأنا بدور  الجديد

 ـوعدـ السماح بالتقميؿ مف شأني باتيـ ورأييـعف رغاستخداـ ىذه الميارة في المواقؼ لمتعبير  المجموعة
 بأي موقؼ.

ميارة التأجيل/ 
 التأخير التوكيدي

 .التأجيؿ/ التأخير التوكيديعمى ميارة  المجموعةيقـو األخصائي/ة بتدريب 
ويقصد بيا أننا بحاجة أحيانًا لتأجيؿ النقاش في موضوع ما مع الشخص بسبب أننا غير )مثاؿ:  

ألننا بحالة نفسية غير جيدة، وقد نكوف بحاجة لمتأجيؿ ألف الشخص الذي يحدثنا يبدو  جاىزيف لمرد، أو
 عميو الغضب بشكؿ كبير، عندىا يفضؿ تأجيؿ النقاش بطريقة توكيدية(.

في تصرؼ أبنؾ الكبير بأنو يتأخر دوما خارج المنزؿ ويحممؾ المسؤولية،  ؾمثاؿ: الزوج يحاوؿ نقاش
 مكننا تأجيؿ النقاش كالتالي:ويتحدث معؾ بغضب، وعنيا ي

ىذه اإلشكالية اآلف، حؿ نعـ، سمعت ما تقوؿ... وكبلمؾ ميـ جدًا.... لكني ال اعرؼ كيؼ يمكف 
 نجد حبًل جذريًا فأنت اآلف غاضب جدًا وأنا أقدر ذلؾ...ل الحقًا  ويمكف انت نتحدث في ىذا الموضوع

 كبلـ ىنا يبدو بسيطًا لكنو يوصؿ رسالةلبرغـ اف ا المجموعةاستخدـ الكبلـ العامي في المثاؿ/ واخبر 
أوال باحترامؾ لغضب زوجؾ، واىمية الموضوع، وحاجتو لمحؿ، لكنؾ ترديف الحديث في وقت  ميمة

، ستقوميف أنِت بدور الزوجة مف يريد مشاركتي... جيدا نجرب ىذا الموقؼ عمميًا دعون الحؽ بروية.
استخداـ ىذه الميارة في  المجموعةثـ اطمب مف ذ عمميًا الموقؼ نف ؟جاىزة أنتِ وأنا بدور الزوج، ىؿ 

 التي بحاجة لمتأجيؿ. النقاشات

 الواجب البيتي

  لممارسة الواجب البيتي. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى 
اآلف استخداـ  دربنا عمى كيفية تطبيؽ ذلؾ، عميكـبعد اف تعممنا ماىية ميارات توكيد الذات، وت)مثاؿ: 

ىذه الميارات في المواقؼ التي تستدعي التعبير عف المشاعر، أو التعبير عف الرغبات والرفض، أو 
 بقوؿ كممة )ال( أف استدعى األمر ذلؾ.  المجموعةالرغبة في تأجيؿ النقاشات(، وذكر 
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ريف التنفس العميؽ إلى تما ةفي تنفيذ األنشطة السموكية بانتظاـ، باإلضاف المجموعةر مستست/ مالحظة
 واالسترخاء العضمي عند الحاجة، واستخداـ الميارات التوكيدية بالمواقؼ المبلئمة ليا.

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. بسيطةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  لمشاركة بالجمسة، وعمى انتظاميـ بالجمسات.عمى التعاوف وا المجموعةأشكر 

في الجمسة وانتظامؾ بالجمسات بشكؿ عاـ، فقد  ـعمى تعاونك ـفي نياية لقاءنا اليـو بشكرك)مثبًل: 
في  ـتعممنا اليـو عف اىـ األساليب التوكيدية لمذات، مع تجريب ذلؾ بالجمسة، واتوقع مع استمرارك

 (.بشكؿ أفضؿ مما سبؽ ستشعروفمتابعة الجمسات وتنفيذ الواجبات المنزلية 

وتحديد اإلنياء 
 موعد

  طرحيا، أو مخاوؼ معينة. يودوف المجموعةأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
  بانؾ في الجمسة الخامسة اآلف وباقي جمستيف في برنامج التدخؿ  المجموعةذكر

 الحالي لئلنياء )وىذا يميد لئلنياء اآلمف دوف تعمؽ ودوف حدوث انتكاسة(.
 مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة. أشكرىـ 

 يد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.تحد
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 (.Modifying Of Negative Thoughts تعديؿ األفكار السمبية ) 1السادسةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
عمى ميارات التعرؼ عمى األفكار السمبية والنتائج  المجموعةلتدريب تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 .عمييا وكيفية تعديميا بشكؿ ايجابي ةالمترتب
 األىداف الفرعية لمجمسة:

  وفحص المزاج.مراجعة الواجب البيتي، والتعرؼ عمى مستوى التحسف 
  األفكار السمبية والعبلقة بيف األفكار، والمشاعر والسموؾ.بماىية  المجموعةتعريؼ 
  عمى كيفية تحديد األفكار السمبية. المجموعةتدريب 
  عمى كيفية استبداؿ األفكار السمبية بأفكار ايجابية أكثر مرونة. المجموعةتدريب 

 

 محتوى وسير الجمسة:
 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص

 

 الجموس. ـترحيب األخصائي/ة بالحالة، وطمب مني   
 .(تفضموا بالجموس وسيبلً أىبًل  )
 .يقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى الجمسة السابقة 

.... بداية خميني أعطيكـ الخامسة ممخص لشو حكينا المرة الماضية، بالجمسة  )مثاؿ: كيؼ أنتـ اليـو
تحدثنا عف ميارات توكيد الذات وتعرفنا عمى ثبلث ميارات ميمة وىي تنطيؽ المشاعر واالسطوانة 

 القياـ بتنفيذ ىذا ىذه الميارات في المواقؼ المناسبة(. ـالمشروخة والتأجيؿ التوكيدي، ثـ طمبت منك

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
القياـ باستخداـ ميارات توكد الذات، باإلضافة لبلستمرار في تنفيذ جدوؿ األنشطة  ـطمبت منك)مثاؿ: 

 ... مف يريد البدء...؟(.ـبذلؾ، وكيؼ األمور معك ـوتماريف التنفس واالسترخاء، ىؿ قمت
 بتغيير مع ميارات توكيد الذات؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟ تبلحظوف بالجدوؿ؟ ىؿ شعرتـماذا 

أي مف الواجبات البيتية والنتائج التي تحققت حتى اآلف، وأيضا  المجموعة إلنجازىـقـ بدعـ  مالحظة/
 في الجمسات حتى ىذه الجمسة. ـالنتظامي

 فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
. فمو سألت إلى عشرة  0كما فعمنا بجمسة سابقة، سنقـو بقياس درجة المزاج بنفس الطريقة مف )مثاؿ: 

 .15نماذج المجموعات ممحؽ  (كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
           0                             5                             10 

، قـ بدعـ  مالحظة/  ـاليـو أفضؿ وىذا يعني انك ـ، مثاؿ: مزاجكالحاالتفي حاؿ كاف المزاج جيد اليـو
 كافة الميارات بشكؿ جيد.. فعبًل األمور تسير كما يراـ. تطبقوف

 ىدف المقاء
  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 

، وسنتحدث اليـو عف شيء ميـ جدًا، وىو تعمموفىي الجمسة قبؿ األخيرة كما )مثاؿ: جمستنا اليـو 
 السعادة أو العكس.األفكار وتأثيراتيا، وكيؼ أف أفكارنا تسبب لنا أحيانا اما 

                                                 
1

 ئرا شؼشد ثأْ اٌّغزٜٛ اٌؼمٍٟ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٌٍؾبالد ال ٠غّؼ ثزٕف١ز ٘زٖ اٌغٍغخ فزخطٝ ٘زٖ اٌغٍغخ ٚأزمً ٌٍغٍغخ األخ١شح. 
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 تثقيف نفسي
 األفكار السمبية

  حوؿ األفكار السمبية وتأثيرىا. المجموعةيقـو األخصائي/ة بتثقيؼ 
اآلف أف ما نشعر بو مف شعور ايجابي أو  ستعرفوفحديثنا اليـو عف األفكار ميـ جدًا حيث )مثاؿ: 

 سمبي وتصرفاتنا سواء أكانت ايجابية أو سمبية ىي نتيجة مباشرة لما يحدث في دماغنا مف تفكير(.
فعندما يحدث )موقؼ معيف( يأتي عمى بالنا )فكرة معينة سمبية أو ايجابية( ذلؾ يشعرنا )بشعور أما 

 أوضح كيؼ يحدث ذلؾ؟ دعونيموؾ سمبي أو ايجابي(... ايجابي أو سمبي( وقد نقـو بسموؾ معيف )س
 .السبلـ(عميِؾ )الموقؼ/ زوجؾ دخؿ المنزؿ دوف أف يرد 

 : ىو أصبل يكرىني وال يحبني. الشعور/ الضيؽ والحزف. السموؾ/ تجنبو وعدـ الحديث معو.فكرة سمبية
 . السموؾ/ االطمئناف عميو.ىو تعباف مف العمؿ ولـ يراني... الشعور/ طبيعي وال ضيؽ فكرة ايجابية:

نما بكيفية تفسيرنا لما يحدث، تبلحظوفىؿ  / المشكمة أحيانا ليس ليا عبلقة بالمواقؼ واألحداث وا 
 بمعنى آخر أفكارنا وىؿ ىي ايجابية او سمبية وما يترتب عمى ذلؾ مف مشاعر وسموكيات.

 السموك )قد تتم ىذه العممية بطريقة ايجابية أو سمبية(. الشعور ثم  الفكرة ثم  الموقف ثم 

التعرف عمى 
األفكار السمبية 

 وتعديميا

  عمى التعرؼ عمى األفكار السمبية وتعديميا. المجموعةيقـو األخصائي/ة بتدريب 
بداية  ية وكيؼ سيتـ التعامؿ معيا، عميكـفي كيفية التعرؼ عمى األفكار السمب ـاألف اساعدك)مثاؿ/  

بمشاعر سمبية )غضب/ حزف/ ضيؽ (  تشعروف، وعندما ـولمشاعرك ألنفسكـ جيديف مراقبيف واأف تكون
 عمى التساؤالت التالية: واجيبوا وا ورقة وقمـعندىا أحضر مثبًل وقد ال تجديف سببًا واضحًا لذلؾ... 

 .)ماذا حدث قبؿ قميؿ؟ ) واكتبي المواقؼ التي حدثت 
  ماذا خطر ببالي عندما حدث ذلؾ؟ )واكتبي األفكار(.كيؼ فسرت ما حدث؟ أو 
 .)ماذا أشعر اآلف؟  )واكتبي مشاعرؾ الحالية 
 مع ىذا المواقؼ؟ )واكتبي تصرفؾ بالموقؼ(. تكيؼ تصرف 

 ـومشاعرك ـإلى ىنا نكوف حددنا بالتفصيؿ الموقؼ الذي حدث واألفكار التي خطرت عمى عقمك
ىي أفكار سمبية.... وىذا السبب  ـفكار التي خطرت عمى بالك... لكف مف المبلحظ أف األـوتصرفاتك

 بو اآلف مف مشاعر ضيؽ وحزف وغضب... كيؼ نعدؿ األفكار؟ روفالمباشر لما تشع
بكتابة أفكار  نبدأعندما حدث الموقؼ ثـ  ـخطرت في بالك يخطًا تحت األفكار الت سنضعاآلف: 

جيد أنيا الفكرة ف ىذه األفكار يبدو منطقيًا ومقنعًا... أي م تنظروفايجابية بديمة في جدوؿ جديد.... ثـ 
بو مف سموؾ....  تشعروف بالندـ عمى ما قمتـنفسؾ األف كيؼ تبدو مشاعرؾ.... ىؿ  الثانية... أساؿ

 ىؿ ىذا السموؾ بحاجة لتغيير؟
صديقتؾ لـ تأتي لتينئؾ بالسبلمة بعد الوالدة... وخطر في بالؾ بأنيا تتجاىمؾ وال تيتـ  مثاؿ/ الموقؼ:

 بؾ برغـ اىتمامؾ بيا وشعرتي بالغضب والضيؽ... ثـ كاف قرارؾ عدـ زيارتيا والحديث معيا مطمقًا. 
 د بدائؿ:)أنيا تتجاىمني وال تيتـ بي برغـ اىتمامي بيا(، ثـ سنحاوؿ ايجاسنضع خطًا تحت األفكار 

o .ربما حدث لدييا ظروؼ خاصة 
o .ىذه فترة امتحانات ولـ تستطع الحضور ليذا السبب 
o .ربما ليس لدييا قدرة اآلف عمى الزيارة فزوجيا ال يعمؿ 

أي فكرة بديمة مف األفكار السابقة ستقنعؾ سيترتب عمييا شعور أكثر راحو، ولف تكوف النتيجة بكؿ 
 ذلؾ في ىذه المواقؼ؟ جيد. تفعموااألحواؿ المقاطعة لصديقتؾ.... ىؿ ىذا واضحًا.... ىؿ لؾ أف 
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 الواجب البيتي

  لممارسة الواجب البيتي. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتأكيد عمى 
اآلف استخداـ ىذه الميارة في المواقؼ  ار السمبية وكيفية تعديميا، عميكـبعد اف تعرفنا عمى األفك)مثاؿ: 

 التي تستدعي التعامؿ مع األفكار السمبية. 
إلى تماريف التنفس العميؽ واالسترخاء  ةفي تنفيذ األنشطة السموكية بانتظاـ، باإلضاف سنستمر/ مالحظة

العضمي عند الحاجة، واستخداـ الميارات التوكيدية بالمواقؼ المبلئمة ليا، وكذلؾ ميارة تعديؿ األفكار 
 السمبية.... بحيث أف ذلؾ سيكوف نمط حياتي مساعد عند الحاجة.

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. بسيطةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  بالجمسات عمى انتظاميـعمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، و  المجموعةأشكر. 

بالجمسات بشكؿ عاـ، فقد  ـفي الجمسة وانتظامك ـعمى تعاونك ـفي نياية لقاءنا اليـو بشكرك)مثبًل: 
لواجبات المنزلية في تنفيذ ا ـتعرفنا اليـو عمى األفكار السمبية وكيفية تعديميا ، واتوقع مع استمرارك

 (.بشكؿ أفضؿ مما سبؽ وفستشعر 

اإلنياء وتحديد 
 موعد

  طرحيا، أو مخاوؼ معينة. يودوف المجموعةأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
  بانؾ في الجمسة السادسة اآلف وقبؿ األخيرة )وىذا يميد لئلنياء اآلمف  المجموعةذكر

 دوف تعمؽ ودوف حدوث انتكاسة(.
 مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة. أشكرىـ 

 تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( ومكاف تنفيذ الجمسة القادمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 59 

 التقييـ الختامي، ومنع االنتكاسة، واإلنياء() السابعة واألخيرةالجمسة رقم الجمسة وعنوانيا: 
، لممجوعةعمؿ تقييـ ختامي لبرنامج التدخؿ، وضماف عدـ انتكاسة تيدؼ الجمسة  :اليدف العام لمجمسة

 واإلنياء مع توضيح آليات المتابعة المتباعدة فيما بعد.
 األىداف الفرعية لمجمسة:

  وفحص المزاج.مراجعة الواجب البيتي، بالمجموعةالترحيب ، 
 .عمؿ ممخص عاـ لمحتوى برنامج التدخؿ 
  بعد التدخؿ لمتعرؼ عمى مدى التحسف. لممجموعةتقييـ الوظائؼ العامة 
 .تقييـ مستوى الرفاه النفسي الحالي 
 .تقييـ حاجة الحالة لتدخؿ إضافي أو اإلغبلؽ 
  عمى إرشادات منع االنتكاسة. المجموعةتدريب 
  .وتوضيح آليات المتابعة المتباعدة فيما بعد 

 
 محتوى وسير الجمسة:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 الترحيب
 والمخمص العام

 

  الجموس. بالمجموعة، وطمب منيـترحيب األخصائي/ة   
 .(تفضموا بالجموس أىبًل وسيبلً  )
  الجمسات السابقةيقـو األخصائي/ة بعمؿ ممخص لمحتوى. 

