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شكر وتقدير

وزارة الصحة العامة واليونيسف وجمعّية الرعاية اإلجتماعّية ونقابة االختصاصّيين في العمل االجتماعي يشكرون جميع 
األشخاص والهيئات الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة هذا الدليل وتحريره ومراجعته ووضعه في 

صيغته النهائّية، ولجميع من سّهل هذه العملّية.

تقدير وشكر خاص لحكومة الواليات المتحدة على الدعم التمويلي.

وضع اإلطار المفهومّي:
البرنامج الوطني للصّحة النفسّية
د. ربيع الشماعي - رئيس البرنامج

د. وسام خير - مستشار الصّحة النفسّية
بدروس قزازيان - المسؤول الّتقني في برنامج الصّحة النفسّية والدعم النفسّي واإلجتماعّي

نقابة األخصائّيين اإلجتماعّيين
نادية بدران - رئيسة نقابة االختصاصّيين في العمل االجتماعي في لبنان

فريق الصياغة والمراجعة )البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية(:
د. ربيع الشماعي - رئيس البرنامج

د. وسام خير - مستشار الصّحة النفسّية
بدروس قزازيان - المسؤول الّتقني في برنامج الصّحة النفسّية والدعم النفسّي واإلجتماعّي

روان حمادة - مسؤولة الصّحة العاّمة
شربل علم - متدّرج
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توطئة

إّن الصحة النفسّية والعمل االجتماعّي متالزمان. فالعوامل االجتماعّية على غرار الفقر والتعليم والعمالة والنزاعات هي 

من أكثر العوامل تأثيرًا على رفاه أّي شخص أو تدهور صحته النفسّية.كذلك فإّن التدخالت االجتماعّية فّعالة في مساعدة 

من يعاني من اضطراب نفسّي على التعافي.فمن المفيد جدًا على سبيل المثال أن يتّم توفير الدعم اإلجتماعّي للمصابين 

باالكتئاب لمساعدتهم على إعادة اإلنخراط في محيطهم االجتماعّي ولمعالجة مصادر الضغوطات في حياتهم كالمشاكل 

في العالقات وذلك بشكل يأخذ بالحسبان وضعهم المهنّي أو الدراسّي. وهذا ينطبق بشكل أكبر على فئة الشباب، حيث 

أّنه ال بّد لنظام الدعم االجتماعًي أن يعّزز نمّوهم.

وتهدف هذه المبادرة التي تّم تطويرها بشكل مشترك بين البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية ونقابة االختصاصّيين في 

العمل االجتماعي وجمعّية الرعاية اإلجتماعّية واليونيسف، إلى تزويد االختصاصّيين في العمل االجتماعي باألدوات التي 

تسمح لهم برصد الشباب الذين يعانون من حاالت نفسّية وتقييم وضعهم وتزويدهم بالدعم المالئم. كما أّن بناء القدرات 

للموارد البشرّية العاملة في المجالين االجتماعّي والصحّي هو في صلب "إستراتيجّية الصحة النفسّية واستخدام المواد 

المسّببة لإلدمان 2015-2020" قيد التنفيذ حالًيا.

نأمل أن يفيد هذا الدليل االختصاصّيين في العمل االجتماعي ويساعدهم في عملهم كما ونأمل أن يساهم في تحسين 

الصّحة النفسّية في لبنان، وخاًصة الصّحة النفسّية للشباب.

 

 د.ربيع الشماعي

رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية - وزارة الصحة العامة

نادية بدران

رئيسة نقابة االختصاصّيين في العمل االجتماعي في لبنان

45
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تعّد مرحلة المراهقة والشباب مرحلة فريدة وتكوينية بحيث يتخّبط المراهق والشاب في خضم تغيرات على مختلف 

الجوانب الحياتية: الجسدية، النفسية، العاطفية واإلجتماعية. ولهذه األسباب ومجتمعة مع ظروفه المعيشية المختلفة 

فقد يكون أيضًا عرضًة لمخاطر جمة مثل الفقر، الحرمان من الحقوق، إساءة المعاملة أو العنف واإلستغالل بكافة 

أشكالهما مما يجعل المراهقين اكثر عرضة لمشاكل متصلة بالّصحة النفسية.

 إن تعزيز السالمة النفسية للمراهقين وحمايتهم من التجارب الّضارة وعوامل الخطر التي قد تؤثر على إمكاناتهم في النمو 

هما ضروريان لسالمتهم خالل فترة المراهقة، كما لتطورهم ورفاههم في المراحل الالحقة. 

يبلغ عدد الشباب في لبنان حوالي 520 الف شاب وشابة منهم 305000 من اللبنانيين، وبحسب منظمة الصحة العالمية 

ومكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة، فإن 13.5% من الشباب في عمر 13-15 سنة قد قاموا بمحاولة اإلنتحار، كما 

وقد أشاروا إلى ارتفاع ملحوظ في إستخدام عدة أنواع من المخدرات والمواد المسببة لإلدمان.

مما ال شك فيه، أن الحالة العامة التي تهيمن على حياة الشباب والمراهقين في لبنان تخبئ في طياتها، الضغط النفسي، 

والكبت، ومشاعر اليأس وقلة الحيلة وقلة الجدوى التي تنهك صحة المراهقين والشباب النفسية وتساهم في تدهور 

صحتهم ومستقبلهم على المدى المنظور كما على المدى البعيد.

لذا فإن اليونيسيف، وفي إطار استراتيجيتها اإلقليمية، وضمن برنامجها المختص بتطوير قدرات المراهقين والشباب تهدف 

اليونيسف إلى تحويل حالة الخنوع في الحياة اإلجتماعية واتخاذ القرارات إلى قوة موحدة تسعى إلى تحقيق التغيير 

اإليجابي في حياة الشباب وجعلهم مواطنين ناشطين إقتصاديا وإجتماعيا ويتمتعون بمهارات حياتية متطورة. وإيمانًا منها 

بأهمية دورهم وأهمية مشاركتهم في تطوير مجتمعاتهم  فإنها تسعى دائما ًإلى  تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم 

وانخراطهم.

توطئة
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نظرًا إلى أن التغيير المرجو يتطلب أن يتمتع المراهقون بصحة نفسية سليمة، 

ونظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المراهقون والشباب في لبنان والتي تؤدي بشكل ملحوظ إالى تدهور حالتهم النفسية،

ونظرًا للحاجة الملحة الى الدعم النفسي اإلجتماعي للحّد من نتائج اإلضطرابات النفسية عند المراهقين والشباب، 

وضمن خطة اليونيسيف الوطنية المشتركة مع وزارة الشؤؤون اإلجتماعية اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية تحديدا برنامج 

الصحة النفسية، وبالشراكة مع نقابة اإلختصاصيين في العمل اإلجتماعي،

 تم تطوير " دليل التدريب لإلختصاصيين في العمل اإلجتماعي" بهدف تأمين نوعية خدمة أفضل في الدعم النفسي 

واإلجتماعي للمراهقين والشباب.

إذا كان األطفال هم شباب المستقبل فإن الشباب هم قلب المجتمع وركيزة الوطن.

 يوكي موكيو

ممثلة اليونيسيف في لبنان
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توطئة

دأبت جمعية العناية الصحية سن الفيل )علم وخبر 9/أد( منذ أكثر من ثالثين عامًا، على اإلهتمام بصحة الشباب 

في لبنان وخاصة الفئات األكثر تهميشًا من بينهم. فاهتمت بالصحة بمفهومها الشامل في مجاالت محّددة، حيث 

التقاط اإللتهابات المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري واستخدام  سعت لتقديم خدمات تقي الشباب من 

المخدرات. كما وعملت على تعزيز صحتهم النفسية والتخفيف من السلوكيات الخطرة التي يقومون بها. وقد نشطت 

باتجاه بيئة خدماتية وعالجية ورعاية صحية واجتماعية منفتحة تكون قادرة على اإلستجابة  الجمعية في الدفع 

الشاملة إلى الحاجات الصحية لدى الشباب بعيدًا عن الوصمة والتمييز.

وتأتي تقوية قدرات مقدمي الخدمات من خلفيات تخّصصية مختلفة، إحدى المحاور األساسية التي عملت جمعية 

العناية الصحية عليها جاهدة وذلك كجزء أساسي من تحسين نوعية الخدمات التي تقّدم لفئة الشباب. ولما كان 

اإلختصاصي في العمل اإلجتماعي يلعب دورًا أساسيًا إلى جانب الشباب الذي قد يواجه اضطرابات نفسية ويحتاج 

إلى تدخل للمساعدة، يأتي هذا الدليل الذي يحمل عنوان "الصحة النفسية والدعم النفسي اإلجتماعّي مخّصص 

للشباب. فإن تدريب اإلختصاصيين في العمل اإلجتماعي في لبنان للتعامل بشكل افضل أثناء تدّخلهم إلى جانب 

الشباب الذي يعاني من اضطرابات نفسية، بات مسألة ملّحة خاصة في مجتمعنا اليوم. 

التدريبية التي تتوجه إلى اإلختصاصيين في العمل اإلجتماعي هي قليلة، فسعت جمعية العناية الصحية  إن األدلة 

ImPOWER بدعم وبتمويل من منظمة اليونيسف لعام 2020-2019. إلى اقتراح هذا الدليل من خالل تنفيذ مشروع 

لبنان في المساهمة بتحضير  العناية الصحية على دور نقابة اإلحتصاصيين في العمل اإلجتماعي في  تثني جمعية 

هذا الدليل من خالل جمع المعلومات حول اإلحتياجات التدريبية ألصحاب المهنة، كما وتشكر فريق عمل البرنامج 

الوطني للصحة النفسية- وزارة الصحة في لبنان على الجهد الّتقني والمهني الذي وضعه تاليف وإعداد هذا الدليل.

 نادية بدران

الصحية العناية  مديرة جمعية 
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مقّدمة

إن "استراتيجّية الصّحة النفسّية واستخدام المواد المسّببة لإلدمان - وقاية، تعزيز وعالج 2015- 2020"، التي تّم تطويرها 

بقيادة البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية، تولي صّحة األطفال والمراهقين النفسّية اهتمامًا خاصًا. فقد ُصّنف األطفال على 

أنّهم من الفئات المستضعفة، مّما يعني أّن األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسّية يواجهون تحّديات كبيرة نتيجة 

الوصم والعزلة والتمييز الممارس ضّدهم، ونتيجًة لصعوبة النفاذ إلى مرافق الرعاية الصحّية والتعليم وهو أمر يعّد انتهاكًا 

لحقوقهم األساسّية. وإّن إدراج الشباب في االستراتيجّية الوطنّية يضمن أن يزّود الشباب في لبنان بخدمات صّحّية نفسّية 

بشكل شامل ومنصف وأن يتّم تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة لتطوير برامج منظّمة تهدف إلى تحسين رفاه 

الشباب النفسّي االجتماعّي. ومع إطالق االستراتيجّية الوطنّية للصّحة النفسّية، نجح البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية في 

إعادة توجيه الخدمات نحو المجتمع المحلّي من خالل دمج الصحة النفسّية في مراكز الرعاية الصحّية األولّية ومن خالل 

إنشاء مراكز للصحة النفسّية المجتمعّية.

وینص الھدف االستراتیجّي 2.2.2 علی إعداد مشروع بناء قدرات مصّمم للعاملين في مجال الصحة غير المتخصصين 

الرعاية وبالتعاون مع  الرعاية/الحماية اإلجتماعية على مختلف مستويات  النفسية والعاملين في  الصحة  في مجال 

الدليل استجابًة لمتطّلبات  تّم وضع هذا  إلخ(. وقد  الفاعلة المعنية )نقابات، مجتمعات علمية، منظمات،  جميع الجهات 

الهدف االستراتيجّي. هذا 
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أهداف الدليل

إّن الهدف من هذا الدليل هو تمكين االختصاصّيين في العمل االجتماعي العاملين مع الشباب من رصد االضطرابات 

النفسّية ذات األولوّية وتزويد الشباب الذين يعانون من هذه اإلضطرابات ومن يرعاهم بالدعم النفسّي االجتماعّي 

األساسّي المناسب وتوفير خدمات المتابعة واإلحالة عند الحاجة. كما ويهدف الدليل إلى تغزيز رفاه وعافية االختصاصّيين 

في العمل االجتماعي المعّرضين للمحن النفسّية-االجتماعّية من خالل تزويدهم ببعض أساليب وتقنّيات الرعاية الذاتّية. 

كذلك فإّن الجزء المخّصص للمراجع والمرفقات في هذا الدليل يشّكل مرجعًا لالختصاصّيين في العمل االجتماعي الراغبين 

في معرفة المزيد عن الصحة النفسّية والسياق اللبنانّي.

ما هو هذا الدليل؟

يغطي هذا الدليل اضطرابات الصّحة النفسّية ذات األولوّية التي يعاني منها الشباب في لبنان ويقّدم توجيهات حول تقييم 

هذه الحاالت وإدارتها. ويستند عمومًا إلى دليل تدّخالت "برنامج رأب الفجوة في الصّحة النفسّية" التابع لمنظّمة الصّحة 

العالمّية1. كما ويتضّمن فصاًل حول الرعاية الذاتّية يهدف إلى معالجة المسائل المتعّلقة بالصحة النفسّية لمقدمي الرعاية.

كيف تّم تطوير هذا الدليل؟

تم تطوير الدليل بناًء على منهج دراسة نوعّي مبنّي على مجموعات نقاش مرّكزة ومسٍح لالحتياجات أجرته نقابة 

االختصاصّيين في العمل االجتماعي بدعم من البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية في وزارة الصّحة العامة وجمعّية العناية 

الصحّية بهدف تقييم االحتياجات والتحّديات التي يواجهها االختصاصّيون في العمل االجتماعي العاملون في الخطوط 

األمامّية مع الشباب وجمع توصيات تهدف إلى تطوير المواد في هذا المجال. وقد تضّمن المسح تحلياًل لمعارف ومواقف 

وسلوكّيات االختصاصّيين في العمل االجتماعي المتعّلقة بالصحة النفسّية للشباب. كذلك فقد تّم اختيار اإلضطرابات النفسّية 

الملحوظة في هذا الدليل وفقًا للحاجات التي برزت من خالل التحليل النوعّي وتقرير الرصد لإلضطرابات النفسّية ذات األولوّية 

في السياق اللبنانّي الذي وضعه البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية. وبعد تحليل التقارير، أجريت مراجعة مكتبّية معّمقة.

من يمكنه استخدام هذا الدليل؟

هذا الدليل موجه لالختصاصيين في العمل االجتماعي الذين هم على تواصل/اتصال مباشر مع شباب من خلفيات مختلفة. 

تشمل هذه الفئة الشباب في المدارس، المخيمات، المستشفيات، مراكز إعادة تأهيل، مراكز التنمية االجتماعية، مراكز 

الرعاية الصحية األولية، مراكز االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، المنظمات غير الحكومية، وغيرها.
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فهم الصّحة النفسّية
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تعريف
الشباب والمراهقين

ال يوجد حتى اآلن تعريف مّتفق عليه عالمّيًا للمراهقين والشباب2. ففي منظومة األمم المتحدة، ُيعّرف المراهقون على 

أّنهم من تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 19 عامًا، والشباب على أّنهم من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. كذلك يتّم 

تعريف األطفال على أّنهم من تقّل أعمارهم عن 18 عامًا. وفي خضّم هذه التعريفات المتداخلة، تستخدم منّظمة الصّحة 

العالمّية مصطلح الفئة الشبابّية )أي من هم بين 10أعوام و24 عامًا( للجمع بين المراهقين والشباب3.

مقّدمة حول
الصّحة النفسّية للمراهقين

المراهقة هي فترة نمّو فريدة من نوعها يتحّول فيها األطفال إلى بالغين. وتشهد هذه المرحلة تغييرات بيولوجّية 

ومعرفّية هامة غالبًا ما تسبق النضج النفسّي، مّما يسّبب الضغط والتوتر للشباب. وتضع فترة المراهقة الشباب أمام 

تحّديات فريدة من نوعها منها الرغبة في المزيد من االستقاللّية وضغط األقران واستكشاف الهوّية الجنسّية والنفاذ 

المتزايد إلى التكنولوجيا واستخدامها. وباإلضافة إلى الضغوطات الداخلّية، يتعّرض المراهقون إلى مخاطر خارجّية أيضًا. 

ويمكن أن تصبح المخاطر الداخلّية والخارجّية مجتمعًة مصدرًا كبيرًا لالضطراب يؤّثر سلبًا على صّحة المراهقين الجسدّية 

والنفسّية. وقد تبّين إّن العنف )بما في ذلك التربية القاسية من قبل الوالدين والتنّمر( والصعوبات النفسّية االجتماعّية 

)مثل الفقر(، واإلنتماء إلى األقلّيات )كالالجئين واألّمهات المراهقات ومجتمع الميم، وما إلى ذلك( والعنف الجنسّي أمور 

ترتبط بالنسبة إلى بعض الشباب ارتباطًا واضحًا بتدهور صّحتهم النفسّية وتتطّلب اعتبارات خاصة.

هناك مسارات متعددة تؤّدي إلى تدهور الصحة النفسّية كما أّن اإلضطرابات النفسّية تظهر بشكل مختلف على طول 

طيف اإلضطرابات. فاالضطرابات العاطفّية )على غرار االكتئاب والقلق( هي اضطراباٌت في المزاج تظهر عادًة خالل فترة 

المراهقة. وعلى الصعيد العالمّي، يعتبر االكتئاب السبب الرئيسّي التاسع للمرض واإلعاقة بين المراهقين. أّما القلق فيعّد 

السبب الرئيسّي الثامن4. ويمكن لالضطرابات العاطفّية أن تعّطل قدرة المراهقين على القيام ببعض الوظائف مّما يؤثر 

على أدائهم وحضورهم في المدرسة ونوعّية حياتهم بشكل عام. كما ويمكن أن يؤّدي االنزواء أو تجّنب العائلة أو األقران 

أو المجتمع إلى تفاقم العزلة والوحدة وإعاقة حياة الشباب االجتماعّية. ومع ذلك، قد تكون بعض المشاكل العاطفّية 

أقّل وضوحًا مّما يعني أنها ال تلّبي معايير التشخيص الضطراب معّين فيبدو الشباب عصبيين أو غير راضين أو محبطين أو 

يائسين أو غاضبين. وهذا غالبا ما يكون نتيجًة لضغوطات كامنة.

ولسوء الحظ في وسط كّل هذه المخاطر، ال تزال الفجوة كبيرًة بين توافر أخصائيي وخدمات الصحة النفسّية وعدد 

الشباب الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات. ففيما يعاني شخص من كّل عشرة أشخاص من اضطرابات الصّحة النفسّية، %1 

فقط من القوى العاملة في المجال الصّحي في العالم تعمل في مجال توفير الرعاية الصّحّية النفسّية. ومن األسباب 
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الرئيسّية التي تحول دون نفاذ الشباب ومن يرعاهم إلى العالج غياب الوعي أو انتشار معلومات مغلوطة حول الصّحة 

النفسّية. وفي ما يلي نعرض لبعض الحقائق المعروفة5 حول الصّحة النفسّية وحول الصحة النفسّية للشباب بشكل خاص:

 إّن اضطرابات الصحة النفسّية شائعة ويعاني منها شخص من كّل أربعة أشخاص في أّي مرحلة من الحياة.. 1

هناك عالجات فّعالة لالضطرابات النفسّية واضطرابات استخدام المواد المسّببة لإلدمان. ومع توّفر الرعاية والدعم 

المالئمين يمكن لمن يعاني من هذا اإلضطرابات أن يعيش ويعمل ويتعّلم ويشارك بشكل كامل في حياة مجتمعه. 

 تبدأ 50٪ من اضطرابات الصّحة النفسّية بعمر 14 عامًا ولكن معظمها ال يتّم رصده أو معالجته.. 2

تبدأ حوالي 50% من اضطرابات الصّحة النفسّية قبل الرابعة عشرة من العمر 14 و70% بحلول منتصف العشرينات6.

وتعّد االضطرابات العصبّية النفسّية من بين األسباب الرئيسّية لإلعاقة في العالم في صفوف الشباب. ومع ذلك، 

فإن مناطق العالم التي تُعّد أعلى نسبٍة من السكان دون 19 عامًا من العمر تعاني من أدنى مستويات موارد الصحة 

النفسّية. فمعظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوّسط لديها طبيب نفسّي لألطفال واحد لكل مليون إلى أربعة 

ماليين شخص.

