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 إىل أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

 : ماهية اإلشراف

 . آلمة مهمة، لكنها غامضة" إشراف"آلمة 

اإلشراف هو تعلم الحق، من خالل مراجعة أداٍء ما، ملهمٍة* 
 .حتتاج املهارة، ويهدف اإلشراف إىل حتسينها باضطراد ال ينقطع

اإلشراف على العالج النفسى هو آذلك، حيث العالج النفسى
هو مهارة تستعمل اخلربة، آما تستعمل املعاجل نفسه، وما تيسر

معرفة، وما تأصل فيه منمما وصله من علم ومعلومات، و
 .ثقافة، وآل شئ

آيف يتعلم املرء من اخلربة؟ وهل من الضرورى أن يعلَمه
 آخر، مع أن اخلربة هى ذاتية أصال؟

 :السنوات األربع

حيتاج هذا اإلشراف ىف هذه املهنة، ورمبا ىف أى مهنة أخرى،
إىل أربع سنوات آحد أدىن، مث يستقل املعاجل بنفسه ليصبح

 شراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة آما سيأتى ذآرهاإل

أقول ألى متدرب أن هذه السنوات األربعة موازية لسنوات
–تدريب أية صنعة، وآنت أستعري من األسطى ميكانيكى صديقى 

ضرب من غريأول سنة :  تصعيد سنوات التدريب هكذا-رمحه اهللا
،ري ضربعالم من غ، وثالث سنة ضرب بعالم، وتاىن سنة عالم

 مْعلمةورابع سنة 

وشرح ذلك والعهده على املرحوم صالح بالسى هو على الوجه 
 :التاىل

حىت خيترب املعلِّم إن آان (ضرب من غري َعَالْمأول سنة  ·
، معىن)غاوى الصنعة ام أهنا ثقيلة على قلبه" الواد بلية"

،"ممن غري عال"الضرب هنا هو املعاملة اخلشنة، أما ملاذا 
أصل خسارة فيه العالم لو آان مش: فحسب آالم األسطى صالح

 غاوى
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بعد أن يطمئن املعلم أن بلية ( ضرب ْبَعَالْموتاىن سنة  ·
  جديدة تقرن اخلشونة والشخط غاوى الصنعة يبدأ مرحلة

 )بالتوجيه والعالم وتكليفه ببعض املهام املتدرجة

"اجلدع الصىب"، وفيها يكون  ضربَعَالْم من غري: ثالث سنة ·
، فهو من ناحية ال حيتاج الضرب"أسطى"قد قارب أن يصبح 

أصال، ألنه يتعلم بدونه، ومن ناحية أخرى يكون املعلم أصبح
ىف حاجة إليه آمساعد أسطى، ليس فقط ىف حاجة إىل أدائه، بل

 قد يكون ىف حاجة إىل مشورته ىف بعض الصعوبات

ة الرابعة فهى سنة التخرج إىل مرتبةأما السن  ·
 .اَملْعَلمة

أعتقد أن هذا ما أمارسه تقريبا ىف إشراىف على صغار
 األطباء

أمارس) ضرب من غري عالم: سنة أوىل(ىف بداية التدريب  
نوعًا من التطفيش لكل من يستشريىن بعد خترجه ىف أن يعمل ىف

شى على نفسك؟، وأنت ما ، أال ختال: الطب النفسى حني أقول له
-بعد أن أصبحت طبيبا قّد الدنيا–ذنبك حىت متضى حياتك 

ىف هذه املهنة عليك أنخادما إما جملنون أو منحرف، أنت 
تتحمل باحرتام آل من مل يعد يطيقه أهله وجمتمعه حىت ضاقوا

، يندهش الطبيب الصغري ويسأل، فأبني لهبه، أو خافوا منه
رمبا خياف من حتذيرى أو رمبا" الىت تنتظرهالصعوبات املتزايدة 

أنه" يصر وحياول، فإذا انصرف، فاحلكم عليه مثل الواد بلية
 ، ليس غاويا"خسارة فيه العالم

بالصدفة رمبا حتججا بالسن–ىف هذه السنة األوىل اعتدت 
 أن أطلق امسا آخر على املتدرب املبتدئ، على سبيل-والذاآرة

