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بناء مجتمعات متامسكة
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قم بزيارة املوقع أدناه للتعرف عىل املصدر
:واألدوات
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نظرة عامة
نشعر جمعينا أحياناً بالوحدة .قد يصعب التعامل مع هذا الشعور وقد يستمر أليام أو أسابيع أو
شهور أو حتى سنوات .كخطوة أوىل من املهم إدراك أن الشعور بالوحدة هو شعور انساين طبيعي
مير به كل منا من فرتة ألخرى.
طاملا أن الشعور بالوحدة هو تجربة شخصية فمن املفيد معرفة األسباب وكذلك الحلول املمكنة.
التبص الشخيص) .نأمل أن يساعدك هذا املصدر عىل
تسمى هذه التقنية باالنعكاس الذايت( ّ
تطبيق االنعكاس الذايت.
هذا املصدر يفيدك إذا:
 كنت تشعر أنك وحيد.إذا حاولت أن تخاطب مشاعر الوحدة لديك سواء نجحت أم مل تنجح.إذا كنت ترتاح يف التفكري بحياتك (مثالً :االنعكاس عىل املايض والتخطيط للمستقبل)يتضمن هذا املصدر:
 معلومات عن الوحدة.انعكاساتك الشخصية. نشاطات تساعدك عىل تدارك شعورك. Peel/Halton -مصادر /خدمات يف محافظتي

تذكر :عدم التهاون يف طلب املساعدة

إذا كنت أكرث قلقاً حول شعور الوحدة لديك ميكنكاالتصال بطبيبك أو بأصحاب
الخربة يف هذا املجال.
التعامل مع الوحدة
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ق ّيم مشاعر الوحدة لديك

ميكن ملشاعر الوحدة أن تأيت و تذهب أو تكون آنية و طويلة االمد .بكل الحاالت ،من املهم أن
تفهم مدى قوة هذه املشاعر لديك و معرفة كيفية تغيري هذه املشاعر مبرور الوقت.
تأمل الوجوه ،أي منها تعرب عن مشاعرك اآلن؟

ال أشعر بالوحدة
أبداً.

أشعر بالوحدة بعض
الوقت.

أشعر بالوحدة طوال
الوقت.

نصيحة :تستطيع استخدام هذه الوجوه كأداة للقياس ملعايرة مدى شعورك بالوحدة من يوم ليوم.

 بعض الناس ميرون بالشعور بالوحدة تارة و زوالها تارة أخرى. آخرون ميرون مبشاعر الوحدة طويلة االمد و ال تفارقهم. بعض الناس تشعر بالوحدة حتى لو كانت محاطة باألصدقاء. -آخرون يشعرون بالوحدة ألنهم يعيشون مبفردهم و منعرلني اجتامعيا.

3

التعامل مع الوحدة

حيايت وحيدة يف كندا .قررت العيش هنا يف كندا ألن ابني الوحيد يعيش
هنا .أمتنى أن أجد نشاطات اجتامعية أكرث يف كندا خاصة يف أيام األسبوع.
 -املعني األول

“

ال أفضل أن أعيش لفرتة طويلة يف كندا .أشعر بالوحدة و الضيق بطرق
مختلفة.
املعني الثاينعندما كنت يف الصني ،كان عندي معارف كرثمن الجريان حيث لعبت
معهم شطرنج .اعتدت أن أخلق صداقات أكرث و لكن األمور اختلفت و
لذلك قلت معاريف ( و ذلك بسبب اهتاممي بأحفادي معظم الوقت و
لدي أعامل منزلية أقوم بها ).
ّ
-املعني الثالث

“

أرغب باالنخراط يف املجتمع ،لكن ال أجد األماكن و ليس بإمكاين تحمل
نفقات املواصالت.
-املعني الرابع

عم قد تبدو مشاعر الوحدة لكبار السن و التي تحدثوا عنها مع فريق
هذه مجرد بعض األمثلة ّ
الباحثني.