تعتبر االضطرابات النفسّية واضطرابات استخدام المواد المسّببة لإلدمان السبب الرئيسّي لإلعاقة في . 3

 العالم.

إّن حوالي 23 % من السنوات المفقودة بسبب اإلعاقة سببها االضطرابات النفسّية واضطربات استخدام المواد 

المسّببة لإلدمان.

 يقّدر أّن 10 إلى 20٪ من المراهقين في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات الصحة النفسّية.. 4

إاّل أّن هذه اإلضطرابات ال تزال تعاني من نقص في التشخيص والعالج. ويمكن أن يتّم إغفال عالمات تدهور الصّحة 

النفسّية لعّدة أسباب، كعدم المعرفة أو الوعي بمسائل الصّحة النفسّية بين العاملين في مجال الصّحة والوصمة 

التي تمنع من يعاني من هذه اإلضطرابات من طلب المساعدة وندرة الخدمات المتاحة أو تكلفتها العالية. كذلك 

قد يصعب في بعض األحيان التمييز بين الهيجان العاطفّي "الطبيعّي" خالل المراهقة واضطرابات الصحة النفسّية 

الموصوفة.

 تنتج اضطرابات الصّحة النفسّية عن مزيج من العوامل البيولوجّية والنفسّية واالجتماعّية.. 5

هناك أنواع مختلفة من االضطرابات النفسّية واضطرابات المواد المسّببة لإلدمان ولكّل منها أعراضه الخاصة. وهي 

تؤّثر بشكل عام على أفكار الشخص، وعواطفه، وإدراكاته، وسلوكه، وعالقاته مع اآلخرين، وكذلك على قدرته على 

أداء األنشطة اليومّية مثل الرعاية الشخصّية والعمل والدراسة في المدرسة والجامعة والتفاعل االجتماعّي، وغيرها. 

وعلى غرار الحاالت الصحّية األخرى، فإّن االضطرابات النفسّية واضطرابات استخدام المواد المسّببة لإلدمان سببها 

مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

العوامل البيولوجّية، كاألمراض المزمنة )األلم المزمن، االستعداد الوراثّي، العوامل العصبّية الحيوّية، إلخ.(.	 

العوامل النفسّية )الضغوطات واإلجهاد، األحداث المؤلمة أو الصدمات، آليات التأقلم، المزاج، إلخ(. 	 

العوامل االجتماعّية )الفقر، والتشّرد أو النزوح، والبطالة، والمشاكل األسرّية، وما إلى ذلك(. 	 
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 حوالي 800000 حالة وفاة سنوّيًا بسبب االنتحار.. 6

ُتسجل أكثر من 800000 حالة وفاة بسبب االنتحار كّل عام ويعّد االنتحار السبب الرئيسّي الثاني للوفيات لمن هم بين 

15 و 29 عامًا من العمر. كذلك تدّل بعض المؤشرات إلى أّنه مقابل كّل شخص بالغ يتوّفى بسبب االنتحار قد يكون 

هناك أكثر من 20 شخًصا آخر يحاولون االنتحار. كما تسّجل 75 % من حاالت االنتحار في الدول ذات الدخل المنخفض 

والمتوّسط. وتساهم اضطرابات الصحة النفسّية واالستخدام الضار للكحول في العديد من حاالت االنتحار حول العالم. 

لذلك فأّن التشخيص المبكر واإلدارة الفّعالة أساسّيان لضمان نفاذ األشخاص إلى الرعاية التي يحتاجون إليها.

 تحول الوصمة والتمييز ضّد المرضى وأسرهم دون طلب الرعاية الصحّية النفسّية.. 7

تسهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة على نطاق واسع حول األشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصّحة النفسّية 

في تكوين موقف سلبّي تجاه هوالء األشخاص وممارسة التمييز ضّدهم في الكثير من األحيان. ومع ذلك، ال بّد 

من اإلشارة إلى أّن معظم اضطرابات الصّحة النفسّية عابرة في طبيعتها وأن الغالبّية العظمى من األشخاص الذين 

يعانون منها يتعافون ليعيشوا حياًة مثمرة. ويمكن أن يؤدي الوصم والتمييز إلى انتهاك حقوق اإلنسان وتقصير العمر.

 تتوّفر عالجات فعالة الضطرابات الصّحة النفسّية واستخدام المواد المسّببة لإلدمان.. 8

يشمل عالج اضطرابات الصحة النفسّية أنشطة وقايٍة أولّيٍة وثانوّيٍة يمكن لألشخاص القيام بها لرعاية أنفسهم ومنها 

التثقيف النفسّي والتدخالت النفسّية االجتماعّية والعالج النفسّي والعالج الدوائّي.

التثقيف النفسّي: أن نتعّلم عن صحتنا النفسّية وكيف يمكننا أن نساعد نفسنا على التعافي.	 

الدعم النفسّي: أن نتحّدث مع أشخاص نثق بهم ألّن غالبّية الناس يشعرون بالتحّسن بعد الحديث عن مشاعرهم مع 	 

شخص يهتم ألمرهم. الحفاظ على عالقتنا بأصدقائنا ومحاولة العثور على حلول لمشاكلنا.

العالج النفسّي: عالجات بالكالم أثبتت فعالّيتها كالعالج السلوكّي المعرفّي )CBT( والعالج النفسّي للعالقات 	 

.)IPT( الشخصّية

العالج الدوائّي: )بعد مشاورة مع الطبيب( مضادات االكتئاب ويستغرق ظهور مفعولها من أسبوعين إلى أربعة 	 

أسابيع. يستمر العالج عادة لمدة سنة واحدة أو أكثر في بعض الحاالت. 

الصحة النفسّية للمراهقين
في السياق اللبنانّي

تظهر بيانات المسح الصحّي العالمّي المرتكز على تالمذة المدارس )GSHS، 2005( أّن حوالي 15.2% من الطاّلب تراودهم 

أفكار انتحارّية جّدّية في حين أّن 11.6% قاموا بالتخطيط لإلنتحار و 13.8% قد حاولوا االنتحار مرًة أو أكثر في العام الذي 

سبق بدء المسح8،7. وقد أظهرت البيانات في بيروت )2012( أّنه تّم تشخيص حوالي 26.1% من المراهقين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 11 إلى 17 عامًا على أّنهم يعانون من اضطراب نفسّي9. وقد أفاد 6% فقط ممن تّم تشخيصهم أنهم 
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استعانوا بالمساعدة الطبّية. وقد أظهرت نتائج هذا المسح في 11،102011 أّن 5% من الطاّلب الذين تتراوح أعمارهم بين 

13-15 سنًة قد سبق واستخدموا المخّدرات مقارنًة بـ 3.5% في العام 2005. ومّما يثير القلق أّن نصف هؤالء تقريبًا قد 

قام بذلك قبل بلوغه سّن العاشرة. أما بالنسبة إلى استخدام الكحول، فقد تبّين أّن حوالي 28.5% من طاّلب المدارس قد 

تناولوا مشروًبا كحولّيًا واحدًا على األقّل خالل الثالثين يوًما السابقة مقارنًة بـ 19.5% في العام 2005. ومن هؤالء تبّين ان 

ما يقارب 87 % قد تناولوا مشروبهم األّول قبل بلوغهم سّن الرابعة عشر. كذلك تبّين من خالل المسح أّن 17% من الطالب 

قد سبق وعانى من اآلثار السلبّية الستخدام الكحول مثل الصداع الناتج عن اإلفراط في شرب الكحول أو الشعور بالغثيان 

أو التوّرط في مشاكل أو التغّيب عن المدرسة وذلك مّرة واحدة على األقّل في حياتهم.

وإلضطرابات الصحة النفسّية أثر كبير على قدرة الشباب على التعّلم وقدرة البالغين على ممارسة وظائفهم األسرّية 

والمهنّية والمجتمعّية بشكل عام. فالظهور المبكر إلضطرابات الصّحة النفسّية يعّطل التعليم والمسيرة المهنّية ألي 

شخص12 ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة في مرحلة البلوغ في غياب عالج فّعأل.

لذلك من الضرورّي تكريس جميع الجهود لضمان حصول الشباب على أفضل الخدمات المتاحة في مجال الصّحة النفسّية 

العالجّية والوقائّية. فمن المهّم تعزيز الرفاه النفسّي وحماية المراهقين من التجارب الضارة والمخاطر التي قد تؤثر على 

نمّوهم لضمان رفاههم خالل فترة المراهقة وعافيتهم الجسدّية والنفسّية في مرحلة البلوغ ألّن تكاليف اضطرابات 

الطفولة قد تكون باهظًة وغير مرئّية. 

 

الصّحة
النفسّية المجتمعّية

إّن الصحة النفسّية المجتمعّية هي نظام ال مركزّي للصّحة النفسّية، أو الرعاية النفسّية، أو للخدمات األخرى التي يتّم 

توفيرها لألشخاص المصابين بأضطرابات نفسّية.وقد تّم تصميم الرعاية المجتمعّية لتكّمل وتقّلص من الحاجة إلى الرعاية 

النفسّية األعلى كلفة في المستشفيات. وقد تكون الرعاية النفسّية المجتمعّية أكثر توّفرًا واستجابًة لالحتياجات المحلّية 

ألنها متوّفرة في مجموعة متنّوعة من األطر المجتمعّية بداًل من أن تجمع وتعزل المرضى والرعاية المقّدمة لهم في 

مستشفيات مركزّية. ولكّن مستويات الخدمة في لبنان معكوسة، بمعنى أن رأس الهرم - أي االستشفاء والرعاية 

المتخّصصة - يستحوذ على الجزء األكبر من التمويل بينما قاعدة الهرم - الرعاية األولّية والرعاية غير النظامّية - مهملة.

وباإلضافة إلى ذلك، أدى نقص التمويل المزمن وميل هذا التمويل نحو الرعاية العالجّية في المستشفيات إلى ندرة 

الموارد البشرّية والخدمات الصحّية التي أصبحت مرّكزًة بشكل كبير في القطاع الخاص، مما يحّد من قدرة المرضى على 

النفاذ إلى خدمات الرعاية المناسبة.
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 منشآت اإلقامة
 الطويلة األمد

 وخدمات الطب
النفسي المتخصصة

 خدمات الطب
 النفسي في
 المستشفيات

العامة

 خدمات الصحة
 النفسية

 المجتمعية

خدمات الصحة النفسية في الرعاية األولية

الرعاية المجتمعية غير النظامية
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 وتعتمد النقلة نحو خدمات الصّحة النفسّية المجتمعّية في لبنان على مبادئ الرعاية التالية13:

االستقاللّية: أي قدرة المريض على اتخاذ قرارات واختيارات مستقّلة على الرغم من وجود أعراض أو إعاقات. وال 	 

بّد من تعزيز االستقاللّية عن طريق العالج والرعاية الفّعالة.

االستمرارّية: قدرة الجهات المعنّية على توفير تدّخالت إّما متجانسة على المدى القصير داخل الفرق وفيما بينها 	 

)االستمرارّية العرضّية(، أو تشّكل سلسلًة متواصلًة من جهات االتصاالت على المدى الطويل )االستمرارّية الطولّية(.

الفعالّية: القدرة على توفير الفوائد المثبتة والمقصودة من العالجات والخدمات في المواقف الواقعّية.	 

قابلّية النفاذ: قدرة المرضى على تلّقي الرعاية في المكان والزمان المناسبين وفقًا للحاجة.	 

الشمولّية: هي خاصّية ذات بعدين. فالشمولّية األفقّية تعني توفير الخدمة لكافة مستويات خطورة األمراض 	 

النفسّية، ولكافة المرضى بمختلف خصائصهم. أّمأ الشمولّية العامودّية فتعني توّفر المكونات األساسّية للرعاية 

واستخدامها من قبل مجموعات المرضى وفقًا لألولوّية. 
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اإلنصاف: التوزيع العادل للموارد وهذا يعني التفسير الواضح للطرق التي اتبعت لتحديد األولوّيات في ما خّص 	 

االحتياجات المختلفة والطرق التي اتبعت لتخصيص الموارد.

المساءلة: مسؤولّية الجهات المزّودة لخدمات الصّحة النفسّية تجاه المرضى وأسرهم والرأي العام بشكل أوسع 	 

ولهم جميعًا توّقعات مشروعة حول كيفّية توّلي هذه الجهة لمسؤولياتها.

التنسيق: هو خاصية تؤدي إلى وضع خطط عالجّية متجانسة للمرضى. وال بّد لكّل خطة من أن تتضّمن أهدافًا 	 

واضحًة وتدخالت ضروريًة وفّعالًة من حيث التكلفة، ال أكثر وال أقّل. ويعني التنسيق العرضّي تنسيق المعلومات 

والخدمات خالل فترة رعاية واحدة.أّما التنسيق الطولّي فيعني تنسيق الروابط بين الموظفين والوكاالت خالل 

فترة عالجّية أطول.

الكفاءة: تقليل المدخالت المطلوبة لتحقيق مستوى معّين من النتائج، أو تعزيز النتائج لمستوى محّدد من المدخالت.	 

التوافر: ال بّد من توفير الخدمات التي تعالج على األقّل الحّد األدنى من االحتياجات في مجال االضطرابات 	 

النفسّية والعصبّية لكافة السّكأن بغض النظر عن مكان إقامتهم.

القبول: إّن نسبًة كبيرًة من الّسكان يحملون معتقدات خاطئة حول األمراض النفسّية والعصبّية. لذلك حتى عند 	 

توّفر الخدمات الطبّية المناسبة متاحًة لهم يفّضلون البحث عن عالجات بديلة غالبًا ما ال تستند إلى األدّلة. 

إمكانية النفاذ: يجب أن تكون الخدمات متاحًة للجميع ضمن مجتمعاتهم المحلّية وفي الوقت المناسب.	 

القدرة على تحمل تكلفة العالج: في كثير من األحيان، تكون األدوية بعيدة عن متناول الفقراء. لذلك ال بّد من 	 

بذل أقصى الجهود لتوفير األدوية األساسّية بشكل مستمّر من دون انقطاع وبتكلفة معقولة.
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2
اضطرابات الصّحة النفسّية

ذات األولوّية 



20

على الصعيد العالمي فجوٌة كبيرٌة في توزيع الموارد البشرّية التي تتمّتع بالمهارات في مجال الصحة النفسّية. وُيعّد النقص 

في عدد األطباء النفسّيين والممرضات النفسانّيات وعلماء النفس واالختصاصّيين في العمل االجتماعي من بين العوائق 

الرئيسّية أمام توفير العالج والرعاية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. فوفًقا ألطلس الصحة النفسّية لمنّظمة الصّحة 

العالمّية لعام 142017، ال يتوافر إاّل 1.3 طبيب نفسّي لكّل 100.000 شخص وذلك على المستوى العالمّي. لذلك فمن 

الواضح أّن االعتماد الحصرّي على األخصائّيين لتوفير الخدمات الصّحّية لمن يعاني من االضطرابات الصّحة النفسّية والعصبّية 

واستخدام المّخدرات )MNS( سيحول دون نفاذ الماليين إلى الخدمات التي يحتاجون إليها. وحتى عندما تكون هذه الخدمات 

متاحًة غالبًا ما ال تكون قائمًة على األدلة أو ذات جودة. لذلك قامت منّظمة الصّحة العالمّية بتطوير "برنامج رأب الفجوة في 

الصحة النفسّية" )mhGAP( بهدف توسيع نطاق الرعاية المتوّفرة لالضطرابات النفسّية والعصبّية.

وقد تم تحديد اإلضطرابات ذات األولوّية على أساس مستوى العبء الذي تشّكله )من حيث الوفّيات والمراضة واإلعاقة(، 

وعلى أساس كلفتها اإلقتصادّية العالية أو ارتباطها بانتهاكات حقوق اإلنسان. وتشمل هذه اإلضطرابات ذات األولوّية 

االكتئاب، والذهان، وإيذاء الذات / االنتحار، والصرع، والخرف، واالضطرابات الناجمة عن استخدام المخّدرات واالضطرابات 

النفسّية والسلوكّية في صفوف الشباب والمراهقين.

ويعتبر االختصاصّيون في العمل االجتماعي جزءًا مهمًا من الموارد البشرّية الماهرة غير المتخّصصة التي تلعب دورًا حيوّيًا 

في توفير الرعاية النفسّية على مستوى األفراد والمجتمع المحلّي على حّد سواء. ومع اتساع الفجوة بين الحاجة إلى 

خدمات ذات جودة وتوافر هذه الخدمات اصبح من الضرورّي تدريب مقّدمي الخدمة غير المتخصصين على أساس الكفاءة 

لتحقيق النقلة نحو توفير خدمات الصّحة النفسّية المجتمعّية في لبنان. وال يتوّقع من خالل هذا الدليل التدريبّي أن يصبح 

االختصاصّيون في العمل االجتماعي متقنين لجميع الكفاءات المترتبطة بالصحة النفسّية في نهاية تدريبهم فيحّلوا مكان 

األخصائّيين النفسيين. بل أّن الهدف هو اكسابهم المواقف والمعارف والمهارات الالزمة التي تسمح لهم بتيسير النفاذ 

إلى الرعاية والمساهمة في تحسين الصحة النفسّية للشباب الذين يتعاملون معهم.
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اإلكتئاب
تعريف االكتئاب ومعايير التشخيص

إّن االكتئاب هو اضطراب نفسّي شائع. فيقّدر أّن حوالي 4.4 % من سّكان العالم سوف يعانون من االكتئاب في حياتهم، 

بمعّدل أعلى بقليل يين النساء15 )5.1%( منه بين الرجال )3.6%(. واالكتئاب ليس حزًنا عادّيًا، فتشيخصه يتطّلب تواجد معايير 

معّينة وامتدادها على طول أسبوعين على األقّل: 

أ - واحد من بين هذين العارضين األساسيين المذكورين أدناه:

مزاج مكتئب بشكل مستمّر	 

انخفاظ ملحوظ في مستوى االهتمام أو االستمتاع باألنشطة	 

ب - عدة عوارض من بين تلك المذكورة أدناه:

إضطراب أو إفراط في النوم  	 

تقّلبات كبيرة في الشهّية أو الوزن )نقصان أو زيادة(	 

إعتقاد الشخص أّن ال قيمة له أو الشعور بالذنب	 

التعب أو فقدان الطاقة	 

إنخفاض في التركيز 	 

الترّدد في اتخاذ القرارات	 

سرعة اإلنفعال والعصبّية بشكل ملحوظ أو التململ الجسدّي	 

الحديث أوالحركة بشكل ابطأ من العادة	 

الشعور باليأس	 

وجود أفكار أو تصّرفات انتحارّية	 

ت - باإلضافة إلى قائمة العوارض المذكورة أعاله، على الّشخص أن يشعر بصعوبة كبيرة في القيام بوظائفه 

اليومّية الشخصّية أو العائلّية أو االجتماعّية أو التعليمّية أو المهنّية أو غيرها.

العالمات واألعراض )المخطط الرئيسي(
أ - قد يعاني األشخاص المصابون باالكتئاب من شكاوى مختلفة. من المهّم أن تظّل متيقًظا وأن تفّكر في 

إمكانّية أن يكون الشخص يعاني من اإلكتئاب في حال كان يشكو من أي من العوارض التالية. في هذه الحال 

ال بّد من أن تحيله إلى أخصائّي مدّرب بشكل مناسب بإمكانه مساعدته.

إنخفاض في مستوى الطاقة، تعب، اضطرابات في النوم أو الشهّية	 

مزاج حزين أو قلق بشكل مستمّر وسرعة في اإلنفعال )بشكل رئيسي في صفوف المراهقين(	 
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انخفاض مستوى االهتمام أو اإلستمتاع باألنشطة التي كانت مثيرة لالهتمام وممتعة في السابق	 

وجود عوارض متعّددة وغياب سبب جسدّي واضح لها )على سبيل المثال، األوجاع واآلالم، خفقان القلب، الشعور 	 

بالخدر(

صعوبة في آداء األعمال المعتادة أو الوظائف المدرسّية أو المنزلّية أو االجتماعّية	 

ب - مالحظة تحذيرّية 

من المهّم أن تعرف أّنه ال بّد من وجود أخصائّي صحّي مدّرب بشكل مناسب ليقوم بتشخيص االكتئاب. فالحقيقة أّن هناك 

بعض المشاكل الصحّية األخرى )على غرار فقر الدم، ومشاكل الغّدة الدرقّية، وغيرها( التي يمكن أن تؤّدي إلى عوارض 

مشابهة لعوارض االكتئاب لذلك من المهّم استبعاد هذه المشاكل الصحّية قبل تأكيد التشخيص.