، فإذا آان اسم املتدربةأثناء التعرفاملداعبة الفكاهة أو 
مثال سعاد، فقد أطلق عليها مداعبا اسم تفيدة، أو خدجية،
وإذا آان امسه حممد يصبح عبد الغفور، وهكذا، وتستمر هذه
اللعبة ما بني اجلد واهلزل، ويتغري االسم بالصدفة أو أثناء
لمناقشة حالة، عدة ّمرات، ومل أآن أدرك عرب سنوات طويلة، ه
وراء هذا أى شئ غري الدعابة وحماولة إذابة الثلج، لكنها

، وبالتاىل فيها ما فيها)جانىب(لعبة ُتلعب من جانب واحد 
من ظلم وال تكافؤ، حىت أتيحت الفرصة أثناء العالج اجلمعى أن

، فصار هذا!!)أظن دآتور عنرت(يطلق بعضهم علّى امسا آخر 
 . التعايش أسهل

– بعد أن فكرت فيها الحقا –) اجلد (بدت ىل هذه الدعابة
أهنا مبثابة دعوة غري مباشرة أن يعرف املبتدئ أن هذه املهنة
قد تضطره أن يغري ما جاء به من منظومات ثابتة، ومعتقدات

، وقد تناقشتفهو معرض أن يتغري فيه آل شئ حىت امسهراسخة، 
ثالثةىف سنة تانية و(ىف هذا التفسري مع بعض الزمالء األصغر 

 دافعى احلقيقى الستعمال ، ولكىن لست متأآدا متاما من")عالْم"
 .لكنه مفيدهذه الدعابة حىت اآلن، 

  نوعا، حىت نرىقاسية ومعريةهكذا تكون املالحظات ىف أول سنة * 
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تصبح املالحظات أقل خشونة) تقريبا(ىف السنة الثانية  
ا ما يقابل أهنا سنةوإن آانت أآثر تعرية وأعمق ثقة، وهذ

قد وصل إىل) التدريب/التعليم( ويكون العالم ،"بعالم"الضرب 
مرحلة متكن املتدرب من إبداء رأيه فيما يعرض من حاالت، ومن

   .مناقشة ما يقرتح عليه من توجهات أو آراء

أو املرحلة الثالثة، الطبيب املقيم(ىف السنة الثالثة  
حوارا حقيقيا يثرى" العالم"يصبح ) قطمدته هى ثالث سنوات ف

املشرف واملتدرب معا، ويكون املتدرب قد اتيحت له الفرصة
حلضور جلسات العالج اجلمعى أسبوعيا ملدة سنة أو يكون قد وصل
إليه الدور ليشرتك معى معاجلا مساعدا ىف جلسات العالج اجلمعى

 )عالم من غري ضرب(ملدة سنة آاملة 

 الرابعة ، وقد أصبح املتدرب أسطى ميكنه أنىف السنة 
يقوم مبمارسة العالج منفردا، أو مشارآا معى ىف العالج
اجلمعى، آما يواصل اإلشراف عادة بعد ذلك مع زمالئه دون

:(Peer Supervision" إشراف القرناء "آبري، وهو ما يسمى 
 )أنظر بعد

 خطوط عامة حتدد طبيعة اإلشراف ومستوياته

 البد أن يكون أسبوعيا على األآثر .1

)ال تتساوى(يكون اإلشراف جادا ومفيدا حني تتناسب  .2
جرعة احلديث عن املريض مع جرعة احلديث عن املعاجل ، بكل

 أبعادمها الظاهرة ما أمكن ذلك

ينتظر من الذى يوجز معامل النقطة الىت يطرحها للنقاش .3
 أو عننفسه عن بسؤال حمددى  حالٍة ما أن ينته ىف مسار عالج

 ، أو أن يطلب طلبا حمددا من املشرف أو الزمالء،احلالة

إن مل ينته بسؤال أو طلب، عليه قبل فتح باب .4
التعليق أو النقاش أن حيدد سبب عرضه ملا عرض، وماذا

 ينتظر من استجابات مثال

، يكون النقاشPeer Supervisionىف إشراف القرناء  .5
وحا لكل من يرى رأيا، وخاصة من خالل خربة حاالتمفت

