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مقال

التكييف الثقافي للتدخل النفسي الجماعي منخفض الكثافة لالجئين السوريين
 أيميال أختر1، ميشيل ه. إنجلز2، أحمد بوانة3، مارثا بيرد4، ريتشارد براينت5، بيم كويجبيرز6، بيرنيل هانسن7، هديل الحايك8،
زينيب اكورسون9، جولسا كورت10، ماريت سيبرانديج 11، جيمس أندرهيل12، سيرين أكارتورك13 وبالنيابة عن اتحاد سترينثس.

1ماجستير، قسم علم النفس السريري والعصبي والتنموي، كلية أمستردام ألبحاث الصحة العامة، جامعة فيرجي، أمستردام، هولندا، وكلية علم النفس، جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني، استراليا، 

2دكتوراه في علم النفس السريري، المركز المرجعي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي واالجتماعي، كوبنهاغن، الدنمارك، 3دكتوراه، المكتب القطري 

في األردن، الهيئة الطبية الدولية، عمان، األردن، 4ماجستير، المركز المرجعي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي واالجتماعي، كوبنهاغن، الدنمارك، 
5دكتوراه في العلوم، كلية علم النفس، جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني، استراليا، 6دكتوراه، قسم علم النفس السريري والعصبي والتنموي، كلية أمستردام ألبحاث الصحة العامة، جامعة فيرجي، 

أمستردام، هولندا، 7دكتوراه، المركز المرجعي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي واالجتماعي، كوبنهاغن، الدنمارك، 8ماجستير، المكتب القطري في األردن، 
الهيئة الطبية الدولية، عمان، األردن، 9بكالوريوس، قسم علم النفس، جامعة كوتش، إسطنبول، تركيا، 11دكتوراه، قسم علم النفس السريري والعصبي والتنموي، كلية أمستردام ألبحاث الصحة 

العامة، جامعة فيرجي، أمستردام، هولندا، 12دكتوراه في علم النفس السريري، الوحدة التقنية، الهيئة الطبية الدولية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية، 13دكتوراه، قسم علم 
النفس، جامعة كوتش، إسطنبول، تركيا

موجز

فــي ضــوء تزايــد اســتخدام التدخــالت النفســية منخفضةفــي العمــل اإلنســاني المتعلــق 
بالصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي، يتعيــن إيــالء مزيــد مــن االهتمــام لتعزيــز 
االضطــالع  يــؤدي  الثقافــي.  والســياق  األدلــة  علــى  القائمــة  التدخــالت  بيــن  التالقــي 
بعمليــة التكيــف الثقافــي إلــى ضمــان مالءمــة التدخــالت النفســية فــي هــذه الســياقات 
المطــورة  المعالجــة  لتدخــل  ثقافــي  إجــراء تكيــف  ومقبوليتهــا. ونعــرض عمليــة ونتائــج 
األردن  ســياقين؛  عبــر  الســوريين  لالجئيــن   ،)GroupPM+( المجموعــة  لمشــكالت 
فــي  للتكيــف  األولــى  الخطــوة  تمثلــت  الحضريــة.  المناطــق  فــي  المخيمــات وتركيــا  فــي 
إجــراء تقييــم نوعــي ســريــــع بعــد نمــوذج التصميــم والتنفيــذ والمراقبــة والتقييــم الــذي يتــم 
المضــي فيــه قدمــًا مــن خــالل المقابــالت المعرفيــة وحلقــات العمــل المصممــة لتطبيــق 
التغييــرات وفقــًا إلطــار عمــل برنــال. اســتنادًا إلــى النتائــج، اقُتــرح إجمالــي 82 تغييــرًا فــي 
مــن  التغييــرات  التنفيــذ واإلشــراف والتدريــب. وتنوعــت  التدخــل وبروتوكــوالت  دليــل 
عــرض  فــي طريقــة  نطاقــًا  أوســع  تغييــرات  إلــى  المصطلحــات  علــى  تعديــالت طفيفــة 

االســتعارات، والقصــص، والرســوم التوضيحيــة خــالل التدخــل. وعــالوة علــى ذلــك، اقُتــرح تعديــالن جوهريــان: )1( إضافــة جلســة مصممــة لتعزيــز مشــاركة األســرة، و )2( إعــداد 
درجــت التغييــرات قبــل تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة )+GroupPM( فــي األردن وتركيــا.

ُ
دراســة حالــة علــى الذكــور. وأ

الكلمات الرئيسية: التكيف الثقافي، األردن، التدخل النفسي، الالجئون السوريون، تركيا 

اآلثار الرئيسية للممارسة
يقــدم اســتخدام أطــر التكيــف الثقافــي التوجيــه تجــاه عمليــة منهجيــة 	 

لتصميــم التدخــالت الســتخدامها فــي الســياقات الجديــدة، مما يضمــن 
الدخــل  ذات  البــالد  فــي  النفســية  التدخــالت  ومقبوليــة  مالءمــة 

والمتوســط.  المنخفــض 
ينبغــي أال تراعــي أطــر التكيــف التعابيــر الثقافيــة فقــط، ولكــن ينبغــي أن 	 

 إلــى استكشــاف العوامــل الســياقية لدعــم البرمجــة التــي 
ً
تســعى أيضــا

 مــن االحتياجــات والصــالت مــع الخدمــات القائمــة. 
ً
 واســعا

ً
تعالــج نطاقــا

يســتوجب التعمــق فــي البحــث لتعزيــز التالقــي بيــن التدخــالت القائمــة 	 
علــى األدلــة والســياق الثقافــي.
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طريقــة االستشــهاد بهــذا المقــال: أيميــال أختــر، ميشــيل ه. إنجلــز، أحمــد بوانــة، مارثــا بيــرد، 
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التكيــف الثقافــي للتدخــل النفســي الجماعــي منخفــض الكثافــة لالجئيــن الســوريين. إنترفنشــن، 

.57-48 ،)1( 19

مقدمة
زيــادة  والقلــق  االكتئــاب  مثــل  الشــائعة  النفســية  انتشــار االضطرابــات  يســجل 
 .)2019 وآخــرون،  )تشارلســون  اإلنســانية  األزمــات  فــي  الضعــف  مــن  أكثــر 
الذيــن  األشــخاص  مــن   ٪70 مــن  أكثــر  يتمكــن  ال  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 
يحتاجــون إلــى خدمــات الصحــة النفســية مــن الحصــول علــى الرعايــة )ألونســو 
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ي للتدخل النفسي
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الدخــل  ذات  الــدول  فــي  ســوءًا  الحالــة  هــذه  وتــزداد   .)2018 وآخــرون، 
المنخفــض والمتوســط المتأثــرة بحــاالت الطــوارئ اإلنســانية حيــث إن المــوارد 
الماليــة والبشــرية الحاليــة محــدودة، وتتجــاوز الخدمــات الصحيــة األساســية 
توجــد   .)2017 وآخــرون  وينبــرغ  2015؛  وآخــرون  )فينتيفوجــل  طاقتهــا 
قاعــدة أدلــة قويــة للعالجــات الفعالــة فــي معالجــة حــاالت الصحــة النفســية 
الشــائعة )باربــوي وآخــرون 2020(. ولكــن، تتطلــب هــذه العالجــات المهــارة 
مــن معالجيــن مدربيــن ذوي خبــرة، ممــا يجعــل مــن الصعــب أن تتوســع فــي 
الســياقات اإلنســانية )بــاس وآخــرون 2013(. ويمثــل تقديــم تدخــالت نفســية 
قابلــة للتوســيع باســتخدام نمــوذج تحويــل المهــام- أو عمليــة تفويــض المهــام 
 فعــااًل لتحســين الوصــول إلــى خدمــات الصحــة 

ً
- نهجــا

ً
إلــى عمــال أقــل تخصصــا

النفســية فــي الســياقات اإلنســانية )باربــوي وآخــرون 2020(؛ إيتــون وآخــرون 
بســيطة،  بأنهــا  التدخــالت  هــذه  وتتســم   .)2017 وآخــرون  ســينغال  2011؛ 
وأساســية، وعابــرة للتشــخيصات، ممــا يعنــي أنهــا موصــى بهــا لألشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن مجموعــة مــن حــاالت الصحــة النفســية الشــائعة )منظمــة الصحــة 

.)2017 العالميــة، 

مناطــق  فــي  األدلــة  علــى  القائمــة  النفســية  التدخــالت  نطــاق  لتوســيع 
مختلفــة، مــن األفضــل تكييــف التدخــل مــع الســياق المحــدد الــذي ســُيقدم 
فيــه. التكييــف الثقافــي هــو ". . . التعديــل المنهجــي لبروتوكــول التدخــل أو 
بطريقــة  والســياق  والثقافــة،  اللغــة،  لمراعــاة  األدلــة  علــى  القائمــة  المعالجــة 
وآخــرون،  ")برنــال  للعميــل  الثقافيــة  والقيــم  والمعانــي  األنمــاط  مــع  تتوافــق 
فــي  الســكان  احتياجــات  مــع  تدخــل  أي  تكييــف  ويــؤدي  2009، ص 362(. 
 لهــذه الفئــة 