.... بداية خميني  )مثاؿ: كيؼ أنتـ فكرة عامة لجميع الجمسات التي تمت حتى اآلف، في أحكي اليـو
ىناؾ جمستيف لمتقييـ وجمع المعمومات ثـ انتقمنا لمتثقيؼ النفسي والحديث عف معمومات البداية كاف 

، ثـ تعرفنا عمى األنشطة السموكية واالسترخاء ىامة ذات عبلقة بالعنؼ المبني عمى النوع االجتماعي
تناولنا دارة الضغوط وتحسيف المزاج، ومف ثـ تعرفنا عمى ميارات توكيد الذات، وبجمستنا السابقة إل

 موضوع األفكار السمبية وتأثيراتيا وكيفية تعديميا، ونحف اليـو في الجمسة األخير لبرنامج التدخؿ(.

مراجعة الواجب 
 البيتي

 :يقـو األخصائي/ة بمراجعة الواجب البيتي الخاص بالجمسة الثالثة 
القياـ باستخداـ ميارة تعديؿ األفكار السمبية وميارات توكيد الذات، باإلضافة  ـطمبت منك)مثاؿ: 

 ؟(.ـبذلؾ، وكيؼ األمور معك ـلبلستمرار في تنفيذ جدوؿ األنشطة وتماريف التنفس واالسترخاء، ىؿ قمت
؟ كيؼ كاف ىذا التغيير؟ جيد سنتعرؼ عمى ذلؾ أكثر مف خبلؿ  ـىؿ شعرت بتغيير مع الميارات اليـو

 تطبيؽ بعض المقاييس التي استخدمناىا في السابؽ.
أي مف الواجبات البيتية والنتائج التي تحققت حتى اآلف، وأيضا  الحاالت إلنجازىـقـ بدعـ  مالحظة/
 في الجمسات حتى ىذه الجمسة. ـالنتظامي

 فحص المزاج

  10يقـو األخصائي/ة بقياس درجة المزاج عمى مدرج مف صفر لػ. 
. فمو إلى عشرة  0فعمنا بجمسات سابقة، سنقـو بقياس درجة المزاج بنفس الطريقة مف كما )مثاؿ: 

 15نماذج المجموعات ممحؽ (سألت كـ درجة مزاجؾ عمى ىذا الشريط اآلف؟
           0                             5                             10 
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، قـ بدعـ  مالحظة/ ، مثاؿ: مزاجؾ اليـو أفضؿ وىذا يعني انؾ المجموعةفي حاؿ كاف المزاج جيد اليـو
 تطبيؽ كافة الميارات بشكؿ جيد.. فعبًل األمور تسير كما يراـ.

 ىدف المقاء

  ىدؼ لقاء اليوـ. لممجموعةيوضح األخصائي/ة 
، والتي سنتناوؿ بيا تقييـ نتائج برنامج التدخؿ وفىي الجمسة األخيرة كما تعمم)مثاؿ: جمستنا اليـو 

بالميارات المطموبة حتى  ـوالتأكد مف قيامك حتى اآلف، وكذلؾ االطمئناف عميكـ التحسف الحاصؿو 
 لمحالة السابقة قبؿ التدخؿ(. ـنضمف عدـ عودتك

 تقييم الوظائف

  الحياتية. المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى تأثير المشكبلت عمى وظائؼ 
وىي كما تحدثنا سابقًا: الوظيفية الشخصية/ ، مستوى تأثر الوظائؼ المختمفة)مثاؿ: اآلف أتعرؼ عمى 

وىي كيفية اىتمامؾ ورعايتؾ لنفسؾ، والوظيفية المينية/ نحو اىتمامؾ بوظيفتؾ أف كنتي موظفو أو 
اىتمامؾ بالعبلقات والمناسبات اىتمامؾ بواجباتؾ األسرية والمنزلية، والوظيفية االجتماعية/ وىي 

االجتماعية، والوظيفية الروحية/ وىي مدى اىتمامؾ بالجانب الديني والعبادات، والوظيفية الترويحية/ 
نماذج  ممحؽ لمبدء؟ فسؾ والتنزه لتحسيف مزاج، ىؿ أنتـ جاىزوفوىي اىتمامؾ بالترويح عف ن

 15المجموعات
 

 .يـ ودعميـقـ بتشجيع لدى الحاالت مستوى الوظائؼ جيد/ في حاؿ كاف مالحظة

تقييم الرفاه 
 النفسي

  المجموعةيقـو األخصائي/ة بالتعرؼ عمى مستوى الرفاه النفسي لدى. 
كما  فقرات 5عمى مستوى السبلمة النفسية أو الرفاه النفسي مف خبلؿ مقياس مختصر فقط  اآلف)مثاؿ: 

 15المجموعاتنماذج  ممحؽ ، ىؿ ممكف ذلؾ؟(فعمنا بالسابؽ

 منع االنتكاسة

  لممجموعةيقـو األخصائي/ة بتوضيح إرشادات منع االنتكاسة. 
قد مررنا خبلؿ الست جمسات السابقة بمجموعة  اليـو في مستوى تحسف جيد، وتعمموفنحف )مثاؿ: 

، لكف لؤلسؼ قد تروفكما  ـىامة مف المعمومات والميارات والتي انعكست بشكؿ واضح عمى حالتك
نتعرض بالمستقبؿ لظروؼ ضاغطة أو أحداث مشابية تجعمنا نشعر وكأننا نعود مرة أخرى لنفس 

يمكف االستفادة منيا، وانا ىنا اليـو  لحظ أننا تعممنا ميارات قيمة جداً الوضع السابؽ، لكف مف حسف ا
 :ـني أذكركالتصرؼ بشكؿ جيد في المرات القادمة، لك ـوأنو بمقدورك ـأنني أثؽ بقدراتك ـألقوؿ لك

 وألي تغيير يحتاج االىتماـ واستخداـ أحد الميارات المذكورة ىنا.جيديف لذواتكـ يفمتابع واكون ، 
 .عادة التوازف مرة أخرى  قد نشعر بأف حالنا بدء يسوء ويعود لمسابؽ، لكنا قادريف عمى التعامؿ وا 
  الحاجة.الميارات المتعممة يجب أف تكوف نمط حياة تطبؽ باستمرار وعند 
 عند الحاجة. ـاالستشارة وطمب المساعدة فأنا موجود/ة لمساعدتك ـبإمكانك 

 مخمص الجمسة

  أف أمكف. بسيطةقدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات 
  يـ بالجمساتعمى التعاوف والمشاركة بالجمسة، وعمى انتظام المجموعةأشكر. 

 بشكؿ عاـ، و ـفي جميع الجمسات وانتظامك ـعمى تعاونك ـاليـو أشكركفي نياية لقاءنا األخير )مثبًل: 
الواجبات  وتنفيذ ـوالتزامك ـوتعاونك ـبوضوح أف أي تحسف حدث ىو نتيجة مجيودك انا ىنا ألقوؿ لكـ

 (.بطريقة مختمفة ـاآلف عمى التعامؿ مع مواقؼ حياتك المنزلية، وأنكـ قادريف
 تحضير احتفاؿ ختامي بسيط )حفؿ شاي بسيط(. / يمكنؾمالحظة
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اإلنياء وتحديد 
 موعد

  طرحيا، أو مخاوؼ معينة. يودوف المجموعةأساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لدى 
  بانؾ موجود اف كانت بحاجة الستشارة مستقبمية. المجموعةذكر 
 مرة أخرى عمى التعاوف بالجمسة. أشكرىـ 
 التحية. ـمستقببًل طيبًا وقدـ لي يـتمنى ل 
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 الرابعةالوحدة 
 واإلشراؼ يفالرعاية الذاتية لؤلخصائييف النفسي
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 الرعاية الذاتية لألخصائيين النفسيين
 

 
 ؟1الذاتية الرعاية يما ى

بتحديد احتياجاتؾ الخاصة الرعاية الذاتية ىي تمؾ الرعاية "المقدمة لؾ ومف خبللؾ"، وىذا يتعمؽ   
والتعرؼ عمى الخطوات لتمبية ىذه االحتياجات، قد يتطمب ذلؾ بعض الوقت لمقياـ ببعض األنشطة لمساعدة 

 ذاتؾ، فالرعاية الذاتية ىي تقديـ العناية المناسبة لنفسؾ، ومعالجة ذاتؾ بمطؼ كما تساعد وتعالج اآلخريف.
 

 :لنفسك يةالرعاية األول
بالطائرة وعندما يحدث خمؿ ما فأف أوؿ ما يحدث ىو سقوط قناع األكسجيف أمامؾ، وقتيا ماذا تفعؿ؟  

قناع األكسجيف الخاص بؾ وبنفسؾ دوف مساعدة أي شخص آخر لؾ. عميؾ وضع القاعدة األولى تقوؿ بأنو 
عايتؾ الذاتية لنفسؾ كأخصائي/ة لذا عمينا أف نساعد أنفسنا أواًل قبؿ أف نقدـ المساعدة لآلخريف. عمى الرغـ أف ر 

 ىي أحد األشياء التي ننساىا في األغمب، لكنيا مفيدة جدًا لؾ ولآلخريف الذي تساعدىـ أيضًا.
 

 ؟لألخصائي/ةلماذا الرعاية الذاتية ميمة 
النفسييف أوقاتيـ في التركيز عمى تقديـ المساعدة النفسية لمحاالت، فيصبح  فيقضى معظـ األخصائيي  

ز عمى اآلخريف أكثر مف تركينا عمى أنفسنا، ونقوؿ عادة ال يوجد وقت لرعايتنا ألنفسنا، برغـ أننا بحاجة التركي
 لعمؿ توازف بيف الضغوطات التي نتعرض ليا وبيف مستوى السبلمة والرفاه النفسي لدينا.

 
األوقات التي  لكؿ مينة عوامؿ خطورة فمثبًل عامؿ الخطورة لميندس الحاسوب ىو تأثر النظر مف كثرة

يشاىد فيو شاشات الحاسوب، وعامؿ الخطر لدى طبيب األسناف ىو تأثر العمود الفقري والقدميف مف كثرة 
األوقات التي يقؼ فييا عمى قدميو، وىذه العوامؿ يمكف مبلحظتيا بسيولة ألنيا تكوف وضحة تمامًا لمميني، 

ير النفسي عمى سبلمتو النفسية ومستوى رفاىو ىو التأث /ة النفسي/ةلكف عامؿ الخطر بالنسبة لؤلخصائي
 ال ندرؾ ىذا التأثير عمى أفكارنا ومشاعرنا وسموكنا، وىذا يتطمب اىتماـ ورعاية مضاعفة. ناً ا، وأحي2النفسي

 
 األضواء الثالثة لإلجياد وكيفية التعامل معيا:

 أضواء أو مستويات: عمى كؿ أخصائي/ة االنتباه لمستوى اإلجياد الذي يتعرض لو بناء عمى ثبلث
 ويشير لمستوى ضغط نفسي بسيط )ضيؽ، إرىاؽ، تعب عاـ(.: المستوى األول/ الضوء األصفر

 .، توتر وقمؽ بسيط(منخفضويشير لمستوى ضغط نفسي متوسط )مزاج : البرتقالي/ الضوء الثانيالمستوى 

 .األفكار والمشاعر والسموؾ( تغير فيويشير لمستوى ضغط نفسي شديد ): األحمرالمستوى األول/ الضوء 
                                                 

1
 Self-Care for Women, Fact Sheet, Fort Garry Women's Resource Center (2009). 

2
 .7ساعغ ِم١بط اٌشفبٖ إٌفغٟ اٌخّبعٟ ٍِؾك سلُ -٠ّىٕه ل١بط ِغزٜٛ سفب٘ه إٌفغٟ ػٕذ اٌؾبعخ 
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 كيف التصرف بحسب المستويات الثالث:
جراءات األمثمة و  المعنى المستوى  لمرعاية الذاتية التدخلا 

 
 ضغط بسيط

 يشبو ذلؾ الضغط الناتج عف موقؼ بسيط مع زميؿ في العمؿ او مع السائؽ.
دقائؽ لشرب الشاي والحديث عف  10قد تكوف بحاجة الستراحة  واإلجراء المفضؿ ىنا/

 الموقؼ مع زميؿ لؾ.. قد يشعرؾ ذلؾ بأنؾ أصبحت أفضؿ وشعرت باليدوء.
 

 ضغط متوسط

يشبو ذلؾ لسماعؾ لقصة حالة صعبة وبيا مشاعر سمبية كبيرة ذكرتؾ بمواقؼ مشابو قد 
 تكوف مررت بيا في الماضي.

قد يحتاج االمر لمخروج لمكاف مريح، أو أخذ إجازة لنصؼ يـو  واإلجراء المفضؿ ىنا/
ة بعض األنشطة وااللتقاء مع األسرة، مع الحديث عف سأو يـو مف العمؿ، مع ممار 

 .9محمؽ األمر لشخص مقرب وثقة وممارسة األنشطة السموكية واالسترخاء
 

 ضغط شديد

مع حاالت صعبة متتابعة و يشبو ذلؾ تعرضؾ لضغوط متتالية وقد يكوف ذلؾ بالمنزؿ 
بالمركز بحيث شعرت أف ذلؾ أثر عمى تفكيرؾ ومشاعرؾ وسموكؾ كما قد يكوف ىناؾ 

 6ثر مف وظائفؾ المختمفة بشكؿ مؤقت، قياس الوظائؼ ممحؽتأثر عمى وظيفة أو أك
واإلجراء المفضؿ ىنا/ أنؾ بحاجة إلعداد خطة رعاية ذاتية متكاممة في العمؿ والمنزؿ، 

إلجازة عمى األقؿ لمدة اسبوع لمراحة واالسترخاء واالىتماـ بذاتؾ، وخيار وقد تحتاج 
 مراجعتؾ لزميؿ مختص ىو الخيار األمثؿ في ىذه الحالة.

ال يعني مرورؾ بأي مف أنوع الضغوط السابقة بأنؾ تعاني مف مشكمة نفسية حقيقية، لكنيا في األغمب ردود  مالحظة/
طبيعية ألحداث ومواقؼ غير طبيعية، ومف المتوقع أف قيامؾ بأنشطة الرعاية الذاتية يساعدؾ في استعادة التوازف  أفعاؿ

 مرة أخرى والرجوع لوضعؾ االعتيادي.
 

 :1توجييات عامة لمرعاية الذاتية لألخصائيين النفسيين
 ال تفعل أفعل

 نفسؾ بأنؾ ضعيؼ وقدراتؾ انيارت.ال تصؼ  .اراجع ما تعرفو عف الضغوط النفسية وتأثيراتي
 ال تسرؼ في تناوؿ الكافييف والنيكوتيف. .2مارس األنشطة والتماريف السموكية

 ال تحاوؿ تناسي كؿ األحداث. حافظ عمى برنامجؾ اليومي االعتيادي مف األنشطة.
 ال تنعزؿ عف المحيط. أعِط نفسؾ وقت كاٍؼ إلنجاز المياـ المطموبة.

 ابتعد عف مشاىدة أو قراءة أي شيء يزيد ضغوطؾ. األشخاص الذي يمثموف ضغطًا لؾ.تجنب بعض 
 ال تمارس مياـ جديدة مرىقة قبؿ االىتماـ بنفسؾ. تواصؿ مع األصدقاء واألحباء.