كما أنه من المهم عدم الخلط بين الحزن واالكتئاب. فالحزن طبيعّي بعد أّي خسارة كبيرة كخسارة شخص ما أو مكان 

أو عقار ما أو خسارة الشخص لصحته ورفاهه. وللحزن أعراض نفسّية وجسدّية. ومن المهّم أن تعرف أّن األشخاص يحزنون 

بطرق مختلفة ويعّبرون عن عواطفهم بشكل مختلف عن بعضهم البعض )كالبكاء(. وفي معظم الحاالت، يتناقص الحزن 

مع مرور الزمن، وتيرًة و شّدًة، بما في ذلك المشاعر المرتبطة بالحزن )التعاسة، الشوق، األلم، الغضب، إلخ(. في حال كان 

الشخص يعاني من صعوبة كبيرة في أداء وظائفه اليومّية لمدة 6 أشهر على األقّل ويشعر بانشغال أو توق كبير للشخص 

المتوفى يرافقه ألم عاطفّي شديد، فقد يكون يعاني من اضطراب الحزن المطّول، وينبغي احالته إلى أخصائّي. 

أخيرًا وليس آخرًا، من األهمّية بمكان تقييم وإدارة أّي خطر انتحار لكّل شخص يعاني من أعراض االكتئاب. لمزيد من 

المعلومات حول كيفّية القيام بذلك، يرجى مراجعة الفصل حول االنتحار في الصفحة 22.

ث - ابحث عن الضغوطات النفسّية االجتماعّية )خاصة التنّمر وإساءة المعاملة ووجود اضرابات نفسّية لدى األهل 

عند العمل مع الشباب(

إّن تحديد وتقييم ومعالجة الضغوط النفسّية واالجتماعّية هي عوامل أساسّية لتقييم وإدارة االكتئاب.

اعتبارات خاصة
أ - اعتبارات خاصة بالتواصل16:

ال تستعجل المقابلة	 

قم باإلصغاء جّيدًا	 

أظهر للشخص أّنك تفهم مشاعره وأفكاره	 

أظهر االهتمام واالحترام للشخص	 

خذ قّصة الشخص على محمل الجّد	 

اسأل عن مستوى فهم الشخص للمشاكل التي يعاني منها	 
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ب - اعتبارات خاصة باألطفال والمراهقين

قد تختلف العوارض حسب عمر الشخص، ومن المهّم لألخصائّين االجتماعّيين العاملين مع الشباب أن يتنّبهوا لهذه 

االختالفات. بشكل عام، يميل الشباب إلى الشعور بعوارض جسدّية أكثر منها نفسّية. فاضطرابات األكل والنوم شائعة أيضًا 

في صفوف الشباب األصغر سنًا. أّما في ما يتّعّلق بتعّطل آداء الوظائف اليومّية، فقد يواجه الشباب األكبر سًنا مشاكل 

في األداء المدرسّي أو قد يمارسون الّلعب بشكل أقّل من المعتاد. وقد يعّبر المراهقون عن مشاعر الحزن أو الملل أو 

اإلنفعال أو النقص.

ت - اعتبارات خاصة باألّمهات

قد تشعر بعض األّمهات بعوارض االكتئاب بعد الوالدة. وقد يعني ذلك أنّهن يعانين من نوع من اإلكتئاب ُيعرف باسم 

االكتئاب بعد الوالدة. وهذا النوع من االكتئاب شائع بين حوالي10% من النساء بعد الوالدة، وقد يبدأ في األشهر القليلة 

األولى التي تلي الوالدة ويستمر من أشهر إلى سنة. قد يؤدي اكتئاب ما بعد الوالدة إلى انخفاض التفاعل بين األّم 

والطفل وتأّخر نمّو الطفل. 

فهم التدّخالت )النموذج البيولوجّي النفسّي االجتماعّي( 
أ - المستوى البيولوجّي )التثقيف النفسّي حول األدوية(

يمكن لمضادات االكتئاب أن تكون فّعالًة في عالج االكتئاب شرط أن يتّم وصفها بشكل صحيح من قبل الطبيب ويتّم 

استخدامها بشكل صحيح من قبل الشخص المعنّي. من المهّم التأكد من تزويد األشخاص بالمعلومات الصحيحة حول هذه 

األدوية كما أنه من المهّم أيضًا التأكد من استخدام األشخاص لألدوية كما تّم وصفها ومراجعتهم للطبيب حسب الحاجة.

في ما يلي بعض المعلومات المفيدة عن مضادات االكتئاب:

إّن مضادات االكتئاب ال تؤّدي إلى اإلدمان.	 

ال يبدأ مفعول مضادات اإلكتئاب إال بعد أسبوعين إلى أربعة اسابيع عادًة من بداية العالج )من المهّم أاّل يتوقف 	 

الشخص عن تناول هذه األدوية قبل األوان(.

لمضادات اإلكتئاب آثار جانبّية محتملة ومخاطر ظهور بعض األعراض، لذلك ال بّد من طلب المساعدة على الفور إذا 	 

كانت هذه األثار مزعجة.

ومن عالمات الهوس بعٌض من العوارض التالية الممتدة ألسبوع واحد على األقّل بقّوة تجعلها تؤّثر على عمل 	 

الشخص ونشاطه االجتماعّي: مزاج منتشي و/ أو عصبّي، إنحفاض الحاجة إلى النوم، زيادة النشاط، شعور بازدياد 

في الطاقة، تزايد في الكالم وسرعته، سلوكّيات متهّورة أو إندفاعّية كاإلفراط في إنفاق المال، اتخاذ قرارات 

مهّمة من دون تخطيط، الطيش الجنسّي، فقدان الموانع االجتماعّية الطبيعّية مّما يؤدي إلى سلوكّيات غير الئقة، 

إنتباه مشتت بسهولة، تقدير الذات بشكل مفرط وغير واقعّي. في حال االشتباه بوجود الهوس إنصح الشخص 

بمراجعة طبيبه على الفور.

يمتّد العالج عادًة من 9 أشهر إلى 12 شهًرا. وال بّد من األشارة إلى أّن مضادات االكتئاب فّعالة لعالج االكتئاب 	 

ولمنع تكّرره.
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ب - المستوى النفسّي )التثقيف النفسّي حول االكتئاب(ّ

هناك عدد من التدّخالت النفسّية أثبتت فعالّيتها لعالج اإلكتئاب شرط أن تتّم على يد اختصاصيين مهنّيين مدّربين وأن 

تخضع لإلشراف بشكل مالئم. لكن على الّرغم من ذلك فإّن الثقيف النفسّي قد أثبت فعالّيته. ومن المهّم تمرير الرسائل 

التالية إلى الشخص الذي يعاني من باالكتئاب:

إّن االكتئاب هو اضطراب شائع يمكن أن يطال أّي شخص.	 

إّن االكتئاب ال يعني أّن الشخص ضعيف أو كسول.	 

قد تعود مواقف اآلخرين السلبّية )على سبيل المثال "يجب أن تكون أقوى"، "تمالك نفسك"( إلى أّن االكتئاب 	 

ليس حالًة صحّية مرئّيًة كالكسور أو الجروح. كما أّنه يسود اعتقاد خاطئ أّن المصاب باالكتئاب يمكنه التحّكم 

بسهولة في أعراضه بمجّرد استخدام قّوة اإلرادة.

يميل المصابون باالكتئاب إلى تكوين آراء سلبّية غير واقعّية عن أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم. وقد يكون وضعهم 	 

الحالّي صعبًا جّدًا إاّل أّن االكتئاب يمكن أن يجعل الشخص يشعر باليأس وعدم القيمة بشكل غير مبّرر. ومن المرّجح 

أن يتحّسن هذا الشعور بمجرد تحّسن االكتئاب.

كذلك فإّن التفكير في إيذاء الذات أو االنتحار شائع بين المصابين باإلكتئاب. في حال الحظ الشخص المعنّي تراود 	 

هذه األفكار على ذهنه، عليه ااّل يخضع لها وأن يطلع أحد األفراد الذين يثق بهم على ذلك وأن يسعى لطلب 

المساعدة على الفور.

ت - المستوى االجتماعّي

أثبتت التدّخالت على المستوى االجتماعّي فعالّيتها وضرورتها لمساعدة األشخاص المصابين باالكتئاب على التعافي. 

يمكننا تقسيم هذه التدّخالت إلى ثالث فئات رئيسّية:

 تعزيز آداء النشاطات اليومّية والمجتمعّية. 1

حتى إذا كان األمر صعًبا، شّجع الشخص على محاولة القيام بأكبر عدد ممكن من األمور التالية:

حاول استعادة )أو متابعة( ممارسة نشاطاٍت كنت تستمتع بها سابقًا.	 

حاول أن تحافظ على انتظام أوقات النوم واالستيقاظ.	 

حاول أن تقوم بنشاطات جسدّية قدر اإلمكان.	 

حاول أن تتناول الطعام بانتظام على الّرغم من تقّلبات الشهّية.	 

حاول أن تقضي بعض الوقت مع األصدقاء وأعضاء األسرة الذين تثق بهم.	 

حاول قدر اإلمكان ان تشارك في مجتمعك المحلّي وفي األنشطة االجتماعّية األخرى.	 

اشرح للشخص ولمن يعتني به أّن بإمكان هذه النشاطات أن تساعد على تحسين المزاج.	 

قم برصد الضغوطات النفسّية واالجتماعّية ومعالجتها. 2

قم بإعطاء للشخص فرصة للتحدث معك ومن المفّضل أن يكون ذلك في مكان خاص. اسأل الشخص عن فهمه 	 

لألسباب التي أّدت إلى ظهور أعراضه.
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اسأل عن الضغوطات النفسّية واالجتماعّية الحالّية، وإذا كان ذلك ممكنًا تناول القضايا االجتماعّية ذات الصلة 	 

وإمكانّية حّل الضغوطات النفسّية أو الصعوبات المتعّلقة بالعالقات بمساعدة الجهات المزّودة للخدمات / الموارد 

المتوّفرة في المجتمع المحّلّي.

قم بتقييم وإدارة حاالت سوء المعاملة واإلساءة )كالعنف المنزلّي( واإلهمال )األطفال أو كبار السن على سبيل 	 

المثال(. اتصل بالمراجع القانونّية والمجتمعّية، حسب الحاجة.

قم بتحديد أفراد األسرة الذين يشّكلون مصدر دعم للشخص المعنّي وحاول إشراكهم بقدر ما يكون ذلك ممكنًا 	 

ومالئمًا.

في حالة األطفال:. 3

قم بتقييم وجود مشاكل نفسّية وعصبّية )وخاصة االكتئاب( ومشاكل استخدام المخّدرات لدى الوالدين وقم 	 

بإدراتها وفق اإلمكان. 

قم بتقييم الضغوط النفسّية االجتماعّية التي تواجه الوالدين وإدارتها قدر اإلمكان بمساعدة مزّودي الخدمات/	 

الموارد المتوّفرة في المجتمع المحّلّي.

قم بتقييم وجود سوء معاملة أو تهميش أو تنّمر وإدارتها قدر المستطاع )اطرح على الطفل أو المراهق اسئلًة 	 

مباشرًة حول ذلك(.

في حال وجود مشاكل في األداء المدرسّي، تحّدث مع المعّلم عن كيفّية دعم الطالب.	 

متابعة األشخاص المصابين باالكتئاب
يمتّد عالج االكتئاب من تسعة أشهر إلى إثني عشر شهرًا. خالل هذه الفترة:	 

قم بتقديم التثقيف النفسّي في كّل مّرة تكون على تواصل مع الشخص المعنّي. 	 

حاول تقليل التوتر وتعزيز الدعامات االجتماعّية.	 

قم بتعزيز المشاركة في األنشطة اليومّية والحياة المجتمعّية.	 

شجع الشخص على متابعة عالجه الدوائّي والنفسّي كما تّم التوافق عليه مع األخصائّيين. 	 
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أذّية الذات واالنتحار
في لبنان خط ساخن وطني متوّفر للوقاية من االنتحار )Embrace Lifeline( يهدف إلى مساعدة األشخاص المعّرضين لهذا 

الخطر )1564(.

تعريف أيذاء الذات واالنتحار ومعايير التشخيص
االنتحار هو قتل الذات بشكل متعّمد. أّما إيذاء الذات ههو مصطلح أوسع يشير إلى تسميم أو تعريض النفس لإلصابة 

بشكل متعّمد. وقد يؤّدي أو ال يؤدي إيذاء الذات إلى الوفاة كما أّنه قد يكون مبنّيًا أم ال على نّية في الموت. واالنتحار 

اضطراب خطير يستلزم رعايًة ودعمًا فوريين. ففي العالم، يموت شخص واحد كّل 40 ثانية بسبب االنتحار. وفي لبنان، 

يموت شخص واحد بسبب االنتحار كّل ثالثة أّيام17. ويعّد االنتحار السبب الرئيسّي الثاني للوفّيات لمن هم بين 15-29 سنًة 

من العمر18.

العالمات واألعراض )المخطط الرئيسّي(
إّن أّي شخص يزيد عمره عن 10 سنوات يعاني من أّي اضطراب نفسّي أو من ألم مزمن أو ضائقة عاطفّية حادة ال بّد من 

أن يتّم تقييمه لمعرفة ما إذا كان عرضًة لخطر االنتحار. ويتّم التقييم من خالل السؤال المباشر عما إذا كان قد فّكر أو خطط 

إليذاء ذاته في الشهر المنصرم وما إذا كان قد قام بإيذاء ذاته فعلّيًا خالل العام المنصرم. باإلضافة إلى ذلك، من المهّم 

مراقبة حالة الشخص خالل المقابلة. هل هو شديد العنف، منفعل أو مهتاج، منزعج أو يرفض التواصل؟ في هذا الحال قد 

يكون عرضًة لخطر االنتحار حتى لو لم يتحّدث عن ذلك بصراحة.

مالحظة تحذيرّية:

ال بّد أن تعرف أّن السؤال عن إيذاء الذات ال يؤدّي إلى القيام بأفعال إليذاء الذات. ومن يفكر في االنتحار يشعر أّن ألمه 

لن يتوّقف أبدا وأّن االنتحار هو السبيل الوحيد لوضع حّد لمعاناته. لذلك فإّن السؤال عن اذّية الذات غالبًا ما يخّفض من 

مستوى القلق المرافق ألفكار أو أفعال إيذاء الذات ويساعد الشخص على الشعور بأّن هناك من يفهم ما يمّر به. ولكن 

مع ذلك، من المستحسن توطيد العالقة مع الشخص قبل طرح أسئلٍة حول إيذاء النفس. كذلك اطلب من الشخص أن يشرح 

األسباب التي تدفعه إلى إيذاء نفسه. قم أيضًا بتقييم أفكار وخطط وأفعال إيذاء النفس خالل التقييم األولّي وبشكل 

دورّي بعد ذلك، وفقًا للحاجة. اهتّم بحالة الشخص النفسّية وضيقه العاطفي. وال بّد من اعتبار كل تعبير من قبل الشخص 

المعنّي عن نّية في االنتحار بمثابة طلب للمساعدة.

اعتبارات خاصة
من األهمّية بمكان أن يشعر الشخص بأن هناك من يفهمه وأّنه قادر على التحّدث بحّرية من دون أن يتّم الحكم 	 

عليه.  امتنع عن استخدام الخطابات األخالقّية أو الدينّية التي قد تدفع الشخص إلى الشعور بذنب أكبر.فقد أثبتت 

المقاربات القائمة على الذنب أو الخوف عدم فاعلّيتها.
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صة في المستشفيات العامة لمنع إيذاء الذات. فإذا كان من 	  ال ُينصح بعالج المريض في األقسام غير المتخصًّ

الضرورّي إدخال الشخص إلى مستشفى عام )غير متخصص في الطّب النفسّي( لمعالجة اآلثار الطبية إليذاء الذات، 

ال بّد من مراقبته عن كثب لمنعه من القيام بإيذاء ذاته داخل المستشفى. فاألقسام غير المتخصّصة في الطّب 

النفسّي في المستشفيات العاّمة غير مجّهزة بالضرورة لضمان سالمة الشخص المعّرض لخطر االنتحار.

ليش هناك من عالج إلدارة خطر االنتحار بحّد ذاته. ولكن إذا كان الشخص يعاني من اضطراب نفسّي كامن أو 	 

من ألم مزمن من الممكن التفكير في العالج الدوائّي لمعالجة االضطراب النفسّي أو للتخفيف من حّدة األلم 

الجسدّي.

فهم التدخالت )النموذج البيولوجّي النفسّي االجتماعّي( 
أ - يكون الشخص معّرضًا لخطر االنتحار الوشيك إذا:

كانت تراوده أفكار أو كان يخطط إليذاء ذاته / االنتحار في الوقت الحالّي. 1

كان قد فّكر أو خطط إليذاء ذاته في الشهر الماضي أو قد قام فعلّيًا بإيذاء نفسه في العام الماضي وهو حاليًا . 2

يظهر  اهتياجًأ أو عنفًا أو إنزعاجًا شديدًا أو ال يقوم بالتواصل.

إذا كان الشخص عرضًة لخطر االنتحار الوشيك، ال بّد من أن تقوم ببلورة خّطة واضحة للتدخل لحمايته ولضمان حصوله على 

الرعاية في الوقت المناسب. لهذا السبب، عليك قبل كّل شيء تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

ضع الشخص في مكان آمن يوّفر الدعم له داخل المركز )ال تتركه بمفرده(. إذا كان عليه أن ينتظر للحصول على 	 

العالج، قم بتوفير بيئة تخّفض من الضيق الذي يشعر به في غرفة خاصة وهادئة إذا أمكن وال بّد ان يكون خاضعًا 

لألشراف المستمّر وعلى تواصل منتظم مع أحد الموظفين أو أحد أفراد اسرته لضمان سالمته. 

قم بإزالة الوسائل التي قد تؤّدي إلى إيذاء الذات.	 

استشر أخصائيًا في الصحة النفسّية، إذا كان ذلك متاًحا.	 

عليك ايضًا أخذ اإلجراءات التالية بالحسبان:

في حال عدم توافر أخصائّي في الصّحة النفسّية قم بطلب المساعدة من أعضاء األسرة واألصدقاء واألفراد 	 

المعنيين اآلخرين أو من الجهات المجتمعّية المتوّفرة لمراقبة ودعم الشخص خالل فترة الخطر الوشيك. 

عامل األشخاص الذين قاموا بإيذاء نفسهم بالمستوى نفسه من الرعاية واالحترام والخصوصّية التي تعامل به 	 

األشخاص اآلخرين، وكن حّساًسا ألي اضطراب عاطفّي محتمل مرافق إليذاء الذات.

قم بإشراك الفرد أو األفراد الذين يقومون برعاية الشخص المعني إذا طلب هذا األخير دعمهم خالل التقییم 	 

والعالج، علی الرغم من أن التقییم النفسّي االجتماعّي يقوم عادًة على مقابلة فردّية بین الشخص والعامل الصحّي 

للمساعدة في اكتشاف مخاوف الشخص أو مشاكله الخاصة.

قّدم الدعم العاطفّي لألقارب / أو لمن يقوم برعاية الشخص عند الحاجة.	 

تأكد من استمرارّية الرعاية من خالل وضع الشخص على تواصل بالخدمات التي يحتاج إليها.	 
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في جميع الحاالت، سواء كان قد قابل الشخص المعنّي أخصائّيًا في الصحة النفسّية أو في انتظار المقابلة يمكنك 

مساعدته من خالل تقديم وتفعيل الدعم النفسّي. ويمكن القيام بذلك من خالل:

طلب المساعدة من أعضاء األسرة واألصدقاء واألفراد المعنيين ومن الجهات المجتمّية المتاحة لضمان مراقبة 	 

الشخص عن كثب طالما كان الخطر موجودًا.

إنصح الشخص ومن يقوم برعايته بالحّد من النفاذ إلى وسائل إيذاء الذات )مثل مبيدات الحشرات والمواد السامة 	 

األخرى، واألدوية، واألسلحة النارّية( طالما كان الشخص ال يزال يفكّر أو يخطط إليذاء نفسه.

تعزيز الدعم االجتماعّي من خالل الموارد المجتمعّية المتاحة الي تشمل الموارد غير الرسمّية كاألقارب واألصدقاء 	 

والمعارف والزمالء ورجال الدين، أو الموارد المجتمعية الرسمّية، إن وجدت، على غرار مراكز األزمات ومراكز الصحة 

النفسّية المحلّية.

قم بإعالم من يقوم برعاية الشخص وأفراد األسرة اآلخرين اّن السؤال عن االنتحارغالبًا ما يقّلل من القلق وقد ُيشعر 	 

الشخص باالرتياح واإلحساس بأّن هناك من يفهم ما يمّر به.