ً
ســياق ثقافــي محــدد إلــى ضمــان أن يظــل التدخــل فعــااًل ومناســبا

الدراســات  أظهــرت  وقــد   .)2001 ريــو،  ديــل  )برنال وشــارون  الســكان  مــن 
المكيفــة  التدخــالت غيــر  مــن  أكثــر فعاليــة  المكيفــة  النفســية  التدخــالت  أن 
يعــزى  أن  يمكــن  مــا  وهــو   ،)2016 2011؛ هول آخــرن،  وآخــرون،  )بينيــش 
 .)2014 وآخــرون،  )شــودري  التدخــل  ألدوات  والفهــم  القبــول  زيــادة  إلــى 
وأظهرت مراجعــة منهجيــة أن التكييــف الثقافــي األكبــر للتدخــالت الموجهــة 
بالحــد األدنــى أو القائمــة علــى المســاعدة الذاتيــة ارتبطــت بزيــادة الفعاليــة فــي 
الحــد مــن أعــراض االكتئــاب والقلــق )شــحاديه وآخــرون، 2016(. وتــدل هــذه 
التــي ال  األوضــاع  فــي  التدخــالت  لتكييــف  الضــرورة األخالقيــة  علــى  النتائــج 

 .)2020 )بيريــرا وآخــرون،  المــوارد  مــن  القليــل  فيهــا ســوى  يتوفــر 

رغــم توجيــه المزيــد مــن االهتمــام لتكييــف التدخــالت مــع المعاييــر والتوقعــات 
 حاجــة إلــى التكيــف الســتيعاب االحتياجــات 

ً
الثقافيــة المحليــة، توجــد أيضــا

الصحــة  مشــاكل  معالجــة  وتشــكل  األخــرى.  المحيطــة  للعوامــل  المحــددة 
وترتبــط  العامــة.  للصحــة  الرئيســية  المســائل  إحــدى  لالجئيــن  النفســية 
الالجئيــن  بيــن  النفســية  بالصحــة  ضــارة  بنتائــج  الهجــرة  بعــد  مــا  ضغــوط 
)ســتيل وآخــرون، 2011؛ تينغهــوج وآخــرون، 2017(. ويواجــه الالجئــون فــي 
 محــددة مســتمرة بعــد الهجــرة، بمــا فــي ذلــك تدنــي نوعيــة 

ً
المخيمــات ضغوطــا

إلــى  أماكــن اإلقامــة، وتقييــد فــرص الحركــة والعمــل، والوصــول غيــر المؤكــد 
فيــد 

ُ
وأ وكيــم، 2018(.  ياليــم  2010؛  وآخــرون،  )راسموســن  والمــاء  الطعــام 

عــن مخــاوف بيــن الالجئيــن فــي المخيمــات تتعلــق باألمــن، وارتفــاع مســتويات 
الجنــس )الروســان وآخــرون،  النــوع االجتماعــي  القائــم علــى  الفقــر، والعنــف 
المناطــق  فــي  الالجئيــن  تجــارب  تقــارن  التــي  الدراســات  ووجــدت   .)2018
بيــن  المســاعدة  عــن  البحــث  مــن  أقــل  مســتويات  والمخيمــات  الحضريــة 
الالجئيــن فــي ظــروف المخيمــات الذيــن يمــرون بالضيــق وبمســتويات مرتفعــة 
مــن اليــأس  ســاهمت فــي هــذه الصعوبــات فــي الوصــول إلــى الخدمــات )الهيئــة 
الطبيــة الدوليــة، 2017(. وينبغــي أن تراعــي تكيفــات التدخــالت النفســية هــذه 

العوامــل الســياقية للوصــول إلــى الخدمــات لتظــل مناســبة وفعالــة لمجموعــات 
الالجئيــن فــي المخيمــات. تمثــل الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي تكييــف تدخــل 
نفســي قابل للتوســيع لالجئين الســوريين في المناطق الحضرية والمخيمات. 

وتظهــر هــذه العمليــة مــن خــالل تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت 
فــي  الســوريين  الالجئيــن  مــع  الســتخدامه   )GroupPM+( المجموعــة 
مخيمــات فــي األردن وفــي مجتمــع حضــري فــي اســطنبول. وتتمثــل الضــرورة 
الفوريــة لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة لالجئيــن 
لتدخــل  المحكومــة  للتجــارب  التحضيــر  فــي  المخيمــات  فــي  الســوريين 
فــي  لالجئيــن  األزرق  مخيــم  فــي  المجموعــة  لمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
اســطنبول،  فــي  بيلــي  ســلطان  وفــي منطقــة  )أختر وآخــرون، 2020(  األردن 
تركيــا )يوجــن وآخــرون، 2020(. وُطــور تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
وعابــر  بســيط  تدخــل  لتوفيــر  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ِقبــل  مــن   )PM+(
مــن  المتضرريــن  األشــخاص  لــدى  واالكتئــاب  القلــق  لتقليــل  للتشــخيصات 
المحــن )داوســون وآخــرون، 2015(. وعلــى مــدى خمــس جلســات أســبوعية، 
والتفعيــل  المشــكالت،  وإدارة  النفســي  الضغــط  إدارة  فــي  مهــارات  ــم 

ّ
ُيعل

العالميــة،  الصحــة  )منظمــة  االجتماعــي  الدعــم  لتعزيــز  ومهــارات  الســلوكي، 
2016(. وقــد ثبــت أنــه يقلــل بشــكل فعــال مــن الضيــق أو الكــرب النفســي لــدى 
والمجموعــات  )براينــت وآخــرون، 2017؛ رحمــان وآخــرون 2015(  األفــراد 
)رحمان، يتم إجراء جلســات تدخل المعالجة المطورة لمشــكالت المجموعة 
)GroupPM( مــن قبــل اثنيــن مــن الميســرين )+GroupPM( مــن مســيرين 
إلــى  ثمانيــة  مــن  يتــراوح  عــدد  مــن  مكونــة  مجموعــات  فــي  جــرى  وتُ اثنيــن، 

120 دقيقــة.  جلســة  وتســتغرق كل  10 أشــخاص، 

الطرق
السياق

الــدول المجــاورة.  إلــى  لجــأ الســوريون الذيــن هربــوا مــن الصــراع فــي وطنهــم 
عــدد  يبلــغ  حيــث  المســجلين  الالجئيــن  مــن  عــدد  أكبــر  تركيــا  تســتضيف 
المتحــدة  لألمــم  الســامية  )المفوضيــة   

ً
الجئــا  3,616,735 لديهــا  الالجئيــن 

لشــؤون الالجئين، 2020 ب(، يقيم معظمهم في أماكن مجتمعية )المديرية 
العامــة إلدارة الهجــرة، 2020(. ويســتضيف األردن أكثــر مــن 600,000 الجــئ 
ســوري هربــوا مــن الصراعــات والبلبلــة فــي وطنهــم )المفوضيــة الســامية لألمــم 
الدوليــة  الطبيــة  الهيئــة  وتمــارس  ب(.   2020 الالجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة 
نشــاطها فــي جميــع أنحــاء البــالد وتقــدم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم 
النفســي االجتماعــي إلــى الالجئيــن الســوريين فــي المخيمــات والمواقــع خــارج 

التــي تتكــون مــن المجتمعــات المحليــة والمناطــق الحضريــة. المخيمــات 

بينما تم التحقق من صالحية اســتخدام تدخل المعالجة المطورة لمشــكالت 
المجموعــة )+GroupPM( فــي باكســتان ونيبــال )رحمــان وآخــرون، 2019؛ 
فــي  للتطبيــق  قابليتــه  بعــد  ُيستكشــف  لــم   ،)2020 وآخــرون،  ســانجراوال 
لــم يتــم التحقــق مــن صحتــه اســتخدامه  األردن وتركيــا. وعــالوة علــى ذلــك، 
علــى  للحصــول  ســريعة  نوعيــة  تقييمــات  جريــت 

ُ
وأ الالجئيــن.  فــي مخيمــات 

الســوريين،  لالجئيــن  الدقيقــة  الثقافيــة  والفــوارق  لالحتياجــات  شــامل  فهــم 
لتوجيــه التكييــف الثقافــي لبروتوكــول التدخــل لهــذه الســياقات. واســتخدمت 
التقييمــات النوعيــة الســريعة نمــوذج التصميــم والتنفيــذ والمراقبــة والتقييــم 
)مجموعــة أبحــاث الصحــة النفســية التطبيقيــة، 2013(. وعــالوة علــى ذلــك، 
المعاييــر  فــي  المبينــة  المطلوبــة  المكونــات  تشــمل  المنهجيــة  أن  مــن  تأكدنــا 
الموحــدة لتوجيــه األبحــاث النوعيــة )تونــج وآخــرون، 2007(. ونفــذت فــرق 
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي للمكتــب القطــري فــي 
األردن للهيئــة الطبيــة الدوليــة وجمعيــة الالجئيــن فــي تركيــا هــذه العمليــة. وقــاد 
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االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )IFRC( والمركــز 
المرجعــي للدعــم النفســي االجتماعــي الــذي يقــع مقــره فــي الصليــب األحمــر 

الدنماركــي تنفيــذ العمليــة فــي البلديــن.