 ال تبالغ في مساعدة اآلخريف وأف بحالة سيئة. اكتب عف تجاربؾ بالعمؿ وتأثيرىا عميؾ.
 كنت واضح وأبمغ مف حولؾ بأنؾ تحتاج لفترة راحة. واالسترخاء.خذ وقت كاٍؼ لمراحة 

 ال تنكر أعراض الضغوط التي تشعر بيا. أطمب مساعدة زميمؾ المتخصص عند الحاجة.
                                                 

1
 HEADINGTION INSTITUTE (2007.)اٌؼٕبد٠خ ثبٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّغبي اإلٔغبٟٔ ثؼذ اٌصذِبد ٚاٌؾٛادس اٌخطشح،  
2

 ساعغ عٍغخ األٔشطخ اٌغٍٛو١خ )اٌغٍغخ اٌشاثؼخ فٟ ثشٔبِظ اٌزذخً(. 
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 :1استراتيجيات الرعاية الذاتية في العمل

 أواًل: إنشاء حدود في مكان العمل: والتي تشمل:
  ،والعطبلت واألعياد الرسمية فيي فترة راحة.عدـ العمؿ في عطمة نياية األسبوع 
 .عدـ التواصؿ مع الحاالت بطريقة غير رسمية نحو إعطائيـ النقود والمساعدات 
 .الحد مف لقاءات التي تكوف مع الحاالت عدا برنامج التدخؿ المخطط 
 .تحديد وقت الجمسة مع الحالة وااللتزاـ بالوقت المحدد 

 
 العمل: والتي تشمل: ثانيًا: إقامة بيئة داعمة داخل

 حفبلت ...الخ(. -لرعاية لمموظفيف )رحبلتلتي يمكف اف تساعد فييا المؤسسة تحديد األنشطة ا 
 .إنشاء وتحديد مجموعات رعاية ذاتية بالعمؿ وتحضر أنشطة لتنفيذىا 
 .تنفيذ تماريف جماعية مع فريؽ العمؿ 

 
 :ثالثًا: وضع خطة لمرعاية الذاتية

محاولة التخطيط لمقياـ بمجموعة مف األنشطة لرعاية ذاتو، ويشمؿ ذلؾ االجابة عمى بعض عمى األخصائي/ة 
 التساؤالت اليامة، والتي مف شأنيا المساعدة في وضع خطة ناجحة لمرعاية الذاتية:

 .تحديد األنشطة التي تساعدؾ في االسترخاء، وتبعدؾ عف اإلجياد سواء بالعمؿ أو المنزؿ 
  ليصبح بمقدورؾ التعامؿ مع الضغوط اليومية؟ماذا يمكنؾ أف تفعؿ 
 كيؼ يمكف التصرؼ مع مسببات الضغط النفسي التي ال تستطيع التحكـ بيا؟ 
 ما ىي التغيرات في بيئة العمؿ أو المنزؿ التي تساعدؾ أف تكوف بنفسية أفضؿ؟ 
 مف الشخص أو األشخاص المساعديف والثقة الذيف يمكنؾ التواصؿ معيـ؟ 
  التي تساعدؾ في تحسيف مزاجؾ والشعور بالسعادة؟تذكر األشياء 
 ما األشياء التي يمكف لممؤسسة أف تساعدؾ بيا لتكوف أفضؿ؟ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

ػب٠شخ ٌؾّب٠خ  د١ًٌ اٌزذس٠ت ػٍٝ سػب٠خ إٌبع١بد ِٓ اٌؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ، رذس٠ت ِمذِٟ اٌخذِبد )اٌغضء األٚي/ اٌٛؽذاد اٌؼبِخ(، عّؼ١خ 

 (.2016اٌّشأح ٚاٌطفً )
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 الرعاية الذاتية؟ المساعدة في نشطةاأل بعض 

 لمرعاية الذاتية ىو أمر غير مكمؼ، وىنا العديد مف األشياء التي يمكف فعميا مجانًا مثؿ: ؾتذكر أف ممارست 
 مع صديؽ مقرب وثقة. الحديث 
 .الخروج لتنزه واالستمتاع بمنظر جميؿ 
 1ممارسة تماريف التنفس البسيط واالسترخاء العضمي. 
 .اتباع نظاـ غذائي متنوع ومتوازف 
 .الحصوؿ عمى وقت كاٍؼ مف النوـ 
 .أخذ قيمولة قصيرة 
 .المشي يوميًا لمدة نصؼ ساعة 
 .أخذ حماـ دافئ واالسترخاء 
 فضمة لديؾ.االستماع لموسيقى م 
 .كتابة أشياء مفضمة، أو قراءة أشياء أخرى تحبيا 
  تطريز وغيرىا(. –زراعة  –ممارسة أنشطة محببة مثؿ )رعاية طيور 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1

 .9ٍِؾك سلُ – اٌجغ١ػ ٚاالعزشخبء اٌؼعٍٟ رّبس٠ٓ اٌزٕفظساعغ  
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 الدور اإلشرافي واالستشاري لحاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي
 

 :1الغرض من اإلشراف
عمميـ. باإلضافة إلى ذلؾ، جودة عمى الرقابة و  /اتوالتوجيو لمموظفيفاإلشراؼ تقديـ الدعـ مف غرض ال

أف يكونوا و  كاؼٍ  عمى نحوٍ  ـداء وظيفتيألالميارات والمعرفة البلزمة  /اتفو الموظفيممؾ يضمف اإلشراؼ أف 
تحديد االحتياجات التدريبية يساىـ في اإلشراؼ أف كما ىذه الميارات والمعرفة.  عمى تطبيؽقادريف 

مثبًل، التفريغ مساحة لمناقشة عمميـ )/ات بالموظفيفوىو يزود ، وتوفير فرص التدريب ليـ. /اتوظفيفلمم
 أحد أغراضيتمثؿ . وأخيرًا، /ةبناءة مف المشرؼتعقيبات  يوتمق وفي أمؿالتو صعبة( الوضاع بخصوص األ

لكي يتمكنوا مف  /اتظفيفلمو دى ال الضغط النفسيمف مستويات  ةعمى بين وف/اتلمشرفاإلشراؼ في أف يكوف ا
 .التعامؿ معيا

الناس التحكـ في عمؿ ييدؼ إلى أنو عتقد البعض قد ي، حيث سمبيأمر اإلشراؼ كإلى كثيرًا ما ينظر 
ينبغي أف بؿ اإلشراؼ. مف غرض ىذا ىو الينبغي أف يكوف إال أنو ال  أخطائيـ في العمؿ فقط.عمى  يركزو 
الضوء عمى الحموؿ أف يسمط وينبغي وليس عمى نقاط ضعفيـ،  /اتلمموظفيفعمى مواطف القوة اإلشراؼ ركز ي

شاؽ وصعب. ولذلؾ، القائـ عمى النوع االجتماعي مف العنؼ والناجيات العمؿ مع الناجيف إف . وليس المشاكؿ
 .ـكامؿ إمكاناتيتحقيؽ الدعـ ليـ في يقدموا و يفعمو الموظفوف/ات ما  واقدر ي /ات أفالمشرفيفعمى 

 

 :ميارات المشرفين/ات عمى إدارة حاالت العنف القائم عمى النوع االجتماعي
يجب أف يكوف المشرفوف/ات عمى إدارة الحاالت بواسطة الموظفيف/ات المتخصصيف/ات في العنؼ 
القائـ عمى النوع االجتماعي أشخاصًا يممكوف خبرة متعددة السنوات في العمؿ المباشر عمى حاالت العنؼ القائـ 

ى النوع االجتماعي وحاصميف عمى تدريب عمى ىذا العنؼ، بحيث يكوف بمقدورىـ أف يزودوا الموظفيف/ات عم
.  بالتوجيو النظري والعممي البلـز

وينبغي أف يكوف المشرفوف/ات عمى إدارة حاالت العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي قادريف عمى إجراء 
يجب أف كما عمى ىذه الحاالت وتزويدىـ بالتوجييات.  رصد منتظـ لعمؿ الموظفيف/ات المتخصصيف/ات

 يممكوا القدرة عمى تدريب الموظفيف/ات عمى إدارة ىذه الحاالت وتقديـ الدعـ ليـ في أوضاع الطوارئ.

 

 

                                                 
1
 UNFPA, USAID, UNICEF, IRC, IMC, UNHCR, Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines: 

Providing Care and Case Management Services to Gender-Based Violence Survivors in Humanitarian Settings (2017). 
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 أنواع اإلشراف
 توجد ثبلثة أنواع مف اإلشراؼ:

 :اجتماعات فردية منتظمة لمناقشة الحاالت الجديدة والقائمة. يمكف أف يتضمف اإلشراؼ  اإلشراف الفردي
 الفردي المبلحظة والتوجيو الفردي أثناء العمؿ.

 :اجتماعات شيرية يستطيع الموظفوف/ات خبلليا التشارؾ  اإلشراف الجماعي أو اإلشراف بين األقران
ـ تعقيبات لآلخريف وتمقي تعقيبات منيـ، وتبادؿ الدعـ فيما بالمعمومات والخبرات، ومناقشة المشاكؿ، وتقدي

 بينيـ، والتعمـ مف تجارب الموظفيف/ات اآلخريف/ات.
 :عمميات تفتيش مفاجئة تجرى بانتظاـ لضماف أف يكوف توثيؽ الحاالت وافيًا، وأف  مراجعة ممفات الحاالت

ناسبة. يجب أف يجري ذلؾ كإضافة إلى النماذج مستوفاة بالشكؿ الصحيح، وأنو يتـ تقديـ الخدمات الم
 اإلشراؼ الفردي و/أو الجماعي وليس كوسيمة إشراؼ قائمة بذاتيا.

 

 :1المبادئ التوجييية لإلشراف عمى العاممين/ات عمى حاالت العنف القائم عمى النوع االجتماعي
 يجب أف تعقد اجتماعات إدارة الحاالت بانتظاـ وبشكؿ ثابت. االنتظام والثبات: .1
 اإلشراؼ عمى إدارة الحاالت كعممية يساىـ فييا كؿ مف المشرؼ/ة والشخص الخاضع لئلشراؼ. التعاون: .2
 اإلشراؼ كمساحة داعمة لمتعمـ والنمو الميني. التعمم والنمو الميني: .3
يجب أف تكوف اجتماعات اإلشراؼ بمثابة مساحة آمنة ألعضاء الطاقـ حيث يمكنيـ مناقشة  السالمة: .4

حصوؿ عمى تعقيبات بناءة تستند إلى مواطف قوتيـ دوف إطبلؽ أحكاـ عمييـ. يجب أف يشعر التحديات وال
الموظفوف/ات باألماف في طمب التوجييات مف المشرؼ/ة، ويجب أف يعمموا معًا عمى إيجاد الحموؿ 

 لمقضايا المتعمقة بالتعامؿ مع الحاالت.
/ات أمثمة عمى الممارسات الرشيدة في إدارة اإلشراؼ كمساحة يقدـ فييا المشرفوف الممارسة الرشيدة: .5

الحاالت، مثؿ إعطاء أمثمة عمى الطرؽ المفيدة لمتواصؿ )عمى النحو الموضح في الوحدة الثالثة مف ىذا 
 التدريب(.

 
 
 

                                                 
1
 (.2017)ٚوبٌخ اٌغٛس اٌذ١ٌٚخ اٌؾضِخ اٌزذس٠ج١خ ٌألٚٔشٚا ػٍٝ رؼض٠ض فُٙ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ/ لبئّخ ِشاعؼخ ٌٍّذسة/ح  
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 وظائف وأدور المشرف أو االستشاري:
الميارات الخبرات فيقـو بدور : وىنا يقوـ بتطوير وتنمية Formative الوظيفية األولى/ التكوين والتطوير

 المعمـ  والمدرب.
: وىنا يقوـ بتوفير الدعـ والمساندة في جو مف االحتراـ  Restorative الوظيفية الثانية/ التجديد والتنشيط

 المتبادؿ فيقـو بدور االستشاري.
دمة فيقـو بدور المدير وىنا يقوـ بالمحافظة عمى جودة الخدمة المق :Normative  الوظيفية الثالثة/ المعيارية

 والمراقب.
 

 :1لممشرف واالستشاريتوجييات 
 ال تفعل أفعل

 ه ِٚشالت ع١ذ ٌٙب.ٛاصالً ِغ رارِزوٓ 
ال رزؾذس ػٓ خجشره اٌط٠ٍٛخ ٚلذساره ػٍٝ 

 .اٌّغبػذح

 .اِزٕغ ػٓ االرصبي اٌّزّبصً ٌفزشاد غ٠ٍٛخ .٘ٛ ِّٙزه اٌشئ١غ١خاٌفش٠ك فُٙ 

 .ال رزظب٘ش أه رؼشف ع١ّغ اإلعبثبد .ّ٘ب ٘ذفبن اٌشئ١غبْ ٌٍفش٠كاالؽزٛاء ٚاٌزّى١ٓ 

 فٟ ؽذ٠ضه. ال رىٓ ؽىّٟ ٚاؽزشاَ ٌٍفش٠ك.اعزّغ ثٕشبغ  ٚرٛاصً 

 اٌفش٠ك.ال رٙذد أٚ رإٔت  ٚاال٘زّبَ. اثٕٟ ث١ئخ عذ٠شح ثبٌضمخ

 .ال رؼطٟ اٚاِش ؽٛي و١ف١خ اٌزصشف .أشئ ارصبي  ِغ اٌغ١ّغ

 ثٛظٛػ. ظغ اٌمعب٠ب ػٍٝ اٌطبٌٚخ
 اٌفش٠كال رؼطٟ ٔص١ؾخ ثغشػخ لجً اْ ٠ششػ 

 .أفىبسٖ

 .ِب ال ٠ّىٕه اْ رٕفزٖ ءثشٟال رؼذ  .ِٓ ػجبساد اٌؾىُ ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ اٌفش٠كاؽّٟ 

رط٠ٛش أفىبس عذ٠ذح ؽٛي و١ف١خ عبػذ اٌفش٠ك ػٍٝ 

 اٌزذخً ٚاٌزؼبًِ.
 .ثؼٍّه اٌفش٠كال رزي 

 فٟ اٌزٛاصً. ال رصش ػٍٝ اٌٙش١ِخ األعجبة.لذَ إٌص١ؾخ وبلزشاػ فمػ ٚ اششػ 

 
 

                                                 
1

 (.2012) د٠فذ ث١ىش ٚ ١ّٔشب ثبرًٍِف ػشض ؽٛي اإلششاف فٟ اٌّغبي إٌفغٟ،  
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 أدوات المشرف واالستشاري:
 :وذلؾ مف خبلؿ تبادؿ اآلراء والنصائح أوؿ بأوؿ. التغذية الراجعة 
 حيث يقـو المشرؼ بطرح األسئمة المفتوحة لمساعدة الفرؽ عمى فيـ اكبر.األسئمة : 
 والتدخبلت والصعوبات وخطط التدخؿ وغيرىا.: والتي تشمؿ مناقشة الحاالت والمواقؼ المناقشة 
 والتي تشمؿ متابعة ومبلحظة سير العمؿ والتي قد تشمؿ حضور بعض الجمسات.المالحظة : 
 حيث يعبر المشرؼ واالستشاري نموذجًا في تدخبلتو وأساليب لمساعدة الفريؽ عمى التطبيؽ.النمذجة : 
 ة والتدخبلت ولعب األدوار معيـ بيدؼ التدريب.: حيث يشارؾ الفريؽ ممارسة بعض األنشطلعب األدوار 
 

 :1األدوار األساسية لممشرف
 الدور التعميمي والذي يضمن:

o .إتاحة الفرصة لمفريؽ لتوضيح كيفية سير العمؿ واإلنجازات 
o .إعطاء التغذية الراجعة المناسبة 
o .تطوير المفاىيـ والميارات مف خبلؿ الممارسة والتطبيؽ 
o  ووجيات النظر المختمفة.إعطاء المعمومات 

 
 الدور الداعم والذي يتمثل في:

o .مساندة ودعـ الموظؼ 
o .التأكد مف عدـ ترؾ الموظؼ بمفرده يواجو الصعوبات والتحديات 
o .الكشؼ عمى الضغوط التي يتعرض ليا الموظؼ ومساعدتو لمتعامؿ معيا 
o .أف يكوف مبادرا في التدخؿ والمساعدة 

 
 :2الفريق قواعد الجمسات اإلشرافية مع

 كي تتـ الجمسات اإلشرافية بشكؿ ميني، يجب االتفاؽ بيف المشرؼ والفريؽ عمى ما يمي:
 .االلتزاـ والحضور بالموعد المحدد، واالعتذار عند وجود ظرؼ طارئ 
 .االلتزاـ بالسرية والخصوصية في الجمسات اإلشرافية 
  اإلشرافية. المجموعةعدـ إصدار األحكاـ داخؿ 
  ىنا لمتفكير في كيفية التعامؿ مع صعوبات وتحديات العمؿ.نحف جميعًا 
 .اإلشراؼ ليس تقييـ ألي عضو داخؿ المجموعة 
 .العبلقة التي تربط الفريؽ مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ 

                                                 
1
 Hawkins ,P, SHOHET ,R (2006): Supervision In The Helping Professional ,NEWYOURK, USA 

2
 (، عّش أثٛ ِض٠ذ.2015فبػ١ٍخ اإلششاف اإلسشبدٞ فٟ رخف١ف ظغٛغ اٌؼًّ ٌذٜ اٌّششذ٠ٓ، سعبٌخ ِبعغز١ش ) 
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 الخامسة )المالحق(الوحدة 
 تفاصيؿ بعض التقنيات خطط عمؿ، نماذج، مقاييس،
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 اكتشاف وتسجيل حالة عنف مبني عمى النوع االجتماعينموذج ( 1ممحق )
 
. المعمومات األولية لمحالة:1  

 االسـ..........:.....................................  .............:تاريخ استقباؿ الحالة.................. 

