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هاي جمعيتي در معرض  معرفي كتاب: كار گروهي با گروه
 1مخاطره

 
 زاده زهرا فرضي

  )20/11/95، تاريخ پذيرش04/10/95(تاريخ دريافت       
  

هاي مختلف  شان مجموعه تجاربي از عضويت در گروه شوند و زندگي ها در گروه متولد مي انسان
انديشي، تلفيق  پذيري، يادگيري، هم برقراري ارتباط با ديگران، تطبيق ).2 :2005 ،2(افراس است
ها و امكان تحقق خالقيت، همكاري و كمك به يكديگر، گرايش به افزايش شايستگي، تعهد،  ايده

پذيري (فكر، احساس،  پذيري،از خودگذشتگي، وفاداري، پشتكار، اعتماد، نظم احترام، مسئوليت
ها، كسب تجربيات مشترك، تالش  ها، اصالح ضعف ها و قوت اعمال)، هدفمندي، شناسايي ضعف

نظرها،  ها، تمرين دستيابي به اجماع، استفاده از اختالفگيري از مسائل يا حل آنجمعي براي پيش
، 3يابد (ماكسول شود و تحقق مي ها، همدلي و .... در گروه آموخته مي ش براي مديريت اختالفتال

تجربه مشاركت در گروه به عنوان بخشي از خدمات اجتماعي نيز امروزه ). 1386، 4؛ مگين1385
هاي  مورد توجه است. به طوري كه در حال حاضر بسياري از مراكز ارائه خدمات اجتماعي و سازمان
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هاي كار گروهي هستند و گروه درمانيِ حمايتي، به  مراقبت از سالمت به دنبال حمايت از برنامه
  شود.  اي از درمان به ميزان وسيعي استفاده مي شده عنوان شكل مطالعه

در  1997اولين بار در سال » هاي جمعيتي در معرض مخاطره كار گروهي با گروه«كتاب 
به ويرايش دوم  2011و در سال  2005به چاپ رسيده است. اين كتاب در سال  1انتشارات آكسفورد

به ويرايش چهارم رسيده است. اين كتاب كه حاوي مجموعه مقاالتي از  2016و سوم، و در سال 
شناسي، مشاوره، حوزه مطالعات  ، جامعه2هاي مددكاري اجتماعي متخصصان مختلف در رشته

و پل اچ. افراس تدوين گرديده است. گريف و افراس  3ري ال. گريفخانواده و كودك است، توسط جف
استاد دپارتمان مددكاري اجتماعي در دانشگاه مريلند هستند. البته در ويرايش چهارم كتاب، به 

همكار گريف بوده است. نايت نيز استاد دپارتمان  4جاي افراس، شخص ديگري به نام كارولين نايت
هاي  ها براي تحقق هدف خود يعني كمك به گروهگاه مريلند است. آنمددكاري اجتماعي در دانش

هاي جمعيتي  در معرض مخاطره، ارتباط نزديكي با متخصصاني برقرار كردند كه در زمينه كار با گروه
با دو نوع گروه را داشتند: اول، يادشده از تجربه فراواني برخوردار بودند. متخصصان فوق تجربه كار 

مراجعه كرده بودند و  5يتي كه در گذشته براي دريافت خدمات به مددكاران اجتماعيهاي جمع گروه
شد در آينده نزديك به خدمات اجتماعي بسياري نياز پيدا كنند. از  بيني مي هايي كه پيش دوم، گروه

هر يك از متخصصان مذكور خواسته شد يك فصل از كتاب حاضر را بنويسند و در آن به 
) تاكنون در ادبيات موجود درباره اين گروه جمعيتي خاص چه 1سخ دهند: هاي ذيل پا پرسش

اي بايد راهنماي  ) در آغاز كار با اين گروه جمعيتي، چه اصول ويژه2مطالبي مطرح شده است؟ 
هاي متشكل از اعضاي اين گروه جمعيتي  ها در كار با گروه) آن3مددكار اجتماعي قرار گيرد؟ 