 مماثلة، أو متداخلة بشكل ما

ىف حالة اإلشراف الفوقى، قد يطرح املشرف املدرب على .6
 .يعلقاحلاضرين أن ُيبدو رأيهم أوال قبل أن 

ال ينبغى أن يؤخذ رأى املشرف قضية مسلمة، فاملعاجل .7
تمكن من عرض آل ما يساعدأدرى باحلالة، وغالبا هو ال ي

 على إبداء الرأى

يسمح بتساؤالت حمدودة من املشارآني احلضور الستيضاح  .8
بعض ما مل يذآره صاحب احلالة من املشرف أو املتدربني،
وآلما آانت املعلومات آافية، ومتعلقة بالنقطة املطروحة

 للنقاش آان ذلك أفضل

جمرد فرض قابلضيح يعترب أى إرشاد أو تفسري أو تو .9
، مث بعد ذلك قابل لالختبار مع استمرار العالجللمناقشة

 الالحق على جلسة اإلشراف
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أى اقرتاح أو تفسري ال ينبغى أن يبادر املتدرب .10
 .بتطبيقه فورا حىت لو اقتنع به

قد يكون مناسبا أن يفتح نفس املوضوع لنفس احلالة  .11
عر معه املتدرب املعاجل باهتمامىف لقاءات الحقة، مما يش

متواصل وحوار حمتمل ومراجعة متابعة، وإن آان ذلك
 .ينبغى أن يأتى تلقائيا دون قاعدة أو إلزام

يوجد ترتيب هريارآى ضمىن من حيث األولويات، على .12
 )تقريبا(الوجه التاىل 

 منع اخلطر   -

 منع املضاعفات  -

العملية العالجية حىت لو حققت أهدافااستمرار   -
 سريعة متوسطة

 .دعم املعاجل األصغر مبوضوعية ما أمكن  -

wait and see ، "إنتظر لنرى"التوصية األشهر  .13
شديدة الفائدة، ىف آثري من األحيان، وبديهى أن االنتظار
ال يكون خاويا، لكنه انتظار إجياىب ملزيد من املعلومات،

 اخل.. ملتابعة، أو إطالق مسرية النمووا

تكون املناقشات أآثر طلبا للحسم حني يكون املطلوب  .14
، أوالسفراملشارآة ىف اختاذ قرارات ال تنتظر، مثل 

إاء، أو قرارات )طالق أو زواج (االرتباطات األسرية
  أو مثل ذلكالعالج

 وبعد

 واقعية، ةأشعر أن آل ذلك ال قيمة له ما مل نعرض حال
 ناقشناها منذ أسابيع

فإن جنحت التجربة فدعونا نأمل أن نواصل ىف هذه النشرة
 .مزيدا من ذلك

 :احلالة

  صباحا7.30 :الوقت

  دقيقة30 :مدة اإلشراف آلها

وبعض( مشارآا متدربا مبتدئا 30 – 25 :عدد احلضور
 )الزمالء األآرب اختياريا

 حاالت مرة8ىل  إ4آل واحد من املتدربني يعاجل من 
  دقيقة للجلسة، حبد أدىن أربعة حاالت، 50أسبوعيًا، ملدة 

باإلضافة إىل املعاجلني مخسة من املبتدئني الذين مل يتسلموا
 .احلاالت بعد

 . ثانية14&  دقائق 7 :زمن تقدمي هذه احلالة مع مناقشتها

 وبعض التفاصيل الىت ال تضر باهلدف، تغريت حىت ال:األمساء
 .التعرف على احلالة أو الطبيب أصًالميكن 
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 . سنة، معاها بكالوريوس24 هى آنسة عندها :منصور/د 

  خرجية جامعة إيه؟:حييى/ د 

 أظن جامعة خاصة، هى األوىل من بنتني، حضرتك:منصور/ د 
حولتها ىل تقريبٌا من أربع شهور، آانت جايه بتشتكى إهنا مش

مع والدهتا ووالدها ىف البيت وشويه برضه مععارفه تتعامل 
 . الناس ماعندهاش ثقة ىف نفسها وبتعّور نفسها