 الجنس:  )   ( ذكر        )   ( أنثى   الممؼ(:.............................رقـ اليوية)كود 

 العمؿ الحالي............:...........................  .العمر: )     ( سنة 

 ...........:مصدر اإلحالة...........................  .......................................:مكاف السكف 

  اإلحالة:.......................................سبب  ة المتابع/ة:....األخصائي/......................... 
 

صؼ المشكمة الحالية(.ت) الشكوى عمى لساف الحالة دوف تغيير )كيؼ . الشكوى والمشكمة الحالية:2  
………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………….………. 

. التاريخ الحالي لممشكمة:3  
/ة: وصؼ المشكمة وتاريخ البدء والشدة والمدة والتكرار، وعوامؿ ظيورىا واستمرارىا وعوامؿ الزيادة والنقصاف األخصائي) بأسموب 

المختمفة(لؤلعراض، وتأثيراتيا   
………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………….………. 

  نعم           ال             ىل تعاني الحالة من عنف مبني عمى النوع االجتماعي:
 :...................................................................العنف( في حال اإلجابة بنعم )حدد/ي نوع/أنواع

 

. التاريخ السابق لمحالة:4  
:                          نعم                 الكالت نفسية سابقة أو أمراض عضويةأي مشأ. ىل ىناك   

 :.......................................................................................في حال اإلجابة بنعم أذكرىا
 

 ب. ىل ىناك تاريخ ألحداث ميمة ذات عالقة بالمشكمة الحالية:                     نعم                  ال
 ...................................................:....................................في حال اإلجابة بنعم أذكرىا

 
 ج. التاريخ العائمي لمحالة والعالقات:
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 ) يتـ مبلحظتو وكتابتو بالجمسة األولى وذلؾ مف خبلؿ ) المبلحظة أو األسئمة أو االختبار( . فحص الحالة النفسية المختصر:5
 

A.المظير العام . 
 غير مبلئـ لمعمرمرتب ومبلئـ           أشعت                                   أ. الممبس:

  غريب                متسخ                    نظيؼ                           
 

 المظير الخارجي:            ب. 
                   ضعيؼ        تشوىات أو إعاقة  الصحة الجسدية:     جيد                  متوسط 
 الطوؿ والييئة:       قصير                 متوسط                   طويؿ 

 يبدو أصغر مف عمره                            يبدو اكبر منة عمره                         
           نحيؼ          الوزف:               بديف                  متوسط 
 

 :            ج. السموك الحركي
 وضع الجسـ:        طبيعي                مرتخي                    متصمب 

 غريب                .................                         
            :الحركة 
        حركات تعبيرية:     طبيعي            بطيء            مندفع             سريع 
    حركات غريبة:      لزمات             تكرار             قيرية             طاعة 
   :متجنب            محدؽ     طبيعي            لمح خاطؼ   االتصاؿ البصري 
 متبمد                      قمؽ       و:        متجاوب       تعابير الوج 
 حزيف                 متوتر                    غاضب                         

 

B.المزاج والوجدان . 
 مكتئب                قمؽ                       حزيف               :أ. المزاج

 متبمد                  سريع االستثارة                          
 مرح               قمؽمبلئـ             غير مبلئـ                     ب. الوجدان:

 

C .والكالم: النطق 
 الكميو:              طبيعي                كثيرة                      قميمة 
   :بطيء                      سريع                طبيعي           السرعة 

 متقطع                لعثمة                         
  

D:العمميات المعرفية . 
 االنتباه والتركيز:           طبيعي                مشتت                    منشغؿ 
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E:التفكير . 
 أ. شكل التفكير:

 ترابط األفكار:       ترابط                  تفكؾ                     غير مفيـو 
 التفكير: محتوى. ب
 انشغاؿ                   مخاوؼ                       طبيعي                         
 وساوس               صور                         
F ة:األخصائي/ة. خالل الجمسة مع/ 
            العبلقة:       ودود              مرح              متجنب            منسحب 
          السموؾ:       طبيعي            متحفظ            شكاؾ            عدواني 
 التعاوف:       طبيعي            متقمب            غير متعاوف 
 ) يمكنؾ اختيار أكثر مف إجراء ( راء المقترح لمتدخل:. اإلج6
 تحويؿ لمصدر خارجي            تحويؿ لمتدخؿ الطبي             إرشاد فردي             إرشاد جماعي 
 تدخؿ طوارئ                     عقد مؤتمر حالة                  استشارة المشرؼ         المتابعة 
 تقديـ دعـ نفسي                  تحويؿ الستشارة قانونية           تحويؿ لشبكة حماية الطفولة 

 ..............................................................:.................................مالحظات وتدخالت أخرى
.................................................................................................................. 

 
 .) ترتب المشكبلت حسب درجة األولوية واألىمية في التدخؿ (: وخطة العمل . قائمة المشكالت7

 اإلجراء المناسب وصف بسيط عنيا المشكمة
   
   
   
 

 . نقاط القوة والصعوبات:11
A .:نقاط قوة مساعدة لمعمل مع الحالة 

 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 

Bلمعمل مع الحالة: . الصعوبات والتحديات 
 كيفية التعامل معيا وتجاوزىا ) أن أمكن ( الصعوبات والتحديات
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 اإلحالةنموذج ( 2ممحق )
 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

 التحويؿ، إلى:..................................................................................... جية 
 

 الحالة، وصؼ المشكمة بتفاصيميا، والتدخبلت التي تمت حتى اآلف(.عف  أولية )بيانات :1ممخص عن الحالة 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
 :سبب التحويل                         

 .لتمقي خدمة طبية صحية 
 (.ةلتمقي خدمة نفسية معمقة )إكمينيكي 
 .لتمقي خدمة اجتماعية أو إغاثية 
 .لتمقي استشارة او خدمة قانونية 
 ...............................:)خدمات أخرى )حدد 

 

  :ال                  نعـ                  ىنا ىناك خطوة محتممة 
 إذا كانت اإلجابة بنعـ فما ىي الخطورة:.....................................................................

 متوسطة               شديدة        منخفضة                            تحديد مستوى الخطورة:  
 

 :طريقة اإلحالة 
 ي.بشكؿ  شخص  
 تستخدـ فقط عندما تكوف الحالة طارئة(. مف خبلؿ الياتؼ ( 
 عبر البريد االلكتروني.  
 .رسالة ورقية 

 

 : متابعة االحالة تتم عن طريق 
 فوف  ) تستخدـ فقط عندما تكوف الحالة طارئة(.يمف خبلؿ التم 
  االلكتروني ) تستخدـ فقط بناء عمى طمب الحالة(.عبر البريد 
 يبشكؿ  شخص . 

                                                 
1

ث١ّٕب أْ بٌخ، رفبص١ً اٌج١بٔبد ثؾغت اٌغٙخ اٌّشاد رؾ٠ًٛ اٌؾبٌخ ئ١ٌٙب، فّضال أْ وبٔذ عٙخ اٌزؾ٠ًٛ ٟ٘ عٙخ غج١خ فال داع ٌزوش رفبص١ً ػٓ خصٛص١خ اٌؾ 

 وبٔذ عٙخ اٌزؾ٠ًٛ ٟ٘ ٌزٍمٟ خذِخ ٔفغ١خ فٕٙبن ظشٚسح ٌششػ ثؼط اٌزفبص١ً ٌزغ١ًٙ اٌزذخً إٌفغٟ اٌّؼّك.
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 الرصد والمتابعةنموذج ( 3ممحق )
 

 الحالة:..................... ُمتابع/ة رمز الناجي/ة:....................
 

 أو التفسير الدرجة األداة المستخدمة مستوى التحسن المنفذ ءاإلجرا التاريخ
  .لقاء فردي 

  جماعي.لقاء 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

  .لقاء فردي 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

  .لقاء فردي 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

  .لقاء فردي 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

  .لقاء فردي 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

  .لقاء فردي 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 

  

   فردي.لقاء 
 .لقاء جماعي 
 .زيارة منزلية 
 .مكالمة ىاتفية 

 .ال تغيير 
 .تحسف 
 .شفاء 
 .انتكاسة 
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 نموذج تقييم مخاطر إيذاء الذات أو الغير( 4ممحق )
 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

 الذات:تقييم خطورة إيذاء 
 :نعـ                    ال                     ىؿ فكرت الحالة في إيذاء ذاتيا أو االنتحار 

 إذا كانت اإلجابة بنعـ، اكتب/ي الفكرة عمى لساف الحالة:............................................
 حوؿ ذلؾ باألسبوع: )..............( مرة.إذا كانت اإلجابة بنعـ، كـ عدد األفكار التي تتوارد في ذىنا 

  نعـ                    ال                                :فعبلً الحالة إيذاء ذاتيا  تنويىؿ 
  محاوالت سابقة إليذاء نفسيا:                          نعـ                    ال لدىىؿ 
  تؤذي نفسيا بيا:             نعـ                    التحديد لؤلداة التي سالحالة  لدىىؿ 
  خطة أو موعد ومكاف محدديف لفعؿ ذلؾ:             نعـ                    الالحالة  لدىىؿ 

 مالحظات ىامة جدًا:
في حالة اإلجابة بػ ال عمى أية سؤاؿ مما سبؽ فبل تكمؿ بقية األسئمة، وقدـ الدعـ والمساندة لمحالة  .1

 (.)ىذا كتير جيد أنؾ ما عندؾ ىاد الشي، فعبل معؾ حؽ ما في شيء يسوى نأذي نفسنا استمريوأشكرىا 
خطورة بسيطة إلى متوسطة(، إذا كانت اإلجابة بنعـ فيناؾ خطورة تستدعي  –السؤاؿ الثاني )نية الحالة  .2

نوايا  وجوداستشارة المشرؼ المباشر أو االستشاري، وأف كانت اإلجابة بػ ال فإف وجود أفكار دوف 
 تعكس عرض مف أعراض االكتئاب يحتاج مزيدًا مف الدعـ والمساندة.

خطورة شديدة(، فينبغي وقتيا  –السؤاؿ األخير )وجود خطة الحالة باإلجابة بػ نعـ، حتى  تإذا استمر  .3
 .1وأنو يجب وجود مرافؽ بالجمسةالتصريح لمحالة بأنؾ يجب أف تكسر السرية، 

 
 :2تقييم خطورة إيذاء الغير

  نعـ                    ال                          :شخص آخرىؿ فكرت الحالة في إيذاء 
 بنعـ، اكتب/ي الفكرة عمى لساف الحالة:............................................إذا كانت اإلجابة 

 إذا كانت اإلجابة بنعـ، كـ عدد األفكار التي تتوارد في ذىنا حوؿ ذلؾ باألسبوع: ).......( مرة.
  نعـ                    ال                      :فعبلً  اإليذاء ليذا الشخصالحالة  تنويىؿ 
  محاوالت سابقة إليذاء ىذا الشخص:                    نعـ                    ال لدىىؿ 
  تحديد لؤلداة التي ستؤذي بيا الشخص:           نعـ                    الالحالة  لدىىؿ 
  حدديف لفعؿ ذلؾ:         نعـ                    الخطة أو موعد ومكاف مالحالة  لدىىؿ 

 )في حالة وجود خطورة حقيقية إليذاء الذات أو الغير، فيرجى تكرار إعادة التقييـ ىذا أسبوعيًا حتى يتحسف مستوى الخطورة(
 

                                                 
1

ِّىٓ  ِضبي ٌص١بغخ ؽذ٠ش األخصبئٟ/ح )أٔب فؼال لٍك ػٍٝ ؽ١بره، أِٔذ ثزؾىٟ والَ ُِٙ عذاً، ٚظشٚسٞ أؽبٚي أعبػذن فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽ١بره، ١ِٓ 

ٚٔإوذ ػ١ٍٙب اخز١بس شخص ِٕبعت الصطؾبثٙب ثؼذ أخجبسٖ ثعشٚسح اٌجمبء ِؼٙب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ؽ١برٙب، أٚ رؾ٠ٍٛٙب ٌٍغٙبد  –٢ْ ٠ؾعش ِؼٕب اٌغٍغخ ا

 إٌّبعجخ ثؼذ اعزشبسح اٌّششف أٚ االعزشبسٞ ثبٌّشوض(.
2

 ف١شعٝ االٔزجبٖ ٌٙب.اٌّالؽظبد اٌٙبِخ فٟ رم١١ُ خطٛسح ئ٠زاء اٌزاد رٕطجك رمش٠جبً ػٍٝ رم١١ُ خطٛسح ئ٠زاء اٌغ١ش،  
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 خطة إلدارة خطورة إيذاء الذات أو الغيرنموذج ( 5ممحق )
 

 شديدة               متوسطة             منخفضة       تحديد مستوى الخطورة: 
 

تاريخ 

 التنفيذ

هن سيقىم 

 بذلك؟
 ها هى اإلجزاء الذي تن التخطيط له

 اإلجراءات العاجمة التي تم التخطيط ليا )خالل أربعة وعشرون ساعة(:   
 مف منيـ؟  –تبميغ الزمبلء  
 مف ىي؟  –التنسيؽ مع  ىيئات أخرى  
 عممية إحالة عاجمة الستشاري صحة نفسية مجتمعية ليقـو بعممية تقييـ مباشرة.  
 يقرر االستشاري إذا ما كاف ىناؾ حاجة لرعاية طبية عاجمة مف قبؿ عيادة صحية أو مستشفى.   
 تـ تبميغ العائمة او اشخاص ميميف / مف ىـ؟  
 دعـ نفسي اجتماعي فردي. 
 أمور أخرى مثؿ: 

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................ 

  إجراءات قصيرة المدي تم التخطيط ليا )خالل اسبوعين(:  

 مف ىي؟ –التنسيؽ مع ىيئات أخرى  
 مع مف؟ –مؤتمر نقاش الحالة  
 تبميغ العائمة او اشخاص ميميف / مف ىـ؟ 
 .تقييـ نفسي مجتمعي فردي )كامؿ( 
 إحالة إلى استشاري اوؿ صحة نفسية مجتمعية ليقوـ بعممية تقييـ مباشرة.  
 يقرر االستشاري إذا ما كاف ىناؾ حاجة لرعاية طبية عاجمة مف قبؿ عيادة صحية أو مستشفى.   
 دعـ نفسي اجتماعي فردي. 
 .األسرةتقديـ الدعـ ألفراد آخريف مف  
 قـ بتوضيحيا في األسفؿ:   –أمور أخرى  
.................................................................................................................................... ........