التقييمــات  جريــت 
ُ
أ والتقييــم،  والمراقبــة  والتنفيــذ  التصميــم  لنمــوذج   

ً
وفقــا

النوعيــة:  البيانــات  جمــع  مــن  مراحــل  ثــالث  باســتخدام  الســريعة  النوعيــة 
لخبــراء أو ذوي اإلطــالع 

ِّ
)1( مقابــالت القائمــة الحــرة، و)2( مقابــالت المبل

الرئيســيين، و)3( مناقشــات مجموعــة التركيــز )مناقشــات مجموعــة التركيــز؛ 
المراحــل  جريــت 

ُ
أ  .)2013 التطبيقيــة،  النفســية  الصحــة  أبحــاث  مجموعــة 

الثــالث فــي األردن مــن قبــل متحدثيــن أصلييــن للغــة العربيــة. ُجمعــت البيانــات 
علــى مــدى 3 أســابيع فــي مخيميــن لالجئين)الزعتــري واألزرق( وفــي خمــس 
مســتوطنات حضريــة، محافظــات إربــد وعمــان والزرقــاء والمفــرق ومعــان. كان 
 أو أكبــر( الذيــن 

ً
جميــع المشــاركين مــن الالجئيــن الســوريين البالغيــن )18 عامــا

يعيشــون فــي األردن فــي المخيمــات أو فــي المواقــع المجتمعيــة. وفــي تركيــا، 
 مــن ِقبــل متحدثيــن أصلييــن للغــة العربيــة، مــع إجــراء 

ً
جريــت المقابــالت أيضــا

ُ
أ

غيــن الرئيســيين باللغــة التركيــة. وُجمعــت البيانــات علــى 
ِّ
مقابــالت إضافيــة للمبل

مدى 6 أسابيع في اسطنبول. وكان جميع المشاركين من الالجئين السوريين 
البالغيــن والمواطنيــن األتــراك )18 ســنة أو أكبــر( المقيميــن فــي اســطنبول.

الُتمســت الموافقــة فــي الموقعيــن مــن خــالل قــراءة نمــوذج الموافقــة بصــوت 
مرتفــع، والطلــب مــن المســتجيبين التوقيــع علــى النمــوذج أو بيــان موافقتهــم 
جمــع  بلــغ جميــع المشــاركين بــأن إجاباتهــم ســتظل ســرية، وأنــه لــن تُ

ُ
عليــه. وأ

مــن  االنســحاب  فــي  بالحــق  المشــاركون  وتمتــع  للهويــة.  محــددة  معلومــات 
المقابلــة أو المناقشــة الجماعيــة فــي أي وقــت دون عواقــب ســلبية.

اللغــة  إلــى  ذلــك  بعــد  رجمــت  وتُ اإلنجليزيــة،  باللغــة  المقابلــة  أدوات  عــدت 
ُ
أ

ســوريين  ممثليــن  مــع  مناقشــة  وبعــد  عكســًيا.  ترجمتهــا  وتمــت  العربيــة، 
الصحيــة  للخدمــات  محلييــن  بمقدميــن  االســتعانة  قررنــا  أتــراك،  وأردنييــن/ 
ثنائــّي اللغــة مــن ذوي الخبــرة فــي العمــل مــع الترجمــة والترجمــة االرتداديــة 
الســتيعاب المصطلحــات الســورية المحليــة المســتخدمة فــي األردن وتركيــا. 
 لهــذه المهمــة، 

ً
ــح بعــدم االســتعانة بلغوييــن مدربيــن رســميا ـ ـ ـ خــذ قــرار صريـ واتُ

ألن ترجماتهــم لــم تعكــس علــى النحــو األمثــل مصطلحــات الالجئيــن، الذيــن لــم 
 
ً
. وفــي األردن، تــم تدريــب 14 موظفــا  مكثفــاً

ً
 رســميا

ً
يتلقــى العديــد منهــم تعليمــا

فــي  الموظفيــن  مــن  المتدربــون  يوميــن. وكان  مــدار  لــكل موقــع( علــى  )اثنــان 
الهيئــة الطبيــة الدوليــة فــي األردن الذيــن يعملــون فــي مجــال الصحــة النفســية 
والدعم النفسي االجتماعي، وكانوا من المتحدثين األصليين للغة العربية مع 
إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة. وتعــرف الموظفــون مــن خــالل التدريــب علــى األشــكال 
وتقنيــات  االتصــال،  مهــارات  التدريــب  غطــى  كمــا  للمقابــالت،  المختلفــة 
تعليمــات  صــدرت  التدريــب،  وأثنــاء  اإلحالــة.  ومســارات  المقابــالت،  إجــراء 
ُيطــرح.  الترجمــة مقابــل معنــى كل ســؤال  مــن دقــة  بالتحقــق  المتدربيــن  إلــى 
وتمــت دعــوة المتدربيــن لتقديــم تعليقــات بشــأن أي تغييــرات علــى األســئلة 
رجمــت مــواد المقابلة  الالزمــة لضمــان المالءمــة الثقافيــة والقبــول. وفــي تركيــا، تُ
 مســاعدًا فــي 

ً
عيــد ترجمتهــا إلــى اللغــة التركيــة. وشــارك عشــرون باحثــا

ُ
، وأ

ً
أيضــا

وقــدم  للمالحظــات.  أو كمدونيــن  المقابــالت  بإجــراء  إمــا كقائميــن  الدراســة 
المجموعــة  لمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  عــن  معلومــات  التدريــب 
)+GroupPM(، ومهــارات االتصــال، وتقنيــات المقابــالت النوعيــة، بمــا فــي 
الســريعة،  النوعيــة  التقييمــات  المالحظــات، وطــرق  تدويــن  توجيهــات  ذلــك 
وإجــراءات الدراســة. وفــي الموقعيــن، تــم الحصــول علــى الموافقــة األخالقيــة 

مــن الســلطات المحليــة.

مقابالت القائمة الحرة
 لتقديــم لمحــة عامــة عــن 

ً
اســتخدمت مقابــالت القائمــة الحــرة شــكاًل منظمــا

موضــوع محــدد. وتهــدف مقابــالت القائمــة الحــرة إلــى تحديــد المشــاكل التــي 
يواجههــا الســكان الســوريون فــي كال البلديــن واســتراتيجيات المواجهــة شــائعة 
األساســي  الســؤال  وكان  والمجتمعــي.  الفــردي  المســتويين  علــى  االســتخدام 
المطــروح هــو: "مــا هــي جميــع المشــاكل التــي يعانــي منهــا الالجئــون الســوريون 
مــن  المقابــالت  بإجــراء  القائمــون  طلــب  تركيــا؟"  األردن/  فــي  المقيمــون 
المســتجيبين تقديــم وصــف موجــز لــكل مشــكلة متعلقــة بالصحــة النفســية تــم 
تحديدهــا. وبعــد ذلــك، طلــب القائمــون بإجــراء المقابــالت مــن المســتجيبين 
التــي  بالمواضيــع  درايــة  علــى  يعتبرونهــم  ممــن  الرئيســيين  غيــن 

ِّ
المبل تحديــد 

ثيــرت. كمــا ُطلــب مــن المســتجيبين إدراج جميــع المهــام واألنشــطة اليوميــة 
ُ
أ

المهمــة التــي يقــوم بهــا الالجئــون الســوريون بصــورة دوريــة للعنايــة بأنفســهم، 
صلــت البيانــات التــي ُجمعــت للرجــال والســيدات 

ُ
وعائالتهــم، ومجتمعهــم. وف

واألطفــال لتحديــد مهــارات التكيــف الفريــدة لهــذه الفئــات مــن الســكان.

غين الرئيسيين
ِّ
مقابالت المبل

المعلومــات  جمــع  فــي  الرئيســيين  غيــن 
ِّ
المبل مقابــالت  مــن  الغــرض  تمثــل 

خــالل  إليهــا  المشــار  التكيــف  واســتراتيجيات  المشــاكل  عــن  المســتفيضة 
غيــن الرئيســيين 

ِّ
مقابــالت القائمــة الحــرة. وُحــدد المشــاركون فــي مقابــالت المبل

مــن مجتمــع الالجئيــن  أفــراد  الحــرة، وشــارك  القائمــة  مــن مســتجيبي مقابلــة 
الســوريين، ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة النفســية، وواضعــي سياســات 
الخدمــات  مقدمــي  اختيــار  جــرى  ذلــك،  علــى  وعــالوة  النفســية.  الصحــة 
المشــاكل  واسُتكشــفت  خبرتهــم.  مســتوى  إلــى  اســتنادًا  السياســة  وواضعــي 
النفســية واالجتماعيــة المحــددة خــالل مقابــالت القائمــة الحــرة بطريقــة شــبه 
لــم  التــي  أو  متكــرر  بشــكل  ذكــر  تُ التــي  للمشــاكل  األولويــة  وُمنحــت  منظمــة. 
غيــن 

ِّ
جريــت مقابــالت المبل

ُ
فهــم بالفعــل خــالل مقابــالت القائمــة الحــرة. وأ تُ

ــح لتوفيــر الراحــة للمشــاركين.  ـ ـ ـ الرئيســيين فــي مــكان مغلــق وخــاص ومريـ

غيــن الرئيســيين علــى الجوانــب التاليــة مــن المشــكالت 
ِّ
ركــزت مقابــالت المبل

واالجتماعيــة  النفســية  والعافيــة  بالصحــة  المتعلقــة   
ً
شــيوعا األكثــر  الثــالث 

الحــرة:  القائمــة  مقابــالت  مــن  المحــددة 

خصائص وأعراض المشكلة؛ )أ( 

األسباب المتصورة؛ )ب( 

اآلثــار علــى هــؤالء الذيــن يعانــون مــن المشــاكل، وعلــى اآلخريــن وثيقــي )ج( 
الصلــة بهــم؛ 

أســاليب التكيــف المنفــذة فــي الغالــب مــن مجتمــع الالجئيــن الســوريين )د( 
لمعالجــة هــذه المشــاكل، و 