ها در كار با اين گروه جمعيتي خاص  ) كدام روش4ركي پي بردند؟ هاي مشت خاص، به چه تم
) براي 5ها را به ساير متخصصان نيز توصيه كنيد؟ دهيد آن آميز بودند كه شما ترجيح مي موفقيت

ها، براي اعضاي گروه سودمند بوده است يا  قضاوت در اين باره كه آيا تجربه مشاركت در اين گروه
) آيا منابع اطالعاتي در سطح ملي وجود 6گيرد؟  يابي مورد استفاده قرار ميهاي ارز خير، چه شاخص

  دارد كه به منظور كسب اطالعات بيشتر در اختيار مددكاران اجتماعي قرار گيرد؟
هاي متعددي رسيده است. در هر بار چاپ  همان طور كه بيان گرديد، اين كتاب به چاپ

تجديدنظرهايي اساسي نسبت به نسخه قبلي صورت مجدد، عالوه بر اضافه شدن فصولي جديد، 
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هاي  گرفته است. هر فصل از اين كتاب به يك گروه جمعيتي خاص اختصاص دارد و شامل راهنمايي
اند از  ها عبارت هاي در معرض مخاطره است. برخي از اين گروه براي كار با گروه 1عملي و كاربردي

افراد معتاد به مواد مخدر و الكل، افراد مبتال به ايدز، افراد مبتال به اختالالت روحي، كودكان و 
هاي  كننده ساالن در معرض سوءاستفاده جنسي، بيماران مبتال به سرطان، سالمندان و مراقبتبزرگ

ها، پدران زنداني. اين كتاب، اذهان دانشجويان، مددكاران اجتماعي و  خانمان ها، مهاجران، بيآن
ساير افراد فعال در حوزه خدمات اجتماعي را متوجه نيازهاي طيف وسيعي از اقشار محروم از 

زي، منبع اصلي براي افراد فعال در حوزه سالمت، توانمندسا كتاب مذكور .كند خدمات اجتماعي مي
هاي در  هاي مختلف به ويژه گروه هاي كار گروهي با گروه ها و تكنيك و راهنمايي جامع درباره مهارت

تواند به رفع نيازهاي شخصي و اجتماعي افراد در زمان ابتال به  معرض مخاطره است. كار گروهي مي
هاي  از انسان ازخودبيگانگي، افسردگي، فروپاشي و محروميت از حقوق، كه مشخصه زندگي بسياري

در جستجوي كمك از مددكاران اجتماعي و ساير افراد فعال در اين حوزه است، كمك كند. بديهي 
تواند به برآورده شدن تقاضاها در اين زمينه  ها، اصول و فنون كار گروهي مي است كه يادگيري روش

است كه هر كدام با  هاي جمعيتي خاص ياري برساند. موضوع مهم ديگر، يادگيري نحوه كار با گروه
هاي متمايزي نيز برخوردار هستند. به اعتقاد نويسندگان  ها، از ويژگي وجود اشتراك در برخي ويژگي

هاي  ها و تمركز فزاينده بر نيازهاي ويژه جمعيت كتاب، امروزه به دليل ماهيت در حال تغيير رويه
ها وجود دارد و ه كار گروهي با آنهاي ويژه در زمين ها و تخصص خاص، تقاضاي بسياري براي مهارت

كنندگاني آگاه و با توجه ويژه به كيفيت اين  افراد در جستجوي كمك، به ميزان بسياري به مصرف
هاي  هاي مخصوص كار با طيف متنوعي از گروه شوند. در كتاب حاضر شيوه خدمات تبديل مي

معرض مخاطره است كه به  هاي جمعيتي در جمعيتي تشريح شده است. كانون توجه كتاب، گروه
گيري  ها هستند. مطالعه اين كتاب و بهره ميزان بيشتري نيازمند خدمات مددكاري اجتماعي در گروه

تواند براي افرادي بسيار سودمند باشد كه به توانمندسازي  از دستاوردها و رهنمودهاي آن مي
جايي كه اين رند. همچنين از آنپذير و در معرض مخاطره اشتغال دا ها به ويژه افراد آسيب انسان

تواند براي معلمان و مربيان به ويژه در  هايي براي كار گروهي است، مي كتاب حاوي استراتژي
  آموزش و ترويج كار گروهي به كودكان در مدارس نيز مؤثر باشد.  