............................................................................................................................................ 

 خطة لمدعم المستقبمي أو أي أزمات مستقبمية؟   
 متخصص.فردي  تدخؿ 
  تدخؿ مع األسرة. 
 مف سيقـو بذلؾ وبمعدؿ كـ مرة؟  –مراقبة الحالة بشكؿ منتظـ  
 قـ بتوضيحيا في األسفؿ:   –أمور أخرى  

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................ 

 ال               نعم                                                ىل ىناك حاجة لمتحويل:   
 إذا كانت ىناك جية محدد لمتحويل فمن ىي: .................................................

 .................................................تاريخ المراجعة التالي: 
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 ( مقياس تقييم الوظائف6ممحق )
 محمد أبو يوسفأ. المقياس من إعداد/ 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

المؤشرات التقييمية لحاالت العنؼ المني عمى النوع االجتماعي ىو مدى تأثير العنؼ الذي تعرضت لو  مف أىـ
مستوى األداء الوظيفي لمخمس عناصر: والتحديات التي تعيشيا عمى وظائفيا الخمس األساسية، حيث يتـ تتبع 

النفسية أو الشخصية، واالجتماعية، والمينية، والروحية، والترويحية، حيث تـ إعداد ىذا المقياس بناء عمى 
في الدليؿ  Global Assessment Functioning Scale (GAF) التقييـ الشامؿ لؤلداء الوظيفي

 . 1DSM-5 التشخيصي واإلحصائي الخامس لؤلمراض النفسية
 

يمكف مف خبلؿ الفقرات التالية أف يقدر األخصائي/ة مستوى األداء الوظيفي لمحالة، كما يمكف أجراء ىذا التقييـ 
كؿ أسبوع أو كؿ أسبوعيف لمتعرؼ عمى مستوى التحسف الحاصؿ بعد تدخبلت الدعـ النفسي االجتماعي التي 

 .خبلؿ األسبوع الماضيالخيار الذي يناسب وضعؾ  حوؿووضع دائرة  الفقراتعميؾ قراءة تمت مع الحالة، 
 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً  الفقرة #
 0 1 2 3 4 .نظافة(/ الالمبس /االىتماـ والعناية بالذات )المظير  .1
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالصحة الجسدية ومتابعة ذلؾ عند الضرورة.  .2
 0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى غذاء جيد، ووجود شيية جيدة.  .3
4.  .  0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى نـو جيد، والشعور بالراحة بعد النـو
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبلقات االجتماعية مع المقربيف.  .5
 0 1 2 3 4 الرغبة في عمؿ زيارات اجتماعية لؤلصدقاء.  .6
 0 1 2 3 4 التفاعؿ مع الزوار في المنزؿ.  .7
 0 1 2 3 4 الرغبة في التنزه والخروج لتحسيف المزاج.  .8
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبادة وتأدية الفرائض.  .9

 0 1 2 3 4 القدرة عمى القياـ بالمياـ المنزلية.  .10
 0 1 2 3 4 القدرة عمى متابعة األبناء واالىتماـ بيـ.  .11
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالزوج وبالعبلقة الحميمية معو.  .12
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة اليوايات المفضمة.  .13
 0 1 2 3 4 الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية  .14
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة بعض الشعائر الدينية ألشعر بالراحة  .15

      مجموع الدرجات
 

 الدرجة الكمية: )............(
                                                 

1
 .(2014) ، رشعّخ اٌذوزٛس أٔٛس اٌؾّبدDSM-5ٞ اٌذ١ًٌ اٌزشخ١صٟ ٚاإلؽصبئٟ اٌخبِظ ٌألِشاض إٌفغ١خ 
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 طريقة تصحيح وتفسير المقياس:
(، وبذلؾ تصبح الدرجة الكمية ىي  4و 0فقرة( وتأخذ كؿ فقرة درجات تتراوح بيف ) 15يتكوف المقياس مف )

يمكف تحديد مستوى الوظائؼ  حيث(،  60و  0وعندىا تصبح الدرجة الكمية لمحالة ستكوف بيف ) 60=  4×15
 كالتالي:

 التفسير الدرجات
 حالة استقرار نفسي لدى الحالة.مستوى وظائؼ جيد جدًا، ويعكس  فأكثر( 46) 
 مستوى وظائؼ جيد، ويعكس حاجة الحالة لممتابعة. ( 45 – 31) 
 مستوى وظائؼ منخفض، ويعكس حاجة الحالة لمتدخؿ المستمر مف األخصائي/ة. ( 30 – 16) 
 مستوى وظائؼ منخفض جدًا، ويعكس حاجة الحالة لبلستشارة أو اإلحالة. (15 – 0) 
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 منظمة الصحة العاليمة -مقايس الرفاه النفسي الخماسي( 7ممحق )
WHO (Five) Well-Being Index 

 ترجمو/ أ. محمد أبو يوسف.
 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

( في المربع )الخانة( التي ىي أقرب مف كيؼ الخمسة التالية عبلمة )ضع مف فضمؾ عند كؿ مف االسئمة 
 ، والحظ أف الدرجة األعمى ىي األفضؿ حااًل.األسبوعيف الماضييفشعرت في 

 

مثاؿ/ إذا كنت أنؾ كنت سعيد وبمزاج جيد في أكثر بقميؿ مف نصؼ الوقت خبلؿ فترة األسبوعيف الماضييف 
 ( الموجود أماـ الفقرة.3)( في المربع رقـ فضع عبلمة )

 

أكثر  دائماً  في األسبوعين الماضيين #
 األحيان

أكثر بقميل من 
 نصف الوقت

أقل بقميل من 
 نصف الوقت

قميل من 
 بتاتا )أبدًا( الوقت )نادرًا(

 0 1 2 3 4 5 كنت سعيد وبمزاج جيد.  .1

 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر باليدوء واالسترخاء.  .2

 0 1 2 3 4 5 والنشاط.كنت أشعر بالحيوية   .3

 0 1 2 3 4 5 كنت استيقظ نشيطًا ومرتاحًا.  .4

 0 1 2 3 4 5 كانت أيامي مميئة بأشياء محببة لنفسي  .5

       مجموع الدرجات
 

 : )..........(الدرجة الكمية ىي
 

 تصحيح المقياس:
الحالة بػ دائمًا عمى كؿ الفقرات، ( في حاؿ أجابت 25الدرجة الكمية لجميع الفقرات بعد التطبيؽ ستكوف بيف )

 ( في حاؿ أجابت الحالة بػ أبدًا عمى كؿ الفقرات.0وبيف الدرجة )
 .100و  0، وبذلؾ يصبح المقياس شريط ما بيف ما بيف 4× وعندىا نقوـ بضرب الدرجة الكمية 

0                                   50                                 100 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
، وبالتالي يصبح 60=  4×15/    4، نقوـ بضرب ىذه الدرجة في 15مثاؿ/ لو كانت الدرج الكمية لمحالة ىي 

 .100إلى  0مستوى الرفاه النفسي أكثر بقميؿ مف المتوسط عمى المدرج مف 
في أحد  1أو 0أو أقل، أو حصمت الحالة عمى درجة  13س فقرات مالحظة ىامة/ إذا حصمت الحالة عمى درجة كمية في الخم

 ، وانتبو لوجد مخاطر أو الحالة لمتحويل.( DAS-21قياس 8ل تقييم لالكتئاب )أنظر ممحق رقمالبنود الخمس، فينبغي عم
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 (DASS -21) مقايس االكتئاب والقمق والضغوط النفسية( 8ممحق )
Depression, Anxiety And Stress Scales (DASS-21) 

 ترجمو/ أ. محمد أبو يوسف.

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

(، والذي يدؿ عمى انطباؽ ىذا الشعور  3أو  2أو  1أو  0عمى الرقـ )     يرجى قراءة كؿ عبارة، ووضع عبلمة  
 خطأ، وال تقضي وقتا طويبًل في أي عبارة.ال توجد اجابات صحيحة أو ، خبلؿ األسبوع الماضيعميؾ 

 استعمل التقديرات التالية:
 ( تنطبؽ عميؾ بعض الشيء أو قميبًل مف األوقات.1)                             ( تعني أف العبارة ال تنطبؽ عميؾ بتاتًا.    0)
 ( تنطبؽ عميؾ كثيرًا، أو معظـ الوقت3)                      ( تنطبؽ عميؾ بدرجة ممحوظة أو بعض األوقات. 2)
 ج

 D A S كثيراً  أحياناً  قميالً  ال العبارة #
    3 2 1 0 وجدت صعوبة الراحة واليدوء.  .6
    3 2 1 0 شعرت بجفاؼ في حمقي.  .7
    3 2 1 0 مطمقًا.ال يمكنني اإلحساس بمشاعر ايجابية   .8

شعرت بصعوبة في التنفس، مثبل: تنفس سريع، أو الميثاف   .9
    3 2 1 0 بدوف مجيود جسدي.

    3 2 1 0 وجدت صعوبة في المبادرة لعمؿ شيء ما.  .10
    3 2 1 0 كنت أقـو بردة فعؿ مبالغ غيرىا تجاه الظروؼ واألحداث.  .11
    3 2 1 0 شعرت بالرجفة/ االرتعاش )باليديف مثبًل(.  .12
    3 2 1 0 شعرت بأنني استخدـ طاقة عصبية كبيرة.  .13
    3 2 1 0 كنت قمقًا تجاه المواقؼ التي أفقد فييا السيطرة عف نفسي.  .14
    3 2 1 0 شعرت بأنو ال يوجد شيء كي اتطمع عميو )اسعى إليو(.  .15
    3 2 1 0 وجدت نفسي مضطرب ومنزعج.  .16
    3 2 1 0 وجدت صعوبة في االسترخاء.  .17
    3 2 1 0 شعرت بالغـ والحزف.  .18
    3 2 1 0 لـ استطع تحمؿ أي شيء يحوؿ بيني وبيف ما أريد فعمو.  .19
    3 2 1 0 شعرت بأنني عمى وشؾ الوقوع في نوبة ىمع مفاجئة.  .20
    3 2 1 0 فقدت الشعور بالحماس ألي شيء.  .21
    3 2 1 0 فقدت الشعور بقيميتي كشخص.  .22
    3 2 1 0 حساس وأميؿ لمغيظ بسرعة. شعرت بأنني  .23
    3 2 1 0 شعرت بضربات قمب دوف مجيود )زيادة أو غياب ليا(.  .24
    3 2 1 0 شعرت بالخوؼ بدوف وجود سبب وجيو.  .25
    3 2 1 0 شعرت بأنو ال معنى لمحياة.  .26

    (D – A – Sالدرجة الكمية لكل من )
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 تصحيح المقياس:
  لؤلبعاد الثبلث لممقياس بشكؿ رأسي، حيث يمثؿ:يتـ جمع الدرجات 

o ( العمودD مجموع درجات االكتئاب )Depression.)..........( =مجموع الدرجات / 
o ( العمودA )مجموع درجات القمؽAnxiety            .)..........( =مجموع الدرجات 
o ( العمودS) مجموع درجات الضغط النفسيStress =مجموع الدرجات  /.)..........( 

 
 تفسير الدرجات:

 Stressالضغط النفسي Anxietyالقمق Depressionاالكتئاب   
 (7-0) (3-0) (4-0) درجة طبيعية
 (9-8) (5-4) (6-5) درجة بسيطة
 (12-10) (7-6) (10-7) درجة متوسطة
 (16-13) (9-8) (13-11) درجة شديدة

 فأكثر 17 أكثر 10 فأكثر 14 درجة شديدة جداً 
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 ( أسموب االسترخاء البسيط )يمكن توزيعيا كنشرة عمى الحاالت(9ممحق )
 

و الذي بدوره ُيؤثر سمبًا  الضغط النفسيي تسبب لنا الظروؼ الحياتية الصعبة الت نواجو في حياتنا الكثير مف  
شعور بعدـ الراحة في أنحاء الجسد، مثؿ الصداع وآالـ الظير اليسبب ف، صحتنا النفسية والجسديةعمى 

ف اآلالـ الناتجة عف التوتر تسبب لنا القمؽو  أو التوتروالشعور بالتعب طواؿ اليـو  و ُيعتبر االسترخاء مف أىـ  ا 
 التعب واإلجيادمف  مف الضغط النفسي؛ حيث يساعدنا عمى التخمص مكف اتباعيا لمتخفيؼيُ  األساليب التي

 .والقمؽ
 

عصاب أىو الشعور باالستقرار الجسدي والنفسي والذىني عف طريؽ إرخاء عضبلت و  تعريف االسترخاء:
 مف خبلؿ  تماريف معينة فتقمؿ مف حالة التعب واإلجياد والتوتر. الجسـ تماماً 

 
 :حول االسترخاء نقاط وحقائق أساسية

 الجسـ، والعقؿ، والروح بالطاقة اإليجابّية، مما  يساعد عمى التخّمص مف المشاعر والطاقة السمبية، ويشحف
يجدد مف نشاط وحيوية العقؿ والبدف، ويجدد مف الصّحة النفسية لدى األشخاص، ويخّمصيـ مف كافة 

 الضغوطات الناتجة عف المتاعب المختمفة
 .القدرة عمى النـو بشكؿ عميؽ دوف التعرض لمكوابيس والقمؽ 
  ،وتعزيز نشاطو خبلؿ اليـوتحُسف ممحوظ في نفسية الفرد 
 يساعد عمى إعطاء قسط مف الراحة لكافة أعضاء الجسـ ، مما يمنحيا فرصة العمؿ مجددًا بصورة أفضؿ 
 النفسيواالتزاف  واالستقراراليدوء ب الشعور . 
 .زيادة التركيز وصفاء الذىف وقوة الذاكرة 
 وضغوط الحياة. اإلحباطتحمؿ  ىزيادة القدرة عم 
 االنفعاالت السمبية و القمؽ النفسي.خمص مف الت 
  وغيرىا(. -العصبيالقولوف  -ضغط الارتفاع  -) الصداع التخفيؼ مف بعض األعراض الجسدية 
 

 منيا:البسيط و  أنواع االسترخاء
 : أوال: التنفس العميق

الدورة  وينظـلى حالة استرخاء إيوفر كمية االكسجيف المناسبة التي يحتاجيا الجسـ وينقؿ العقؿ والجسـ 
 الخطوات التالية:من خالل . الدموية

 بشكؿ مريح لمجسـ دوف أي ضغط أو توتر. يستمقي الفردأو  يجمس .1
 .حبوي اً تذكر مكانيو أ جميبلً مًا تخيؿ عالي، و عينيوغبلؽ يقوـ بإ .2
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 البطف.منطقة أعمى عمى و ضع أحد يديي .3
البطف ارتفعت  أعمى الموضوعة عمى منطقةه نؼ حتى يشعر أف يديأخذ اليواء بشكؿ بطيء مف خبلؿ األ .4

 قميبًل.
 ثوافٍ (. 5  - 3) مف يقوـ بحبس اليواء  ثـ .5
البطف قد عادت الى وضعيا  أعمىاليواء بشكؿ بطيء مف الفـ حتى يشعر اف يده الموضوعة  يخرج  .6

 أنفاس في التمرين الواحد(. 5 - 3يطبق ىذا التمرين ثالث مرات باليوم، بمعدل ) الطبيعي. 