غالًبا ما يعاني من يقوم برعاية الشخص المعّرض لخطر إيذاء الذات من اإلجهاد الشديد. لذلك ال بّد من تزويد هؤالء 	 

األفراد بالدعم العاطفّي عند الحاجة.

تأكد من إعالم من يقوم برعاية الشخص أّنه على الرغم من أّن هذا األخير قد يشعره باإلحباط، إاّل أنه من األفضل 	 

تجّنب العدائّية أو النقد الشديد تجاه الشخص المعّرض لخطر إيذاء الذات.

متابعة األشخاص المعّرضين إليذاء الذات واالنتحار
تواصل مع الشخص المعنّي بشكل منتظم )عبر الهاتف، أو الزيارات المنزلّية، أو الرسائل أو بطاقات االتصال(، بوتيرة عالية 

في البداية )على سبيل المثال أسبوعّيًا خالل الشهرين األولّين( وبوتيرة أقّل مع تحّسن حال الشخص )مرة كّل أسبوعين إلى 

أربعة أسابيع بعد ذلك(. فّكر في إمكانّية متابعة التواصل بشكل أكثر كثافًة أو أطول إذا لزم األمر.

استمّر بمتابعة الشخص طالما كان خطر االنتحار قائمًا. في كّل مناسبة تواصل قم بتقييم األفكار والخطط االنتحارّية بشكل 

روتيني. إذا تبّين أن الشخص في خطر وشيك، قم بإدارة الوضع كما تّم توضيحه سابًقا.
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إضطرابات استخدام الكحول والمواد المسّببة لإلدمان
تعريف اضطرابات استخدام الكحول واإلدمان ومعايير الّتشخيص 

عند العمل مع الّشباب الذين يعانون من مشاكل استخدام المواد المسّببة لإلدمان، من المهّم أن تفهم بعض المفاهيم 

المتعّلقة باستخدام المواد المسّببة لإلدمان وكيفّية تقييمها وإدارتها.وتشمل االضطرابات الناجمة عن استخدامالمواد 

المسّببة لإلدمان اضطرابات استخدام المخّدرات والكحول وحاالت معّينة بما في ذلك التسّمم الحاّد والجرعة الزائدة 

وحاالت االنسحاب.

التسّمم الحاّد هو حالة عابرة تلي تناول المؤّثرات العقلّية وتؤّدي إلى اضطرابات في الوعي أو اإلدراك أو 	 

المعرفة أو السلوك.

الجرعة الزائدة هي استخدام أي مادة مؤثرة عقليًا بكّمية كبيرة لدرجة تؤدي إلى آثار جسدّية أو عقلّية سلبّية 	 

حادة.

االنسحاب هو الشعور بمجموعة من األعراض المزعجة بعد التوّقف المفاجئ أو التقليل من جرعة المؤثرات 	 

العقلّية بعد استخدامها بجرعات عالية لمّدة طويلة بشكل أدى إلى االرتهان جسدّيًا أو عقلّيًا. وأعراض االنسحاب، 

في األساس، هي عكس اآلثار التي تنتج عن المؤّثرات العقلّية.

االستخدام الضار هو نمط من استخدام المؤثرات العقلّية يضّر بالصحة. وقد يكون هذا الضرر جسدًيا، مثل مرض 	 

الكبد، أو نفسيًأ على غرار نوبات االكتئاب. وغالًبا ما يرافق ذلك عواقب اجتماعّية، كالمشاكل العائلّية أو المهنّية.

االرتهان هو مجموعة من الظواهر الفيزيولوجّية والسلوكّية والمعرفّية تتكّون عندما يصبح الستخدام الماّدة 	 

المسّببة لإلدمان أولوّيًة كبيرًة على السلوكّيات األخرى التي كانت ذات قيمة في ما مضى. ومن خصائص 

اإلرتهان وجود رغبة قوّية وتوق إلى استخدام المادة وعدم القدرة على السيطرة على ذلك. وغالبًا ما يرتبط 

االرتهان باستخدام المواد المسّببة لإلدمان بمستويات عالية وظهور عوارض االنسحاب عند التوّقف.

العالمات والعوارض
ظهور أضرار استخدام الكحول أو أي مواد أخرى مسّببة لإلدمان )رائحة الكحول، التلعثم أوالصعوبة في النطق، 	 

والخدر، والسلوك الجامح(.

ظهور عالمات استخدام المخّدرات )عالمات الحقن األخيرة، عدوى جلدّية(.	 

ظهور عالمات وأعراض اآلثار السلوكّية الحادة واإلنسحاب أو آثار االستخدام المطّول )راجع اإلطار 1(.	 

تدهور األداء االجتماعّي )أي مشاكل عائلّية أو مهنّية، مظهر غير الئق(.	 

ظهور عالمات أمراض الكبد المزمنة )مستويات غير طبيعّية إلنزيمات الكبد(، وإصفرار الجلد والعينين.	 

مشاكل في التوازن والمشي وتنسيق الحركات والرأرأة.	 

غ األشخاص الذين يعانون من اضطرابات بسبب استخدامالمواد المسّببة لإلدمان عن أّي مشاكل تتعّلق باستخدام  قد ال يبلِّ

هذه المواد. لذلك قم باالستقصاء عن:

قيام الشخص بطلب األدوية المؤثرة عقليًا أو نفسّيًا بما في ذلك المسّكنات بشكل متكّرر	 
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وجود إصابات	 

وجود عدوى مرتبطة باستخدام المواد المخّدرة عن طريق الحقن )فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، التهاب 	 

)C الكبد الوبائي

مالحظات تحذيرّية

إّن التوقف المفاجئ عن استخدام الكحول أو البنزوديازيبين )benzodiazepine( من دون متابعة طّبية أو أدوية بديلة يمكن 

أن يسّبب أعراض انسحاب شديدة تشمل النوبات وقد تؤدي إلى الوفاة. ال يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، منع الشخص 

الذي يعاني من اإلرتهان إلى الكحول أو البنزوديازيبين من النفاذ إلى هذه المواد فجأًة من دون متابعة طّبية.

اعتبارات خاصة
من المهّم أن يكون لديك موقف منفتح ومرّحب تجاه الشخص المعني وتذّكر أن المشكلة هي صّحية ال أخالقّية وال 

قانونّية. عليك أواًل أن تتوّقف لبرهة لتحّدد شعور كإزاء الحالة وتعترف بمشاعرك لتتمكن من أن تضع جانبًا أي تحّيز أو حكم 

مسبق قد يكون لديك إزاء تصرفات الشخص المعنّي أو المواد المسّببة لإلدمان. وقد يكون ذلك صعبًا في بعض األحيان، 

لكّنه أهّم إجراء يمكن أن تّتخذه لتكون قادرًا على دعم الشخص خالل فترة التعافي.

لتقييم استخدام المواد المسّببة لإلدمان، اسأل عن استخدام التبغ والكحول واألدوية المؤّثرة عقليًا. ووفقًا لإلطار العام 

والحالة، فّكر في السؤال عن استخدام القّنب اي الحشيش والمواد األخرى.

إذا اتضح أّن الشخص المعنّي ال يستخدم المواد المسّببة لإلدمان، أّكد على الفوائد الصحّية لعدم استخدام 	 

المؤثرات العقلّية.

إذا كان الشخص يستخدم المواد المسّببة لإلدمان، قم بتقييم ما إذا كان استخدام الماّدة ضاًرا أم ال. لتقييم 	 

استخدام المواد بشكل ضار، عليك أن تسأل عن عامَلين رئيسَيين: الوتيرة والكّمية من جهة )أي كم يوًما في 

األسبوع تستخدم هذه المادة؟ ما هي جرعة االستخدام اليومّية؟(، والسلوكيّات الضاّرة من جهة أخرى )أي هل 

يسّبب استخدامك لهذه المواد أي مشاكل؟(.

تشمل السلوكّيات الضاّرة والمخاطر ما يلي: اإلصابات والحوادث، القيادة في حالة من الثمالة، الحقن  «

بالمواد المخّدرة، تبادل اإلبر، إعادة استخدام اإلبر، مشاكل في العالقات نتيجة االستخدام، ممارسة جنسّية 

في حالة من الثمالة كان فيها خطورة أو أّدت إلى ندم الحق، مشاكل قانونّية أو مالّية، عدم القدرة على 

رعاية األطفال بمسؤولّية، ممارسة العنف تجاه اآلخرين، أداء مدرسي أو جامعي أو مهنّي ضعيف، أداء 

ضعيف للدور االجتماعّي المتوّقع من الشخص )مثل األبوة واألمومة(، إلخ.

أثناء تدوين تاريخ الشخص المعنّي، اطلب منه أن يخبرك كيف بدأ باستخدام المواد المسّببة لإلدمان وما  «

الذي كان يحدث في حياته في ذلك الوقت وإذا كان في عائلته أو محيطه االجتماعّي من يستخدم المواد 

المسّببة لإلدمان، وما إذا كان قد حاول التقليل من استخدامها وماذا حدث عند ذلك.
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سواء كان الشخص المعني يعاني من استخدام المادة بشكل ضار أم ال، عليك أن تقوم بتقييم االرتهان. إذا كان 	 

استخدام الشخص للمادة ضاًرا من دون وجود ارتهان للمادة قم بالثقيف نفسّي حول المخاطر المرتبطة باستخدام 

كّل مادة بمستويات مختلفة. إذا كان استخدام الشخص للمادة ضاًرا أو كان الشخص يعاني من االرتهان لها ال بّد 

من أن تتّم إدارة اإلستخدام. ولكن في حال وجود خطر وشيك باالنتحار، ال بّد من تقييم ذلك وإدارته أواًل قبل إدارة 

المشاكل المتعّلقة باستخدام المواد المسّببة لإلدمان. لتقييم االرتهان، اسأل عن وجود:

مستويات عالية من استخدام المواد المسّببة لإلدمان بشكل متكّرر. «

رغبة شديدة أو شعور باالندفاع القسري نحو استخدام هذه المادة. «

صعوبة  في ضبط استخدام الماّدة على الرغم من المخاطر والعواقب الضاّرة. «

ارتفاع مستويات تحّمل المادة وظهور عوارض االنسحاب عند التوقف. «

إّن أنماط استخدام المواد المسّببة لإلدمان التي تدّل على االرتهان تتضّمن ما يلي:	 

للتبغ: استخدام التبغ عّدة مّرات في اليوم، غالًبا منذ الصباح. «

للكحول: تناول أكثر من 6 كؤوس من المشروب في مّرة واحدة، واالستخدام اليومي. «

ألدوية: تناول كّمية أكبر من الكمّية الموصوفة والكذب للحصول على وصفات طّبية. «

للحشيش: غرام واحد على األقّل من الحشيش يومّيًا. «

لقائمة باآلثار السلوكّية الحاّدة وعالمات االنسحاب وآثار االستخدام الطويل للمؤثرات العقلّية، راجع  الجدول أدناه:

آثار االستخدام المطّول عوارض االنسحاب اآلثار السلوكّية الحاّدة
تقّلص في حجم الدماغ، تدّني 

القدرات المعرفّية، تعّطل 
القدرة على الحكم، فقدان 
التوازن، تلّيف الكبد، التهاب 

المعدة، فقر الدّم، زيادة خطر 
اإلصابة ببعض أنواع السرطان 

ومجموعة من المشاكل 
الطّبية األخرى

ارتعاش، رجفان، غثيان، تقّيؤ، 
زيادة معّدل ضربات القلب 

وضغط الدم، نوبات، هيجان، 
ارتباك، هلوسة

يمكن أن تشّكل خطرًا على 
الحياة

رائحة الكحول في النفس، 
تلعثم أو صعوبة في النطق، 

فقدان السيطرة على 
الّسلوك، هيجان، تقيؤ، ترّنح 

في المشي

الكحول

إستعادة الذكريات، وارتفاع  
خطر السقوط لكبار الّسّن، 

خطر تناول جرعة زائدة مميتة

قلق، أرق، رجفان، ارتعاش، 
غثيان / تقّيؤ، زيادة معّدل 

ضربات القلب وضغط الدّم، 
نوبات، حركة زائدة، ارتباك 

هلوسة

يمكن أن تشّكل خطرًا على 
الحياة

تلعثم أو صعوبة في النطق، 
سلوك خارج عن السيطرة، ترّنح 

في المشي 

البنزوديازيبينات
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آثار االستخدام المطّول عوارض االنسحاب اآلثار السلوكّية الحاّدة
إمساك، خطر تناول جرعة 
زائدة مميتة، قصور الغدد 

التناسلّية، تكّيف في حّس 
المكافأة، رّدات فعل على 

التعّلم، اإلجهاد

توّسع بؤبؤ العين، القلق، 
الغثيان / التقيؤ / اإلسهال، 
تشّنجات في المعدة، آالم 

في العضالت، صداع، سيالن 
العينين واألنف، تثاؤب، 

وقوف وبر الذراعين، زيادة 
معدل ضربات القلب وضغط 

الدم

تقّلص البؤبؤ، نعاس، نوم، 
نقص الوعي، كالم بطيء 

األفيونّيات

االرتهان لألفيونّيات، خطر 
حدوث نوبات، اضطراب في 

النوم

عوارض انسحاب األفيونّيات 
في الغالب ولكن أيضًا 

عوارض انسحاب ُمثبطات 
السيروتونين اإلنتقائّية  
)SNRI(، )مزاج مكتئب، 

خمول(

آثار األفيونّيات )الخدر، النشوة، 
وما إلى ذلك( تليها آثار 

المنّشطات )اإلثارة ونوبات 
الجرعات العالية(

ترامادول

أمراض الرئة )عند مدّخني 
التبغ(، أمراض القلب واألوعية 

الدموّية، خطر اإلصابة 
بالسرطان وغيرها من اآلثار 

الصحّية

سرعة في االنفعال، عدائّية، 
قلق، خلل في الحركة، تقّلب 

المزاج، زيادة معّدل ضربات 
القلب، زيادة الشهّية.

إثارة، وارتفاع االهتمام 
والتركيز والذاكرة، انخفاض 
القلق والشهّية، آثار شبيهة 

بالمنّبهات

التبغ

ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر 
الحوادث الوعائّية الدماغّية 

)CVAs(، إعادة التجارب، 
أمراض القلب، قلق، واكتئاب

تعب، زيادة الشهّية، اكتئاب، 
مزاج عصبّي.

احترس من األفكار االنتحارّية

توّسع البؤبؤ، زيادة ضغط الدم 
ومّعدل ضربات القلب، شعور 

باإلثارة واالبتهاج، نشاط 
مفرط، كالم سريع، تسارع 

األفكار، أفكار مشّتتة، شعور 
بالريبة واالضطهاد، عدائية، 

مزاجّية، عنف

الكوكايين والميثامفيتامين 
والمنّشطات األمفيتامينية

زيادة خطر مشاكل الصحة 
النفسّية بما في ذلك القلق، 

الشعور بالريبة واالضطهاد، 
فقدان الدافع، صعوبة في 

التركيز، زيادة خطر التشّنج 
الوعائّي مّما يؤدي إلى نوبة 

قلبّية أو سكتة دماغّية

مزاج مكتئب أو غير مستقّر، 
قلق، اضطراب، نوم مضطرب

)قد ال يكون من السهل 
مالحظة هذه االعالمات(

بؤبؤ طبيعّي، إحمرار العين، 
بطء في االستجابة، نشوة، 

استرخاء

القنب او الحشيش

سمّية عصبية تؤّدي 
إلى عواقب سلوكّية 
وفيزيولوجّية، اكتئاب

شعور بالغثيان، تصّلب 
العضالت، صداع، فقدان 

الشهّية، عدم وضوح الرؤية، 
جفاف في الفم، أرق، 

اكتئاب، قلق، تعب، صعوبة 
في التركيز

زيادة الثقة بالنفس، تعاطف، 
تفّهم، إحساس باأللفة، زيادة 
التواصل، نشوة، ازدياد الطاقة

MDMA أو اكستاسي
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 اعتبارات خاصة باألطفال والمراهقين

عند إجراء تقييم للمراهقين، من المهّم جًدا التنّبه إلى ما يلي:

توضيح الطبيعة السرّية للحديث في مسائل الرعاية الصّحية، بما في ذلك الظروف التي سيتّم فيها تزويد األهل أو 	 

من يقوم برعاية المراهقين بالمعلومات. 

اسأل عن الذي  يجري في حياة المراهق. حّدد أهّم القضايا األساسّية بالنسبة اليه.	 

تذّكر أّن المراهقين قد ال يتمّكنوا من التعبير بشكل واضح عّما يزعجهم.	 

قد تكون األسئلة المفتوحة مفيدًة في توضيح المعلومات حول األمور التالية: المسائل العائلّية، والتعليمّية 	 

والمهنّية.

األكل، واألنشطة، والمخّدرات والكحول، والجنس، والّسالمة، واالنتحار / االكتئاب. اسمح بالوقت الكافي للحديث 	 

عن هذه األمور.

قم بتقييم مشاكل الصّحة النفسّية األخرى ذات األولوّية.	 

عند تقديم التثقيف النفسّي للمراهق، عليك بما يلي:

تزويد المراهقين وأهلهم بمعلومات عن تأثير الكحول والمواد األخرى على صّحة الفرد وأدائه االجتماعّي.	 

قم بتشجيع المراهق على تغيير بيئته وأنشطته، بداًل من التركيز على سلوكه باعتباره "مشكلة". قم بتشجيعه 	 

على المشاركة في المدرسة أو في العمل وفي األنشطة التي تشغل وقته. كذلك شّجعه على المشاركة في 

النشاطات الجماعّية اآلمنة التي تعزز منبناء المهارات والمساهمة في المجتمع. من المهّم أن يشارك المراهقون 

في أنشطة تهّمهم.

شّجع الوالدين و/ أو مقّدمي الرعاية على معرفة مكان تواجد المراهق ومن يرافقه وما يقوم به ومتى سيعود 	 

إلى المنزل، وعلى مساءلة المراهقعن أنشطته.
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فهم التدّخالت )النموذج البيولوجّي النفسّي االجتماعّي( 
أ - المستوى البيولوجّي 

يمكن للطبيب أن يستخدم األدوية أحياًنا لدعم الّشخص خالل مرحلة إزالة السموم أو كتدّخل طويل األمد.

ب - المستوى النفسّي

يمكن استخدام تدّخالت نفسّية مختلفة لدعم الشخص خالل فترة التعافي. ويمكن لخطوات إدارة استخدام الكحول 

والمواد المسّببة لإلدمان التالية أن تكون فّعالًة شرط أن تتّم على يد أخصائّي مدّرب:

التثقيف النفسّي: نصائح أساسّية للشخص ولمن يرعاه . 1

غالًبا ما تكون االضطرابات الناجمة عن استخدام المواد المسّببة لإلدمان قابلة للعالج ويمكن لألشخاص المعنيين 	 

أن يشعروا بتحّسن ويتعافوا.

يمكن أن تؤّدي مناقشة استخدام المواد المسّببة لإلدمان إلى الشعور بالحرج أو العار بالنسبة إلى العديد من 	 

األشخاص. قم باعتماد مقاربة مبنّية على عدم إطالق األحكام. فعندما يشعر الشخص أنك تقوم بالحكم عليه قد 

يصبح أقّل انفتاًحا للتحّدث معك. حاول عدم التعبير عن الّدهشة إزاء أي مّما يقوله.

قم بإفهام الشخص المعنّي أّنه من الممكن التقليل أو التوقف عن استخدام الكحول المضّر أو المؤذي وشّجعه 	 

على العودة للحديث معك إذا كان يرغب في مناقشة القضّية بشكل أوسع.

من األرجح أن ينجح الشخص في التخفيف من استخدام المواد المسّببة لإلدمان أو التوّقف عن االستخدام متى 	 

كان القرار صادرًا عنه.

مقابلة تحفيزّية )تدّخل موجز(. 2

التدّخالت الموجزة باستخدام المقابالت التحفيزّية هي مقاربة تهدف إلى الحديث عن استخدام المواد المسّببة 	 

لإلدمان بطريقة بعيدة عن األحكام. وهي تشّجع الشخص على التفكير في خياراته الخاّصة المتعلقة باستخدام 

المواد المسّببة لإلدمان. ويمكن استعمال هذه المقاربة كجزء من لقاء قصير لمعالجة مخاطر المواد واستخدامها 

الضار. كما ويمكن استخدام هذه المقاربة كجزء من نقاش أطول يتّم على مدار عّدة جلسات ويتناول أنماط 

االستخدام التي تؤدي إلى االرتهان؛ ويشار إلى هذا بعالج تعزيز التحفيز.