اختصاص يافته است. افراد مبتال به بيماري » مسائل مربوط به سالمت«بخش اول كتاب به 
هاي روحي شديد، افراد مبتال به ايدز، هر كدام به تفكيك در فصولي  طان، افراد مبتال به بيماريسر

ساالن معتاد اند. همچنين در اين بخش، يك فصل به كار گروهي با بزرگ مجزا مورد بحث قرار گرفته
ختالالت به الكل و ساير مواد مخدر و يك فصل نيز به كار گروهي با سالمندان مبتال به برخي ا

 
1. Practical guidelines 



  1395تابستان ، بهار و 2و1هم، شمارة شناسي ايران، دوره هفد مجله جامعه
 

٢٢۶ 
 

است. در فصول ذيل » انطباق و سازگاري با تغيير«اختصاص يافته است. عنوان بخش دوم كتاب، 
هاي اجتماعي به كودكان و بزرگساالن؛ كار  هاي آموزش مهارت اين بخش به ترتيب موضوع گروه

ه و حامي كنند گروهي با سالمندان؛ كار گروهي (با توجه ويژه به مالحظات فرهنگي) با افراد مراقبت
ها؛ كار گروهي با سربازان سابق جنگ مورد  هاي مهاجر؛ كار گروهي با مهاجران و پناهنده خانواده

است. بزرگساالني » خشونت: قربانيان و مجرمان«بحث قرار گرفته است. عنوان بخش بعدي كتاب، 
ستفاده كه در دوران كودكي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفتند، كودكاني كه در معرض سوا

جنسي قرار داشتند، بازماندگان معامالت جنسي، بازماندگان در معرض خشونت همسر، و قربانيان 
هاي مورد توجه در اين بخش هستند. عنوان بخش چهارم كتاب،  آميز، گروه جرايم خشونت

اند از: كار گروهي با والدين  است. اين بخش حاوي شش فصل است كه به ترتيب عبارت 1»اجتماع«
ساالن در واكنش به شان؛ كار گروهي با كودكان و بزرگ افريقايي شهري در مدارس محله - ريكاييام

باز؛ كار گروهي با پدراني كه  جنس خشونت، آسيب و آزار روحي در اجتماع؛ كار گروهي با مردان هم
و عوامل  : عوامل سازماني2خانمان؛ كار گروهي در زمينه در زندان هستند؛ كار گروهي با والدين بي

است. فصل » هاي كاري ارزيابي نحوه كار و مهارت«عنوان بخش آخر كتاب نيز  مربوط به اجتماع.
هاي درمان براي  در گروه 4و بررسي مداخله 3استفاده از رويه شواهدمحور«پاياني كتاب با عنوان 

هاي يك  در اين بخش قرار دارد. در هر فصل بعد از توصيف ويژگي» هاي در معرض مخاطره جمعيت
هاي اصلي بيان شده است.  گروه جمعيتي خاص و مروري بر ادبيات موجود درباره آن، اصول كار و تم

طرح گرديده و در پايان هاي موردي و در نهايت، رهنمودهايي سودمند م سپس توضيحات و مثال
  ها مراجعه كنند.  منابع كليدي معرفي شده است تا خوانندگان براي مطالعه بيشتر به آن

ها را محدود هاي آن هاي در معرض مخاطره دچار مسائلي هستند. اين مسائل توانايي گروه
شود. موضوعي  رام ميها به افرادي مورد احتكند و مانع از ايفاي نقش مؤثر در جامعه و تبديل آن مي