 
 الخطوات التالية:: من خالل 1ثانيا: االسترخاء العضمي 

، يعمؿ عمى تخفيؼ التوتر والقمؽ والضغط النفسي ، وآليتو تتمّثؿ االسترخاءىذا التمريف ىو مف أفضؿ تماريف 
بالتركيز عمى القدـ اليمنى وشد عضبلتيا والعد حتى العشرة ، ومف ثـ ارخائيا مع االنتباه عمى احساسؾ بيا 

مف ارتخائيا ، ُمنتقبًل بعد ذلؾ إلى القدـ اليسرى وبذات الطريقة . عميؾ أف ُتَطبِّؽ ىذا التمريف عمى  النتياءابعد 
: القدـ اليمنى ، اليسرى ، الساؽ اليمنى ، اليسرى ، الفخذ لعضبلت في الجسـ بالترتيب اآلتي كؿ مجموعات ا

 الذراع واليد اليمنى ، اليسرى ، الرقبة والكتفيف ، الوجواأليمف ، األيسر ، االرداؼ ، البطف ، الصدر ، الظير ، 
 

 ذه:يخطوات تنف
 بشكؿ مريح لمجسـ دوف أي ضغط أو توتر. يستمقي الفردأو  يجمس .1
 ُيغمض عينيو و يتنفس ببطء )شييؽ عميؽ مف األنؼ، زفير بطيء مف الفـ(. .2
 يشد جميع عضبلت الوجو معًا كأنو عابسًا ثـ ُيرخييا. .3
 األماـ باتجاه الصدر، ثـ يرفعيا مرة أخرى. يخفض رأسو إلى .4
 يرفع كتفيو لؤلعمى نحو أذنيو ثـ يرخييما مرة أخرى. .5
 يتنفس ببطء و بعمؽ بحيث يمؤل رئتيو باليواء ثـ يخرج النفس ببطء. .6
 يشد أصابع قدميو نحو الجسـ ثـ يرخييما. .7
 يغمؽ يديو بقوة ويدفعيا لؤلماـ ثـ ُيرخييما. .8

 
 
 
 

 

                                                 
1

 ٠ّىٓ اعزخذاَ ِٛع١مٝ ٘بدئخ خالي رٕف١ز االعزشخبء، وّب ٠ّىٓ رخ١ً ِشب٘ذ ِش٠ؾخ ٔؾٛ )ِٕظش اٌجؾش، اٌطج١ؼخ (. 
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 األنشطة السموكية األسبوعي )يعطى نسخة لمحاالت(( جدول 10ممحق )
 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

 ما ىي األنشطة السموكية:
ىي عبارة عف مجموعة مف النشاطات والتماريف التي تساعدنا في تحسيف الحالة المزاجية بحسب الدراسات  

النفسية، كما تساعدنا في إدارة الضغوط والصعوبات التي نمر بيا، حيث أف الدراسات توضح بأنو كمما مارسنا 
تؾ أعتقد أنيا مف أىـ التدخبلت أنشطة سموكية ايجابية أنعكس ذلؾ عمى مزاج أفضؿ والعكس صحيح، وبحال

 المجدية بالفترة الحالية، وىي ثبلث أنواع:
/ وىي أنشطة بسيطة جيد مثاؿ/ المشي، والسبب لممارستيا: أف ىناؾ عبلقة واضحة األنشطة الرياضية .1

 بيف حركة الجسـ والمزاج، فكمما تحرؾ جسمنا كاف مزاجنا أفضؿ والعكس صحيح.
/ وىي أنشطة ليا عبلقة بالتواصؿ مع األصدقاء واألحباء والعبلقة معيـ، والسبب األنشطة االجتماعية .2

 ناس نحبيـ ونرتاح ليـ.ألممارستيا/ أننا كبشر نشعر بشكؿ أفضؿ عندما نكوف في جو اجتماعي مع 
وىي نشاطات تيدؼ لمتنزه والمتعة والخروج ألماكف مريحة، والسبب لممارستيا/ أننا األنشطة الترفييية/  .3

 فطرية لدينا. ةنرتاح عندما نأخذ راحة مف أعباء الحياة اليومية ونجدد نشاطنا مرة أخرى، وىذه رغب
 

، أما النشاط كل يومفيما جدول بو ثالث أنواع من األنشطة ألسبوع كامل، فالنشاط الرياضي سنقوم بو 
درجة لإلنجاز والمزاج عمى  ، وأمام كل نشاط سنضعمرة واحد خالل األسبوعاالجتماعي والترفييي سنقوم بو 
 10                             5                             0 شريط يمتد من صفر إلى عشرة.

 

 النتائج ؟ما ىو النشاط بالضبط نوع النشاط

 النشاط الرياضي

 ).....(درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج  ............................................... .1
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .2
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .3
 ).....(، درجة المزاج ).....(درجة اإلنجاز  ............................................... .4
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .5
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .6
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .7

 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( .................................................... النشاط االجتماعي
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( .................................................... النشاط الترفييي
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 كيفية التعامل مع المشاعر الصعبة( 11ممحق )
 وجمل الدعم والمساندة

 

عندما تسترسؿ الحالة بالحديث عف حياتيا، او ظروفيا الخاصة والتحديات أو الصعوبات التي تواجييا، ينتابيا 
 مف المشاعر السمبية والصعبة، ومف الضروري تعامؿ األخصائي/ة مع ىذه المشاعر.العديد 

 

 لمتعامل مع المشاعر: NURSطريقة 
 يمكف لؤلخصائي التعامؿ مع المشاعر باستخداـ المراحؿ التالية بالترتيب.

 كيفية التنفيذ لمطريقة الكممة/المرحمة الحرف
N Name 1.  اسم الشعور الذي تمر بواالسم/ وىنا تتفق مع الحالة عمى 

 )مثاؿ: ىؿ يمكف أف نسمي ما تمر بو اآلف قمؽ مف المستقبؿ.... نعـ... إذف ىو قمؽ(
U Understanding 2. .الفيم/ وىنا تبدي تفيمك لمشعور الذي تمر بو الحالة 

 )مثاؿ: فيمت ما تشعر بو حقًا... انا متفيـ ليذه المشاعر الصعبة فعبًل(.

R Respect 
 وىنا تبدي احترامك ليذا الشعور ميما كان دون استخفاف. االحترام/ .3

 )مثاؿ: أنا حقًا احتـر ىذه المشاعر التي تمر بيا اآلف(.

S Support 
 الدعم/ وىنا تبدي الدعم والمساندة لمحالة خاصة فيما تشعر اآلن. .4

س الموقؼ ع أف شخص يمر بنف)مثاؿ: معؾ حؽ فعبًل ىذا شعور صعب لمغاية، وأتوق
 الظروؼ ىذه اف يشعر بما تشعريف اآلف(.أو 

 

 :1أمثمة لبعض المشاعر والمواقف وكيفية التعامل معيا
  :كثيرات تعرضف لمثؿ ىذه المشكبلت ونجحف في الخرج منيا، ال يوجد مشكمة إال وليا حؿ.انعدام األمل 
  :أخرى.ركز عمى نقاط القوة لدييا، وكيؼ أنيا تمكنت مف النجاح في مشكبلت اليأس 
  :لنرى أييا المناسب والممكف.فقدان السيطرة ،  لديؾ عدة اختيارات اليـو
  :اشرح ليا أف استعادة األحداث الصادمة أمر طبيعي وسيزوؿ مع الوقت.ذكريات صادمة 
  :احتـر رأيؾ وأصدقؾ، وتأكدي أني موجود ىنا لمساعدتؾ إذا أردت الحديث أكثر عف ىذا األمر فيما بعد.اإلنكار 
  :ىذا ليس ذنبؾ، ال يمكف ألحد أف يمومؾ عمى ما حدث.الشعور بالذنب ولوم الذات 
  :ما حدث ال ينقص مف قيمتؾ وكرامتؾ.العار 
  :نفسؾ أكثر. يأنت في أماف، لنرى كيؼ يمكف أف تحمالمخاوف غير المبررة 
  :في الوقت المناسب.ىذا رد فعؿ طبيعي لؤلحداث الصعبة، ستعود مشاعرؾ إلى طبيعتيا تبمد المشاعر 
  :تعافى.توضح ليا أف ىذا متوقع نتيجة األحداث وأنيا ستعود لمتوازف عندما تقمب المشاعر 
  :وافؽ معيا عمى أف ىذا الغضب مبرر وىو رد فعؿ لما تعرضت لو.الغضب تجاه المعتدي 
  :(9ص منو )ممحؽ رقـوضح اف القمؽ شعور طبيعي في مواجية الخطر وعمميا طريقة االسترخاء لمتخمالقمق. 
  :نحف ىنا لمساعدتؾ.العجر 

                                                 
1

ؼٕف اٌّجٕٟ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ، رذس٠ت ِمذِٟ اٌخذِبد )اٌغضء اٌضبٟٔ/ اٌٛؽذاد إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ(، عّؼ١خ د١ًٌ اٌزذس٠ت ػٍٝ سػب٠خ إٌبع١بد ِٓ اٌ 

 (.2016ػب٠شخ ٌؾّب٠خ اٌّشأح ٚاٌطفً )
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 بعض جمل الدعم والمساندة لحاالت العنف المبني عمى النوع االجتماعي:

 .ىذا ليس ذنبؾ... ال أحد ستطيع لومؾ عمى ما حدث 
 .مف المقبوؿ والمفيد أف نتحدث عما نشعر بو 
 ا تعرضت لو.مىذا ليس مبرر ل 
 شخص مقرب منو. ال احد يستحؽ أف يتعرض لمعنؼ مف 
 .أنت لست وحدؾ... فمؤلسؼ كثير مف النساء يتعرضف لمعنؼ 
 .أنت وحياتؾ ميمة وميـ أف تبقي بخير 
 .مف حقؾ الشعور باألماف في بيتؾ 
 .ييمني أف اطمئف عمى صحتؾ 
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 زيارة منزلية منيجية تنفيذ( 12ممحق )
 العنف المبني عمى النوع االجتماعيكأحد التدخالت النفسية المقدمة لحاالت 

 

ليػا األخصػائي/ة السػتكماؿ التػدخبلت النفسػية والػدعـ  د أىـ التدخبلت التي قد يمجأ/تمجأتعتبر الزيارة المنزلية أح
النفسػػي االجتمػػاعي  مػػع حػػاالت العنػػؼ المبنػػي عمػػى النػػوع االجتمػػاعي، وتختمػػؼ األىػػداؼ الرئيسػػة لتنفيػػذ الزيػػارة 

 المنزلية بحسب طبيعة الحالة واحتياجاتيا، حيث قد تكوف أىداؼ الزيارة كالتالي:
 .الستكماؿ جمع المعمومات، والتقييـ 
 .عمؿ تثقيؼ نفسي لمزوج او ألفراد األسرة 
 .تنفيذ تدخؿ نفسي محدد لممساعدة في حؿ مشكمة معينة 

 
 التخطيط لتنفيذ زيارة منزلية:

 زيارة منزلية، حيث ىناؾ مجموعة التدابير كالتالي: والتحضير لتنفيذ  عمى األخصائي/ة البدء بالتخطيط
 رة وحاجة فعبل لذلؾ؟تحديد االحتياج لتنفيذ الزيارة، ىؿ ىناؾ ضرو  .1
 عمى الموافقة المستنيرة. ؿمناقشة الحالة في ضرورة تنفيذىا، والحصو  .2
 تحديد الموعد والوقت المناسبيف لتنفيذىا مع الحالة. .3
 مناقشة الحالة بتفاصيؿ نحو: .4

 .مكاف المنزؿ 
  .مف سيكوف بالبيت 
  .ىؿ سيكوف ىناؾ ترحيب بالزيارة 
  .ما التوقعات لممقاومة والرفض وكيؼ يمكف التعامؿ 
  .وسيمة لمتواصؿ ويفضؿ أكثر مف وسيمة 

 يمة اتصاؿ قبؿ بيـو مف تنفيذ المقاء، ومرة أخرى في يـو التنفيذ قبؿ الخروج.سالتنسيؽ مف خبلؿ و  .5
 سيتـ مناقشتيا خبلؿ الزيارة. يوضع أجندة بكؿ التفاصيؿ الت .6
 الزيارة مف خبلؿ: التأكد مف سير الجمسة خبلؿ .7

 .التأكد مف سبلمة، ومناسبة المكاف المجرى فيو الزيارة 
 .التأكد مف سبلسة النقاش ودينامية التفاعؿ دوف وجود أي تيديد عمى األخصائي/ة أو الحالة 
 .دوف المبلحظات اليامة أوؿ بأوؿ 
 شكؿ عنيؼ.يمكنؾ التوقؼ عف اكماؿ المقاء إذا شعرت بالتيديد، أو انحراؼ مجرى الحوار ب 

 التواصؿ مع االستشارية عبر الياتؼ حاؿ حدوث طارئ يستدعي استشارة سريعة. .8
 ة عمى أي أمور تحتاج المساعدة.ياالستشار  عكتابة تقرير زيارة واطبل .9
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 كيفية تنفيذ الزيارة المنزلية:

 تفاصيل المحتوى وكيفية التنفيذ العنصر

 المنزؿ بتحديد غرفة الجموس/ مكاف إجراء المقابمة.أخد األذف بالدخوؿ، والمساح لرب   البدء
 ؤسسة.وأخصائية، مع وجود شارة الم تكوف الزيارة مشتركة بيف أخصائي مبلحظة/ يفضؿ أف

 التعارف

 .تعريؼ األخصائي/ة بنفسة، وبالدور الذي يقوـ بو في المؤسسة 
ومساندة النساء المواتي تعرضف  )مثاؿ: أنا.......، وأعمؿ في مركز شؤوف المرأة أخصائية نفسية لدعـ

 .لحوادث عنؼ أي كف نوعيا(
 .التعرؼ الشخص المزار، أو الحضور أف كانوا أكثر مف شخص 
 نتعرؼ/ أتعرؼ عمى حضرتكـ(.... تشرفت بمعرفتكـ.ف أىؿ مف الممكف مثاؿ: )

 وضح/ي لمحالة ىدؼ الزيارة المنزلة.  ىدف الزيارة
 )الحالة( الستكماؿ جمع المعمومات/ أو لمحديث معؾ حوؿ موضوع...(أنا ىنا اليـو بعد التنسيؽ مع )

 السرية
 .تأكد مبدأ السرية، وكيؼ سيتـ إدارة المعمومات التي تطرحيا بالمقاء 
ىنا بالمقاء ىي معمومات سرية وال يمكف  نقوؿقبؿ أف نبدأ بالحديث بحب أبمغؾ أف جميع ما مثاؿ: )

 .وافقتؾ(ممعرفتيا مف قبؿ شخص آخر دوف 

 موضوع الزيارة

 .يبدأ/ تبدأ األخصائي/ة بتناوؿ الموضوع الخاص بالزيارة، بطريقة نقاش وحوار 
 سيناريو زيارة بيدف التثقيف:

)مثاؿ: كما أوضحت أنا ىنا اليـو لمحديث عف موضوع العنؼ داخؿ األسرة وتأثيراتو عمى جميع أفرد 
 األسرة، ىؿ يمكننا مناقشة ذلؾ؟

تعمـ اننا جميعًا نسعى ألف نعيش حياة سوية بعيدًا عف الضغوط كما أف الضغوط جيد... كما 
 والخبلفات داخؿ األسرة تؤثر عمى جميع أفرادىا وبالطبع تؤثر عميؾ أيضا...
 دعني أخبرؾ ما يترتب عمى الخبلفات األسرية.... الحيث عف آثار العنؼ.

عمى رغـ ما ذكر إال أنني أطمئنؾ أننا نعيش جميعًا في أسر تحدث بيا خبلفات ربما بشكؿ يومي، 
وربما يكوف ذلؾ طبيعيًا بحدود معينة والتي مف أىميا أف ال نسبب األذى ألي مف أفراد األسرة. ومفيـو 

 أنواع األذى والعنؼ.أذكر ىنا األذى متعدد وقد يشمؿ...... 
يثي معؾ اليـو ىو كيؼ نبتعد ع األساليب العنيفة ونستبدليا بالحوار والنقاش حتى الجزء األخير مف حد

 وأف اختمفنا في الرأي.... تناوؿ أساليب الحوار االيجابي والتعبير عف الغضب دوف ايذاء.
 بالنياية عرؼ الشخص المزار بأماكف الدعـ األخرى التي يستطيع المجوء إلييا عند الحاجة.