لطلــب )ه(  المحتملــة  الحواجــز  أو  والعوائــق  المســاعدة  طلــب  ســلوكيات 
األردن(. )فــي  المســاعدة 

مناقشات مجموعة التركيز
تســتند مناقشــات مجموعــة التركيــز إلــى المعلومــات المجمعــة خــالل مقابــالت 
مناقشــات  صلــت جميــع 

ُ
وف الرئيســيين.  غيــن 

ِّ
المبل ومقابــالت  الحــرة  القائمــة 

 
ً
مجموعــة التركيــز بحســب الجنــس، وتمــت مطابقــة جنــس المســيرين وفقــا
علــى  للتركيــز  التركيــز  مجموعــة  مناقشــات  ُصممــت  األردن،  وفــي  لذلــك. 
اســتراتيجيات التكّيــف المســتخدمة مــن الالجئيــن الســوريين، وســلوك طلــب 
المســاعدة، وجمع االنطباعات األولية لتدخل المعالجة المطورة للمشــكالت 
)+PM(. وتــم تيســير مناقشــات مجموعــة التركيــز مــن أحــد القائميــن بإجــراء 
 مــع مــدون للمالحظــات. وُطرحــت أســئلة مباشــرة 

ً
المقابــالت الــذي شــكل فريقــا
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ز كلوير - ميدكنو رة من الرصاع | منشور من ول�ت ي المناطق المترصض
فينشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي �ض 51حقوق الملكية الفكرية محفوظة لعام 2021 ان�ت

علــى المشــاركين عــن مــدى مالءمــة تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت، مــع 
اعتبــارات التكيــف، مثــل: "هــل ُيفضــل األفــراد التدخــل الجماعــي أم الفــردي؟" 
ثمانــي  جريــت 

ُ
وأ األقــران؟"  لدعــم  جيــدًا  مــزودًا  يكــون  أن  يمكــن  "مــن  و 

مناقشــات لمجموعــات التركيــز فــي مخيميــن وموقعيــن حضرييــن. وفــي تركيــا، 
ُصممــت مناقشــات مجموعــات التركيــز لمعرفــة معلومــات عــن األنشــطة التــي 
يقــوم بهــا الالجئــون الســوريون للعنايــة بأنفســهم، وعائالتهــم، ومجتمعاتهــم. 
جريــت مناقشــتان لمجموعــات التركيــز )مناقشــة للذكــور، ومناقشــة لإلنــاث( 

ُ
وأ

فــي ســلطان بيلــي، اســطنبول.

حلقة عمل التكيف والمقابالت المعرفية
مــدى  لتحديــد  وجماعيــة  فرديــة  أشــكال  فــي  المعرفيــة  المقابــالت  جريــت 

ُ
أ

مالءمــة اللغــة والمحتــوى )ويليــس، 2004(. ويتمثــل الغــرض مــن المقابــالت 
 للمعلومــات المتعلقــة بســمات 

ً
المعرفيــة فــي فهــم كيفيــة معالجــة النــاس ذهنيــا

محــددة لالســتبيانات والتدخــالت )ويليــس، 1999(. فيمــا يتعلــق بالدراســة 
قيــد النظــر، اســُتخدمت المقابــالت المعرفيــة لفهــم العمليــات العقليــة التــي 
تدخــل  واســتراتيجيات  بمحتــوى  تزويدهــم  عنــد  المشــاركون  سيســتخدمها 
المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة )+GroupPM(. ونظــرًا ألن عمليــة 
التكيــف كان مــن المفتــرض أن تشــمل الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي 
دول انتقاليــة مشــتركة، وقــع االختيــار علــى المقابــالت المعرفيــة ليتــم إجراؤهــا 
فــي تركيــا فقــط، حيــث اعتبــرت النتائــج قابلــة للتعميــم فــي مختلــف الســياقات. 
 اســتنادًا 

ً
وتــم اختيــار أقســام الدليــل الــواردة فــي المقابــالت المعرفيــة مســبقا

إلــى عناصــر إطــار عمــل برنــال للغــة، واألشــخاص، واالســتعارات، والمحتــوى، 
والمفاهيــم، واألهــداف، واألســاليب، والســياق المســتخدم )برنــال وآخــرون، 
2009؛ برنــال وســايز ســانتياغو، 2006؛ شــودري وآخــرون، 2014(. وُطلــب 
وأهميتهــا،  التوضيحيــة،  والرســوم  النــص  علــى  التعليــق  المشــاركين  مــن 
عمــل  حلقــة  قدمــت  التكييــف،  عمليــة  فــي  أخيــرة  وكخطــوة  ومقبوليتهــا. 
التكييــف التغييــرات العامــة الموصــى بهــا التــي ُجمعــت مــن التقييمــات النوعيــة 
الســريعة، والمقابــالت المعرفيــة للجهــات المعنيــة الرئيســية، والممثليــن مــن 
مــن منظمــة   

ً
أشــخاصا الرئيســية  المعنيــة  الجهــات  تركيــا. وتضمنــت  األردن/ 

الصحــة العالميــة، والمؤسســات األكاديميــة، والمجتمــع المدنــي، وموظفيــن 
البرامــج  تصميــم  فــي  خبــرة  لديهــم  ممــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن 
وتنفيذهــا مــن خــالل العمــل مــع الالجئيــن الســوريين. وأتاحــت حلقــة العمــل 
محفــاًل للتعديــالت النهائيــة التــي ســُتحدد الســتخدامها فــي الدليــل، والتنفيــذ 

النهائــي فــي الســياقات.

تحليل البيانات
بــراون وكالرك )2006(  التــي اقترحهــا  الســت  التحليــالت الخطــوات  اتبعــت 
االســتقرائي  النهجيــن  باســتخدام  موضوعيــة  بصــورة  البيانــات  وُحللــت 
ســخت المقابــالت أواًل، وُترجمــت إلــى اللغــة اإلنجليزيــة مــن 

ُ
واالســتنتاجي. ون

ِقبــل المســاعدين الميدانييــن ثنائــي اللغــة فــي تركيــا. وبعــد ذلــك، قــام المحــررون 
نجــز 

ُ
بقــراءة وإعــادة قــراءة المســتندات المترجمــة للتعــرف علــى البيانــات. وأ

التحليــل فــي األردن باللغــة العربيــة. وقامــوا بشــكل منفصــل بترميــز النصــوص 
الرمــوز. وإلنشــاء  باســم  عــرف 

ُ
ت أو كلمــات موجــزة،  عبــارات  إلــى  الصلــة  ذات 

كتــاب موحــد للرمــوز، خضعــت الرمــوز للمقارنــة وتــم تســوية أي أوجــه تعــارض 
تركيــا،  ب؛  ر  أأ،  )األردن:  دولــة  مــن كل  محــرران  وناقــش  المحرريــن.  بيــن 
 ،

ً
ج ك، ز أ( وقامــا بحــل أي أوجــه تعــارض بيــن ترميــز الموضوعــات. والحقــا

تــم اســتخراج الموضوعــات والموضوعــات الفرعيــة. وتــم وصــف كل موضــوع 
وتســميته بوضــوح. وتتضمــن النتائــج النهائيــة موضوعــات رئيســية مــع أمثلــة 

ذات صلــة مــن البيانــات.

النتائج
نتائج من األردن

الديموغرافيا
الســريعة.  النوعيــة  التقييمــات  فــي   

ً
مشــاركا  103 هنــاك  كان  عــام،  بشــكل 

 )14 ذكــر، و13 أنثــى( فــي مقابــالت القائمــة الحــرة، 
ً
وكان هنــاك 27 مشــاركا

الرئيســيين،  غيــن 
ِّ
المبل مقابــالت  فــي  إنــاث(  و10  ذكــر،   14(  

ً
و24 مشــاركا

للذكــور  مجموعــات  ــع  ـ )أربـ التركيــز  مجموعــة  مناقشــات  فــي   
ً
مشــاركا و52 

ــع مجموعــات لإلنــاث(. وتــم اختيــار المشــاركين مــن الالجئيــن الســوريين  ـ وأربـ
غين الرئيســيين/ مناقشــات مجموعة 

ِّ
لمقابالت القائمة الحرة/ مقابالت المبل

التركيــز مــن خــالل جهــود التوعيــة المجتمعيــة. وعــالوة علــى ذلــك، تــم اختيــار 
مــن  الرئيســيين  غيــن 

ِّ
المبل مقابــالت  فــي  شــاركوا  الذيــن  الصحييــن  المهنييــن 

األردن. فــي  النفســية  الصحــة  خــالل مجموعــة عمــل 

مقابالت القائمة الحرة
النفســية  المعانــاة   )1( هــي:  األردن  فــي  محــددة  مشــاكل  ثــالث  أبــرز  كانــت 
المتعلقــة  المشــاكل   )3( واألطفــال،  النســاء  معاملــة  إســاءة   )2( والعاطفيــة، 
بالعمــل. وتعلقــت مشــاكل العمــل بصــورة رئيســية بظــروف العمــل، والجوانــب 
المذكــورة  بالعمــل  المتعلقــة  المشــاكل  وتضمنــت  العمــل.  وحالــة  الماليــة، 
لــكل مــن الســوريين فــي المجتمــع والمقيميــن فــي المخيمــات ســاعات العمــل 
مــن  أكثــر  لمــدة  الحقــول  فــي  العمــل  )مثــل  الصعبــة  الظــروف  فــي  الطويلــة 
فــي  العمــل هــذه  اليــوم( وعمالــة األطفــال. وتســببت ظــروف  فــي  12 ســاعة 
لــدى  يكــن  لــم  ذلــك،  علــى  وعــالوة  لألجــور.  باحتقارهــم  المرتبطــة  الضائقــة 
ــح عمــل  ـ ـ ـ العديــد مــن الســوريين فــي المجتمعــات المحليــة والمخيمــات تصاريـ
فيــد أن العنــف ضــد النســاء 