التعامل مع الوحدة
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فكّر يف الظروف التي تؤثر عىل مشاعرك
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أحياناً نشعر بطريقة معينة بسبب وضع معني .هناك حاالت معينة تعيق استمتاعنا يف الحياة
االجتامعية التي نرغب بها .إ ّن التعرف عىل مشاعرنا يف هذه الحاالت ميكن أن يكون خطوة أوىل
يف إيجاد الحل.
ضع إشارة أمام الحاالت التي متر بها حالياً:
ال أعرف أماكن ملامرسة النشاطات

فقدت زوجتي  /فرد من عائلتي  /صديقي

لدي املال الكايف
ليس ّ

انتقلت إىل بيت جديد  /حي جديد

السامع و اإلبصار جيدا»
ال أستطيع ّ

5

لدي مشاكل صحية
ّ

يصعب عيل التواصل مع من حويل

ال أستطيع التخاطب باإلنكليزية

ال أملك وسيلة للمواصالت

ال أملك وسائل تكنولوجية

ليس لدي عائلة أو أصدقاء يعيشون بالقرب
مني

أعيش وحيدا

أشياء أخرى

ال أعرف

التعامل مع الوحدة

كيف تؤثرالظروف املذكورة أعاله بشعورك؟

إذا مل تستطع تغيري الظروف ،هل ميكنك تغيري مشاعرك تجاهها؟ كيف ميكنك تحقيق ذلك؟
نصيحة أو فائدة :إذا صعب عليك
اإلجابة عن السؤال األخري ،انتقل
إىل مترين آخر وعد لهذه الصفحة
الحقا»

التعامل مع الوحدة
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انتبه كيف ميكن ألفكارك أن تساهم يف
تحديد مشاعرك.
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أحياناً ،ال نستطيع تغيري الظروف التي نعيشها وبالتايل نجد من الصعب تغيري مشاعرنا حولها
أيضاً .و أحيانا» فإن التفكري بطريقة أخرى يوصلنا للشعور األفضل.
أي من هذه األفكار تؤثر عىل مشاعرك؟ ضع إشارة عىل ما ينطبق عليك أو أضف ما يناسبك
أحياناً أعتقد....
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ال أثق بالناس

أن الناس ال تريد التحدث إيل

ال أحد يفهمني

ال أستطيع بناء صداقات جديدة

ال أستطيع االعتامد عىل اآلخرين

سأبقى وحيدا ً طول العمر

أنا لست شخصاً اجتامعياً

ال أحد يكرتث

ال أستطيع الخروج

لدي أي عمل أساهم فيه
ال يوجد ّ

أفكاري ومشاعري التهم

العالقات االجتامعية مل تخلق يل

أحياناً ال أجد من يشعر يب

أنا شخص غري محبوب

أشياء أخرى

ال أعرف

التعامل مع الوحدة

لتغيري ما سبق إىل أفكار إيجابية حاول البدء بهذه العبارات:

التعامل مع الوحدة

أنا سوف...

الناس تقوم ب...

أنا ممنت ل...

أنا أستطيع...

أنا أتطلع إىل...

أنا فعال...

أنا أشعر...

أنا قادر عىل...

أضف من عندك:

أنا أملك...
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فكر يف حياتك وبنقاط قوتك الشخصية
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التفكري يف األشياء التي متنت لها يساعد عىل امتالك شعورعام باإليجابية .ميكن بالنظر ملا مىض
من حياتك أن تستعيد ذكريات عن ماقمت به يف املايض وتساعدك اآلن .ميكن التفكريحرصا»
بإنجازاتك ،سواء كانت صغرية أم كبرية ،أن يعينك عىل التعرف أكرث عىل نقاط قوتك و مهاراتك.

ما الذي أنت ممنت من أجله؟
فائدة :ممكن أن تكون ممنت
لناس ،ألشياء أو ألوضاع جميلة
يف حياتك وتجعلك سعيدا.