  فني؟ بتعّور نفسها فني؟:حييى/ د 

 بتعور نفسها ىف أديها ورجليها من جوه،:منصور/ د 
أشار جانَبْى الفخذين( بس اجلروح األآرت جوه  منطقة الفخذ،

أو شهر بدأت تقول أنا أسابيع تقريبًا 3، من )من الداخل
 . بطلت أعور نفسى، بس بدأت أدخن سجاير

  أبوها بيشتغل إيه؟ :حييى/ د 

 .  والدها مؤهل، عمل مهىن حر:منصور/ د 

  هى؟ مابتشتغلش؟:حييى/ د 

 .ما بتشتغلشى لسه.  آه:منصور/ د 

 ......  بقاهلا معاك قد إيه:حييى/ د 

 . أربع شهور:منصور/ د 

 ش على املوضوع هه، خن:حييى/ د 

 هى من شهر جات قالت ىل إن هى بطلت تعور:منصور/ د 
نفسها بس بدأت تدخن سجاير، وعايزه تاخد رأىي ىف ده، فدى
حاجه أنا ماعرفتش أعمل فيها إيه؟ احلاجة التانية من

 .... آالمها برضه هى البسه طارحه، بس هى مش مقتنعه باحلجاب

  بتصلى؟ :حييى/ د 

 . لى بتص:منصور/ د 

  بانتظام؟ :حييى/ د 

 أل مش بانتظام ، فبتقوىل أنا عايزة أغري ىف:منصور/ د 
نفسى وآده، فباقوهلا طب إنىت إيه اللى مش قاباله؟ يعىن إيه
اللى ىف صورتك مش قاباله تقول أنا حمجبه بس مش مقتنعه
باحلجاب وعايزه أقلعه، فأنا جه ىف دماغى إن هى تقلع احلجاب

رضت ده عليها بس اترددْت، فهل مثًال آنت أآملوهى قاعده ،ع
وأخليها مثًال تعملها دلوقىت وال أل؟ فأنا عايز أعرف ىف

 .النقطتني دول، احلجاب، والسجاير

  إيه رأى أبوها وأمها ؟:حييى/ د 

 ماعندمهش مشاآل إن هى تقلعه، واحلتة األهم:منصور/ د 
ده جه مع! إن هى ملا بطلت تعور نفسها ابتدت تدخن سجاير

 .ده
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  نفس التوقيت مش آده؟:حييى/ د 

  أيوه:منصور/ د 

 طب واحلاجات العاطفية واالحتياجات، وامليول حنو:حييى/ د 
 اجلنس اآلخر الرجالة يعىن؟

 . مافيش خالص :منصور/ د 

  وال ىف اخليال، وال ىف اللذة الذاتية :حييى/ د 

 . دماغها خالص خالص احلاجات دى مابتجيش ىف  ال.. ال :منصور/ د 

  وال ىف دماغك؟ :حييى/ د 

 .  ال ىف دماغى أنا بتيجى طبعًا:منصور/ د 

 أل مش ىف دماغك ِلْك، إنت حر باللى ييجى ىف:حييى/ د 
 دماغك، قصدى ىف دماغك نيابة عنها، يعىن تقمص ، فاهم؟

  ماجربتش، ما جاش على باىل:منصور/ د 

رب السجاير من ناحيههو ارتباط طبعًا ش .... :حييى/ د 
إنك إنت ماشى ىف إجتاهوقلع احلجاب من ناحيه ده بيدل على 

اإلقدام ده له فيه حتريك، فيه يعىن حرآة إقدام ، سليم
؛ مبعىن إنه ممكن يكون إقدام يعىن خلبطه أخالقية، مشوعليه

 باملعىن االجتماعى والسائد، أخالقية باملعىن املطلق، قصدى
 ىف جمتمعنا مش مرحب بيها خالص ألن–قيا أخال–املسائل دى 

مافيش مساحه للحرآة اللى فيها فرص وحماولة، وتعلّم،
وتراجع وآالم من ده، إمنا احلرآة نفسها، التغيري اللى حصل،

 معناه آويس ىف العالج، 

ملا أى حد يعمل نقله نوعية وماآنش قادر يعملها 
يعملها أو ينوى ويقدر   شهور من العالج4 وجيى بعد  لوحده،