ُ
قانونيــة ممــا أتــاح ألصحــاب العمــل اســتغاللهم. وأ

واألطفــال يحــدث بســبب: )1( تعــرض األرامــل لســوء المعاملــة، و)2( انتهــاك 
قواعــد النــوع االجتماعــي ألن المــرأة بحاجــة إلــى العمــل لدعــم األســرة،و)3( 
الماليــة  االحتياجــات  فــي  للمســاعدة  العمــل  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  األطفــال 
عــدم  بســبب  والعاطفيــة كانــت  النفســية  المعانــاة  فــإن  وأخيــرًا،  للعائــالت. 
التيقــن مــن المســتقبل، وعــدم القــدرة علــى تأميــن حتــى أبســط االحتياجــات 
فيــد 

ُ
اإلنســانية، والظــروف المعيشــية القاســية. وفــي المجتمعــات الحضريــة، أ

تكويــن  فــي  الصعوبــات  إلــى  باإلضافــة  النفســية،  للمعانــاة  أعلــى  بمعــدالت 
عالقات اجتماعية. وكانت الظروف المعيشــية حافلة بتحديات أشــد صعوبة 

الحضريــة.  بالمواقــع  المخيمــات مقارنــة  فــي مواقــع 

غين الرئيسيين
ِّ
مناقشات مجموعة التركيز ومقابالت المبل

الســوريون  بهــا الالجئــون  يقــوم  التــي   عــن األنشــطة 
ً
أيضــا ُجمعــت معلومــات 

 للمســاعدة في معالجة هذه المشــاكل. وفي المخيمات، تم التركيز على 
ً
حاليا

المشــاركة فــي فــرص التعليــم غيــر النظامــي، واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة. 
التكيــف علــى  أنشــطة  المناطــق الحضريــة، تركــزت  فــي  للســوريين  وبالنســبة 
العمــل التطوعــي، والتجمعــات العائليــة، واألنشــطة االنفراديــة )مثــل مشــاهدة 
التلفزيون(. وكان ُينظر إلى كبار السن على أنهم من الفئات المعرضة للخطر 
بشــكل خــاص فــي األردن، حيــث قيــل إنهــم يعطــون األولويــة الحتياجــات أفــراد 
األســرة اآلخريــن علــى احتياجاتهــم الخاصــة مــن الرعايــة الصحيــة. ويعنــي هــذا 
المزمنــة،  للحــاالت  الالزمــة  العالجــات  علــى  عــام  بشــكل  يحصلــون  ال  أنهــم 
مما يعرضهــم لخطــر ســوء حاالتهــم الصحيــة. ومــن المثيــر لالهتمــام أن كبــار 
مناســبين  ميســرين  باعتبارهــم  وُحــددوا  باحتــرام كبيــر،  يحظــون  الســن كانــوا 
المناقشــات  واعُتبــرت   .)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل 

الجماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع طبيعيــة لدعــم الرفاهيــة.
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وأشــار المســتجيبون إلــى أنهــم ســعوا بشــكل أساســي للحصــول علــى الرعايــة 
الصحيــة لــكل مــن االحتياجــات الجســدية والنفســية مــن مجتمــع المنظمــات 
علــى  والمخيمــات. وعــالوة  الحضريــة  المناطــق  مــن  فــي كل  الحكوميــة  غيــر 
مــن  المســاعدة  يطلبــوا  أن  المحتمــل  مــن  أنهــم  إلــى  الســوريون  أشــار  ذلــك، 
اآلبــاء  المجتمــع  فــي  المســاعدة  المجتمــع اآلخريــن. وتضمنــت مصــادر  أفــراد 
واألمهــات، وكبــار الســن، وأفــراد العائلــة. وأشــار المســتجيبون إلــى مشــاكل مــع 
مصــادر المســاعدة هــذه، بمــا فــي ذلــك التمييــز المحتمــل لخدمــات المنظمــات 
غيــر الحكوميــة أو عــدم قــدرة أفــراد المجتمــع علــى تقديــم المســاعدة الكافيــة. 
وقيل إن العوائق التي تعترض الوصول إلى الخدمات المهنية الصحية ترجع 
إلــى عــدم إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات، والنقــص العــام فــي الخدمــات فــي 
بعــض المناطــق الحضريــة. وعــالوة علــى ذلــك، ذكــر المســتجيبون أن الشــعور 
 لطلــب للمســاعدة. وفيمــا يتعلــق بالمشــاكل 

ً
 إضافيــا

ً
باليــأس والعجــز كان عائقــا

المتعلقــة بالصحــة النفســية بشــكل محــدد، أثيــر التمييــز كعائــق أساســي لطلــب 
المســاعدة، مــع تصــور عــدم وجــود حلــول دائمــة لمشــاكل الصحــة النفســية.

)PM+( تدخل المعالجة المطورة للمشكالت
مقابــالت  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  نوقــش 
التركيــز. وقوبلــت إمكانيــة تنفيــذ  الرئيســيين ومناقشــات مجموعــة  غيــن 

ِّ
المبل

التدخــل بشــكل رئيســي بتعليقــات إيجابيــة مــن المســتجيبين. والحــظ غالبيــة 
فــي توســيع نطــاق خدمــات الصحــة  التدخــل ســيكون مفيــدًا  المشــاركين أن 
مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  إلــى  للوصــول  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية 
الخدمــات  لتقديــم  األساســية  الفائــدة  هــي  هــذه  وســتكون  المجتمــع؛  أفــراد 
 أن تدخــل 

ً
غــون الرئيســيون أيضــا

ّ
إلــى مجموعــات بــداًل مــن أفــراد. ويــرى المبل

فــي  جيــد  بشــكل  دمجــه  يمكــن   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
المحلييــن والالجئيــن، وأنــه ســيكون  للســكان  الصحيــة األساســية  الخدمــات 
مــن الممكــن توســيع نطــاق التدخــل وتقديــم الخدمــات فــي األردن مــن خــالل 

األساســية. الصحــة  مراكــز 

لمشــكالت  المطــورة  معالجــة  تدخــل  مقابــل  الفــردي  التدخــل  مناقشــة  عنــد 
مجموعــات  ســبع  فــي  المشــاركون  أشــار   ،)GroupPM+( المجموعــة 
مــن ثمانــي مجموعــات )بنســبة 88٪( بشــكل  التركيــز  لمناقشــات مجموعــة 
جماعــي إلــى أنهــم يفضلــون الحضــور فــي مجموعــات. كمــا أشــار المشــاركون 
إلــى أنــه فــي حالــة الكشــف عــن معلومــات شــخصية للغايــة قــد ال تكــون ذات 
صلــة بالمجموعــة الكاملــة، ســيكون الشــكل الفــردي هــو المفضــل. وأشــارت 
التركيــز  مجموعــة  مناقشــات  حضــروا  الذيــن  المشــاركين  مــن  صغيــرة  نســبة 
)العــدد= 12، 23٪( إلــى أنهــم يفضلــون الشــكل الفــردي بســبب الحساســية 
المتصــورة للمســائل التــي يمكــن مناقشــتها فــي الجلســات. وأشــارت الــردود مــن 
غيــن الرئيســيين إلــى أن شــكل المجموعــة ســيكون أكثــر مالءمــة 

ِّ
مقابــالت المبل

بســبب تأثيــره غيــر المقصــود للدعــم االجتماعــي.

كانــت هنــاك بعــض المخــاوف المتعلقــة بالتدخــالت النفســية، بمــا فــي ذلــك 
المجموعــة.  أشــكال  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل 
الذيــن  األشــخاص  يدعــم  أن  التدخــل  لهــذا  يمكــن  كيــف  وبصورة رئيســية، 
يعانــون مــن مشــاكل عمليــة، مثــل البحــث عــن عمــل؟ ورأى بعــض المســتجيبين 
أن مثل هذا التدخل بمفرده دون تقديم المزيد من الدعم الملموس لتحقيق 
التــي  المعقــدة  المشــاكل  إلدارة   

ً
يكــون كافيــا لــن  عمــل  عــن  والبحــث  الدخــل 

كــرت إمكانيــة 
ُ
يواجههــا الالجئــون الســوريون فــي األردن. وعــالوة علــى ذلــك، ذ

تدخــل  تنفيــذ  حالــة  فــي  التحديــات  مــن  باعتبارهــا  متكــرر  بشــكل  الوصــول 
المناطــق  فــي   )Group PM+( المجموعــة  لمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 

التــي تعتــرض الوصــول. النقــل والحواجــز األخــرى  الحضريــة بســبب 

نتائج من تركيا

الديموغرافيا
 
ً
مشــاركا  24 هنــاك  وكان   . بالغــاً  

ً
مشــاركا  58 مــن  اإلجماليــة  العينــة  تكونــت 

 )10 إنــاث، 
ً
)13 أنثــى، و11 ذكــر( فــي مقابــالت القائمــة الحــرة، و20 مشــاركا