ها با  ها بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مسائل و نيازهاي اين گروه كه در خصوص اين گروه
يكديگر متفاوت است. در واقع، مسائل و نيازهاي افرادي كه به اختالالت روحي مبتال هستند، با 

شدند، تفاوت دارد. هر يك از  خانمان مسائل افرادي كه به دليل از دست دادن كار يا اعتياد بي
ها يك رو هستند. از يك طرف در خصوص آن هآميز متفاوتي روب هاي فوق با عوامل مخاطره گروه

كننده وجود دارد، همچنين عواملي  آميز و از طرف ديگر، برخي عوامل محافظت دسته عوامل مخاطره
هاي اجتماعي  ابق برگرداند. واكنشها را به زندگي قبلي، شادي و سالمتي و قوت ستواند آن كه مي
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است. الزم است كه براي  1اي طردكننده هاي جمعيتي خاص، به طور فزاينده به نيازهاي اين گروه
ها كمك گردد تا از وضعيت كنوني رهايي هاي جمعيتي، مداخالتي انجام شود و به آن اين گروه

ها در آينده انديشيده شود. اما هم  گيري از شيوع اين وضعيتيابند. همچنين تدابيري براي پيش
) بايد مقدم بر درمان باشد و هم براي درمان، نيازمند 1386( 2گيري كه به اعتقاد پيترزبراي پيش

تواند در كنار ساير منابع سودمند ديگر در اين دو حوزه مؤثر  دانش تخصصي هستيم و اين كتاب مي
  باشد. 

ب اين است كه مداخله مددكار اجتماعي و موضوع مورد تأكيد نويسندگان در آغاز كتا
ها تسهيلگر به فهم او از شرايط اشخاص در معرض مخاطره بستگي دارد. در واقع، براي كمك به آن

  گروه، قبل از هر چيز انجام امور زير ضرورت دارد:  3توسط مددكار اجتماعي يا رهبر
فردي، خانوادگي، ها در زندگي (به لحاظ هاي آن ها و نگراني ارزيابي استرس  )1

 گروه، اجتماع)؛ 

 ها؛ها و منابع دروني آن آگاهي از محدوديت  )2

 ها؛ روي آن آگاهي از موانع پيش  )3

ها. حمايت اجتماعي هم در دسترس آن 4هاي اجتماعي آگاهي از ميزان حمايت  )4
وضعيت فرد مؤثر است. اعضاي خانواده و دوستان فرد مي  5گيري و هم در بهبوددر پيش

توانند به عنوان منابع مهم حمايت عمل كنند. اما گاهي اوقات اعضاي خانواده يا دوستان به 
شوند، به  دليل وضعيت فرد (براي مثال فرد بيمار) به لحاظ ذهني بسيار آشفته و پريشان مي

ها در كنترل مسائل از او حمايت كنند. آنتوانند به او آرامش دهند و  طوري كه نمي
احساسي خودشان ناتوان هستند، در نتيجه نگراني و ناراحتي بيمار را به ميزان بسياري 

ها و تمايالت او توجه ندارند. بدين ترتيب  دهند و در رفتار با بيمار به خواسته افزايش مي
هاي خانوادگي،  حمايت كنند. وقتي نقش خود را در حمايت از او به خوبي ايفا نمي

هايي  ها نيز لطمهخويشاوندي، و اجتماعي از اين نوع افراد ضعيف است و به منابع دروني آن
ها در برابر شرايط نامطلوب اجتماعي، احساسي، شناختي و فيزيكي  وارد شده است، اين گروه

  پذير هستند.  بسيار آسيب

 
1 . Reject 
2. Pieters 
3. Leader   
4. Social support 
5. Recovery 



  1395تابستان ، بهار و 2و1هم، شمارة شناسي ايران، دوره هفد مجله جامعه
 

٢٢٨ 
 

شناختي در شناختي و روان شناختي، انسان هاي جامعه بديهي است انجام پژوهش
هاي فوق در اختيار مددكاران اجتماعي بسيار  چهار حوزه فوق و قرار گرفتن نتايج پژوهش