من المهّم أن تقوم خالل المناقشات باالمور التالية: التعبير عن التعاطف وبناء جو من الّثقة، اإلشارة إلى 	 

التناقضات في سرد الشخص، ومواجهة المعتقدات الخاطئة. تجّنب الجدال مع الشخص ألنه يجب أن يشعر أّنك 

موجود لدعمه ال النتقاده. إذا كان الشخص غير قادٍر على االلتزام بوضع حّد للنمط الضار، إبحث في أسباب ذلك، 

بداًل من إجباره على قول ما هو متوّقع منه.

استخدم التقنّيات التالية أثناء التدّخل:	 

قم بإعطاء الشخص المعنّي معلومات عن المخاطر المرتبطة بنمط استخدام المواد المسّببة لإلدمان الذي  «

يتبعه، سواء كان أو لم يكن ضارًا حالّيًا وسواء كان الشخص يعاني من االرتهان أم ال. كذلك تحّدث عن 

األضرار المحّددة التي قد يتعّرض لها أو يسّببها لآلخرين. شّجع الشخص على تحّمل مسؤولّية خياراته المتعّلقة 
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باستخدام المواد وبطلب المساعدة او االمتناع عن ذلك. افعل ذلك عن طريق السؤال عن مدى قلقه إزاء 

نمط استخدامه المواد المسّببة لإلدمان.

اسأل الشخص عن أسباب استخدام هذه المواد المسّببة لإلدمان، بما في ذلك ما إذا كان االستخدام  نتيجًة  «

لمسائل أخرى كاضطرابات نفسّية أو ضغوطات محّددة، والفوائد التي يحصل عليها برأيه بفعل استخدام 

المواد المسّببة لإلدمان، حتى ولو كانت على المدى القصير فحسب.

اسأل عن إدراك الشخص للنتائج اإليجابّية والسلبّية الستخدامه المواد المسّببة لإلدمان، وإذا لزم األمر، قم  «

بمواجهة أي تعظيم للفوائد وتقليل للمخاطر / لألضرار قد يّصرح به.

اسأله عن أهدافه الشخصّية، وما إذا كان استخدامه للمواد المسّببة لإلدمان يساعده أو يمنعه من الوصول  «

إلى هذه األهداف.

قم بإجراء نقاش مع الشخص استناًدا إلى ما قيل حول استخدام المواد المسّببة لإلدمان وأسبابه وعواقبه  «

وحول أهدافه الشخصّية، فذلك يسمح بالقاء الضوء على التناقضات بين نتائج استخدامه للمواد المسّببة 

لإلدمان واألهداف الشخصّية التي أعلن عنها.

ناقش خيارات التغيير استناًدا إلى أهداف واقعّية وحاول ان تتفق مع الشخص على مسار عمل معّين. «

قم بدعم الشخص للقيام بهذه التغييرات من خالل التعبير عن ثقتك بقدرته على إحداث تغييرات إيجابّية في  «

حياته، ومن خالل تقديم معلومات حول الخطوات التالية حسب الحاجة )تحّدث عن عملّية إزالة السموم، 

والدعم النفسّي-االجتماعّي(، وتزويده بمواد ليقرأها في المنزل في حال توّفرت.

اطلب من الشخص أن يقوم بتوضيح أفكاره من دون إطالق األحكام حول استخدام المواد المسّببة لإلدمان وذلك 	 

عن طريق طرح األسئلة حول األمور التالية:

أسباب استخدامه للمواد. )اسأل: "هل فكرت يوًما في سبب استخامك لها )المواد المسّببة لإلدمان؟"( «

الفوائد التي يراها من استخدام المواد. )اسأل: "ما الذي تمنحك إّياه )المواد المسّببة لإلدمان(؟ وهل تسّبب  «

لك من مشاكل؟"(

األضرار الفعلّية والمحتملة التي يراها من استخدام المواد المسّببة لإلدمان. )اسأل: "هل تسّببت لك في أّي  «

ضرر )المواد المسّببة لإلدمان(؟ هل يمكنك أن تتصّور أّي ضرر الستخدامها في المستقبل؟"(

األمور األكثر أهّمية بالنسبة إلى الشخص. )اسأل: "ما هو األهّم بالنسبة إليك في حياتك؟"( «

استراتيجّيات للتخفيف و للتوقف عن استخدام المواد المسّببة لإلدمان. 3

إذا كان الشخص مهتًما بالتخفيف من استخدام المواد المسّببة لإلدمان، تحّدث معه عن الخطوات التالية.

حدد الظروف التي تؤدي إلى استخدام المواد وطرق تجّنبها. على سبيل المثال: الحانات التي يتناول فيها الناس 	 

الكحول أو المناطق التي اعتاد الشخص على ارتيادها الحصول على المخّدرات، إلخ.

حدد المثيرات العاطفّية التي تؤدي إلى االستخدام وطرق التعامل معها )كالمشاكل في العالقات والعمل، وما 	 

إلى ذلك(.

شّجع الشخص على عدم االحتفاظ بالمواد المسببة لإلدمان في المنزل.	 
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مجموعات الدعم. 4

يمكن أن تكون اإلحالة إلى مجموعات الدعم مفيدًة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات بسبب استخدام المواد 

ر المعلومات، واألنشطة المنّظمة، ودعم األقران في بيئة خالية من األحكام. قم  المسّببة لإلدمان. فهذه المجموعات توفِّ

بالتعّرف على مجموعات الدعم المتاحة محلًيا.

استراتيجّيات الوقاية من استخدام المخّدرات ومعالجة االضطرابات ذات الصلة. 5

قم بتشجيع الشخص على االنخراط في سلوكّيات أقّل خطورة.	 

انصحه بعدم القيادة إذا كان مخموًرا. «

إذا كان الشخص المعنّي يستخدم األفيونّيات، قم بتزويد أفراد أسرته بالنالوكسون للعضل أو األنف لالحتفاظ  «

به واستخدامه في حال قيام الشخص بتناول جرعة زائدة وهم في انتظار المساعدة أو في الطريق إلى 

المستشفى.

إذا كان الشخص يقوم بحقن المخّدرات:	 

إعلم الشخص بمخاطر استخدام المخّدرات عن طريق الحقن ومنها: تزايد خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة  «

البشرية / اإليدز والتهاب الكبد B و C وااللتهابات الجلدّية التي يمكن أن تسّبب تسّمم الدم، والتهاب 

الشغاف، وخّراجات العمود الفقرّي، والتهاب السحايا، وحتى الموت.

علمًا أّن الّشخص قد ال يتوّقف عن استخدامالمخّدرات عن طريق الحقن على الفور، قم بتقديم معلومات عن  «

تقنّيات الَحقن األقّل خطورًة.شّدد على أهّمية استخدام اإلبر والحقن المعّقمة في كّل مرة يتّم فيها الحقن 

وعدم تشارك معدات الحقن مع اآلخرين في أي ظرف من الظروف.

قم بتقديم معلومات عن كيفّية النفاذ إلى برامج توزيع اإلبر والحقن إن وجدت أو إلى مصادر أخرى من  «

معدات الحقن المعّقمة.

شّجع الشخص على القيام بفحوصات بشكل سنوّي على األقّل لألمراض الفيروسية المنقولة بالدم، بما  «

في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( والتهاب الكبد )B( و 

)C(. شّجعه أيضًا على أخذ الّلقاحات ضد التهاب الكبد الوبائي B، وتأكد من توفر األوقية الذكرّية والعالج 

لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والتهاب الكبد.

عالج األمراض المتالزمة: 	 

ضع حدًا أدنى لفحص مرض السّل بين األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسّببة  «

لإلدمان.

ا وإمكانّيات العالج. «  انظر في امكانّية التقصي عن وجود األمراض المنقولة جنسيًّ

ت - المستوى االجتماعي

إن دعم الشخص في إعادة االندماج االجتماعّي وضمان السكن المالئم والعمل وتواجد شبكة اجتماعّية داعمة أمور 

أساسّية لمساعدته على التعافي. خالل هذه المسيرة من المهّم أيًضا االعتناء بمقن يرعى الشخص وتزويده بالدعم إذا لزم 

األمر. ويمكن القيام بذلك من خالل:
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مناقشة تأثير االضطرابات الناجمة عن استخدام المواد المسّببة لإلدمان على أفراد األسرة اآلخرين، بما في ذلك 	 

الشباب، مع أسرة الشخص المعنّي و / أو من يعتني به.

توفير المعلومات والتثقيف حول االضطرابات الناجمة عن استخدام المواد المسببة لإلدمان.	 

تقديم تقييم لالحتياجات الصحّية واالجتماعّية والنفسّية. تقديم العالج الضطرابات الصحةالنفسّية ذات األولوّية.	 

إعطاء معلومات لألسرة ولمن يعتني بالشخص حول مجموعات الدعم )إن وجدت(والموارد االجتماعّية األخرى 	 

ومساعدتهم على النفاذ إليها.

متابعة األشخاص الذين يستخدمون المواد المسّببة لإلدمان
خالل مرحلة المتابعة، يوصى بمتابعة حاالت االستخدام الضار خالل شهر وعند الحاجة بعد ذلك. أما بالنسبة لالرتهان، فمن 

المفّضل إجراء المتابعة خالل عّدة مرات في األسبوع خالل األسبوعين األّولين، ثم أسبوعّيًا في الشهر األّول. متى بدأ 

الشخص بالتحسن، يمكن خفض الوتيرة إلى مّرة في الشهر وحسب الحاجة بعد ذلك.

عند كّل زيارة، قم بتقييم التحّسن عبر السؤال عن كّمية ووتيرة استخدام المواد، وعن الصّحة النفسّية والصّحة الجسدّية، 

وعوامل الخطر والحماية )مثل العالقات، ومكان اإلقامة، والعمل، وما إلى ذلك، وعن العوامل التي تؤدي إلى استخدام 

المواد المسّببة لإلدمان وعواقب استخدامها(.

في حالة استمرار استخدام المواد المسّببة لإلدمان:	 

قم بتطوير استراتيجّيات للحد من الّضرر «

قم بمعالجة المشاكل الصحّية «

قم بوضع استراتيجّيات لتوقيف من االستخدام «

قم بتدبير عالج إلزالة الّسموم أو عالج مداومة في حال موافقة الشخص على ذلك «

قم بتكرار المراجعة والتوعية «

في حالة التوّقف الحديث عن االستخدام أو التحّول إلى استخدام غير مؤذ:	 

فكر في إجراء فحص للبول لتأكيد االمتناع عن االستخدام  «

تحلَّ باإليجابّية لتشجيع االستمرار باالمتناع عن االستخدام / االستخدام غير ضار «

قم بمعاالجة المشاكل الطّبية األخرى «

فكر في استخدام أدوية الوقاية من االنتكاس لمعالجة اإلرتهان للكحول واألفيونّيات «

اقترح متابعة عالجات نفسّية واجتماعّية لمنع االنتكاس وااللتحاق بمجموعات الدعم  «

قم بتعزيز العوامل التي تقّلل من خطر االنتكاس مثل الّسكن والعمل «

في حالة التوّقف عن االستخدام لفترة طويلة أو االستخدام غير الضار	 

فّكر في إجراء فحص البول من وقت إلى آخر لتأكيد االمتناع عن االستخدام «

تحًل باإليجابّية في إعطاء الراي «

قم بتعزيز العوامل التي تقّلل من خطر االنتكاس )مثل الّسكن والعمل( «
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قم بمعالجة المشاكل الطّبية األخرى «

شّجع الشخص على المشاركة في مجموعات الدعم  «

قم بالمراجعة بوتيرة أقّل «

تنّبه إلى عالمات االستهالك المزمن والكثيف للكحول:	 

مرض الكبد: تنّبه إلى اصفرار الجلد والعينين )اليرقان(، ألم الكبد وظهور حافة الكبد )في مرض الكبد المبّكر(،  «

االستسقاء )البطن المنتفخة المملوءة بالسوائل(، وجود األوعية العنكبوتيّة )spider naevi( )ظهور أوعية 

دموّية تشبه شبكة العنكبوت على سطح الجلد(، وتغّير الوضع النفسّي )اعتالل الدماغ الكبدي(.

تلف المخيخ: تنّبه إلى مشاكل التوازن، والمشي، وتنسيق الحركات، والرأرأة. «

تنّبه إلى العالمات التالية الستخدام المخّدرات المزمن:	 

صعوبة في االهتمام بالنفس، سوء وضع األسنان، وجود عدوى جلدّية طفيلّية مثل القمل أو الجرب، وسوء  «

التغذية.

عالمات الحقن: ابحث عن مواقع الَحقن على الذراعين أو الساقين من خالل التنّبه إلى العالمات الجديدة  «

والقديمة على ّحد سواء. اسأل الشخص عن مواقع الحقن وافحصها للتأكد من عدم وجود عالمات اإللتهاب.

المضاعفات الصحّية الشائعة الستخدام المخدرات عن طريق الحقن: إّن األشخاص الذين يستخدمون المخدرات  «

عن طريق الحقن يكونون أكثر عرضًة لإلصابة بالعداوى على غرار فيروس نقص المناعة البشرّية / اإليدز، 

والتهاب الكبد "ب" و"س"، والسّل.

هم أيضًا معّرضون بشكل كبير لخطر التهاب الجلد في مواقع الحقن. وفي بعض الحاالت، يمكن أن تنتشر  «

هذه العدوى عن طريق الدم فتتسّبب بتسّمم الدّم أو التهاب الشغاف أو خّراجات العامود الفقري أو 

التهاب السحايا أو حتى الموت.

الفحوصات التي يمكن القيام بها:	 

فحص البول للمخّدرات: في الحاالت الطارئة، يجب أن يتّم فحص البول عندما يكون هناك شّك في وجود  «

تسّمم أو انسحاب، أو جرعة زائدة، خاّصة في الحاالت التي يكون فيها الّشخص غير قادر علىتقديم 

المعلومات عّما تناوله من مواد.

إذا كان الشخص يستخدم المخّدرات عن طريق الحقن، اقترح القيام بفحوصات مصلّية للفيروسات المنقولة  «

عن طريق الدّم وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والتهاب الكبد "ب" و"س"، الخ.

إذا كان الشخص قد مارس الجنس من دون حماية، اقترح القيام بفحص لألمراض المنقولة جنسيًا، بما في  «

ذلك فيروس نقص المناعة البشرّية، والزهري، والكالميديا، والسيالن، وفيروس الورم الحليمي البشري 

.)HPV(

اطلب إجراء فحص السّل وخذ عّينة من اللعاب وقم بطلب صورة أشعة للصدر إذا كانت لديك مخاوف من  «

وجود مرض السل.ابحث عن عالمات وأعراض المرض كالسعال المزمن، والقشعريرة بسبب الحّمى، وانخفاض 

الوزن.
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اضطرابات القلق
تحديد اضطرابات القلق

إّن القلق هو جزء طبيعّي من الحياة فهو طريقة يستخدمها الجسم ليطلعنا على وجود خطب ما. وهو يحمينا من األذى 

ويهيئنا للتصّرف بسرعة في مواجهة الخطر. ولكّن القلق يصبح، بالنسبة إلى بعض الناس، حالًة مستمرةًّ وغير عقالنّية تفوق 

قدرتهم على التحّمل. وقد يؤثر القلق على النشاطات اليومّية لدرجة تجعل من ممارسة النشاطات أمرًا مستحياًل مّما قد 

يشير إلىوجود اضطراب القلق. واضطرابات القلق هي اضطرابات الصّحة النفسّية األكثر شيوعًا في صفوف الشباب. 

ويشمل مصطلح "اضطرابات القلق" مجموعًة كبيرًة من اإلضطرابات ولكننا سنتطّرق إلى االضطرابات األكثر شيوعًا بين 

الشباب والتي يواجهها االختصاصّيون في العمل االجتماعي أكثر من غيرها عند العمل مع هذه الفئة. لذلك سوف نرّكز 

على أضطرابين أساسيين:

اضطراب القلق العام )GAD(: أي القلق المستمّر والمفرط وغير الواقعّي إزاء المسائل اليومّية.	 

اضطراب الهلع )PD(:  نوبات عفوّية من الذعر أو "القلق" قد تبدو غير مبّررة في ظاهرها، واالنشغال بالخوف من 	 

تكّرر النوبة.

العالمات والعوارض 
يواجه الّشباب القلق في حياتهم، وعلى غرار البالغين، قد يعانون من اضطرابات القلق. ويمكن لبدء الدراسة، 	 

واالنتقال من مكان السكن وفقدان أحد الوالدين أو األجداد، وغيرها من األحداث المجهدة، أن تؤدي إلى إثارة 

اضطراب القلق على الرغم من أّن اضطراب القلق قد ال يكون مرتبطًا بالّضرورة بأّيحدث مهّم.

إّن معظم األشخاص الذين يعانون من القلق أو االكتئاب يأتون لطلب المساعدة في عالج عوارض جسدّية. فقد 	 

يشتكي البعض من عارض جسدّي معّين، فيما قد يشتكي اآلخرون من مجموعة متنّوعة من األعراض غير المرتبطة 

 ببعضها البعض ظاهريًا. ويمكن تلخيص عالمات وعوارض القلق في الجدول التالي:

جسدّية  نفسّية سلوكّية
سلوك وسواسى أو قهري قلق مفرط / أفكار دخيلة خفقان القلب / ألم في الّصدر

سلوك ُرهابي الهيجان أو اإلنفعال السريع / عدم الّصبر إحمرار الوجه
تجّنب المواقف إعياء ضيق في التنّفس

االنزعاج في المواقف االجتماعّية أحالم حّية صداع / دوخة
أفكار متسارعة / فراغ في العقل تعّرق

ترّدد)عدم القدرة على أخذ القرارات( آالم في العضالت / أوجاع / تشّنج
صعوبة في الّتركيز جفاف في الفّم

انخفاض في الذاكرة آالم في المعدة / شعور بالغثيان
الشعور بالعصبّية والتوتر  أرق / عدم القدرة على االسترخاء

قلق ال يمكن الّسيطرة عليه مشاكل في النوم
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)GAD( أ - اضطراب القلق العام 

يقّدر انتشار اضطراب القلق العام في العالم )GAD( بنسبة 5 % إلى 9 % 19.

يتّصف اضطراب القلق العام )GAD( بالقلق الّشديد إزاء العديد من األحداث أو األنشطة اليومّية.	 

لتحديد وجود اضطراب القلق العام ال بّد أن تكون األعراض موجودًة لمّدة 6 أشهر على األقّل وأن يشعر بها 	 

الشخص المعنّي في معظم األّيام.

وتترافق هذه المشاعر مع ما ال يقّل عن ثالتة من العوارض اإلضافّية التالّية: الشعور بالتوتر والعصبّية، سرعة في 	 

التعب، مشاكل في التركيز، سرعة االنفعال، تشّنج في العضالت، واضطراب في الّنوم.

ال يمكن تفسير العوارض باضطراب نفسّي آخر أو حالة طّبية أخرى.	 

كثيرا ما يكون اضطراب القلق العام )GAD( مصاحبًا الضطرابات طّبّية أخرى بما في ذلك األلم المزمن والصداع 	 

ومتالزمة القولون العصبّي واضطرابات في النوم20.

تؤثر اضطرابات القلق على آداء الشخص لوظائفه اليومّية كما وتسّبب اضطرابًا في الروتين اليومّي21. ويقّدر أّن أكثر من 

90% من األشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام )GAD( يعانون من أضطرابات نفسّية متالزمة أخرى في الوقت 

ذاته وأن 48 % من هؤالء األشخاص يعانون أيضا من اضطراب اكتئابي كبير22.

ومن الخصائص المرافقة الضطراب القلق العام )GAD( كون الشخص أعزبًا، أو من النساء، ووجود ضغوطات حياتّية 

متعّددة، وتدني المستوى التعليمّي وتردي الّصّحة العاّمة23.

ب - اضطراب الهلع

يقّدر انتشار اضطراب الهلع بنسبة 6.8%24 وعوارضه نوبات عرضّية ال يثيرها بالضرورة ُمسّبب واحد25.

يعاني األشخاص الذين يشكون من اضطرابات الهلع من موجات فجائّية من الخوف العميق أو عدم الراحة 	 

مصحوب بأربعة أو أكثر من العوارض التالية: خفقان القلب، ضيق في التنفس، التعّرق، ألم في الّصدر، الشعور 

باالختناق، االرتعاش، الغثيان، الدوخة، القشعريرة، التنّمل، تبّدد الشخصّية، الخوف من الموت أو فقدان السيطرة26.

إّن العوارض الجسدّية مشّلة وتؤّدي إلی انقطاع مفاجئ في النشاط الذي يقوم به الفرد.	 