 

 :استكمال جمع المعموماتسيناريو زيارة بيدف 
الستكماؿ جمع المعمومات عف )الحالة( وذلؾ بيدؼ استكماؿ تقديـ مثاؿ: كما أوضحت أنا ىنا اليـو 
 ، ىؿ يمكننا ذلؾ؟المساعدة والدعـ النفسي االجتماعي

 سأتناوؿ األحداث التي مررتـ بيا منذ بداية الزواج... ىؿ لؾ اف تحدثني عف ىذه الفترة؟ جيد...
 ىؿ مف خبلفات تمت؟ 

 كيؼ تعاممت مع ىذه الخبلفات؟
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 ما األساليب الت كانت أكثر نجاعة؟
 متى كانت األمور أكثر سوًء؟
 متى كانت األمور أفضؿ؟

 جمعيا...........وأي أسئمة اخرى يود األخصائي/ة استكماؿ 

 مخمص الجمسة

 .قدـ ممخص ألىـ ما دار خبلؿ الجمسة، مع استخداـ كممات بسيطة أف أمكف 
  أشكر المزار عمى التعاوف، وطريقتو بالطرح، وقدـ الدعـ بأنؾ تتفيـ ىذه الظروؼ

 والتحديات، وقـ بتطبيع ىذه التجربة.
  المعمومات التي طرحتيا ذكر بالسرية: مثبًل: وأحب أف أذكرؾ برغـ أىمية وخصوصية

 اليـو إال أنيا في سرية تامة ولف يطمع عمييا أحد دوف عممؾ.

 اإلنياء
 .أساؿ أذا ىناؾ تساؤالت لديؾ تود طرحيا، أو مخاوؼ معينة 
 .أشكرؾ عمى التعاوف بالجمسة، وعمى سعة صدره 
 .تحديد موعد )اليوـ/ التاريخ/ الوقت( لمزيارة القادمة إذا لـز األمر 
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 تنفيذ  زيارة منزلية ( نموذج13ممحق )
 

 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................
 

 :اليدف من الزيارة المنزلية 
 استكماؿ جمع المعمومات.

 التثقيؼ النفسي.
 إجراء تدخؿ نفسي محدد.

 آخر: حدد:...........................................ىدؼ 
 

 :األشخاص الذي تم لقاءىم في الزيار المنزلية 
o ......................................................................../الحالة 
o ..........................وصفتو بالنسبة لمحالة ............................... 
o ..........................وصفتو بالنسبة لمحالة ............................... 
o ..........................وصفتو بالنسبة لمحالة ............................... 

 
 العناصر التي سيتم مناقشتيا اليوم: أجندة الزيارة / 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 

 
 :النتائج/ والتغذية الراجعة 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
  

 التوصيات والمقترحات: 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 اسـ االخصائي/ والتوقيع:......................
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 1( االسعافات النفسية األولية14ممحق )
 

 
 ما ىي اإلسعافات األولية النفسية؟

 :والتي تشمؿخطيرة  وضغوط إنسانية وعممية داعمة ألشخاص تعرضوا مؤخرا لمجيدات استجابةىي 

 .تقديـ الرعاية والمساندة دوف تطفؿ -
 .والمخاوؼ االحتياجاتتقدير  -
 .)مثؿ الغذاء والماء( األساسية احتياجاتيـعمى تمبية  الحاالتمساعدة  -
 .مف دوف الضغط عمييـ لمتكمـ الحاالتاإلصغاء الى  -
 .ومساعدتيـ عمى الشعور باليدوء لمحاالتتوفير الراحة  -
 جة.اإلضافي عند الحافي الوصوؿ الى المعمومات والخدمات والدعـ  الحاالتمساعدة  -
 .مف التعرض لمزيد مف األذى الحاالتحماية  -

 
 :مبادئ عمل اإلسعافات األولية النفسية

  ويقصد بيا استعداد األخصائي/ة وتحضيره قبؿ البدء بقديـ المساعدة، وفييا: الخطوة األولى: أستعد/
 .التعرؼ بشكؿ جيد عف الحدث أو الضغط الذي حدث 
  لمحالة بالوقت الحالي.التعرؼ عمى ماىية الخدمات المتوفر 
 .التعرؼ ىؿ ىناؾ مخاوؼ أو تيديدات قد تعرض الحالة لؤلذى 

 
 ىنا يتأكد األخصائي/ة  مف مجموعة أمور قبؿ البدء التواصؿ مع الحالة نحو:  الخطوة الثانية: أنظر وتفحص/

 .عناصر السبلمة واألماف المتوفرة لمحالة بالوقت الراىف 
 ات طارئة.والتأكد مف حاجة الحالة لخدم 
  .يتفحص أف كانت ىناؾ ردود أفعاؿ خطيرة عمى الحالة 

 
 / وىنا عممية االستماع الجيد لمحالة لرواية ما حدث بشكؿ طارئ لدييا، ويشمؿ:الخطوة الثالثة: استمع وأصغى

 .التواصؿ مع الحالة بشكؿ جيد لتقديـ الدعـ والمساندة النفسية 
 الحالية ومخاوفيا. اسؤاؿ الحالة عمى احتياجاتي 
 .مساعدة الحالة عمى الشعور باليدوء، والشعور بالتوازف مرة أخرى 

 
وىنا نساعد الحالة لموصوؿ عمى خدمات دعـ إضافية بربطيا مع مركز وجيات أخرى  الخطوة الرابعة/ أربط/

 مف خبلؿ:
                                                 

1
 .( 2012ِٕظّخ اٌصؾخ اٌؼب١ٌّخ )  •(، د١ًٌ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّذاْ) االعؼبفبد إٌفغ١خ اال١ٌٚخ 
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 .مساعدة الحالة عمى تمبية احتياجاتيا األساسية مف خبلؿ الخدمات المتوفرة 
 ساعدة الحالة بالتخطيط لكيفية التعامؿ مع الصعوبات والمشكبلت التي تواجييا حاليًا.م 
 .تزويد الحالة بالمعمومات الكافية عف مصادر الدعـ األخرى وأماكنيا وكيفية الوصوؿ ليا 
 .مساعدة الحالة في التواصؿ االجتماعي مع األحباء والمقربيف لتقديـ عوف ودعـ اجتماعي ليا 

 
 :التأقمم اإليجابية ياتاستراتيج
 حس السيطرة:  الستعادةآليات التأقمـ الطبيعية  استخداـعمى  الحاالتساعدوا 

 .الحصوؿ عمى قسط وافر مف الراحة –
 .تناوؿ الطعاـ وشرب الماء بانتظاـ قدر اإلمكاف –
 .التحدث مع أفراد األسرة واألصدقاء وقضاء بعض الوقت معيـ –
 .بيـمناقشة المشكبلت مع أشخص يثقوف  –
 .: ممارسة أنشطة مثؿ المشي أو الغناء أو الصبلة أو المعب مع األطفاؿاالسترخاء –
 .ممارسة بعض التماريف البدنية –
 .النيكوتيف تفادي الكافييف أو –
 .بالنظافة الشخصية االىتماـ –
 .إيجاد طرؽ آمنة لمساعدة اآلخريف –

 

 :االسعافات النفسية األولية مساعدةإنياء 
 الشخص واحتياجات احتياجاتكـقدرتؾ عمى الحكـ لتحديد  استخدـ. 
 ذا أمكف  تركوأنؾ ست لحالة شرحا  عند الضرورة. عمى شخص آخر يمكنو تقديـ المساعدة عرفياوا 
  والتوقعات مف الخدمة االتصاؿعمى توفير تفاصيؿ  تـ ربط الحالة بخدمات إضافية فأحرصإذا. 
 أمنيات طيبة الي ىبطريقة حسنة وتمن ودعيا، مع الحالة وميما كانت تجربتؾ. 
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 ( نماذج مساعدة لبرنامج التدخل الجماعي )تسمم لمحاالت(15ممحق )
 

 
 التاريخ:......................... مدير الحالة:..................... رمز الناجي/ة:....................

 
 

 الجمسة الثانية:
 

 :)في بداية الجمسة(درجة المزاج اآلن أواًل: 
     0                                            5                                               10
  

 ثانيًا: تقييم الوظائف:
 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً  الفقرة #
 0 1 2 3 4 .نظافة(/ الالمبس /االىتماـ والعناية بالذات )المظير  .16
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالصحة الجسدية ومتابعة ذلؾ عند الضرورة.  .17
 0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى غذاء جيد، ووجود شيية جيدة.  .18
19.  .  0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى نـو جيد، والشعور بالراحة بعد النـو
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبلقات االجتماعية مع المقربيف.  .20
 0 1 2 3 4 لؤلصدقاء.الرغبة في عمؿ زيارات اجتماعية   .21
 0 1 2 3 4 التفاعؿ مع الزوار في المنزؿ.  .22
 0 1 2 3 4 الرغبة في التنزه والخروج لتحسيف المزاج.  .23
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبادة وتأدية الفرائض.  .24
 0 1 2 3 4 القدرة عمى القياـ بالمياـ المنزلية.  .25
 0 1 2 3 4 القدرة عمى متابعة األبناء واالىتماـ بيـ.  .26
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالزوج وبالعبلقة الحميمية معو.  .27
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة اليوايات المفضمة.  .28
 0 1 2 3 4 الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية  .29
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة بعض الشعائر الدينية ألشعر بالراحة  .30

      مجموع الدرجات
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 مقياس الرفاه النفسي:ثالثًا: 

أكثر  دائماً  في األسبوعين الماضيين #
 األحيان

أكثر بقميل من 
 نصف الوقت

أقل بقميل من 
 نصف الوقت

قميل من 
 بتاتا )أبدًا( الوقت )نادرًا(

 0 1 2 3 4 5 كنت سعيد وبمزاج جيد.  .27
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر باليدوء واالسترخاء.  .28
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر بالحيوية والنشاط.  .29
 0 1 2 3 4 5 كنت استيقظ نشيطًا ومرتاحًا.  .30
 0 1 2 3 4 5 كانت أيامي مميئة بأشياء محببة لنفسي  .31

       مجموع الدرجات
------------------------------------------------------------- 

 :الثالثةالجمسة 
 :درجة المزاج اآلن )في بداية الجمسة(أواًل: 
     0                                            5                                               10 

---------------------------------------------------------------- 
 :الرابعةالجمسة 

 أواًل: تقييم الوظائف:
 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً  الفقرة #
 0 1 2 3 4 .نظافة(/ الالمبس /والعناية بالذات )المظير االىتماـ  .31
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالصحة الجسدية ومتابعة ذلؾ عند الضرورة.  .32
 0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى غذاء جيد، ووجود شيية جيدة.  .33
34.  .  0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى نـو جيد، والشعور بالراحة بعد النـو
 0 1 2 3 4 مع المقربيف.االىتماـ بالعبلقات االجتماعية   .35
 0 1 2 3 4 الرغبة في عمؿ زيارات اجتماعية لؤلصدقاء.  .36
 0 1 2 3 4 التفاعؿ مع الزوار في المنزؿ.  .37
 0 1 2 3 4 الرغبة في التنزه والخروج لتحسيف المزاج.  .38
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبادة وتأدية الفرائض.  .39
 0 1 2 3 4 القدرة عمى القياـ بالمياـ المنزلية.  .40
 0 1 2 3 4 القدرة عمى متابعة األبناء واالىتماـ بيـ.  .41
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالزوج وبالعبلقة الحميمية معو.  .42
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة اليوايات المفضمة.  .43
 0 1 2 3 4 الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية  .44
 0 1 2 3 4 ألشعر بالراحةاالىتماـ بممارسة بعض الشعائر الدينية   .45

      مجموع الدرجات
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 ثانيًا: مقياس الرفاه النفسي:

أكثر  دائماً  في األسبوعين الماضيين #
 األحيان

أكثر بقميل من 
 نصف الوقت

أقل بقميل من 
 نصف الوقت

قميل من 
 بتاتا )أبدًا( الوقت )نادرًا(

 0 1 2 3 4 5 كنت سعيد وبمزاج جيد.  .32
 0 1 2 3 4 5 واالسترخاء. كنت أشعر باليدوء  .33
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر بالحيوية والنشاط.  .34
 0 1 2 3 4 5 كنت استيقظ نشيطًا ومرتاحًا.  .35
 0 1 2 3 4 5 كانت أيامي مميئة بأشياء محببة لنفسي  .36

       مجموع الدرجات
 

 ثالثًا: جدول األنشطة السموكية:
 النتائج ؟ما ىو النشاط بالضبط نوع النشاط

 النشاط الرياضي

 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .8
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .9
 اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....(درجة  ............................................... .10
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .11
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .12
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .13
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( ............................................... .14

 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( .................................................... النشاط االجتماعي
 درجة اإلنجاز ).....(، درجة المزاج ).....( .................................................... النشاط الترفييي

 
 :السادسةالجمسة 
 :درجة المزاج اآلن )في بداية الجمسة(أواًل: 
     0                                            5                                               10 
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 :السابعةالجمسة 
 :درجة المزاج اآلن )في بداية الجمسة(أواًل: 
     0                                            5                                               10 

 

 ثانيًا: تقييم الوظائف:
 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً  الفقرة #
 0 1 2 3 4 .نظافة(/ الالمبس /االىتماـ والعناية بالذات )المظير  .46
 0 1 2 3 4 ومتابعة ذلؾ عند الضرورة.االىتماـ بالصحة الجسدية   .47
 0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى غذاء جيد، ووجود شيية جيدة.  .48
49.  .  0 1 2 3 4 الحصوؿ عمى نـو جيد، والشعور بالراحة بعد النـو
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبلقات االجتماعية مع المقربيف.  .50
 0 1 2 3 4 الرغبة في عمؿ زيارات اجتماعية لؤلصدقاء.  .51
 0 1 2 3 4 التفاعؿ مع الزوار في المنزؿ.  .52
 0 1 2 3 4 الرغبة في التنزه والخروج لتحسيف المزاج.  .53
 0 1 2 3 4 االىتماـ بالعبادة وتأدية الفرائض.  .54
 0 1 2 3 4 القدرة عمى القياـ بالمياـ المنزلية.  .55
 0 1 2 3 4 القدرة عمى متابعة األبناء واالىتماـ بيـ.  .56
 0 1 2 3 4 وبالعبلقة الحميمية معو.االىتماـ بالزوج   .57
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة اليوايات المفضمة.  .58
 0 1 2 3 4 الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية  .59
 0 1 2 3 4 االىتماـ بممارسة بعض الشعائر الدينية ألشعر بالراحة  .60

      مجموع الدرجات
 

 ثالثًا: مقياس الرفاه النفسي:

أكثر  دائماً  األسبوعين الماضيينفي  #
 األحيان

أكثر بقميل من 
 نصف الوقت

أقل بقميل من 
 نصف الوقت

قميل من 
 الوقت )نادرًا(

 بتاتا )أبدًا(

 0 1 2 3 4 5 كنت سعيد وبمزاج جيد.  .37
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر باليدوء واالسترخاء.  .38
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر بالحيوية والنشاط.  .39
 0 1 2 3 4 5 نشيطًا ومرتاحًا.كنت استيقظ   .40
 0 1 2 3 4 5 كانت أيامي مميئة بأشياء محببة لنفسي  .41

       مجموع الدرجات
 



  ((النوع االجتماعي ))دليل الدعم النفسي االجتماعي لحاالت العنف المبني عمى

 99 

 

 1( أسموب حل المشكالت16ممحق )
 

 مقدمة:
يقـو األخصائي/ة بتوضيح بعض المعمومات حوؿ المشكبلت بشكؿ عاـ، وأسموب حؿ المشكبلت ألحد 

 بتوضيح أف:األساليب لمتعامؿ معيا، فيقـو 
 .المشكبلت موجودة بشكؿ يومي، وقد تخمؽ اإلجياد والشعور بالضيؽ والقمؽ وأحيانا االكتئاب واالنتحار 
 .المشكبلت الصغيرة إف لـ تحؿ تتحوؿ لمشكمة أكبر تنتج اإلحباط والقمؽ وفقداف األمؿ 
 لشخص باالكتئاب الميارات الضعيفة لحؿ المشكبلت تصيب الشخص باألمراض النفسية، وعندما يصاب ا

 تصبح المشكبلت أكثر صعوبة.
  لكف باألوضاع الصعبة األمر مختمؼ.اإلنساف أف يحؿ كثيرا مف مشكبلتوفي األوضاع العادية يستطيع ، 
  التدريب عمى أسموب حؿ المشكبلت يساعد في السيطرة عمييا ويعطي وقاية مستقبمية مف اإلصابة

 باألمراض النفسية.
 اعد في عبلج بعض االضطرابات نحو القمؽ واالكتئاب و تساعد في الشعور خطوات حؿ المشكبلت تس

 باألمؿ وتحسف المزاج.
 