 كننده است.  سودمند و تسهيل

ها به يك مسئله (مانند اعتياد،  به اعتقاد نويسندگان كتاب، برخي از اين گروه
ها در دو ويژگي هستند. اما همه آنخانماني، و ...) و برخي نيز به چندين مسئله مبتال  بي

  اشتراك دارند: 
اي  نشده كنند، نيازهاي برآورده اند، دردي كه تحمل مياي كه ديده ها به دليل صدمهآن )1

كه دارند، عدم كاركرد در جامعه و به طور كلي شرايطي كه به آن مبتال هستند، در 
 معرض مخاطره هستند. 

هايي در گروه به  در گروه، كار گروهي، و كسب مهارتتوانند با تجربه مشاركت  ها ميآن )2
كنند،  ها از طريق فهمي كه در گروه درباره مسائل كسب ميمزايايي دست يابند. آن

شان را  پذيري توانند ميزان آسيب شود، مي ها حاصل مييادگيري كه در گروه براي آن
يشان شوند و به صورت ها و تقاضاها كاهش دهند، به نحو بهتري قادر به كنترل استرس

 بهتري قادر به برقراري روابط اجتماعي با ديگران خواهند بود.   

براي نمونه يكي از فصول كتاب به كار گروهي با بيماران مبتال به سرطان 
اختصاص دارد كه با توجه به مطالب مندرج در اين فصل به طور مختصر درباره آن 

گردد.  هاي بيماران فوق مطرح مي و نگرانيشود. در اين فصل ابتدا مسائل  صحبت مي
است از عدم امكان صحبت بيماران با اعضاي   ها عبارتهاي آن برخي مسائل و نگراني

شان (به دليل اهميت حفظ نظام خانواده، عدم تمايل  ها و احساسات خانواده درباره ترس
معرض تهديد  ها؛ احساس دربه نگران كردن سايرين) و در نتيجه افزايش انزواي آن

؛ بر هم خوردن تعادل  شان؛ در معرض تهديد قرار گرفتن كل بدن قرار گرفتن حيات
؛ تهديد كاركردهاي اجتماعي؛ تجربه برخي احساسات مانند عصبانيت، ترس،  روحي

ناراحتي، خجالت، شرم، افسردگي؛ نگراني در اين خصوص كه اين بيماري بر رفاه 
شان با اعضاي خانواده  دان، كيفيت زندگي، و روابطجسمي، قدرت باروري، پرورش فرزن

  گذارد. و دوستان تأثير مي
هاي خوديار، حمايتي يا درمان  هاي مطالعات مختلف، گروه بر اساس يافته 

اين توانند در رفع برخي از نيازهاي خاص بيماران مبتال به سرطان مؤثر باشند.  مي
و به دور از هر گونه قضاوتي،  1محيطي امن دهد كه در ها به بيماران فوق امكان مي گروه

 
1. Safe 
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احساسات، آثار مثبت  1ها بيان كنند و اين ابراز ها و نگراني شان را درباره ترس احساسات
ها دارد. براي مثال، گروه براي اين نوع آن 3 و عزت نفس 2فراواني بر حس خوب بودن
هاي  احتمال مرگ و نگرانيها به صحبت درباره كند تا آن بيماران بستري فراهم مي

يابد.  ها كاهش ميمرتبط با آن بپردازند و بدين ترتيب، ترس از مرگ در بين آن
شود. اعضاي گروه هم از  هايي براي افراد حاصل مي ها يادگيري همچنين در اين گروه

گذاري  هاي تسهيلگر يا مددكار اجتماعي و هم از طريق به اشتراك طريق آموزش
يابند  ، تمركز و ...) دست مي4هايي (آرامش آگاهي درباره بيماري و روش شان، به تجارب
هاي  توانند براي كاهش نگراني، استرس، افسردگي و كاهش آثار نامطلوب روش كه مي

