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التربية العالجية في الطب 
النفسي، مثال االكتئاب

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

لقد عرَّفت منظمة الصحة العاملية يف 1998 الرتبية العالجية كعملية مستمرة مندمجة يف العالج ومحورها املريض. وتشتمل 

واالستشفاء  والعالج  النفسية  واملرافقة  املهارات  واكتساب  واإلخبار  التحسيس  تخص  منظمة  أنشطة  عىل  العملية  هذه 

واملعامالت مع املصالح الصحية التي يحتاجها املريض. وتهدف هذه العملية إىل مساعدة املريض وأقربائه وذويه عىل فهم 

املرض وسبل عالجه والتنسيق مع املعالجني بُْغيَة تحسني جودة الحياة. ويف األخري يجب عىل الرتبية العالجية أن تكسب 

املريض املهارات الدامئة والوسائل الالزمة إلدارة أمثل ملرضه وحياته.

وهكذا فإن الهدف األول من الرتبية العالجية هو استقاللية املريض يف إدارة مرضه. طبعا هذه الرتبية العالجية ال تقف عند 

حد املعلومات ولكنها تهدف إىل نقل املعرفة واكتساب املهارات الرضورية للعناية اليومية مبرضه. فهي إذن عملية مستمرة 

ومتوازية مع العالجات املتخصصة التي يقوم بها الطبيب، واليوم أصبحت هذه العملية مؤطرة بقوانني خاصة.

النفيس واألمراض  الطب  إن خصوصية  العالجية بصفة عامة.  للرتبية  برنامج  لوضع  قانوين  إطار  املغرب نالحظ غياب  ويف 

العقلية وخاصة تغيري حكم املريض حسب درجة وعيه مبرض يحتم أن تكون لهذه الرتبية العالجية إطاراً قانونياً.

هذه  وموحدة.  دقيقة  توجيهات  إىل  يخضع  أن  يجب  املزمنة  األمراض  يف  وخاصة  للمريض،  العالجية  الرتبية  برنامج  إن 

التوجيهات توضح كيفية وضع برنامج للرتبية العالجية خاصة باملريض.

وهكذا فإن برامج الرتبية العالجية يف هذه األمراض يجب أن تبنى عىل أربعة مراحل:

التشخيص الرتبوي والذي يحدد احتياجات و انتظارات املريض. �

برنامج شخيص توضع فيه أولويات التعلم برشاكة مع املريض. هذه املرحلة تؤدي إىل التزام املريض لتتبع حصص الربنامج. �

تخطيط وتنفيذ حصص من الرتبية العالجية الشخصية أو الجامعية. هذه الحصص تعطى من طرف مهنيي الصحة ويتطرق  �

مضمونها إىل 'املعرفة' واملهارات والخربة.

تقييم املهارات املكتسبة والتقدم يف برنامج التكوين الرتبوي. �

ويف سياق االكتئاب، فإن برنامج الرتبية العالجية ميكن أن ينظم يف مثاين جلسات:

1. مبادئ وأهداف املجموعة ومعلومات وتقييم االكتئاب:

ͳ مبادئ وأهداف املجموعة.	

ͳ التعليم النفيس.	

ͳ املسببات املمكنة لالكتئاب.	

ͳ عوامل الضعف.	

ͳ عالمات االكتئاب.	

ͳ 	)Echelle de BECH( سلم بيك

2. أنواع االكتئاب والعالجات الدوائية

ͳ أنواع االكتئاب 	

ͳ تطور االكتئاب عرب الزمن	
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ͳ أنواع عالجات االكتئاب	

ͳ اآلثار الجانبية للعالجات الدوائية	

3. اآلليات النفسية لالكتئاب

ͳ كيف يعمل االكتئاب	

ͳ الدائرة املفرغة لالكتئاب	

ͳ اإلدراك والعواطف وسلوكيات االكتئاب	

4. إدارة العواطف والسلوكيات اإلكتئابية:

ͳ املشكلة التي تطرحها عدم الرغبة 	

ͳ االكتئاب هو اضطراب يف الرشوع يف العمل	

ͳ برمجة األنشطة 	

ͳ شبكة التقييم الذايت لألنشطة	

ͳ تقنية املتعة واالتقان	

5. إدارة األفكار السلبية.

6. إعادة الهيكلة املعرفية

7. الوقاية من االنتكاس، الخطط الشخصية:

ͳ الوقاية من انتكاس االكتئاب	

ͳ تحديد الحاالت ذات االحتامل لالنتكاس	

ͳ تحديد األمناط الشخصية	

7. أخطاء املنطق:

ͳ أخطاء املنطق	

ͳ معلومات حول جمعيات املرىض وشبكات العالج املتخصص يف االكتئاب	

ͳ قراءة مراجع حول االكتئاب	

ͳ 	)BECH( استبيان بيك

ͳ مقياس تطور االكتئاب خالل هذه الجلسات الثامنية	

أهمية  عىل  قلتها،  عىل   ، العامل  أنحاء  بجميع  أجريت  التي  الدراسات  وتتفق 

الجمع بني الرتبية العالجية ووسائل عالجية أخرى.

ولتنميط أحسن أو جديد، نرى أن وضع برامج تربوية مالمئة لوضعية وظروف 

املغرب تعد رضورة ملحة، وذلك من خالل دراسات حول حاالت ملجموعات 

معتربة من املرىض.

كام أنه يجب وضع تقييم لهذه الدراسات يكون قبل وأثناء وبعد الرشوع يف 

برامج الرتبية العالجية.
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