 من يعملها ده معناه آويس، بغض النظر عن احملتوى، احلرآة
حيث املبدأ هى دليل حيوية العالج، أما اللى بعد آده فحاجة

هى ىف املساعدة ىف بيبقى وظيفة العالج بعد آده،  تانية،
 ، استيعاب اللى حصل داخل الظروف االجتماعية والشخصية

 إجيابية رصد احلرآة، وبنيتفرقوا بنيالزم انت وهيه 
 ،واقعية تفعيلها ىف سلوك معني

يعىن نبارك احلرآة، وىف نفس الوقت حناول توجيهها بشكل غري
 مباشر إىل مسار إجياىب ، 

ىف جمتمعنا املسائل دى بقت صعبة جدا، أنا ماعرفش اجملتمع
ماشى إزاى دلوقىت، إمنا ىف خربتى ، بالقيها خطوه مش هينه إن

نت تقلع احلجاب حىت لو ماآانتش بتصلى، واألصعب إهناواحدة ب
 تشرب سجاير خصوصًا عالنية، 

 لو شربت سجاير ىف مكان عام حىت مع أصحاهبا يبقى تصور
  بتحط نفسها ىف مكان ميكن أآرب من مرحلتها
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احلرية هنا ىف التكملة، حاتكمل ىف أى اجتاه، يعىن لتكمل ىف
، يا تكمل ىف بوظان واحنالل،ثورة وحرية وإبداع وآالم من ده

فبيبقى املوقف اللى حصل ده أثناء العالج اجلمعى جيد، ألنك
إنت ممكن حتيطه ألنه موقف خاص حمدود فيه القبول للمبدأ

 ) السلوك(مع احلذر من املسار ) احلرآة(

 يعىن موقف آده عايز ُأبّوه طيبة وعايز مساحة

 الكن آل التفاصيل تعتمد على احلالة نفسه 

 والزم تقيس معاها مبقاييس بعيدة عن النقطة دى بالذات، 

 مبحكات-يعىن مثال تشوف إيه اللى حصل مع النقلة دى 
اإلجناز العادى ىف جمال بعيد عن إيذاء نفسها، وعن حكاية

 :احلجاب والسجاير، مثال

  ماآانتش بتشتغل راحت اشتغلت أو بتدور على شغل 

دت تفكر ىف صحوبية، ماماآانتش بتفكر ىف صحوبيه إبت 
 قصدشى صحوبية رجالة بالذات، صحوبية أى صحوبية

هل ابتدت تفكر ىف ملء وقتها بطريقة تانية ، خصوصا بعد
 ما اخترجت؟ 

إبتدت تكتب مثال؟ إبتدت تقرا حاجات ما آانتش تطيق
تقراها قبل آده؟ حاجات صغرية زى آده، بس هلا داللة نوعية

 وبشكل تلقائى،

ه احتمال إن العكس يكون حصل مع نفس احلرآةوبرضه في 
 ، مثال اللى العالج حرآها

 إهنا آانت بتصلى وبطلت 

 بتعمل حساب أبوها وأمها ماعدتش بتعمل حساهبم ، آانت
 حاجات آده

وبرضه تاخد ىف االعتبار جماالت آتري تانية زى اخليال 
رآة،واألحالم، مش عشان تفسرها، أل عشان تشوف بقية أبعاد احل

 مابتفكرش ىف حاجات عاطفية، أو جنسية، ليه يعىن؟ بنت
 سنه وعندها صدر ووسط ،24إزاى؟ مش بىن آدماية عندها 

 هى حلوه؟! ماتفكرش ليه يعىن

 . آه، بس هى شايفه نفسها مش حلوه :منصور/ د 

 طيب دى نقطة آويسة، جمرد إن صورة الذات:حييى/ د 
 نقدر نرصد ما خلقها،تتغري، إهنا تشوف نفسها زى ربنا 

   اجتاه التغيري بده،

تكون شايفه نفسها مش حلوه تشوف نفسها حلوه دى حاجة
 مش قليّلة

رصد آل ده، والكالم فيه ِيْشعرها بأبّوة حقيقية، تقدر 
 تستوعب احلرآة اللى حترآت فيها بفضل العالج ىف اجتاه النمو
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، عندناعصداقة للبيىف بالد برة بيقولوا العالج النفسى  
،الوصاية مش مبعىن ،الطبيب والد، واملعاجل والدإحنا بنقول 