إنــاث،   10(  
ً
مشــاركا و14  التركيــز،  مجموعــة  مناقشــات  فــي  ذكــور(  و10 

الرئيســيين. غيــن 
ِّ
المبل مقابــالت  فــي  و4 ذكــور( 

مقابالت القائمة الحرة
تضمنت المشــاكل التي ذكرها الســوريون في تركيا: )1( المشــاكل االقتصادية، 
والعاطفيــة.  النفســية  المعانــاة  و)3(  واألســرية،  االجتماعيــة  المشــاكل  و)2( 
وتعلقــت المشــاكل االقتصاديــة فــي الغالــب بظــروف العمــل مثــل عــدم وجــود 
تصاريــــح عمل قانونية، والعمل لســاعات طويلة، والحصول على رواتب أقل 
فيــد بــأن البطالــة 

ُ
مــن الموظفيــن األتــراك، وســوء المعاملــة فــي مــكان العمــل. وأ

المذكــورة  الثانيــة  الفئــة  وتمثلــت  النفســية.  العافيــة  علــى  عميــق  تأثيــر  لهــا 
بالمشــاكل  يتعلــق  فيمــا  واألســرية.  االجتماعيــة  المشــاكل  فــي  متكــرر  بشــكل 
االجتماعيــة، أبلــغ المســتجيبون عــن حواجــز اللغــة بشــكل خــاص. وتبــرز اللغــة 
الرعايــة  خدمــات  إلــى  والوصــول  التوظيــف،  يعتــرض   

ً
هامــا حاجــزًا  بوصفهــا 

االجتماعيــة/ الصحيــة، واالندمــاج فــي المجتمــع التركــي. وتعلقــت المشــاكل 
المتعلقــة بالعائلــة بشــكل رئيســي باألطفــال والعالقــات الزوجيــة. وتضمنــت 
المشــاكل المتعلقــة باألطفــال مخــاوف مــن عــدم مواصلــة األطفــال تعليمهــم 
 بســبب المشــاكل االقتصاديــة، والتنمــر، والتمييــز ضــد الطــالب 

ً
وذلــك أساســا

الســوريين في المدارس. وتســبب العنف المنزلي والتغيير في أدوار الجنســين 
القلــق،  مثــل  ونفســية  عاطفيــة  مشــاكل  عــن  بلــغ 

ُ
وأ الزوجيــة.  المشــاكل  فــي 

واالعتــداء، والشــعور بالوحــدة. وتعلقــت هــذه المشــاكل باالفتقــار إلــى معنــى 
الحيــاة، والتجــارب الصادمــة قبــل الهجــرة.

بلــغ عنهــا بشــكل متكــرر للتغلــب علــى هــذه المشــاكل 
ُ
تمثلــت األنشــطة التــي أ

فــي قضــاء الوقــت مــع العائلــة، والقيــام باألنشــطة الخارجيــة، والمشــاركة فــي 
األنشــطة الدينيــة، والتعليــم المســتمر، وتعلــم اللغــة التركيــة، وتقديــم الدعــم 
مناقشــات  فــي  مماثلــة  موضوعــات  وظهــرت  وطلبــه.  والمــادي  العاطفــي 
مجموعــة التركيــز. وللســيدات فقــط، تضمنــت طــرق التكيــف الجديــدة إعــادة 
التقييــم، والقيــام باألعمــال المنزليــة كوســيلة إلهــاء، ولقبــول لســلوك أزواجهــن.

غين الرئيسيين
ِّ
مناقشات مجموعة التركيز ومقابالت المبل

المهنييــن  مــن  وغيرهــم  المحدديــن  الرئيســيين  غيــن 
ِّ
المبل مــع  التواصــل  تــم 

غيــن 
ِّ
المبل لمقابــالت   مختلفــة  منظمــات  مــن  المجــال  هــذ  فــي  العامليــن 

واألســرية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المشــاكل  أســباب  وُحــددت  الرئيســيين. 
ارتفــاع  )مثــل  الهجــرة  بعــد  المعيشــة  بظــروف  أنهــا مرتبطــة  علــى  والعاطفيــة 
تكلفــة المعيشــة، والمــوارد المحــدودة، والمشــاكل فــي نظــام التعليــم، واالفتقــار 
إلــى سياســات اإلدمــاج، والتغييــر فــي أدوار الجنســين(، وعــدم الرغبــة فــي تعلــم 
عــن  االنفصــال  مثــل  بالحــرب  المتعلقــة  التركيــة، والعــادات والمشــاكل  اللغــة 
ل عــدم التحــدث باللغــة مشــكلة كبيــرة أدت إلــى ضعــف 

ّ
أفــراد األســرة. وشــك

التفاعــل مــع الشــعب التركــي، باإلضافــة إلــى مشــاكل التواصــل االجتماعــي وفــي 
المؤسســات الرســمية، مثــل فــي المستشــفيات عنــد طلــب العــالج. ورغــم أن 
وزارة الصحــة عملــت علــى زيــادة عــدد المترجميــن مــن العربيــة إلــى التركيــة فــي 
المستشــفيات، لــم يكــن هنــاك مترجــم فــي كل مستشــفى، وذكــر المســتجيبون 
أن هــذا ُيصّعــب حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت 
هنــاك مشــاكل تتعلــق بالتحيــز ضــد الالجئيــن الســوريين. ويشــعر العديــد مــن 
بالتمييــز ضدهــم، وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بمســائل  الســوريين  الالجئيــن 
التوظيــف وعــدم حمايــة حقوقهــم. وبشــكل عــام، يبــدو أن هــذه المشــاكل التــي 
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بلــغ عنهــا لهــا العديــد مــن التأثيــرات علــى الســوريين مثــل المعانــاة النفســية، 
ُ
أ

وصعوبــات التواصــل واإلدمــاج، والنزاعــات األســرية.

التــي يتغلــب بهــا الالجئــون الســوريون علــى هــذه المشــاكل  بــأن الطــرق  فيــد 
ُ
أ

المنظمــات  مــن  والعملــي  المالــي  الدعــم  علــى  الحصــول  طلــب  فــي  تمثلــت 
وحضــور  عــن حقوقهــم،  معلومــات  وطلــب  االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل 
دورات اللغــة. واقُتــرح التوجــه المســتقبلي الــذي يمكــن اتباعــه لمعالجــة هــذه 
المشــاكل لتمكيــن الالجئيــن الســوريين مــن اســتخدام مؤهالتهــم فــي الوظائــف 
الثقافيــة والموجهــة لإلدمــاج،  األنشــطة  فــي  فيهــا، والمشــاركة  يعملــون  التــي 
السياســات  ووضــع  بحقوقهــم،  الالجئيــن  إلبــالغ  توعيــة  ـع  ـ ـ مشــاريـ وإنشــاء 
الحكوميــة المختلفــة، والتعــرف علــى كيفيــة إدارة المــوارد الماليــة المحــدودة. 
واســتجابة لمشــكلة اللغــة التــي تظهــر كعائــق يعتــرض الحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، اقتــرح المشــاركون أن توظــف مراكــز الرعايــة الصحيــة التــي 
وعــالوة  الســوريين.  واألطبــاء  المترجميــن  مــن  أكبــر  عــددًا  الحكومــة  تديرهــا 
علــى ذلــك، أشــار المشــاركون إلــى ضــرورة أن يكــون هنــاك تنســيق أفضــل بيــن 
المنظمــات مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.

)PM+( تدخل المعالجة المطورة للمشكالت
 )GroupPM+( ظــر إلــى تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة

ُ
ن

نظــرة إيجابيــة بصــورة عامــة مــن ِقبــل المســتجيبين. ولكــن، ذكــر المســتجيبون 
 . أن اإلشــراف وتحديــد حــد أقصــى )لشــدة المحنــة( للتعييــن ســيكون ضروريــاً
وُحــددت المزايــا المحتملــة لتدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة 
)+GroupPM( باعتبارهــا تشــكيل للدعــم االجتماعــي بيــن المشــاركين وتوفيــر 
التحديــات  أن  المســتجيبون  وذكــر  العاطفــي.  التنظيــم  لتعزيــز  المهــارات 
للجلســات،  المناســبة  األوقــات  وتحديــد  االســتمرارية،  دعــم  فــي  ســتتمثل 
 إلــى ســاعات العمــل الطويلــة للرجــال وإيجــاد مــكان مناســب 

ً
ويرجــع ذلــك جزئيــا

لألطفــال ألطفــال المشــاركين عندمــا يكــون الوالــدان فــي الجلســة، والوصــم 
تجــاه برامــج الدعــم النفســي. واقُتــرح أن يكــون المدربــون المحتملــون لتدخــل 
المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة )+GroupPM( مــن ذوي الخبــرة 
بالمهــارات  ويتمتعــون  االجتماعــي،  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  فــي 
الالزمــة ليكونــوا ميســرين مثــل مهــارات القيــادة، ومهــارات التواصــل المناســبة، 
وأال يعانــوا مــن مشــاكل نفســية حــادة، وأن يكونــوا علــى علــم بالثقافــة الســورية 
والمواقــف المتعلقــة بالحــرب، وأن يكونــوا مــن العــرب. وعــالوة علــى ذلــك، 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  والمؤسســات  المجتمعيــة،  اقُترحت المراكــز 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  فيهــا  ُينفــذ  أن  يمكــن  محتملــة  أماكــن  لتكــون 
لمشــكالت المجموعــة )+GroupPM(، وانصــب التركيــز علــى ضمــان إمكانيــة 

الوصــول إلــى هــذه األماكــن.