ويخشى األشخاص الذين يعانون من اضطرابات الهلع من حدوث نوبات الهلع، فيقلقون إزاء مكان تواجدهم عند ظهور 

األعراض، ومن سيكون معهم لمساعدتهم، وما قد يفّكر به اآلخرون إذا رأوهم وهم يتعّرضون للنوبة. وقد تؤّدي هذه 

األفكار إلى تغييرات غير صحيحة في السلوك أي أن يقوم الشخص بتّجنب أنشطة أو مواقع معّينة خشية التعّرض لنوبة 

هلع.
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ت - مالحظات تحذيرّية 

في ما يلي قائمة بما عليك أن تقوم به أو تتجّنبه للحفاظ على تركيزك عند العمل مع شباب يعانون من القلق الشديد:

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تضغط على الشخص للقيام بأمر ال يريده. ذّكر الشخص أّنه يمكنه المغادرة إذا شعر بالهلع أو بعدم 

االرتياح إزاء أي أمر.
تقل له أن يهدأ أو يسترخي. هناك احتمال كبير بأن يزيد ذلك 

من قلقه.
أّكد له أنه ال يوجد خطر وشيك يخاف منه. ذّكره بأنه آمن 

وأنك موجود لمساعدته.
تسأل لماذا يشعر بالهلع. أخبره أّن نوبات الهلع ال تدوم طوياًل.

تتغاض أو تتجاهل أي نوبة هلع، مهما كانت الّظروف. شّجعه على الّتنفس. اطلب منه أن يأخذ نفًسا عميًقا لمّدة 
أربع ثواٍن، ثم أن يخرجه لمدة أربع ثواٍن وقم بتكرار ذلك. 

تحاول "تشتيت انتباهه". فالشخص الذي يمّر بنوبة هلع 
سوف يدرك تماًما أنك تحاول تشتيت انتباهه، وهذا لن يساعده 

على اإلطالق.

ابق معه. إذا أراد الّشخص منك أن تغادر في حالة الهلع، فمن 
المرجح أن ذلك سببه القلق الذي يعاني منه. غالبًا ما تسوء 

نوبات الهلع إذا ترك الشخص بمفرده ليغوص في أفكاره.
تبدو غاضبًا وال تقم بإصدار األحكام. أظهر أّنك مستعّد لالستماع.

اعتبارات خاصة
عند الشباب، قد يتمحور القلق حول األحداث المستقبلّية، والسلوكّيات السابقة، والقبول االجتماعّي، والمسائل العائلّية، 

والقدرات الشخصّية، واألداء الدراسّي. وعلى عكس البالغين، غالبًا ما ال يدرك الّشباب أّن قلقهم يفوق حجم الموقف. إضافًة 

إلى العديد من األعراض التي تظهر عند البالغين، بعض األعراض المحّددة التي تظهر في الشباب هي27:

"ماذا لو": مخاوف بشأن مواقف مستقبلّية بعيدة.	 

الكمالّية، والنقد الّذاتي المفرط، والخوف من ارتكاب األخطاء.	 

الشعور بالمسؤولّية عن أّي كارثة، وبأّن القلق سيرّد خطر حدوث المآسي.	 

االقتناع بأن سوء الحظ معدي وأّنه سيطالهم.	 

الحاجة إلى الطمأنة والموافقة بشكل متكّرر.	 

يرغب الجميع في أن يتّم االستماع إليهم وأن تؤخذ مخاوفهم على محمل الجّد. ولكن قد تؤدي الطمأنة السابقة ألوانها 

إلى نتائج عكسّية إذ أّن من يعاني من القلق قد يشعر بأّنه قد أسيء فهمه وُقلل من احترامه إذا لم يتّم التعامل معه 

بطريقة مدروسة ومنهجّية. وقد يكون المراهقون حّساسين بشكل خاص إذا شعروا أنه ال يتّم االصغاء إليهم أو تصديقهم. 

لذلك ال بّد من ترسيخ الثقة بينك وبينهم والتأكد من أّنهم يشعرون بصدق اهتمامك بهم ورعايتك لهم. 

فهم التدّخالت )النموذج البيولوجي الّنفسّي االجتماعّي( 
أ - المستوى البيولوجّي

في بعض الحاالت، يمكن أن تكون األدوية، وخاّصة مضادات االكتئاب، مفيدًة جًدا شرط أن يتّم وصفها على يد طبيب 

ب. مدرَّ
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ب - المستوى النفسّي 

عند التعامل مع القلق لدى الّشباب، ال بّد أن نتذّكر دائمًا أن العالجات اآلمنة والفّعالة متوّفرة. للحصول على أفضل 

عالج، يوصى دائًما بإحالة الّشباب وأسرهم إلى طبيب أو معالج مختّص ليقوم بالتشخيص المناسب وليعطيهم معلومات 

دقيقة حول خيارات العالج المتاحة ومّدة العالج واآلثار الجانبّية لألدوية ومّدة اإللتزام بالدواء وغيرها من المسائل الّصحّية 

لمساعدتهم على اّتخاذ قرار بشأن أفضل عالج لحالتهم. وقد تشمل الخيارات العالجّية العالج الدوائّي أو العالج النفسّي؛ 

وكالهما فّعال.

توفير التثقيف النفسي: إّن التثقيف النفسّي بحّد ذاته لن يعالج اضطراب القلق، ولكنه سيساعد الشخص على  . 1

االستفادة القصوى من العالج. أخبر الّشباب أّن القلق ّطبيعّي في الحياة وأّن اّضطرابات القلق غالبًا ما تكون 

طويلة األمدوغير عقالنّية وتفوق القدرة على التحّمل. واشرح لهم أّن العالج متاح وفّعال.

قد يكون العالج الّسلوكي المعرفّي )CBT( العالج غير الدوائّي األكثر اعتمادًا لمعالجة اضطرابات القلق، على . 2

الرغم من أن التقنّية المستخدمة قد تختلف بين اضطراب وآخر. والهدف من هذا العالج أن يتمّكن الشخص الذي 

يعاني من القلق مع مرور الوقت من إدراك أّن طريقة تفكيره غير دقيقة ومبالغ فيها وأن يعيد هيكلة تفكيره نحو  

إدراك أكثر واقعّية للوضع والتكّيف تبعًا لذلك28.

وتشمل استراتيجيات العالج الّسلوكّي المعرفّي )CBT( المستخدمة الضطراب القلق العام )GAD( المراقبة الذاتّية للقلق، 

حيث ُيطلب من الشخص المعنّي أن يتخّيل مواقف مثيرًة للقلق وأن يقوم بمالحظة ما يشعر به جسدًيا وذهنًيا29. كذلك فإّن 

التدريب على االسترخاء، والعالج المعرفّي، والتمرين على التخّيل وممارسة مهارات التكّيف هي أساليب أخرى مفيدة في 

.)GAD( حاالت اضطراب القلق العام

أمّا االستراتيجيات المستخدمة لعالج اضطرابات الهلع فتعتمد على مقاربة مماثلة وتهدف إلى جعل األشخاص الذين يعانون 

من القلق قادرين على التعّرف على المثيرات في وقٍت مبكٍر وتطبيق تقنّيات التكّيف قبل أن تتغّلب عليهم أعراض القلق.

قد يكون من المفيد ايضًا المزج بين العالج الدوائّي والعالج النفسّي. وال بّد أن يستند قرار العالج إلى احتياجات الشخص 

وتفضيالته، كما ال بّد من مناقشة القرار مع أخصائّي على اطالع بحالة الشخص وصّحته بشكل عام. وفي هذا الّسياق، 

يلعب االختصاصّيون في العمل االجتماعي دورًا اساسّيًا في رصد اضطرابات القلق وإحالة الشّباب وأسرهم إلى األخصائيين 

للحصول على المساعدة.

ت - المستوى االجتماعّي

بصفتك أخصائّي إجتماعّي، يمكنك المساهمة في العملّية العالجّية من خالل الرصد واإلحالة. ولتوفير التدّخالت النفسّية 

واالجتماعّية األساسّية والمتابعة، حاول القيام باألمور التالية عند التعامل مع شباب تشتبه في أنهم يواجهون مشاكل 

مرتبطة بالقلق:
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تعزيز الّدعم االجتماعّي: شّجع الشخص على تعزيز عالقاته مع اآلخرين فقد تؤدي الوحدة والعزلة إلى ظهور . 1

القلق. شّجع الشباب على رؤية األصدقاء واالنضمام إلى مجموعة دعم ومشاركة همومهم ومخاوفهم مع أحد 

األحباء الموثوق بهم.

شّجع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صّحي: إّن النشاط الجسدي يّخفف من حّدة التوتر والقلق. شّجع الّشباب . 2

على القيام بالتمارين بشكل منتظم. حّدثهم عن استراتيجّيات التكّيف اإليجابّية وشجعهم على االمتناع عن استخدام 

المواد المسّببة لإلدمان للتعامل مع أعراضهم فالمواد على غرار النيكوتين والكافيين قد تزيد من حّدة القلق.

تخفيض مستوى اإلجهاد )او الضغوطات ( وإدارته: إجراء تقييم لحياة الشباب لناحية التوتر والضغوطات . 3

وتشجيعهم على اعتماد طرق لتقليص الضغوطات وإدارتها. شّجعهم على ممارسة طرق الرعاية الذاتّية المختلفة 

المذكورة في الفصل التالي من هذا الدليل وشّجعهم على تخصيص وقت للمتعة واالسترخاء في برنامجهم 

اليومّي.

متابعة األشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق
تذّكر دائمًا أن تقوم بتكرار رسائل التثقيف النفسّي وتشجيع الشخص على االستمرار في اعتماد أسلوب حياة صّحي 

والمتابعة مع المعالج النفسّي و / أو الطبيب.
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المشاكل السلوكية والمشاكل المتعلقة بالضغوطات 
في صفوف الشباب

تعريف بعض المشاكل السلوكّية والمشاكل المتعلقة بالضغوطات في صفوف الشباب
هناك عدد من المشاكل المتعّلقة بالمسائل السلوكية واإلجهاد في صفوف الشباب. بعض هذه المشاكل هي التنّمر 

والتغّيب عن المدرسة والتسّرب وضغط األقران واألداء األكاديمّي المتدنّي. في ما يلي سوف نقوم بتعريف كّل مشكلة 

بإيجاز ومن ثم سنقّدم الوسائل الالزمة إلجراء التقييم أساسّي واإلدارة والمتابعة.    

أ - التنّمر           

التنّمر هو سلوك عدوانّي أو عدائّي متكّرر وغير مرغوب فيه بين األطفال في سّن الدراسة يتضّمن أذى ينجم عن اختالل 

حقيقّي أو متصّور في ميزان القوى. يمكن أن ُيمارس التنّمر لفظيًا واجتماعيًا وجّسديًا وعبر مواقع التواصل االجتماعّي 

)وهو ما ُيسّمى بالتنّمر عبر اإلنترنت(. تتضمن أمثلة التنّمر، من بين أمور أخرى، االعتداء الجسدّي على شخص ما وإطالق 

التهديدات ونشر الشائعات واستبعاد شخص من مجموعة ما عمًدا. والتنّمر مشكلة خطيرة بين األطفال والمراهقين في 

سّن الدراسة إذ إّن لديه أثار قصيرة وطويلة األمد على من يقوم بالتنّمر ومن يتعّرض له كما وعلى من يشاهد عملية التنّمر. 

ويقّدر أّن "أكثر من واحد من كّل خمسة )20.8%( طالب قد بّلغوا عن تعرضهم للتنّمر"30.

ب - التغّيب والتسّرب المدرسّي

تبرز هذه المشكلة عندما يتغّيب الطالب عن المدرسة أو ال يستطيعون النجاح في دراستهم. والتغّيب عن المدرسة هو 

غياب من دون عذر عن المدرسة ومن دون تقديم أي أسباب وجيهة تفّسر هذا الغياب. أما التسّرب فهو عندما يتخّلى 

الطالب عن الدراسة وينسحب من المدرسة بدون إكمال متطّلبات التخرج. ويمكن أن يحدث هذا في أي بيئة تعليمّية وأي 

مدرسة أوجامعة أوبرنامج تعليمّي.

ت - ضغط األقران  

يشعر األطفال والمراهقون بضغط اجتماعّي لدفعهم إلى اإلمتثال لمجموعة األقران من حولهم. ويمكن لضغط األقران 

أن يؤثر على الطريقة التي يرتدي فيها األطفال ثيابهم ونوع الموسيقى التي يستمعون إليها وأنماط السلوك التي 

ينخرطون فيها بما في ذلك دفعهم نحو سلوكّيات خطرة كاستخدام المخّدرات وتدخين السجائر وشرب الكحول وممارسة 

الجنس. وتختلف حّدة ضغط األقران من حالة إلى أخرى وتتعدد أنواعه. فيمكن للضغط أن يكون سلبًيا )أي دفع الشخص 

إلى اإلمتثال لسلوكّيات خطرة( أو إيجابًيا )اإلمتثال لسلوكيات إيجابّية كتجربة أشياء جديدة وخوض المغامرة( كما ويمكن 

أن يكون معلًنا لفظيًا )التأثير اللفظّي( أو غير معلن )التعّرض لضغوط المجتمع والوضع االجتماعّي(.
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ث - األداء األكاديمي المتدّني

ُيعتبر األداء األكاديمي للطالب متدّنًيا عندما تكون عالمتهم منخفضة أو دون المعدل العادي في مادة معّينة. ويمكن 

أن يحدث ذلك ألسباب عّدة منها ما يتعّلق  بالطالب أو الطالبة نفسيها ومنها ما يتعّلق بالبيئة األسرّية أو االجتماعّية أو 

األكاديمّية.

فهم العالمات واألعراض والتدّخالت
هناك بعض األسئلة التي يجب اإلجابة عنها عند إجراء التقييم في بيئة تعليمّية. فال بّد أن يغّطي هذا النوع من التقييم 

المشاكل األساسّية المذكورة أعاله أي التنّمر وضغط األقران والتسّرب من المدرسة واألداء األكاديمي المتدّني. ويجب 

توجيه هذه األسئلة إلى المدراء والمعّلمين والطاّلب في اإلطار والوقت المناسَبين. 

هل أّن الطفل/المراهق في المدرسة؟

إذا كانت اإلجابة ال، يمكنك القيام يما يلي:

توفير المعلومات المتعّلقة بالخدمات التربوّية وتثقيف من يرعى الطفل بشأن أهمّية إبقاء الطفل/المراهق في 	 

المدرسة قدر اإلمكان.

إذا كانت اإلجابة نعم، اطرح المزيد من األسئلة: 

هل الطفل/المراهق: 

يتعرض للمضايقة أو التنّمر أو السخرية؟	 

غير قادر على المشاركة والتعّلم؟	 

ال يريد/يرفض الذهاب إلى المدرسة؟	 

إذا كانت اإلجابة عن أي من األسئلة أعاله "نعم"  يمكنك اتباع الخطوات التالية للمساعدة في إدارة الموقف وفًقا 

للمشكلة. يمكن القيام بهذه الخطوات بمساعدة المدرسين والوالَدين/مقّدم الرعاية.  

أ - إدارة التنّمر

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تستخدم التهديدات أو العقاب الجسدي، وال تقم باإلساءة إلى 
الطفل/المراهق جسديًا. يمكن للعقاب الجسدّي أن يضّر بعالقة 

مقّدم الرعاية بالطفل فهو غير ناجح على عكس أساليب أخرى 
ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل السلوكّية.

اسأل عن أّي مواقف ضاغطة قد يكون لها تأثير سلبّي على 
رفاه الطفل العاطفّي وتعّلمه. إذا كان الطفل يتعّرض للتنّمر 

انصح المعّلم باإلجراءات المناسبة للحّد من ذلك.

تقّدم العالج لحالة الطفل. ساعد الطفل على فهم التنّمر. تحّدث عن ماهية التنّمر وكيف 
يمكن التصّدي له بأمان. تأكد من أّنه يفهم أن التنّمر غير 

مقبول31. 
تتدّخل في الموقف إذا كان المعّلم أو ]المسؤول اإلدارّي 

في المدرسة[ متوّرًطا.   
شّجع الطفل على التحدث عن التنّمر وعلى اإلبالغ عن التنمر 

الممارس ضّده أو ضّد اآلخرين32. 
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ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تجّنب محاولة تقديم النصيحة للطفل عن طريق تعليقات مثل 

"قاِوم" أو "تجّنبهم في جميع األوقات". 
أظِهر للطفل أهمّية أن يكون نموذًجا ُيحتذى به لكيفّية 

معاملة اآلخرين بلطف واحترام.
تجعل الطفل يشعر بأنه الضّحية.  وّفر فرًصا لألطفال/المراهقين الستخدام مهاراتهم ونقاط 

قّوتهم في األنشطة التي يحّبون ممارستها لمساعدتهم على 
اكتساب الثقة.

اصغ إلى الطفل/المراهق وأظهر له التفاهم واالحترام. )كيف  
تمنع التنّمر-الوقاية(33

ب- إدارة التسّرب من المدرسة

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تستخدم التهديدات أو العقاب الجسدي، وال تقم باإلساءة إلى 
الطفل/المراهق جسديًا. يمكن للعقاب الجسدّي أن يضّر بعالقة 

مقّدم الرعاية بالطفل فهو غير ناجح على عكس أساليب أخرى 
ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل السلوكّية.

إن تغّيب الطفل/المراهق عن المدرسة، حاول مساعدته على 
العودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن وقم بالتقصي 

عن أسباب الغياب من خالل المعّلمين أو المدراء أو مم يرعى 
الطفل. 

حاول تجّنب تسميته "بالمتسّرب" ألن لهذه الصفة داللة سلبية 
قد تضّر أكثر مّما تنفع.  

بعد الحصول على موافقة الطفل/المراهق ومم يرعاه، اتصل 
بمعّلم الطفل/ المراهق وقّدم المشورة/ضع خطة حول كيفّية 

دعم الطفل في التعّلم والمشاركة في األنشطة المدرسية. 
تجّنب طرح أسئلة كثيرة تبدأ بـ "لماذا" واطرح أسئلة تبدأ بـ 

"كيف" إلعادته إلى المدرسة.
استكشف االستراتيجيات المساعدة على إشراك الطفل في 

األنشطة المدرسية وتيسير التعّلم واإلدماج والمشاركة.
تجّنب "إلقاء اللوم" عليه لتفسير سبب فشله أو إلقاء الّلوم 

على اآلخرين كالنظام المدرسّي والمعّلمين إلخ. 
إذا كان الطفل/المراهق خارج المدرسة، ساعده على العودة 

في أقرب وقت ممكن من خالل وضع جدول زمنّي إلعادة 
اإلدماج بتصاعد تدريجّي. خالل فترة إعادة اإلندماج، يجب إعفاء 

الطالب من االختبارات واالمتحانات.
اطلب من الطالب الجلوس في مقّدمة الصف 

قم بإعطاء تعليقات إيجابّية.  
ابحث عن طرق مختلفة لتحفيز الطفل على التعلم.

ت - إدارة ضغط األقران

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله34 
تُلم الطفل لخضوعه للضغط والقيام بأمر ال يريده.  دع الطفل يقضي بعض الوقت مع أشخاص يحترمون قراراته 

وال يمارسون عليه ضغوطًا لكي يمتثل ألمر ما.
تحاول السيطرة على الطفل في جميع جوانب حياته. ساعد الطفل ليفهم أّنه من األفضل تجّنب األشخاص أو 

المواقف المزعجة واالنسحاب من موقف ما إذا أصبح مزعجًا. 
تتوقع أن يّتخذ الطفل القرار الصحيح دائًما. دع الطفل يسأل نفسه: "ما هو شعوري حيال هذا األمر؟ هل 

يبدو هذا صحيًحا بالنسبة إلّي؟" 
دع الطفل يفهم أنه ال يمكنه أن يرضي الجميع أو أن يكون 

محبوًبا من قبل الجميع. 
دع الطفل يعرف أّن عليه أن يأخد قراًرا وأّن عليه أخذ وقته  

التخاذ هذا القرار.
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ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله34 
تتجاهل تأثير األقران ألّنه كبير جًدا. من المهّم أن يفهم الطفل أنه ليس من المقبول أن يمارس 

اآلخرون الضغط عليه أو القوة أو أن يخدعوه للقيام بأشياء ال 
يريد القيام بها. من غير المقبول أن يسخر منه اآلخرون أو أن 

يمارسوا التنّمر عليه لعدم امتثاله ألمر ما. 
إّن تعّلم الرفض أي قول "ال" مفيد للشباب ويمكنهم حتى 

التدّرب على قول "ال شكًرا"، "ليس اليوم"، و"ربما في وقت 
آخر".