توان  ها استفاده كنند. همچنين با تمهيداتي ميدرماني از آن درماني مانند شيمي
  ان) را افزايش داد.  مشاركت شبكه حمايتي بيمار (خانواده و دوست

هاي يادشده، اصولي بايد مورد توجه قرار گيرد. برخي  براي كار گروهي با گروه
رود. اما از  ها مشابه است و به طور كلي در كار گروهي به كار مي اصول در همه گروه

- هاي فوق با يكديگر تفاوت دارد، در هر گروه عالوه بر به جايي كه مسائل گروهآن

ول كلي، اصول متمايزي نيز بايد مورد توجه مددكار اجتماعي (به ويژه كارگيري اص
گيري درباره تركيب اعضاي گروه و تسهيل كار گروهي) قرار گيرد. براي  حين تصميم

نمونه در خصوص بيماران مبتال به سرطان، يكي از نكاتي كه بايد مورد توجه باشد، 
كه بيمار به لحاظ درمان در چه اين موقعيت درماني هر عضو گروه است، يعني توجه به

شوند، عوارضي مانند  درماني مي وضعيتي قرار دارد. بيماراني كه به طور مستمر شيمي
كنند. در طي اين مرحله از  درد، حالت تهوع، احساس خستگي و كوفتگي را تجربه مي

يت پريشان ها عمدتاً وضعتواند نامنظم باشد و آن درمان، حضور اين بيماران در گروه مي
پذيري وجود  و نامساعدي دارند. بنابراين بايد در خصوص هر عضوي از گروه انعطاف

ها درباره حضور بيمار در گروه بايد منعطف باشد و مددكار  داشته باشد. در واقع، توافق
اجتماعي با توجه به ماهيت، آثار سرطان و مرحله درمان آن بايد بداند اعضا چه زمان 

توانند حضور داشته  گروه حضور يابند و مشاركت كنند و چه زمان نميتوانند در  مي
ها را به حضور باشند. وي همواره بايد پذيراي اعضا در گروه باشد و به نحوي مستمر آن

هاي  و مشاركت در گروه تشويق كند. شايان ذكر است كه در اين كتاب درباره روش
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2. Well being 
3. Self esteem 
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تي نيز صحبت شده است. مددكاران هاي حماي افزايش احتمال مشاركت اعضا در گروه
اجتماعي بايد در اين خصوص طيف وسيعي از عوامل فردي و گروهي (مانند هويت، 

هاي مواجه، سازگاري ميان بيمار و  ميزان حمايت اجتماعي موجود، مسائل عملي، سبك
هاي خاص) را مورد توجه قرار  شده توسط گروه ها، حل مسائل تجربه گروه، دانش گروه

   دهند.
اند از مرحله  ساير عواملي كه در كار گروهي با بيماران مبتال به سرطان مهم هستند، عبارت

، ميزان و كيفيت حمايت 4، مذهب3، مقدار نگراني و ناراحتي جسمي، سن2، نوع سرطان1بيماري
، وضعيت غيرقابل عالج 6، پيشرفت اختالالت روحي مرتبط با بيماري5دريافتي از خانواده و دوستان

. مددكاران اجتماعي بايد به 7پذير، اندازه گروه، گروه باز در برابر گروه بسته در مقابل وضعيت عالج
هاي مرتبط توجه كنند. اغلب قبل از ورود بيماران به گروه  عوامل فوق و بسياري از مسائل و نگراني

هاي آتي  ئل در زمانشود تا از وقوع احتمالي برخي مسا درباره همه اين مسائل با بيماران صحبت مي
  گيري شود. پيش

موضوع مورد بحث ديگر در كتاب، رهبري ماهرانه گروه است كه عاملي مهم در موفقيت 
اي  شود. خودآگاهي رهبر گروه، ويژگي مهمي در تأمين مراقبت حرفه هاي حمايتي محسوب مي گروه

ر اجتماعي به بيماري گيري شخصي تسهيلگر يا مددكا و با كيفيت باال است. براي مثال، جهت
هاي اعضاي گروه،  سرطان اهميت دارد. فهم مددكار اجتماعي يا رهبر گروه از مسائل و نگراني