حلقة عمل التكييف والمقابالت المعرفية
صحييــن  مهنييــن  مــع  تركيــا  فــي  معرفيــة  مقابــالت  خمــس  جريــت 

ُ
أ إجمــااًل، 

التركيــز  لمجموعــة  مناقشــتان  وُعقــدت  الســوريين،  الالجئيــن  مــع  يعملــون 
 
ً
ــدم 82 مقترحــا

ُ
مــع الالجئيــن الســوريين )6 إنــاث، و5 ذكــور(. بشــكل عــام، ق

تتعلــق  تغييــرات  أربعــة  واقُترحــت  برنــال؛  عمــل  إلطــار   
ً
وفقــا للتغييــرات 

باللغــة، و 114 تغييــرًا لألشــخاص، وثمانيــة تغييــرات لالســتعارات، وتغييــران 
للمحتوى، وتسعة تغييرات للمفاهيم، و 10 تغييرات لألهداف، و 11 تغييرًا 

ــدرج ثمانيــة تعديــالت مقترحــة بســبب 
ُ
لألســاليب، و 24 تغييــرًا للســياق؛ ولــم ت

المشــورة المحليــة مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة بــأن هــذه التعديــالت المحليــة 
دمــت هــذه المقترحــات 

ُ
ســتؤدي إلــى تغييــر بروتوكــول التدخــل األساســي. وق

بعمليــات  يتعلــق  فيمــا  اآلراء  توافــق  وتحقــق  التكييــف،  عمــل  حلقــة  فــي 
تــم  التــي  التغييــرات  علــى  أمثلــة   )1( الجــدول  ويعــرض  الضروريــة.  التكييــف 
المقترحــة، مثــل تغييــر  المحــددة  التغييــرات  إجراؤهــا. وكان هنــاك عــدد مــن 
كلمــة محــددة )مثــل العميــل( إلــى كلمــة أكثــر مالءمــة مــن الناحيــة الثقافيــة )مثــل 
المشــارك(، باإلضافــة إلــى إجــراء تغييــرات عامــة فــي نهــج البرنامــج بمــا فــي ذلــك 
مفاهيــم محــددة فــي جلســات التدريــب واإلشــراف لدعــم الميســرين. وعــالوة 
علــى ذلــك، كان هنــاك مقترحــان جوهريــان إلجــراء تغييــرات علــى البرنامــج، 
بيــن  العالقــات  وإقامــة  الثقــة  إلرســاء  أواًل،  التكيــف.  عمليــة  خــالل  درجــا 

ُ
وأ

 ،)GroupPM+( ميســري تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة
التــي  األســئلة  وطــرح  العائــالت  بلقــاء  للســماح  تمهيديــة  اقُترح عقــد جلســة 
، اقُتــرح إعــداد دراســة حالــة منفصلــة للذكــور، 

ً
لديهــم حــول التدخــل. وثانيــا

 مع اإلناث في المجتمع السوري.
ً
حيث إن دراسة الحالة الحالية أكثر اتساقا

المناقشة
مــن المثيــر لالهتمــام أنــه تــم تحديــد ثــالث مســائل رئيســية فــي األردن وتركيــا. 
مشــاكل  ثــالث  مــن  مشــكلة  باعتبارهــا  والعاطفيــة  النفســية  المعانــاة  كــرت 

ُ
وذ

أساســية تواجــه الســوريون. وتركــزت محنــة الالجئيــن فــي األردن علــى حــاالت 
عــدم اليقيــن تجــاه المســتقبل والصعوبــات فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية. 
عامــاًل  الهجــرة كانــت  قبــل  المؤلمــة  التجــارب  أن  الســوريون  ذكــر  تركيــا،  فــي 
فــي منطقــة  الفــرق باالختالفــات  فــي محنتهــم. ويمكــن تفســير هــذا   

ً
أساســيا

منشــأ المســتجيبين. ويأتــي الســوريون الذيــن فــروا إلــى تركيــا فــي الغالــب مــن 
محافظــات غــرب وشــمال ســوريا، بينمــا يأتــي الســوريون الذيــن فــّروا لــألردن 
مــن المحافظــات الجنوبيــة فــي ســوريا. وبينمــا كانــت ســوريا تتعــرض لفظائــع 
طويــل  صــراع  وأعقبهــا  ســوريا  غــرب  فــي  أهليــة  حــروب  حدثــت  وحشــية، 
يقــرب  مــا  فــي حلــب وحدهــا، كان هنــاك  أنــه  األمــد. وتقــدر ريتــش )2019( 
 ،2016 عــام  حتــى  الصــراع  بدايــة  منــذ  ومدمــرًا  متضــررًا  مبنــى  مــن 35722 

عــام 2017. فــي  فــي درعــا   بعــدد 1503 
ً
مقارنة

ويبــدو أن العيــش فــي المخيمــات يتصــادف مــع زيــادة معــدالت اإلبــالغ عــن 
عــن  الحضريــة  المناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  إبــالغ  مــع  االجتماعــي،  الدعــم 
المزيــد مــن الصعوبــات فــي تكويــن العالقــات االجتماعيــة. وقــد يكــون الدعــم 
صممــت  وقــد  الســكان.  قــرب  بســبب  المخيمــات  فــي  المتصــور  االجتماعــي 
الزعتــري  مخيمــي  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
واألزرق بهــدف تهيئــة اإلحســاس باالنتمــاء للمجتمــع. وفــي الزعتــري، كان هــذا 
علــى قوافلهــم.  باختيــار جيرانهــم وإجــراء تجديــدات  للســكان  الســماح  يعنــي 
وفــي األزرق، يتبيــن ذلــك مــن خــالل نهــج "القريــة" الــذي ُيقّســم المخيــم إلــى 
الســامية  )المفوضيــة  المجتمعيــة  بالملكيــة  الشــعور  زيــادة  بهــدف  مربعــات 
التخطيــط  أن  ويبــدو  2020أ(.   ،2017 الالجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 
األفــراد.  بيــن  المتصــور  االنتمــاء  بزيــادة   

ً
نفعــا يحقــق  للمخيمــات  الدقيــق 

مســتوى  بنفــس  الحضريــة  المناطــق  فــي  يقيمــون  الذيــن  هــؤالء  وال يتمتــع 
الســوريين. نظرائهــم  مــن  القــرب 
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الجدول 1: مثال على التغييرات التي تمت وفًقا إلطار برنال

مرتبط بـاألساس المنطقيالتنفيذالنطاق
غير مصطلح التدخل "النفسي إلى "التدريب أو مهارات الحياة". اللغة

وللسوريين، كان القرار هو تغييره إلى "إدارة".
مخاوف بشأن استخدام مصطلح العقلي أو النفسي ألن استخدامه 

 ،
ً
سيؤدي إلى إثناء األفراد عن المشاركة في التدخل. كان المصطلح وصما

وُيعتبر من المحرمات، أو نقص، أو قصور شخصي.

التكيف، والتدريب، 
والتنفيذ

أضف مقترحات للتعزيز اللفظي والمادي المناسب في الجلسة:األشخاص
للنساء: االستماع، واللمس )وضع اليد على كتف الشخص(، والتواصل 

البصري، ومسح الدموع.
قبل االبتسامة، والتفاهم، واللطف.

ُ
للرجال: ال يوجد أي لمس. ت

توجيهات المهارات غير اللفظية لمساعدي تدخل المعالجة المطورة 
للمشكالت )+PM( عامة للغاية ويلزم تكييفها بصورة خاصة مع 

الثقافة السورية.

التكييف، والتدريب

اكتب األنشطة التي قد يستمتع بها المشاركون واحذف األنشطة غير االستعارة
ذات الصلة:

مثال: حذف "جمع الخشب والماء" .

توصل المستجيبون في المقابلة المعرفية التركية إلى توافق في اآلراء 
بأن األنشطة المدرجة ليست ذات صلة بالمجتمع. وتمثلت التغييرات 

المقترحة في إعداد الوجبات وغسل األطباق.

التكييف

احذف مثال اليوجا كأسلوب لالسترخاء، واستبدله بالمقترحات التالية: المحتوى
االستماع إلى الموسيقى، أو االستماع إلى القرآن والصالة.

اليوجا غير مناسبة. لم تعرف بعض النساء في المقابالت المعرفية ما هي 
اليوغا وقلن أنها غير شائعة في الثقافة السورية.

التكييف

وّسع نطاق أمثلة المحن - تم االتفاق على األمثلة المقترحة، ولكن المفهوم
سيكون من المفيد توسيع النطاق بأمثلة عن الصعوبات في العالقات.

 بسبب المعاناة 
ً
يرى الرجال أن النساء ربما تغيرن ويبدو األطفال أكبر سنا

التي واجهوها.
التنفيذ

غّير الحلول الممكنة لألهداف من تناول الطعام إلى شيء يتعلق بتناول األهداف
الطعام لألطفال أو مثال آخر ال يتعلق بتناول الطعام.

يتوقف بعض الرجال عن تناول الطعام عند الشعور بالتوتر. وتكون 
طريقة تفكيرهم "كيف يتناولون الطعام وال تتمكن عائلتهم من تناول 

الطعام بصورة منتظمة؟"

التكييف

 المتعلقة باستخدام PSYCHLOPS  في جلسات المجموعة؛ أعد ورق الطرق
العمل للميسرين لتلخيص مشاكل المشاركين  للحصول على لمحة عامة 

سهلة عن المشاكل المبلغ عنها.