 :تعريف العالج بحل المشكالت
 يمكف الذي النفسية الحقائؽ عمى مبنية طريقة عف عبارة توضيح ألخصائي/ة بأف أسموب حؿ المشكبلت ىو

والمتوسطة، ويتميز بأنو أسموب تعميمي يمكف لمشخص أف عبلج وحؿ بعض المشكبلت البسيطة  في استخداميا
 يتعممو ويمارسو مف تمقاء نفسو دوف الحاجة لتدخؿ متخصص.

 

 السبع:خطوات حل المشكالت 
 تحديد المشكبلت.الخطوة الثانية:                                 التوجو لممشكمة.الخطوة األولى: 
 توليد الحموؿ المقترحة.الخطوة الرابعة:                 المشكمة وتعريفيا.تحديد واختيار الخطوة الثالثة: 
 وضع خطة لتنفيذ الحؿ.الخطوة السادسة:          مقارنة الحموؿ وتقييميا واختيار الحؿ. الخطوة الخامسة:
 تقييـ الحؿ والخطة.الخطوة السابعة: 

 
 اخلطوة األوىل: انتوجه نهمشكهة.

ما نفكر ونعتقد عف المشاكؿ بصفة عامة، وأيضا ما نعتقد  بتوضيح ماىية التوجو بانو حيث يقوـ األخصائي/ي
 عف قدراتنا عمى حؿ المشكبلت.

                                                 
1

 شىالد ٘ٛ أعٍٛة ػٍّٟ ِٕظُ ٠ٚؼزجش ػالط رؼ١ٍّٟ ٠زٕبعت ِغ اٌؾبالد اٌّزؼٍّخ ٚراد اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌغ١ذح.٠شعٝ ِالؽظخ أْ أعٍٛة ؽً اٌّ 
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ىو الذي يجعمنا إما أف نواجو المشاكؿ ونحاوؿ حميا، أو أف نتجنبيا أو نتجاىؿ  أف التوجو ذلك:معرفة وأىمية 
 ، وأف ىناؾ نوعيف مف التوجو:وجودىا

 لممشاكل ) نميل لمنمط العقالني المنظم ( ليا عدة أفكار: التوجو االيجابي
 .أف المشاكؿ شائعة وىي جزء طبيعي مف الحياة 
 .أننا ننظر ليا كتحديات وفرص لمتغيير 
 .أف لكؿ مشكمة حؿ 
 .أننا نقدر عمى حميا 
 .أف حؿ المشاكؿ تتطمب الوقت والجيد والمثابرة، وىذا ال يمنعنا مف مواجيتيا ومحاولة حميا 
 

نكار المشكمة أو االندفاع ( ليا عدة أفكار:  التوجو السمبي لممشاكل ) نميل لمتجنب وا 
 .نميؿ لمشعور بالتيديد والقمؽ 
 .نمـو نفسنا لحدوث المشكمة، وأنيا حدثت نتيجة نقص لدينا 
 .نميؿ لمشؾ في إمكانية حميا 
 .ال نشعر بثقة كافية في قدراتنا عمى حميا 
 .نشعر بالضغط والعجز 
  أحدًا يحميا أو أنيا تحؿ نفسيا.نتمنى 
 

* أف نمط التوجو لممشكمة ليس نمط مف شخصيتنا ولكنو اعتقادات يمكف تغييرىا وىذا ما سنفعمو سويا خبلؿ 
وسؤاؿ الحالة عدـ كيؼ  –، حيث يقوـ األخصائي/ة بقياس درجة التوجو مرتيف )مرة اآلف اـ ىذا األسموباستخد

ىي أفضؿ درجة توجو  10، حيث تمثؿ درجة 10شريط يمتد مف صفر إلى كاف التوجو بالماضي(، وذلؾ عمى 
 ايجابي، ودرجة صفر ىي أدنى درجة توجو سمبي.

 
 ؟1التوجو نحو المشاكل اآلن

0                                   5                                 10 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
 في التوجو نحو المشاكل في الماضي؟أفضل درجة 

0                                   5                                 10 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 ...................................................................................متى؟ 
                                                 

1
 عخ ثبٌّغزمجً.ػٕذِب رؼط١ه اٌؾبٌخ  دسعخ رٛعٗ ِزذ١ٔخ ا٢ْ، ػ١ٍه دػّٙب ثأٔه رمذس ٚرؼشف رأص١ش اٌصؼٛثبد اٌؾب١ٌخ ػ١ٍٙب، ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رزؾغٓ اٌذس 
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 -حتديد ادلشكهة:اخلطوة انثانية: 

 
 جزء األول: مؤشرات وجود المشاكل:ال

، لكف قد يكوف ينتابنا شعور ما وال نعرؼ ما سببو حيث يوضح األخصائي/ة بأنو عندما يكوف لدينا مشكمة 
ىناؾ عبلمات تدؿ عمى وجود مشكمة نحو أفكارنا الصعبة وشعورنا السيء أو سموكنا العنيؼ والعصبية الدائمة 

 ما، ثـ أساؿ الحالة عف العبلمات التي تظير عمييا حاليا حسب الجدوؿ: عمى وجود مشكمة نايدل وىذا كمو
 / العالمات:قائمة األعراض

 أعراض جسمية )فسيولوجية( سموك مشاعر أفكار
    
    
    
    

 
 زء الثاني: تتبع مؤشرات المشاكل:الج

يقوـ األخصائي/ة بالطمب مف الحالة التفكير في الوقت الذي سبؽ ىذه المشاعر واألفكار والسموكيات )التي 
بالجدوؿ األعمى(، وعندما ترجع بالتفكير لموقت السابؽ مثبل قبؿ أسبوع أو اسبوعيف سيتـ تحديد الظروؼ التي 

المشكبلت التي نريد التعرؼ عمييا، جعمت الحالة تصؿ إلى وجود ىذه العبلمات، وىذه الظروؼ ىي فعبل 
 ويمكف تصنيفيا ألحد المشكبلت التالية بالجدوؿ أو أكثر:

 
 قائمة المشاكل الحياتية

 روحية )ثقافية, دينية( دراسية –مينية  عالئقية –اجتماعية  رعاية الذات
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 -اخلطوة انثانثة: اختياز وحتديد وتعسيف ادلشكهة:

 الجزء األول: اختيار المشكمة:
سنبدأ ببعض يساعد األخصائي/ة الحالة في اختيار مشكمة مف المشكبلت بالجدوؿ السابؽ، حيث يوقؿ 

التعميمات حوؿ كيفية اختيار المشكمة، فيفضؿ البدء بمشكمة سيمة ألنو يعني أنؾ ستتعمميف العممية بسيولة 
عممية، والبدء بالمشكمة الممحة أف وجدت، وبشكؿ عاـ ينصح البدء وستشعريف باإلنجاز والنجاح، والبدء بمشكمة 

 بمشكمة يمكف حميا وذات معنى وتكوف مناسبة، بالنظر لمقائمة ىؿ تعمميف أيف تريديف البدء؟ 
 

 المشكمة المختارة لمحل:
........................................................................................................... 

 
 الجزء الثاني: تعريف المشكمة:

بعد اختيار المشكمة نريد تعريفيا بوضوح أكثر، ولعمؿ ذلؾ نبدأ بجمع كؿ الوقائع عف ثـ يقوؿ األخصائي 
وما ىي الطريقة المعتادة بعض األسئمة التي تساعدؾ في ذلؾ، نحو: مف  وماذا وأيف ومتى...  وىناالمشكمة، و 
 نجحت.لمحؿ وىؿ 

 
 تقييم و تعريف المشكمة

.........................................................................  من المقصود بالمشكمة؟
......................................................................... 

 .........................................................................  متى تحدث؟

 .........................................................................  أين تحدث؟

......................................................................... ماذا تتضمن؟
 ......................................................................... 

 كيف تولدت المشكمة؟
 .........................................................................
 .........................................................................
 ......................................................................... 
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ما ىي طريقة تعامل المريض مع 
 المشكمة حتى اآلن؟

 .........................................................................
 .........................................................................
 ......................................................................... 

 .........................................................................  مريض حتى اآلن؟نتيجة تعامل ال

 صياغة المشكمة:
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

 

 
 اخلطوة انسابعة: تونيد احلهول:

وصمنا لمخطوة الرابعة وىي توليد الحموؿ لحؿ المشكمة التي اخترناىا، والطريقة التي يقوؿ األخصائي/ة 
الذىني وىي طريقة إليجاد أكبر عدد مف الحموؿ واليدؼ مف الحموؿ الكثيرة: ىو أف  سنستخدميا ىي العصؼ

 ذلؾ يعطينا فرصة أكبر الكتشاؼ الحؿ األمثؿ، بدال مف أف نكتفي بفكرة واحدة أو اثنتيف.
ف وأىـ شروط العصؼ الذىني ىو أف نولد أفكار كثيرة وال نقـو بالحكـ عمييا، فبل ييمنا بيذه المرحمة إذا كا

الحؿ جيد أو ال لكف سنكتب كؿ األفكار وننشط اإلبداع، حتى أف كانت أفكار جامحة، وىناؾ شرط أخر أف 
 ي حؿ المشكمة ولو بصورة جزئية.ىذه األفكار ال يجب أف تكوف مناسبة، فعميؾ اختيار الحموؿ التي تساىـ ف

 :قائمة البدائل المقترحة لمحل
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
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 -اخلطوة اخلامسة: مقازنة احلهول واختاذ انقساز/ احلم:
وصمنا لممرحمة الخامسة وىي القرار وتعمـ نظاـ تقييـ الخيارات الموجودة، ومف ثـ اختيار يقوؿ األخصائي/ة 

الحؿ األمثؿ لحؿ المشكمة، وما نبحث عنو ىو حؿ يمكف تطبيقو، ويمكف الوصوؿ إليو واحتمالية أف يحؿ 
ثناءه ألنو المشكمة أو يساىـ في حميا، وأوؿ شيء أنظري لمحموؿ المكتوبة، وتري إذا كاف ىناؾ ما نستطيع است

 )شطب ومسح الحموؿ التي طرحت لكنيا غير واقعية وال يمكف تطبيقيا(. لف يمكف تطبيقو اآلف
 

عمينا عممية التقييـ، مثبًل: ىناؾ والخطوة التالية نرى إذا كاف ممكف تجميع الحموؿ المتشابية معًا، وذلؾ يسيؿ 
 .اثناف يتعمقاف بأنشطة يومية مع شخص أخر ىؿ تريف أنشطة أخرى يمكف تجميعيا معاً 

 
 .ئد وال أضرارىي ليس بفواو نريد استنتاج الفوائد واألضرار المحتممة مف ىذا الحؿ، وتضميف األشياء المتعادلة 

، وأحيانا بعض أخذ عبلمة + وكؿ مضرة تأخذ عبلمةفائدة ت ىو كتابة كؿ ىذه الخيارات، وكؿ الجزء األخير،
، ) في الواقع أف حضرت أمي لرعاية مكف تأخذ حتى ثبلثة عبلمات + + +الفوائد تكوف أىـ مف غيرىا وم

 الطفؿ فتكوف ىذه فائدة مضاعفة وتأخذ عبلمتيف + + ( 
 

 تقييم البدائل
1 ................................................................................ 

 الدرجة التأثير السمبي الدرجة التأثير اإليجابي
    
    
    
    

 

2 ................................................................................ 
 تأثير جانبي الدرجة التأثير السمبي الدرجة التأثير اإليجابي

     
     
     
     

 

 ...................................................................................:الحل المختار
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 اخلطوة انسادسة: وضع وتنفير خطة انعمم:
السادسة وىي عف وضع وتنفيذ خطة العمؿ، وخطة نحف اآلف عمى استعداد لمبدء في الخطوة يقوؿ األخصائي/ة 

العمؿ ىي الطريقة التي تحوليف فييا الحؿ المختار إلى واقع، مف الميـ وضع خطة عممية فمف الممكف أف 
يكوف ىناؾ بعض العوائؽ غير المتوقعة التي تحتاج إلى تخطيط لمتغمب عمييا، وىي تزودنا بخطوات عممية 

لى خطوات صغيرة، وفي كتاب العمؿ ىناؾ بعض التعميمات التي توجيـ أثناء مفصمة لتطبيؽ الحؿ فتفكيا إ
 .وضع الخطة العممية، ما الذي يمـز عممو، ومتى، وما ىي الموارد البلزمة وىكذا

 خطة العمل:
 توقعات )نتائج, عقبات( بماذا؟ مع من؟ متى؟ ماذا؟

     
     
     
     
     
     
     
 
 ...........................إلى:  ...........................مف الزمني لتنفيذ الخطة:المدى * 
  ..................................................... موعد مراجعة الخطة:* 
 

 اخلطوة انسابعة: تقييم احلهول:
السابعة في حؿ المشكبلت، وىي خطوة نمتقي اليوـ لتقييـ الحؿ، وتقييـ الحؿ ىو الخطوة يقوؿ األخصائي/ة 

ميمة حقًا، ألنيا فرصة لبلعتراؼ بمجيودؾ وانجازؾ في تنفيذ الخطة،  وىي أيضًا فرصة الكتشاؼ العوائؽ 
التي نشأت ولـ نكف نأخذىا في االعتبار، وأيضا أريد أف تعرفي أننا أحيانا نخطط ولكف األمور ال تجري كما 

مشكمة، ومف الجيد أف نفيـ أف ذلؾ ال يعني أبدًا أنؾ فشمت، بؿ ىو جزي نريد، أو حتى ال ننجح في حؿ ال
طبيعي مف حياتنا وأحيانا نضطر الختيار عدة حموؿ قبؿ أف ننجح في حؿ المشكمة، إذف، تقييـ الحؿ يتضمف 

  .فحص أف كنت تقدمت في الخطة، إف أعترضؾ أي مصاعب وكيؼ تستمريف أريد حقًا أف أسمع منؾ
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 ( نموذج لقاء إشرافي17)ممحق 
 

/..........................                                           التاريخ/..........................  اليـو
 

 :اإلشرافي التغذية الراجعة عن المقاء
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 تساؤالت وقضايا تمت مناقشتيا:
1 ......................................................................................................... 
2............................. ............................................................................ 
3 ......................................................................................................... 
4..................................................................... .................................... 
 

 نقاط تم تعديميا/ تصحيحيا:
1 ......................................................................................................... 
2 ......................................................................................................... 
3 .........................................................................................................
4........................................ ................................................................. 
 

 :الفريقمالحظات حول 
1 ......................................................................................................... 
2........................................................... .............................................. 
3 ......................................................................................................... 
 

 أىم التدخالت التي تمت:
1........................................................................... .............................. 
2 ......................................................................................................... 
3 ......................................................................................................... 
 

 :..........................ستشارياال المشرف/
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