إذا كنت ال تستطيع تغيري الحالة ،هل ميكنك تغيري شعورك تجاهه؟ كيف ميكن تحقيق ذلك؟

مالحظة :فكر باملهامت التي
قمت بإنجازها ،الناس التي
ساعدتها ،املهارات التي متتلكها،
الصعوبات التي تخطيتها.
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ماهي مهاراتك ومؤهالتك اإليجابية؟
مالحظة :فكر بالكلامت التي
يستخدمها األخرون لوصف
شخصيتك.

يف املايض ،ما االسرتاتيجيات التي وجدتها فعالة خالل الظروف الصعبة؟
فائدة:ممكن أن يشمل هذا:
التحدث لصديق ،الخروج للميش،
الصالة أو التأمل.

التعامل مع الوحدة
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عندما تستطيع ،ضع خطة!

ألق نظرة أخرى عىل الظروف التي متنعك من التواصل االجتامعي الذي تريده .هل ميكنك التفكري
بخطة لتغيري أي منها؟
تذكر ،ال تستطيع تغيري كل الظروف لكن أحياناً ميكن أن يحدث تغيريبسيط للتعبري عن مشاعرك
وأفكارك ،وهذا يحدث فرقا.
فائدة :استثمر املهارات واالسرتاتيجيات التي تعرفت عليها يف التمرين السابق.

حالة
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خطة
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Meet Mansur ‘Happy’ Ladhani

“
التعامل مع الوحدة

مبقابلة مع منصور سعيد الذقاين  73عام .وهو ناشط يف مجموعته الدينية ويف
الربامج املنظمة من قبل فريق «نهتم بكبار السن» .انتقل إىل كندا يف عام
 1973و واظب عىل زيارة أماكن العبادة يف  40-35السنة املاضية .ميارس منصور
الرياضة واليوغا أسبوعياً بشكل فعال وأسايس ،ويحرض أيضاً دورات تعليمية
منتظمة يف املستشفيات ،الحكومة ،وقسم اإلطفاء وغريه .قابل منصور مهاجرين
جدد يف عمره يعانون مشاكل يف اللغة ،ووسائل املواصالت والتنقالت .السيد
الذقاين بادر بخطوة ملساعدة املهاجرين الجدد كمتطوع للرتجمة ،و عرض خدمة
التوصيل واملساعدة يف الرشاء من البقالة .هو أيضاً عرض فوائد برنامج الجري
لكبار السن من خالل املجتمع املتدين كونه يساعد يف تخفيف مشاعر الوحدة
لدى املهاجرين ،واالنشغال ومتضية الوقت .حني يتحدث عام ينفعه شخصياً
يقول »،أشعر بالسعادة .أحب أن أقوم بهذا كل الوقت ألين شخص متقاعد
وأستطيع فعله يف أي وقت»!

“
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أي منها يوافق مشاعرك و يعكسها متاماً و هل لديك خطة للتقدم؟
انظر لهذه الوجوهّ ،

أشعر بتحسن أكرث

أشعر بتحسن نوعاً ما

ال أشعر بتحسن

فائدة :قارن تجاوبك يف صفحة  3مع تجاوبك يف صفحة  .13هل هناك فرق؟ أو ال يوجد فرق؟

تذكر :إذا مل يكن عندك مانع من التحدث عن وحدتك وطلب املساعدة
عند الحاجة.

إطلع عىل خريطة التفاعل لدينا ملزيد من املصادر املتوفرة يف محيطك وكذلك يف
ورقة الفوائد :الحفاظ عىل التواصل االجتامعي .الصفحة التالية هي دليل العمل
الرسيع ملختلف املصادر االجتامعية.