ها، شكيبايي وي، و تحمل فشارهاي عاطفي و احساسي بسيار مهم است. آگاهي همدلي او با آن
هاي الزم به  مادگيكند از قبل آ هايي به او كمك مي مددكار اجتماعي از مسائل اعضاي چنين گروه

 
اند. بيماران دسته اول، اساساً در خصوص عود و تشديد  يابد، به لحاظ وضعيت دردناك، متفاوت با بيماراني هستند كه غيرقابل عالج ها براي مدتي بهبود مي . بيماراني كه بيماري آن 1

شان نگران هستند. كساني كه در حال  ه و دوستانهاي اين وقايع براي خانواد بيماري نگران هستند. در حالي كه بيماران غيرقابل عالج اغلب در خصوص مرگ، فرايند مردن و داللت

  تر است.  شان اميدواركننده مرگ هستند، ممكن است احساس حسرت يا عصبانيت بيشتري را نسبت به كساني داشته باشند كه وضعيت

  كنند.  شان، احساس راحتي بيشتري مي ئل مشترك. بيماران مبتال به يك نوع خاص از سرطان كه عمدتاً عالئم و مسائل مشابهي دارند، موقع صحبت درباره مسا 2

كنند و به نحو بهتري قادر به مديريت و  فردشان را دارند، بيشتر احساس پذيرش مي هاي منحصربه . وقتي اعضاي گروه در مرحله سني مشابهي قرار دارند، امكان بحث درباره نگراني 3

  شان هستند.  حل مسائل

ها با ساير اعضاي گروه تأثير هاي مختلف بيماري و نيز ارتباط آن تواند به ميزان بسياري بر حس هدفمندي و اميد بيماران مذكور، پذيرش جنبه يز ميگيري معنوي يا مذهبي ن . جهت 4

  بگذارد.  
ستان اجازه حضور در آن را دارند، آن دسته از بيماراني كه گذارد. در گروهي كه اعضاي خانواده و دو حمايت اعضاي خانواده و دوستان بر اعتماد و احساسات مثبت بيمار تأثير مي . 5

  كنند. تسهيلگران بايد به اين موضوعات آگاه باشد.  كنند، در مقايسه با ساير بيماران احساس افسردگي و تنهايي بيشتري مي حمايت كمتري از خانواده و دوستان دريافت مي
ت روحي، توانايي تعامل با ساير اعضاي گروه، مشاركت در فرايند گروهي و كسب مزايا از گروه را دارند، و نيز نوع درمان اختالالت اختالال . بررسي اين موضوع كه بيماران مبتال به 6

  روحي اهميت دارد. 
  عايبي دارند. توانند به عضويت گروه درآيند. هر دو نوع مزايا و م هاي بسته، اعضاي جديد در هر زماني مي هاي باز بر خالف گروه . در گروه 7
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ها براي به آن  شان، ارائه آموزشها، اظهارنظر درباره مشكالتمنظور همدلي و دلداري دادن به آن
هاي جديد يا تغييريافته را كسب كند. در برخي  ها و مواجه با موقعيت كاهش يا حل مشكالت و رنج

شناختي و در مداخله روان مطالعات نقش وي، تسهيلگري، در برخي ديگر آموزش به اعضاي گروه،
  شان ذكر شده است.  برخي ديگر از مطالعات نيز كمك به اعضا براي ابراز احساسات

شود. زيرا در صورت نبود  همچنين وجود دو رهبر به حضور فقط يك رهبر ترجيح داده مي
يگري نيز دارد هاي د تواند به كار خود ادامه دهد. البته همكاري دو رهبر مزيت ها گروه مييكي از آن

توانند مكمل هم باشند و در تأمين  (با اين فرض كه هر دو با هم خوب كار كنند). دو رهبر مي
حمايت عاطفي و فني به يكديگر كمك كنند. وجود دو رهبر امكان توجه بيشتر به اعضا را نيز فراهم 

جه نمايد. مزيت مهم تواند به فرد و ديگري به فرايند گروهي تو كند، به طوري كه يك نفر مي مي
هاي  توانند به نحو بهتري به مديريت و كنترل بحران ديگر اين است كه دو رهبر با همكاري هم مي
  دشوار و نيازمند توجه بيشتر در گروه بپردازند. 