ما فيش حاجة امسها موقف حمايد، بال وجع، الرعايةوإمنا مبعىن 
 ، هذا التفّجر زى اللى حصل، بيحصل ىف احلياة العاديةدماغ

مع أبوها وأمها فإذا آان أبوها وأمها . 13،14ىف سن 
ده آويس ىف حينه، إحنا دلوقىت ىفواخدين موقف جامد شويتني، 

العالج والد دلوقىت، فإنت دلوقىت أبوها وأمها ، وىف أربع
شهور رجعت تتحرك من جديد، وانت واضح إنك استوعبت املوقف،

 وقبلته

 بيبقى فيه شغل مستنيكم آتري

واحلاجات دى مش سهله خالص خالص خالص مهما قولنا ،
 حد يعىن، وال عندى وال عندك وال عند 

 نسمح وّال مانسمحشى؟ نسكت وّال مانسكتشى؟ نفّوت وال نقهر؟ 

 .املسألة مش سهلة، عموما، مش بس ىف العالج 

شرب السجاير عمومًا ىف جمتمعنا بقى حكاية، عمال يزيد مع
إن الفقر بيزيد، بس ىف جمتمعنا أنا أظن إن معىن شرب

واحدالسجاير بيختلف من قطاع ىف اجملتمع لقطاع آخر، ومن 
 ست تشرب سجاير، غري بنت تشرب سجاير، والسجاير ىف لواحد،

   العلن، على عينك يا تاجر، غري السجاير جوه البيت

  آل حالة على حده  احلكاية عايزة تتاخد واحدة واحدة،

،مث يا أخى البنية عندها اربعة وعشرين سنة، واخترجت
شى زى أى، ماشغلْكوأنت والد، مش احنا قلنا الطبيب والد

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

  يعىن:منصور. د

سنه آفاية أوى، بس انت أول ما حاحتود ىف24: حييى/ د 
احلتة دى، ميكن تقولك ، هبزار زى ما بيحصل معايا، طب هات ىل

العرسان على أفا من: عريس، أنا شخصيا باقول ىف احلاالت دى
قبال، مش تقفلى الراديو وتقوىليشيل، بس افتحى جهاز االست

ما فيش وال حمطة شغالة، أقول هلا يابنىت إنىت لعبىت ىف املؤشر
 من أصله علشان تقوىل مفيش إذاعة؟

 استقبال قصدى انت تقدر بطريق غري مباشر تعلمها 
املهم إا تشعر. الرسائل، املسألة بتحتاج صنعه من املعاجل 

تقوم تقدر حتتوى احلرآة اللى، إنك حامل مهها بطريقة عادية
 .ظهرت بفضل إنصاتك، ومساحك

 :التعقيب اآلن

 :مما سبق يالحظ آل مما يلى

 . إن املناقشة آلها مل تستغرق سوى بضع دقائق-1

 . االنتباه إىل الفروق الثقافية بشكل واضح-2

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1212



 06I02I2008א – אא

 إن املتدرب عرض موقفه بتلقائية، مبا ىف ذلك ما خطر-3
احلجاب أثناء اجللسة، وتراجعه حىتله من السماح هلا خبلع 
 .يرجع إىل املشرف والزمالء

 إن النقاش مل ُيْدخل العامل األخالقى أو الديىن-4
حىت يكون العالج مرآزا على استعادة السالمةالتقليدى أصًال، 

مبا ىف ذلك التفكري السليم وتقدير الواقع، والفروق
 .مسئولة عنه، مبا يسمح للمريضة أن ختتار ما هى الفردية

 خطر ىل األن إضافة آان ميكن أن تنري الطريق أآثر، وهى-5
داللة إيذاء نفسها باجلروح السطحة على اجلانبني الداخلني
للفخذين، رمبا يثبت أن ذلك إشارة إىل فرط الكبت عامة، أو
رفض األنوثة خاصة، أو اخلوف الذى زرعه أهلها فيها، أو

اختفاء هذا اإليذاء مع بدايةاجملتمع، وداللة ذلك ارتباط 
 .احلرآة حنو النمو قيد املناقشة اآلن
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