دع الطفل دائمًا يعرف أّن بإمكانه طلب مساعدة األسرة 
والمعّلمين واألصدقاء.  

ث - إدارة األداء األكاديمي المتدّني

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تضع الطفل في خانة "ذوي األداء المتدّني".  حّدد نقاط القوة والضعف لدى الطفل وكيف يتعّلم بشكل 

أفضل، وما يجهده وما يجعله سعيدًا، وما يسبب مشاكل 
سلوكّية وما يحول دونها.

تجّنب وعظ الطالب. ساعد الطفل على النمّو اكاديميًا من خالل التفاعل معه في 
األنشطة اليومّية وخالل الّلعب.

حّدث المعّلمين ]والوالَدين[ عن "عدم" توبيخ الطالب بصوت 
عال ألّن هذه الطريقة غير مناسبة لتعليم الطفل. 

يتعلم الشباب بشكل أفضل خالل األنشطة المسّلية واإليجابية.

تجعل الطفل يشعر بأّنه قد خّيب ظّن المعّلم أو أّي شخص آخر.   
تفترض أّن الطفل ال يحاول جهده. أشرك الطفل في الحياة اليومية بدًءا من المهام البسيطة، 

واحدة تلو األخرى. جّزئ األنشطة المعّقدة إلى خطوات 
بسيطة حتى يتمّكن الطفل من التعّلم وُيكافأ خطوًة خطوة.

ُتضف أّي واجبات دراسّية خالل أيام العطلة ألنها سُتثبط 
عزيمته. 

ُقم بوضع روتين يومي يمكن التنبؤ به عن طريق تحديد أوقات 
األكل واللعب والتعّلم والنوم.

تستخدم العقاب القاسي.  حافظ على بيئة مشّجعة للطفل: تجّنب تركه بمفرده لساعات 
من دون أن يتحّدث مع أي شخص  وحّدد من الوقت الذي 

يقضيه في مشاهدة التلفزيون وممارسة األلعاب اإللكترونية.
ضع الطفل دائًما في اإلطار المدرسّي ألطول فترة ممكنة 

أي في مدارس نظامّية حتى ولو بدوام جزئّي فقط.
عندما يتعلق األمر باألداء األكاديمي اشرح للطفل/المراهق 

ولم يرعاه إمكانية التأّخر أو الصعوبة حسب االقتضاء وساعده 
على تحديد نقاط القوة والموارد.

استخدم االنضباط المتوازن. فعندما يقوم الطفل/المراهق 
بعمل جّيد، قم بمكافأته. أبعد الطفل/المراهق عن األشياء 

التي ال ينبغي أن يفعلها.
امدح راعي الطفل والطفل/المراهق على جهودهما.
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متابعة األشخاص ذوي المشاكل السلوكّية أو تلك المرتبطة بالضغوطات
هل أّن الشخص يتحسن؟

إن كانت اإلجابة ال:  

قّدم المزيد من التثقيف النفسي والمشورة بشأن تربية األطفال، حسب االقتضاء.	 

استعرض التدّخالت النفسّية واالجتماعّية وراجع خطة اإلدارة حسب الحاجة.	 

أشرك الطفل/المراهق ومن يرعاه في عملّية اتخاذ القرار، حسب االقتضاء.	 

قم بالمتابعة بشكل منتظم.	 

تابع خطة اإلدارة والمتابعة حتى تتوّقف األعراض أو تختفي.	 

قّدم المزيد من التثقيف النفسي والمشورة حول تربية األطفال.	 

قم بإحالة الطفل إلى أخصائّي إذا كان متوافًرا، لمزيد من التقييم واإلدارة.	 

ان كانت اإلجابة نعم:

تابع خطة اإلدارة والمتابعة حتى تتوّقف األعراض أو تختفي.	 

قّدم المزيد من التثقيف النفسي والمشورة حول تربية األطفال.	 

إذا كان الطفل يتناول األدوية، فّكر في تقليل جرعة الدواء بشكل تدريجّي بالتشاور مع أحد األخصائّيين.	 

اعتبارات خاصة
عند التعامل مع الشباب، ُقم بمقابلة الطفل/المراھق بعيًدا عن الوالَدين/الراعي خالل جزء من زیارة المتابعة. وّضح الطابع السرّي 

للحديث حول الرعاية الصحّية، بما في ذلك الظروف التي سيتّم فيها تزويد الوالَدين أو البالغين اآلخرين بالمعلومات. 

خالل كّل زيارة، من المهم إجراء تقييم روتينّي لتكوين صورة كاملة عن حالة الطفل. 

ُقم بتقييم إمكانية وجود مشكلة أو أعراض جديدة تتعلق بالمزاج أو السلوك أو النمّو /التعّلم. في حالة 	 

المراهقين، قم بتقييم تدهور المزاج )سرعة االنفعال أو سرعة االستياء أو االنزعاج أو االكتئاب أو الحزن( أو وجود 

أفكار انتحارّية.

استكشف وعالج الضغوطات النفسّية االجتماعّية في المنزل أو المدرسة أو بيئة العمل، بما في ذلك التعّرض 	 

للعنف أو غيره من أشكال سوء المعاملة.

ُقم بتقييم فرص الطفل/المراهق للمشاركة في األسرة والحياة االجتماعّية.	 

ُقم بتقييم احتياجات من يرعى الطفل والدعم المتاح للعائلة.	 

ُقم برصد الحضور في المدرسة.	 

راجع خطة اإلدارة وراقب االلتزام بالتدخالت النفسّية واالجتماعّية.	 



49

٣
الرعاية الذاتّية
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المفهوم األساسّي للرعاية الذاتّية 
هناك اهتمام متزايد في اآلونة األخيرة في مستويات اإلجهاد والضغط والصدمات التي يعاني منها العاملون في 

الخطوط األمامّية. وتشمل التحديات والمخاوف التي يواجهها األخصائيون العاملون في المهن المرتبطة بالعالج النفسّي 

اإلرهاق والقلق ومشاكل في العالقات ومشاعر االكتئاب واإلرهاق العاطفّي وغيرها36,35. ويمكن لتحديات كهذه أن 

تسّبب مشاكل ملحوظة إذا لم يتّم التعامل معها بشكل صحيح على الرغم من أنها ُتعتبر طبيعيًة ومتوّقعة في هذا النوع 

من المهن.

من المنظور األخالقّي، على "األخصائيين المساعدين" القيام بالرعاية الذاتّية ألنهم أكثر عرضًة لإلجهاد النفسّي واإلرهاق 

والتعّطل، األمر الذي قد يؤثر على عملهم37. فإن لم يساعدوا أنفسهم، كيف يمكنهم مساعدة اآلخرين؟ في مختلف 

مّدونات األخالق لعمل األخصائيين في مجال الصحة النفسّية، تعتبر الرعاية الذاتّية شكاًل من أشكال الوقاية من إيذاء 

المرضى ألنفسهم38. وتتّطلب الممارسات األخالقية، في الواقع، مراقبة "حالة األخصائيين الجسدّية والنفسّية واالنفعالّية/

العاطفّية لضمان توفيرهم الخدمات المختصة والكافية للمستخدمين"39. كما وعلى المنظمات دعم موظفيها للقيام 

بالرعاية الذاتّية، كشكل من أشكال المساءلة تجاه الموظفين والمستفيدين على حّد سواء. 

أ . تعريف الرعاية الذاتّية
ال يوجد تعريف واحد متفق عليه حاليًا للرعاية الذاتّية في مختلف األدبّيات. فقد تختلف التعريفات وفًقا للمنظار المتبع، 

مثاًل: ما الذي يحّفز الرعاية الذاتّية، َمن يقوم بالرعاية الذاتّية، وإلى أي مدى يشارك األخصائيون في هذه العملّية40. وقد 

تطّور تعريف الرعاية الذاتّية من كونها مرتبطة بالصّحة والمرض في السبعينّيات إلى تعريف أكثر شمولّية بنهاية العقد 

األول من القرن الحالي. فعّرفت منظمة الصحة العالمية في عام 1983 الرعاية الذاتّية على أنها "األفعال التي يقوم بها 

األشخاص والمجموعات، بغرض تعزيز الصحة وإنعاشها، والوقاية من األمراض، والتخفيف من المرض"41. باإلضافة إلى ذلك، 

تشمل الرعاية الذاتّية في هذا العقد الرعاية باآلخرين خاصة في سياق حاالت الطوارئ. ويتضمن التعريف الجديد للرعاية 

الذاتّية جوانب مهمًة مثاًل: )1( يمكن لألفراد أن يقّدموا الرعاية الذاتّية ألنفسهم وكذلك لآلخرين؛ )2( الرعاية الذاتّية لتعزيز 

الصحة والصحة النفسّية والتعامل مع المرض واإلعاقة ؛ و )3( يمكن أن يقوم الشخص وحده بالرعاية الذاتّية أو أن يستعين 

بأخصائّي. 

وتمارس الرعاية الذاتّية للحفاظ على المعيشة اإليجابّية وتعزيز صحة اإلفراد42. والعامل المشترك بين جميع هذه التعريفات 

هو إمكانّية قيام الشخص بأنشطة الرعاية الذاتية بمفرده، مع أو من دون تلّقي الدعم المتخّصص، وهي تستند إلى 

الخبرة العملّية والخبرات الماهرة وغير الماهرة. وال بّد أن يتّم تصميم نشاطات الرعاية الذاتية وفقًا "الحتياجات الشخص، 

ومعتقداته، ومصالحه، وأسلوب حياته، وروحانّيته"43. وتمّكن أنشطة الرعاية الذاتّية األفراد من تحسين فهمهم لممارسة 

العديد من مهام الحياة المتعلقة باستمرار الوجود وتحقيق كامل إمكاناتهم.
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ب . متّصل )CONTINUUM( الرعاية الذاتّية 
الستيعاب مفهوم الرعاية الذاتّية، من المفيد النظر إلى الرعاية الذاتّية باعتبارها تسلسل مستمّر للرعاية. وتمارس الرعاية 

الذاتية لتلبية االحتياجات األساسّية اليومّية، ومنع المرض، والحفاظ على الصّحة والصّحة النفسّية والرفاه. ويمكن تنفيذ 

األنشطة المتعّلقة بالرعاية الذاتّية من قبل األشخاص والعائالت والمجتمعات المحلّية، لدعم أنفسهم و اآلخرين. وفي هذا 

السياق، قد يسعى األفراد أو ال يسعون للتعاون مع أخصائيين في الرعاية الصحّية. باإلضافة إلى ذلك، في أّي نقطة من 

هذا المتصل،  قد يعاني األفراد من مرض أو إصابة تستلزم تغييًرا في أنشطة الرعاية الذاتّية الخاصة بهم وقد يحتاجون أيًضا 

إلى مساعدة من األخصائيين الصحيين للتكّيف مع الوضع بشكل أفضل44.

 

 

تأثير المحن النفسّية االجتماعّية
قد يؤدي العمل مع الفئات السكانّية الضعيفة إلى زيادة الضغط على من يساعدهم من األخصائيين. كما ويمكن أن 

يتأثر العاملون في الخطوط األمامّية واالختصاصّيون في العمل االجتماعي الذين يعملون مع الشباب بالمحن النفسّية 

االجتماعّية. ونتيجًة لذلك، قد يعانون من اإلجهاد التراكمي/اإلرهاق، واإلجهاد العاطفي، والصدمة غير المباشرة، والتفاعل 

المفرط؛ باإلضافة إلى عالمات وأعراض أخرى مهمة47،46،45.

أ . اإلجهاد التراكمي/اإلرهاق
اإلرهاق هو استجابة للتعرض المفرط والمستمّر لإلجهاد والضغط، وسوء العالقات مع األخرين، وعدم القدرة على تلبية 

متطلبات الحياة المتكررة. تتضمن خصائص اإلرهاق ما يلي:

اإلنهاك العاطفي، تبّدد الشخصّية، وتدّني اإلنجازات الشخصّية.	 

التفاعل العاطفّي في غياب الدعم االجتماعّي الكافي أو الرضى الوظيفّي.	 

فقدان الطاقة لتوّلي أدوار معينة، والشعور بالتشاؤم، واليأس، والعجز، واالنزعاج. 	 

الرعاية الذاتية البحتة
الشخص المسؤول

الرعاية الطبية البحتة 
المسؤولية المهنية

متصل الرعاية الذاتية

الرعاية داخل المستشفىالظروف طويلة األمدالوعكات الصغرىالعيش بشكل سليم

الخيارات 
اليومية

الظروف 
الطويلة األمد

الظروف  
الحادة

الرعاية النفسية 
اإللزامية

الصدمة 
الكبيرة

أسلوب 
الحياة

الوعكات التي
يمكن إدارتها ذاتيًا

الوعكات 
الصغرى

متصل الرعاية الذاتية
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ب . اإلجهاد العاطفي
يمكن تعريف اإلجهاد العاطفي على أّنه سلوكيات وأفعال ومشاعر طبيعّية تظهر فيصفوف العاملين مع المستفيدين 

جراء ما يسمعوه من أخبار صادمة. ويحدث اإلجهاد العاطفي عندما يشعر المساعد بعدم القدرة على التعاطف مع 

المستفيد أو أّن قدرته واستعداده لتحّمل ألم وضيق المستفيد قد تدّنت. وقد يحدث اإلجهاد العاطفّي عندما يعاني 

العاملون من زيادة عبء العمل على مدار فترة زمنية معّينة أو عندما يشعرون بعدم القدرة على مساعدة المستفيد.

ت . الصدمة غير المباشرة
عادًة ما یعاني العاملون من أعراض الصدمة غير المباشرة والصدمة الثانوّیة کَرد فعل على األحداث الصادمة التي 

شاهدوها أو أو عرفوا بها من خالل المستفيدين. والصدمة غير المباشرة  تعني التأثر السلبّي جّراء الشعور مع اآلخرين 

وفهم مشاعرهم كما لو كانوا مشاعرنا نحن. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة الثانوّية على المساعدين 

أنفسهم.

ث . التفاعل المفرط
يحدث التفاعل المفرط عندما تصبح العالقة بين العامل والمستفيد أعمق من  مجّرد عالقة مهنّية بين مساعد ومستفيد. 

يمكن أن يظهر التفاعل المفرط من خالل إزالة الحدود، والقيام بأكثر من الّلزوم، وإجراء محادثات شخصّية مع المستفيد، 

ورعايته أكثر من غيره، ورفض تسليم رعاية المستفيد إلى شخص آخر، وتشجيع التبعّية، وغيرها من األمور.

ج . العالمات واألعراض
قد تظهر العالمات واألعراض التاليةعلى العاملين في الخطوط األمامّية نتيجة لتأثرهم سلًبا بالمحن النفسّية االجتماعّية 

المرتبطة بالمهن المساعدة في غياب الدعم الكافي من الموارد المتاحة وأنظمة الدعم.

عم
ود

د 
وار

م

متطلبات العمل

ى
عل

أ

أعلى

ض
خف

من

منخفض

الموارد والدعم: المواقف 	 
والخبرات التي أنشأها صاحب العمل 

والتي تساعد العامالت على تلبية 
المتطلبات. ومن األمثلة على ذلك: 
الدعم الجيد، وردود الفعل المفيدة، 

وحرية إدارة الوقت الخاص.

متطلبات العمل: الضغوط التي 	 
تدعونا إلی استخدام طریقتنا وطاقتنا 

ــ الجسدیة والعقلیة والعاطفیة ــ 
والتي یمکن أن تکون مجهدة للغایة 

إذا کنا مرهقين وتم دعمنا بشکل 
غیر کاف.

ضغط أقل

تحفيز أعلى

ضغط أقل

تحفيز أقل

ضغط أعلى

تحفيز أعلى

ضغط أعلى

تحفيز أقل
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الفيزيولوجية
طاقة منخفضة أو استنزاف أو إجهاد )حتى في 	 

الصباح، مباشرة بعد االستيقاظ(
الصداع	 
اضطرابات النوم )النعاس المستمر، الرغبة في 	 

النوم طوال اليوم(.
التغيرات في الشهية )زيادة أو نقص تناول 	 

الطعام(
اضطرابات المعدة )اإلسهال والغثيان( 	 
آالم الجسم )آالم الظهر والرقبة، وغيرها من 	 

األوجاع(
رعشة العضالت والتوتر	 
عدم القدرة على االسترخاء والراحة 	 
عدم انتظام دقات القلب )سرعة دقات القلب(	 

النفسية
اإلدراكية:

ضعف التركيز	 
اليأس والعجز 	 
صعوبة اتخاذ القرارات	 
النسيان ومشاكل الذاكرة	 
 إلقاء اللوم المفرط	 
االرتباك واألفكار غير المنتظمة 	 
األحالم المتكررة أو الكوابيس 	 
تداخل األفكار )األفكار الالإرادية(	 
 الشعور بالذنب واالستياء والعار	 

العاطفية: 
تقلب المزاج	 
زيادة الحساسية تجاه األحداث الثانوية	 
الشعور بالعاطفة المفرطة	 
الحزن واإلحباط	 
الغضب	 
الكآبة	 
التخدير العاطفي والشعور باالستنزاف	 

العالقات الشخصية واالجتماعية:
الشعور بالمشاكل بشكل غير واعي والقلق الشديد 	 

)الشعور بأن "شيء ما خطأ، ليس كما ينبغي أن 
يكون"(

االنعزال عن اآلخرين	 
الالمباالة والملل	 
فشل االتصاالت واالنسحاب.	 

الروحية 
مشاعر الفراغ	 
فقدان المعنى	 
اإلحباط وفقدان األمل	 
السخرية	 
الشك	 
العزلة وفقدان اإلحساس باالتصال	 
فقدان الحماس/ فقدان المثالية	 
الغضب من اهلل	 

المهنية
صعوبة في التعامل مع المهام	 
تغييرات كبيرة في جدول العمل )الزيادات أو	 
النقصان في وقت العمل(.	 
االستمرار في العمل في المنزل وعدم إنجاز 	 

العمل
تقليل الحماس للعمل، وعدم المباالة بالنتائج 	 

وانخفاض الروح المعنوية.
الفشل في تحقيق المهام ذات األولوية 	 

الهامة.
التنفيذ الالوعي لألفعال التلقائية واالبتدائية	 
االبتعاد عن زمالء العمل، وزيادة النقد بطريقة 	 

غير مناسبة
زيادة األخطاء والحوادث	 
االستياء من العمل	 
السخرية حول دور العمل	 
عدم الثقة في اإلدارة واألقران والمشرفين	 
زيادة اإلجازات المرضية/ التغيب عن العمل	 
أن تكون أكثر اعتمادا على المشرفين	 
مقاومة للذهاب إلى العمل.	 
سرعة التغير	 
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مجاالت وأدوات الرعاية الذاتّية
تتوفر أدوات مختلفة لمساعدتك على اكتساب المهارات الالزمة لتطبيق الرعاية الذاتّية التي يمكن أن تساعدك على أن 

تصبح أكثر قدرًة على الصمود وتجدد معنوياتك. والمفاهيم األساسّية الثالثة للرعاية الذاتّية هي:

أ = الوعي: كن على دراية باحتياجاتك وحدودك وعواطفك ومواردك.	 

ب = التوازن: أقم توازًنا بين النشاطات في حياتك: العمل واألسرة والحياة االجتماعّية، والراحة، والترفيه.	 

ت = العالقات: إقامة عالقات داعمة.	 

يمكن أن تؤثر العالمات واألعراض على مجاالت الرعاية الذاتّية األربعة. لذلك في ما يلي، سنعرض لخطوات عملّية تسمح 

لك باالعتناء بنفسك في كّل من هذه المجاالت.

أ . كيف تعتني بجسمك )المجال الفيزيولوجّي(
ِجد وقًتا لتناول الطعام والراحة واالسترخاء، حتى ولو لفترات قصيرة من الزمن.	 

اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا ومعتداًل. تناول األطعمة الغذائّية المتنّوعة. ُكل ببطء وتركيز.	 

ُكن نشيطًا. ُقم بممارسة نشاط بدنّي منتظم )على األقل 150 دقيقة في األسبوع(48.	 

اتبع نمط نوم منتظًما )حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم كل يوم، وليكن نوًما نوعًيا(49.	 

قّلل من تناول الكحول والكافيين والنيكوتين وتجّنب األدوية غير الموصوفة على يد طبيب.	 

ًقم بممارسة تقنيات التنّفس.	 

 

تحديد المخاطر

إلى أي مدى أنت في خطر؟ تتضمن اإلشارات التالي:

االفتقار إلى السيطرة في عملك.	 