هاي جمعيتي در معرض مخاطره اختصاص يافته  ساير فصول كتاب به برخي ديگر از گروه
ها وجود ندارد. شايان ذكر است كه در بيان شرح مختصر همه آناست كه در نوشتار حاضر، مجال 

كتاب فوق، كار گروهي با افرادي كه قصد خودكشي دارند يا در گذشته خودكشي ناموفق داشتند، 
هاي داراي سرپرست زنداني مورد توجه نبوده است. در  هاي داراي سرپرست معتاد، و خانواده خانواده

ها و  با مطالعه كتاب يادشده، عالوه بر يادگيري تمهيدات، مهارت توان گفت خواننده نهايت مي
برد كه چه اشخاصي و تحت  هاي جمعيتي در معرض مخاطره، پي مي هاي كار با برخي از گروه روش

  يابند.  چه شرايطي، از تجربه مشاركت در گروه به مزاياي بيشتري دست مي
هايي در دانش فعلي مربوط به  هنوز خالءكنند  همان طور كه نويسندگان كتاب نيز بيان مي
هايي كه به فهم بهتر  هاي ديگر رفع شود. پژوهش اين حوزه وجود دارد كه اميد است با انجام پژوهش

-هاي مؤثر براي پيش اي از روش ها و اجتماعات در معرض مخاطره و كشف مجموعه مسائل انسان

گيري از دستاوردهاي  اي و بهره رشته ي بينگيري و درمان كمك كند. قطعاً در اين مسير به نگاه
شناسي، مددكاري اجتماعي، علوم اعصاب، شناسي، روان هاي مختلف مانند جامعه پژوهشگران رشته

شناسي و غيره نيازمند هستيم. براي نمونه، استفاده از دستاوردهاي  ، انسان1علوم شناختي
تواند در اين زمينه بسيار سودمند  ميهاي آن  متخصصان علوم شناختي در زمينه ذهن و قابليت

هاي وجودي افراد  توان استعدادها و قابليت با استفاده از دستاوردهاي جديد علوم شناختي ميباشد. 
را از همان دوران كودكي مورد شناسايي قرار داد، هدايت كرد، پرورش داد و قبل از تفكر درباره 

تواند براي خانواده، جامعه و  فرد در آينده مي گيري كرد كهدرمان، از بسياري از مسائلي پيش
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انجامد.  هاي اجتماعي و مادي بسياري در آينده مي بشريت به وجود آورد. اين اقدام به كاهش هزينه
هاي رسمي و  بديهي است در اين فرايند، محيطي كه فرد بيشترين ارتباط را با آن دارد و آموزش

   كند، بسيار اهميت دارد. شگاه، و ...) كه از آن دريافت ميغيررسمي (خانواده، مدرسه، رسانه، دان
اي كليدي درباره پيشرفت علوم بيان كرده است. به  ) برنده جايزه نوبل، نكته2007( 1استرام

هاي بنياني در علوم، عموماً در يك شاخه يا رشته تعليمي كمتر به وجود  اعتقاد وي، خلق و نوآوري
تواند مرزهاي جديدي از علوم را به  هاي دو يا چند رشته علمي مي انديشه ها و ايده 2آيد، و تلفيق مي

» لنزهاي چندگانه به ذهن«اي با عنوان  در مقاله (2005) 3روي همگان بگشايد. همچنين گاردنر
ها و  بديل منجر شود، دومين مرحله در فرايند تلفيق ايده فرايند خلق ذهني را كه به محصولي بي

  داند.  ف ميهاي مختل انديشه
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