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تقييم اداء املجموعة  ,وتفعيل دور اجتماعات التعافي في حمل الرسالة بطريقة

فعالة.

!

التقلـــيد الخامــــس :
إن لكل مجموعة هدفا ً أساسيا واحدا ّ,هو حمل الرسالة إلى املدمن الذي اليزال يعاني .

!
ما هي الرسالة الواجب علينا حملها؟
!

الرسالة هي"رسالة التعافي" التحرر من ذلك األدمان النشط وأن تصبح كل مجموعة مكانا ً أمنا ً ألمل
التحرر املنشود من أالدمان.
وهي الرسالة التي من أجلها وجدت زمالة املدمنني املجهولني .
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نقـــاط النقـــاش
 .1هل املجموعة فعالة في حمل رسالة زمالة املدمنني املجهولني وهل ال يزال هدفها األساسي في
مقدمة أولوياتها ؟
لكي تعرف املجموعة أن هدفها األساسي ال يزال في املقدمة تقوم املجموعة باألجابه على بعض
األسئله ؟
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ألي درجة نحمل رسالة التعافي !
أين نحمل تلك الرسالة وملن؟
هل يوجد بعض املدمنني الذين لم نتمكن من الوصول اليهم؟
ما الذي يجب أن يفعله الجميع كأعضاء ومجموعة إذا كنا لم نصل بعض املدمنني ؟
ما الذي نفعله لنجعل أعضاؤنا الجدد يشعرون باألمان واألستقرار؟
هل إنخفض معدل مناخ التعافي في األجتماعات ؟
هل التغيير في نمط األجتماعات يقوي ذلك املناخ؟
هل يتم الترحيب باألعضاء الجدد وهل يتمتعون باألهتمام األكثر كما ينبغي ؟
هل ننقل رسالة جيدة للعضو الجديد ؟

 .2كيف يمكن التعبير عن تلك الرسالة ؟

على سبيل املثال
• مشاركة األخرين حني نخبرهم بأنه إذا لم نتعاطى املخدرات فلن نصبح أسرى ملفعول املخدر أو
تحت تأثيره.
• أو القول بأننا وجدنا حياة مرضية في عملية التعافي .
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• أو القول إن الحياة مؤمله ولكننا سنبقى ممتنعني عن التعاطي.
• أو التعبير عن طريق الصحوة الروحانية التي نستخدمها عند عمل الخطوات.
• كذلك القول أن أي مدمن يستطيع التوقف عن تعاطي املخدرات
 .3كيف يمكن للمجموعة تقوية وتعزيز مبدأ هدفنا األساسي ؟
• عقد اجتماعات ثابتة في مواعيدها)للمدمنني املجهولني(.
• أن يخلق األعضاء التعافي في اجتماعاتهم .
• أن يأخذ كل شخص مسؤولية الحفاظ على جو التعافي .وأن يحمل كل تصرف يفعله
رسالة ما.
• وجود مكان ثابت لعقد األجتماع وعلى أن يعرف بأنه مكان بأمكان أي شخص أن يأتي
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إليه لطلب املساعدة للتحرر من األدمان النشط
 .4ما هي األشياء واملؤثرات التي من املمكن أن تصرفنا عن هدفنا األساسي ؟
• أذا أستخدم األعضاء وقت األجتماع ملناقشة األمور املالية على سبيل املثال.
• أوالخوض في مناقشات جدليه الفائدة منها سوى أنها إهدار لوقت األجتماع الثمني.
• تكوين عالقات شخصية مع أصدقائنا وتجاهل مدمنا ً يكون في أمس الحاجة إلى
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تشجيعنا والوقوف بجانبه لكي يخرج من تلك املعاناة التي يمر بها.مما قد يؤدي
إلى إخفاقه.

 .5هناك مؤثرات قد تضعف تركيز مجموعتنا على هدفها األساسي ,نذكر منها
• توسيع األنشطة بصوره مبالغ فيها بحيث اليمكن التوفيق بينها وبني حمل
الرسالة
• البحث عن أماكن مترفة لعقد اجتماعاتنا وتقديم الوجبات الفاخرة
• جمع املال بشكل كبير عن طريق تبرعات األعضاء
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لهذه األسباب وضع التقليد الخامس ليكون ضمان املحافظة على املناخ املالئم للتعافي ,وأعلم أن
املدمن الذي ال يزال يعاني قد يكون أي شخص منا بغض النظر عن مدة االمتناع عن التعاطي.

!
تقييم نشـــــاط املجموعة ,وأداء الخدم املؤتمنون وقادة االجتماعات .
!

 .1هل توجد عالقة جيدة بني املجموعة ومسئولي املرافق التي تعقد فيها االجتماعات ؟
 .2هل العالقة جيدة بني املجموعة واملجتمع ؟ وكيف يتم تعريف املجتمع بالبرنامج والزمالة ؟
 .3هل يتم استخدام التبرعات بحكمة؟
 .4هل التبرعات املالية تفي بسد احتياجات املجموعة ,باإلضافة إلى التبرع للجنة الخدمة في
املنطقة .....الخ(؟
.5هل الكتيبات واملرطبات متوفرة ؟ وهل يمكن لكل عضو الحصول على ما يحتاجه من الكتب
واألدبيات ؟
 .6ما هي اآللية التي تدار بها مكتبة املجموعة ؟
.7هل تقوم املجموعة بحل مشاكلها ً
أوال بأول؟
.8هل تلتزم املجموعة بالتقاليد األثنا عشر ؟
.9هل ال زال الخدم مؤتمنني ,وهل يقررون دون العودة للمجموعةواملقترحات عندماملجموعة للجنة
خدمات املنطقة وتقدم لها النصح واملقترحات عندما يطلب منها ذلك ؟
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