الخلط بين التوقعات التي يصعب تحقيقها.	 

ثقافة عمل غير سليمة، مثل رب عمل متسلط أو زمالء عمل يطعنون بالظهر	 

مكان عمل ال يتناسب مع قيمك ومهاراتك واهتماماتك وشخصيتك.	 

وتيرة عمل غير مريحة، إما مملة جدا أو محمومة للغاية.	 

ساعات عمل مفرطة، مما يمنحك القليل من الوقت للتعافي وإيجاد التوازن في العمل.	 

إحساسك بالهوية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملك.	 

العمل في مهنة متطلبة عاطفيًا مثل الرعاية الصحية، والتدريس.	 

االفتقار إلى أشخاص يدعمونك في مكان العمل أو خارجه.	 



55

ب . كيف تعتني بنفسك في مكان العمل )المجال المهنّي(
تدّرب على إدارة الوقت. حافظ على ساعات عمل معقولة ومهام عمل متوازنة50.	 

افعل ما بوسعك لمساعدة الناس على مساعدة أنفسهم.	 

اعترف وتأّمل في ما حققته لمساعدة اآلخرين. وتقّبل ما لم تستطع القيام به بشكل جيد.	 

تحّدث إلى زميل أو مشرف وتبادال الدعم51.	 

افصل بين الحدود المهنّية والشخصّية.	 

ُقم بتعزيز عالقات شخصّية إيجابّية مع الزمالء )تجّنب النميمة(.	 

الجأ إلى برامج المساعدة الطارئة مثل التدخل في األزمات، والتدريب على الصمود والمرونة، وتقييم المخاطر، 	 

وتطوير السياسات إلخ.

ت . كيف تعتني بنفسك نفسيًا وعاطفًيا )المجال النفسي(
تذّكر أن مشاعرك هي ردة فعل طبيعية على االحداث من حولك.	 

افهم نفسك وما تمّر به.	 

فّكر في األمور التي ساعدتك على التأقلم في الماضي وما يمكنك القيام به للبقاء قويًا. 	 

تكّلم مع نفسك بطريقة ودّية.	 

تحدث مع األصدقاء واألحباء أو األشخاص اآلخرين الذين تثق بهم للحصول على الدعم.	 

ال تنتظر حتى تصل األمور إلى نقطة االنهيار.	 

 	 .)mindfulness( مارس التركيز الكامل

طّبق تقنيات إدارة اإلجهاد التالية:	 

غّير الوضع: 

تجّنب اإلجهاد غير الضروري والمواضيع الساخنة/	 

تجّنب األشخاص الذين يجهدونك ويزعجونك.

تعّلم كيف تقول ال/سيطر على البيئة المحيطة بك.	 

نّظم قائمة بالمهام الخاصة بك.	 

غّير الوضع: 

ُقم بالتعبير عن مشاعرك وإيصالها بشكل سريع 	 

بداًل من كبِتها.

ُكن على استعداد لتقديم التنازالت.	 

ُكن أكثر حزًما/ُقم بوضع الحدود بشكل مسبق.	 

ُقم بإدارة وقتك.	 

غّير ردة فعلك: 

اقبل باألشياء التي ال يمكنك تغييرها/ال تحاول 	 

السيطرة على ما ال يمكن السيطرة عليه.

تدّرب على التحّدث اإليجابي مع الذات ورّكز 	 

على الجوانب اإليجابية في حياتك/استخدم حس 

الفكاهة.

شارك مشاعرك مع اآلخرين/تعّلم أن المسامحة.	 

غّير ردة فعلك: 

انظر إلى المنظور األوسع.	 

ُقم بتكييف المعايير الخاصة بك وتوقعاتك/ُكن 	 

أكثر مرونة.

مارس تقنية "تجميد األفكار"/اعتمد شعارًا لحياتك.	 
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ث . كيف تعتني بنفسك روحًيا )المجال الروحّي(
حّدد ما هي األمور األكثر أهمّيًة بالنسبة إليك	 

استكشف جوهرك الروحّي.  اسأل نفسك من تكون وما هو المعنى من وجودك.	 

ابحث عن معنى أعمق. سيساعدك ذلك على أن تتحّكم بمصيرك.	 

عّبر عّما يدور في ذهنك. سيساعدك ذلك على الحفاظ على ذهن مركّز.	 

ِجد وقًتا للتأمل. من المهم القيام بتخصيص وقت للتواصل مع نفسك بالرغم من انشغاالتك.	 

قم بتغيير نظرتك لألمور، خاصًة عند مواجهة الضغوطات.	 

جمعينا نحب أن نعيش حياًة ذات معنى وهدف فتحقيق هذه األهداف يضفي التناغم على حياتنا.	 

للحياة الهادفة ثالث مّيزات أساسّية:	 

الغاية: أي وضع أهداف لحياتك تحّفزك وتوّجه خياراتك. «

االستيعاب: أي القدرة على فهم التجارب التي تعيشها ورؤيتها كجزء من كّل متماسك ومتسق. «

الشعور باألهمّية: الشعور بأّن وجودك له قيمة بالنسبة إلى آلخرين وله معنى بحّد ذاته52. «

 

في الختام، يمكن تلخيص تقنيات المساعدة الذاتية المذكورة في هذا الفصل في الهرم أعاله. وتشّكل الروحانّية، في قاعدة 

الهرم، أساًسا جيًدا للرعاية الذاتّيةيليها السلوك الذي يعتمد على الروحانّية. كذلك فإن إدراك المرء لنفسه وتغّير نظرته إلى 

األمور، خاصًة عند مواجهة عوامل التوتر والقلق والضغط واإلجهاد، هما مفتاح الرعاية الذاتّية الجيدة. وللتغذية الجّيدة والراحة 

والتمارين أهمّية كبرى أيضًا كما هي الحال بالنسبة إلى الدعم االجتماعّي الذي يأتي من األصدقاء أو األسرة أو غيرهم من 

مصادر الدعم التي تساعد على التعامل مع العواطف. وفي قّمة الهرم ضبط النفس والتركيز الذهنّي53.

الروحانية

التركيز الذهني 
وضبط النفس هرم الرعاية الذاتية

الدعم 
االجتماعي

التمرين والنشاط البدني

السلوك

الراحةالتغذية
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المراجع والمرفقات
٤
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الممارسات الفضلى
في تسيير جلسات توعية حول الصّحة النفسّية

قمنا في هذا الدليل بتغطية التعريفات األساسّية ومسائل الدعم النفسّي االجتماعّي ومتابعة الشباب الذين يعانون من 

اضطرابات الصحة النفسّية. ولكن في سياق الصّحة النفسّية والشباب، غالبًا ما يحتاج االختصاصّيون في العمل االجتماعي 

إلى تسيير جلسات توعية مع الوالَدين ومن يرعى الشباب وغيرهم من أفراد المجتمع لنقل المعارف الهامة وزيادة الوعي. 

لذلك سنرّكز في هذا القسم على كيفية تسيير جلسات التوعية ونضع إطارًا اساسيًا للعمل من شأنه يسمح بتسيير جلسات 

توعية فّعالة وأخالقّية.

ومن أهّم مكّونات تسيير جلسات التوعية في مجال الصّحة النفسّية كيفّية مقاربة للموضوع. أي ما الذي يجب أن نرّكز 

عليه؟ ما هي الرسائل الرئيسّية؟ كيف يجب أن يفّكر أو يشعر المشاركون بعد الجلسة؟ في ما يلي، سنعرض للمواضيع 

األساسّية التي يمكن تغطيتها عند تسيير جلسات التوعية في مجال الصّحة النفسّية. 

الموضوع األول: التصّدي للصور النمطّية والوصمة المرتبطة باألمراض النفسّية. 
عندما ُيذكر موضوع الصّحة النفسّية، يظّن الكثيرون أّن المشكلة موجودة فقطفي صفوف البالغين وليس الشباب. تعمل 

الوصمة كحاجز أمام من يريد المساعدة في معالجة أضطراب نفسّي ما. وإّن فهم الصحة النفسّية والعالجات المساعدة 

يمكن أن يساعد على التخّلص من المفاهيم الخاطئة والوصمة54. ويمكن أن تتأثر مواقف الناس بشأن الصّحة النفسّية 

بشكل ايجابّي متى حصلوا على معلومات دقيقة. كما ويمكن أن يساعد تقليص الوصمة الشباب على التحّدث بحرّية أكبر 

عن مشاكلهم والحصول على الدعم في الوقت المناسب. 

الموضوع الثاني: فهم الصّحة النفسّية واالضطرابات النفسّية. 
لكّل شخص صحة نفسّية بغض النظر عّما إذا كان يعاني من اضطراب في الصحة النفسّية أم ال. ويتحّكم الدماغ في 

تفكيرنا وإدراكاتنا وعواطفنا وأنشطتنا الجسدّية وسلوكنا، ويعطينا إشارات حول كيفّية التكّيف مع بيئتنا. واضطرابات 

الصّحة النفسّية هي حالة صحّية ناشئة عن تغّيرات في الوظائف الدماغّية المعتادة يسبب لهذا الشخص صعوبة كبيرة 

في آداء وظائفه. ويعتبر اإلجهاد رد فعل طبيعّي يشير إلى الحاجة إلى التكّيف مع التغّيرات في بيئتنا55. وكما هي الحال 

لسائر األمراض، كلما أبكر الشخص في الحصول على عالج فّعال الضطرابات الصّحة النفسّية، كّلما كانت النتيجة أفضل. 

الموضوع الثالث: زيادة الوعي حول اضطرابات الصّحة النفسّية األكثر شيوًعا
لم ُيحّدد بعد السبب الفعلّي الضطرابات الصّحة النفسّية، ولكن هناك تفاعالت معّقدة بين تركيبة الشخص البيولوجّية 

ونفسيته وبيئته. أكثر أنواع االضطرابات النفسّية شيوًعا في صفوف الشباب هي اضطرابات القلق )31.9 %(، تليها 

اضطرابات السلوك )19.1 %(، واضطرابات المزاج )14.3 %(، واضطرابات استخدام المواد المسببة لإلدمان )11.4 %(. ويقّدر 

أّن 40 % من األشخاص الذين يعانون من اضطراب معّين يستوفون أيًضا معايير تشخيص اضطراب  آخر56.
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الموضوع الرابع: تحديد بعض أعراض اضطرابات الصحة النفسية األكثر شيوًعا. 
في سياق هذا الدليل ولكّل اضطراب من اضطرابات الصحة النفسّية، عرضنا للعديد من العالمات واألعراض. ويمكن تسيير 

جلسات التوعية حول عالمات وأعراض اضطرابات الصحة النفسّية ويمكن القيام باإلحالة إلى مصادر الدعم المتاحة. تأّكد 

من مسح  خدمات الصحة النفسية القائمة على األدّلة العلمّية المتاحة في المنطقة التي تقوم فيها بجلسات التوعية. 

وتذكر أيًضا أّن أعراض اضطرابات الصّحة النفسّية تظهر أحياًنا في صفوف الشباب على شكل عوارض جسدّية، مثل ألم 

المعدة أو آالم الظهر أو الصداع أو أّي آالم وأوجاع أخرى غير مفّسرة57. راجع قسم المرفقات لالطالع على كتّيبات 

المعلومات لكّل من االضطرابات النفسّية.

الموضوع الخامس: ُقم بإعداد قائمة لعوامل الحماية وعوامل الخطر التي قد ُتؤثر على 
تطّور اضطراب الصّحة النفسّية

قد تزيد بعض العوامل من درجة خطر التعّرض لإلصابة باضطراب الصحة النفسّية ومنها58:

ظروف الحياة المجهدة، كالمشاكل المالّية أو وفاة شخص عزيز أو الطالق.	 

حالة طبّية )مزمنة( مستمرة، مثل مرض السكري.	 

تلف الدماغ نتيجة إصابة خطيرة )إصابة في الدماغ(، كضربة عنيفة على الرأس.	 

وجود شخص من األسرة، أحد الوالدين أو األخوان،  يعاني من اضطراب نفسّي.	 

تجارب مؤلمة، كالحروب واألزمات.	 

استخدام المواد الضارة.	 

النشأة في أسرة فيها نزاعات شديدة.	 

التعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال في مرحلة الطفولة.	 

وجود عدد قليل من األصدقاء أو عدد قليل من العالقات الصحّية/العزلة.	 

اضطراب نفسي سابق.	 

عند ذكر عوامل الخطر إحرص دائًما على ذكر العوامل الوقائّية والقدرة على التكّيف والصمود واحرص على إبراز الطبيعة 

البيولوجّية-النفسّية-االجتماعّية الضطرابات الصّحة النفسّية.

الموضوع السادس: طلب المساعدة والحصول على الدعم
هناك العديد من وسائل المساعدة في معالجة اضطرابات الصّحة النفسّية، وفي المجتمعات المحلّية موارد متوّفرة تساعد 

في ذلك. إّن التعّرف على عالمات وأعراض المرض النفسّي يساعد األشخاص على التمييز بين تقّلبات الحياة الطبيعّية 

واألمور األكثر خطورة. كما أّن التعافي من اضطرابات الصّحة النفسّية ممكن عندما تتوفر مجموعة من عوامل الدعم 

األخرى غير العالج النظامّي. راجع قسم المرفقات الخاص بمراكز الرعاية الصحّية األولّية التي تقدم خدمات الصّحة النفسّية.
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الموضوع السابع: أهمّية الصّحة النفسّية اإليجابّية 
يمكن الستراتيجّيات التكّيف اإليجابّية أن تساعد على الحفاظ على الصحةالنفسّية وتعزيزها. على عكس ذلك، فإّن آليات 

التكّيف السلبّية تؤدي إلى تدهور نوعّية الحياة. وهناك مهارات واستراتيجّيات يمكننا تعّلمها لمساعدتنا على الحصول على 

صّحة نفسّية جّيدة والمحافظة عليها. راجع قسم الرعاية الذاتّية لمعرفة ما يمكنك فعله للعناية بنفسك.

تسيير جلسة توعية  

ما عليك تجّنبه  ما عليك فعله 
تجّنب التكرار  حّدد هدف الجلسة

تعطي فائًضا من المعلومات مرًة واحدة  ُقم بتكييف المواد لتالئم جمهورك
تستخدم طريقة التعليم ذاتها  حافظ على إطار سلس 

تكن مقّيًدا بالوقت ودع الجلسة تكون سلسة اجعل الجلسة مترابطة وقابلة للفهم
تقّدم معلومات لست أكيًدا منها  التزم بأساليب التيسير بحسب السن

تعطي آمااًل زائفة حافظ على البساطة 
تناقش المعلومات السرّية/الخاصة علًنا استعد مسبًقا )وّزع نشرات ووسائل تعليمّية إلخ.( 

تستخدم أسماء حقيقّية في دراسات الحاالت الفردّية خصص وقًتا لالستراحة 
ِاحضر في وقت مبكر وُقم باإلعداد للجلسة  
قم بتمارين كسر الجليد )حسب عدد المشاركين( 
استخدم تمارين تفاعلّية لتعزيز المعلومات 
شّجع المشاركة 
اختتم الجلسة بملّخص عّما تعّلمه المشاركون 
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البرنامج الوطني للصحة النفسية
- وزارة الصحة العامة

1 .http://moph.gov.lb/en/Pages/6/553/nmhp :البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية - وزارة الصّحة العامة

 االستراتيجّية الوطنّية للصحة النفسّية 2020-2015:. 2
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20 

Lebanon%202015-2020-V1_1-English.pdf

 االستراتيجّية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخّدرات واإلدمان في لبنان 2021-2016:. 3
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Inter-minsiterial%20Substance%20Use%20Response%20Strategy%20

for%20Lebanon%202016-2021-V1_1-English.pdf

4 .https://youtu.be/WPK8Xv8B_rg :وثائقي عن الصّحة النفسّية في لبنان: رؤية وإنجازات

 موجز السياسات - تحويل المحنة إلى فرصة: األزمة السورّية وإصالح الصحة النفسّية في لبنان:. 5
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/17/9117/turning-adversity-into-opportunity-the-syrian-crisis-and-mental-health-

-reform-in-lebanon

تعميمات وزارة الصّحة العامة المتعّلقة بالمشاريع في مجال الصّحة النفسّية والدعم النفسّي واالجتماعّي واستخدام . 6
 المواد المسّببة لإلدمان في لبنان.

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/MOPH%20circular%20
%2364%20related%20to%20projects%20in%20the%20field%20of%20MHPSS%20and%20SU-English.pdf

يمكن مراجعة نشرات البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية في قسم "النشرات اإلعالمّية" على الموقع االلكترونّي . 7
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/6/553/the-national-mental-health-program :الخاص بالبرنامج

قائمة بمراكز الرعاية الصحّية األولّية في شبكة وزارة الصّحة العامة التي تقّدم الخدمات في مجال الصّحة النفسّية . 8
:v1.1 

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/List%20of%20PHC%20centres%20
providing%20mental%20health%20services-National%20Mental%20Health%20Campaign%202017-V1_1.pdf

 "َمن يفعل ماذا، أين وإلى متى" في الصّحة النفسّية والدعم النفسّي واالجتماعّي:. 9
https://www.moph.gov.lb/DynamicPages/download_file/1357

كتيبات المعلومات:. 10
االكتئاب:  أ.    

http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/DEP_EN_final_June 2017.pdf

الذهان:  ب.    
http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/PSY_EN_final_June 2017.pdf

اضطرابات النمّو:  ت.    
http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/DEV_EN_final_June 2017.pdf

الخرف:  ث.    
http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/DEM_EN_final_June 2017.pdf

اضطرابات ما بعد الصدمة:  ج.    
http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/PTSD_EN_final_June 2017.pdf
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1الحمالت الوطنّية للصّحة النفسّية من تصميم البرنامج الوطنّي للصّحة النفسّية:. 11
صحتي النفسّية حّق لي )2015(  أ.   

» https://youtu.be/4ATXAxUjnto :فيديو حملة التوعية

 كتّيب معلومات:  «
 http://moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/Leaflet-My Mental Health is

My right-NMH Campaign 2015-English.pdf

االكتئاب: دعونا نتحدث عنه للخروج منه )2017(  ب.   

»  https://youtu.be/EA3LmY-Zxbg :فيديو حملة التوعية

 كتّيب معلومات:  «
 http://moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/MOPH-National Mental

Health Campaign 2017-Brochure-English)1(.pdf
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المراجع المحلّية والدولّية حول
الصّحة النفسّية واستخدام المواد المسّببة لإلدمان

هذه قائمة بالمراجع التي تعتبر موثوقًة وتتضمن مصادر معلومات دقيقة ومنها الوكاالت الحكومّية، والجمعّيات 

المهنية، ووكاالت األمم المتحدة، والمنّظمات الوطنّية غير الحكومّية المعروفة والمجاّلت األكاديمية. وهي كيانات 

متخصصة وتستند معلوماتها على األدّلة. 

 	   http://www.lpsonline.org :جمعية الطّب النفسّي اللبنانّية
 	www.who.int :منظمة الصّحة العالمّية
 مكتب منظمة الصّحة العالمّية في لبنان:	 

http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

 	https://www.nimh.nih.gov/index.shtml :المعهد الوطنّي للصّحة النفسّية
 	www.mentalhealth.gov :دعونا نتحدث عن ذلك
 	www.cdc.gov :مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها
 	https://www.unodc.org :مكتب األمم المتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة

 	https://www.samhsa.gov :إدارة الخدمات المعنّية باستخدام المخدرات والصّحة النفسّية

العوارض الشائعة الضطرابات الصحة النفسية
لمعرفة المزيد عن العوارض الشائعة الضطرابات الصّحة النفسّية )العالمات واألعراض(، شاهد مقاطع الفيديو 	 

التالية:
» http://youtu.be/d4ccGUeP3aY :االكتئاب
» http://youtu.be/2RCM767QKUQ :الذهان
» v=2FqGWY8AWww؟http://www.youtube.com/watch :استخدام المواد المسببة لإلدمان
» http://youtu.be/nqjdmJKpGaA :استخدام الكحول

» http://youtu.be/-3pN0s3vBeE :االنتحار

تسيير جلسات توعية للشباب

 لمعرفة المزيد عن تسيير جلسات التوعية حول الصّحة النفسّية للشباب:	 
http://teenmentalhealth.org/wp-content/uploads/2018/01/Washington-FINAL-Guide-2017-Online-Cover-and-

Interior.pdf

موارد حول الصّحة النفسّية المجتمعّية

 لمعرفة المزيد عن الصّحة النفسّية المجتمعّية:	 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/74710/E82976.pdf
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