ان مل يكن لديك أي شخص للتحدث معه ،استخدم االتصال بهاتف املساعدة .هذه مصادر
خدمات الدعم املتوفرة عرب الهاتف .اتصالك سيبقى رسيا».
بعض األمثلة:
خط مساعدة كبار السن يف هالتون:خط املساعدة سبكرتا ( بيل :خدمات متوفرة مبختلف اللغات)905-459-7777 :برنامج Tele-Touch Reassurance: 1-800-387-71271-866-457-8252
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املصادر املجتمعية
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معوقات االندماج
االجتامعي

املصادر املجتمعية املتاحة

أمل الفراق

ابحث عن الدعم ملشاعر فقدانك ،حاول التواصل مع مركز األمل والشفاء (هالتون و بيل):

905-848-4337

أو تواصل مع
بيت جديد  /حي
جديد
املشكالت الصحية
اللغة

( Acclaim Healthهالتون)1-800-387-7127 :

اتصل عىل  2-1-1أو قم بزيارة  www.211ontario.caللخدمات االجتامعية ،الصحية ،والخدمات
الحكومية يف ح ّيك .قم بزيارة الئحة الخدمات املجتمعية بهالتون عىل .www.hipinfo.caو دليل
الخدمات املجتمعية يف بيل  https://peel.cioc.caملزيد من املعلومات عن خدمات املجتمع يف
منطقتك.
اتصل عىل خط الصحة املجاين يف أونتاريو عىل  ،1-866-797-0000الستشارة أو رعاية صحية خاصة
اتصل عىل  1-800-445-1822للمساعدة يف البحث عن طبيب.
تواصل مع وكاالت دعم االستقرار املحلية للمساعدة يف االحتياجات اليومية ،مبا فيها خدمات الرتجمة .مثل
Halton Multicultural Council (HMC): 905-842-2486 or, Newcomer Centre of
Peel: 905-306-0577

التكنولوجيا

قم بزيارة املكتبة املحلية الستخدام الكمبيوتر.

املواصالت

للمعلومات عن نظام النقل العام املحيل اتصل عىل  3-1-1أو أي خيارات نقل أخرى يف محيطك .اطلع
عىل الئحة الخدمات االجتامعية يف هالتون  www.hipinfo.caو دليل الخدمات يف بيل https://peel.
 cioc.caللمزيد من املعلومات عن خدمات النقل الخاصة يف منطقتك.
اكتشف باستخدام التكنولوجيا طرق التواصل مع اآلخرين (مثل سكايب ،فيستايم ،فيسبوك ،ويتشات،
واتساب) .لو احتجت املساعدة ،اسأل ان كانت املكتبة املحلية توفر برامج يف هذا املجال.

العيش وحيدا ً

نقص املعلومات عن قم بزيارة املكتبة املحلية أو املجتمع املتدين ،تلك أماكن للمعلومات وملقابلة الناس .للمزيد من
الخدمات
املعلومات وتحويالت الخدمات املجتمعية واالجتامعية االتصال عىل  ،2-1-1و للمعلومات عن خدمات
وبرامج البلدية اتصل عىل  2-1-1 .3-1-1و  3-1-1خطوط مجانية ،رسية ،متعددة اللغات ،ومتوفرة
 24ساعة يف اليوم.
املعوقات املالية

التعامل مع الوحدة

اتصل عىل رقم خدمات كندا  1-800-622-6232ملعلومات عن برامج الدعم الفدرايل للدخل أو عىل الرقم
 1-800-267-8097لربامج املقاطعة يف دعم الدخل.
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مالحظة
هذه األداة تم تطويرها من قبل مركز أبحاث كبار السن يف أوكفيل ،أونتاريو ،بكندا بني عامي
هو جزء من مرشوع يدعى بناء مجتمعات مرتابطة :تحسني الدعم االجتامعي للتخفيف من مشاعر الوحدة
والعزلة االجتامعية للمهاجرين فوق سن  .65تركز هذا املرشوع بشكل خاص عىل تجارب كبار السن من
املهاجرين يف منطقتي بيل و هالتون .هذه األداة ليست مقياس أو معالجة فعالة ملشاعر الوحدة وال تعترب
بديل عن استشارة الصحة النفسية .أي منظمة أو خدمة مدرجة يف هذه األداة ال تعترب مصادقة عىل الخدمة.
.2019-2015

هذا البحث مدعوم من مجلس بحوث العلوم االجتامعية واإلنسانية يف كندا.
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