إذا تناول الميسر ردود الجميع، ستكون هناك العديد من األوراق التي 
يجب إدارتها خالل المجموعة. من المهم تجنب أن تبدو وكأنك مهتم 

باألعمال الورقية أكثر من المشاركين.

التكيف، والتدريب، 
والتنفيذ

المهارات لإلحالة المتعلقة بالشدة والمعرفة بالتدريب على عمليات السياق
التكيف لكل بلد لضمان الجدوى.

يجب أن يتمتع الميسرون بالخبرة في اإلحالة إلى المتخصصين 
للمساعدة في إدارة المشاكل التي ال تندرج في نطاق تدخل المعالجة 

.)+ PM( المطورة للمشكالت

التدريب، والتنفيذ

تدخل المعالجة المطورة للمشكالت PM+( PSYCHLOPS(، ملف النتائج النفسية

وبالتالــي، قــد يتعرضــون بصــورة أكبــر لخطــر مواجهــة التمييــز مــن المجتمــع 
بلــغ بصــورة متكــررة 

ُ
المضيــف الذيــن يتعاملــون معــه بصــورة دوريــة. وفــي تركيــا، أ

عــن المعانــاة مــن التمييــز.

ومــن المرجــح أن يتمتــع الســوريون الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات بوصــول 
أســهل إلــى الخدمــات، حيــث توجــد المنظمــات غيــر الحكوميــة بصــورة مباشــرة 
في المخيم، وتضطلع إدارة المخيم بالمسؤولية عن ضمان تقديم الخدمات 
 فــي مناطــق جغرافيــة 

ً
الضروريــة. وعــالوة علــى ذلــك، تكــون المخيمــات غالبــا

المنافســة  إلــى  الحاجــة  الخدمــات دون  إلــى  بســهولة  الوصــول  تتيــح  مغلقــة 
مــع الســكان المضيفيــن. ويبــدو أن هــذا ينعكــس فــي النتائــج حيــث أفــاد الذيــن 
يعيشــون فــي المخيمــات بأنهــم يســتخدمون أنشــطة منظمــة كمصــدر للتكيــف 
مثــل االلتحــاق بالتعليــم غيــر الرســمي، واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة، بينمــا 
أفــاد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة باســتخدام المزيــد مــن األنشــطة 
األســري. وعــالوة علــى  الدعــم  للتكيــف و االعتمــاد علــى  االنفراديــة كمصــدر 
العربيــة  يتحدثــون  المخيمــات  فــي  العامليــن  الموظفيــن  جميــع  فــإن  ذلــك، 
ألن المخيمــات كانــت تقــع فــي األردن. وواجــه الســوريون المقيمــون فــي تركيــا 
عقبــات إضافيــة للحصــول علــى الرعاىــة، وأفــادوا بتعرضهــم للتمييــز بســبب 
التنظيميــة  اللوائــح  وبســبب  التركيــة.  باللغــة  التحــدث  علــى  قدرتهــم  عــدم 
الحكوميــة المتعلقــة بمقدمــي الرعايــة الصحيــة، فــإن العديــد مــن األشــخاص 
الذيــن يقدمــون الخدمــات للســوريين هــم أتــراك ويعملــون مــن خــالل االســتعانة 

 للرعايــة، ودفــع المســتجيبين 
ً
فيــد بــأن هــذا يشــكل حاجــزًا إضافيــا

ُ
بمترجميــن. وأ

إلــى طلــب ميســرين يتحدثــون باللغــة العربيــة ألغــراض التدخــل المقتــرح. 
رغــم الســهولة المحتملــة للوصــول إلــى الخدمــات فــي المخيمــات، لوحــظ أن 
الظــروف المعيشــية القاســية هــي مصــدر كبيــر للمحنــة. وبالمثــل، بالنســبة لمــن 
يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة، كانــت المشــاكل األساســية المحــددة فــي كل 
مــن تركيــا واألردن هــي المشــاكل االقتصاديــة والمتعلقــة بالعمــل. وفــي األردن 
أنهــا  بشــكل خــاص، ُصنــف تعــرض النســاء واألطفــال إلســاءة المعاملــة علــى 
مصــدر قلــق رئيســي بيــن المســتجيبين، بينمــا أشــار المســتجيبون المقيمــون 
فــي تركيــا إلــى العنــف المنزلــي ضــد المــرأة كنتيجــة الضطرابــات اجتماعيــة أكبــر 
وتغييــرات فــي المعاييــر المتعلقــة بالجنســين. وتشــكل هــذه النتائــج تحديــات 
يركــز  الــذي  الكثافــة  منخفــض  النفســي  للتدخــل  المحتمــل  للتنفيــذ  كبيــرة 
علــى اســتراتيجيات حــل المشــاكل. وفــي الغالــب، ال يكــون العثــور علــى عمــل 
ــح وخــاِل مــن االســتغالل ومنــع العنــف المنزلــي مــن المشــاكل التــي يمكــن  ـ مربـ
حلهــا بســهولة. وأقــر القائمــون بتطويــر تدخــل المعالجــة المطــورة لمشــكالت 
المتأثــرون  الســكان  يواجههــا  التــي  بالمحــن   )GroupPM+( المجموعــة 
بالنــزاع، ويســتخدمون مصطلــح اإلدارة للداللــة علــى تعليــم مهــارات التعامــل 
بــداًل مــن حــل الضغــوط بأنفســهم. وهــذا  مــع اإلجهــاد الناتــج عــن الضغــوط 
مهــم فــي الســياقات التــي تشــكل فيهــا البطالــة أو نقــص المســاكن حقيقــة ال 
النفســية   إدراك أن تحســين الصحــة 

ً
أيضــا المهــم  مــن  يمكــن حلهــا بســهولة. 
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واجتماعيــة  نفســية  خدمــات  تقديــم  خــالل  مــن  تحقيقــه  يمكــن  لالجئيــن 
إضافيــة، باإلضافــة إلــى إجــراء تحســينات علــى اإلســكان والتوظيــف والتواصــل 
مــع العائلــة واألصدقــاء والسياســات الحكوميــة التــي تعــزز ثقافتهــم وقبولهــم 

فــي المجتمعــات المضيفــة .

القيود
جريــت المقابــالت 

ُ
كانــت هنــاك عــدد مــن القيــود فــي الدراســة الحاليــة. أواًل، أ

نتائــج  تعكــس  قــد  ولذلــك،  األردن.  فــي  وليــس  فقــط،  تركيــا  فــي  المعرفيــة 
فــي  يقيمــون  الذيــن  آراء  الالحقــة  التكييــف  وعمليــات  المعرفيــة  المقابــالت 
المناطــق الحضريــة أكثــر مــن الذيــن يقيمــون فــي المخيمــات. وتــم الجمــع بيــن 
جريــت فــي األردن مــع المعلومــات 

ُ
نتائــج التقييمــات النوعيــة الســريعة التــي أ

المجمعــة فــي تركيــا خــالل المقابــالت المعرفيــة، ومــع أوجــه الشــبه المبلــغ عنهــا 
في المشاكل األساسية التي تواجه المجموعتين، وقد يساعد ذلك في تقليل 
التحيــز. وعــالوة علــى ذلــك، كانــت معظــم عمليــات التكييــف علــى التدخــل 
عدت اإلصدارات 

ُ
، أ

ً
لتتوافق مع الثقافة السورية منطبقة في السياقين. وثانيا

المعدلــة للتدخــل اليــدوي لالســتخدام فــي التجــارب القادمــة، ولم يكــن مــن 
)أختر وآخــرون،  المباشــرة  الترجمــة  مــع  بالمقارنــة  الفعاليــة  تحديــد  الممكــن 
 ،

ً
وثالثــا  .)2020 وآخــرون،  يوجــان  2017؛  وآخــرون،  ســجبرانديج  2020؛ 

الســريعة  النوعيــة  للتقييمــات  المقابــالت  بإجــراء  القائمــون  كان  األردن،  فــي 
تبــادل  فــي  المشــاركين  لــدى  االرتيــاح  علــى مســتوى  أثــر  ممــا  األردنييــن،  مــن 
النوعيــة  التقييمــات  جريــت 

ُ
أ  ،

ً
ورابعــا الحالــي.  الوضــع  بشــأن  النظــر  وجهــات 

الســريعة والتكييــف الثقافــي قبــل جائحــة كوفيــد19-. وأثــرت الجائحــة تأثيــرًا 
كبيــرًا فــي الســياقات اإلنســانية فيمــا يتعلــق بضغــوط الحيــاة اليوميــة وتقديــم 
النظــر المحليــة  إلــى الوضــع الحالــي، ستســمح وجهــات  الخدمــات. وبالنظــر 
تجــاه االحتياجــات والحواجــز التــي تمــت مواجهتهــا أثنــاء الجائحــة بمزيــد مــن 
التكيــف. وأخيــرًا، نــدرك أنــه هنــاك أطــر ثقافيــة بديلــة يمكــن تطبيقهــا لفهــم 
 ،2017 وآدمــز،  )برنــال  للتدخــل  التكييــف  وعمليــات  المحليــة  االحتياجــات 
وجونزاليــس، 2017(. وقمنــا بتكييــف إطــار عمــل برنــال ألنــه بعــد المناقشــة مــع 
مقدمــي الرعايــة الصحيــة المحلييــن، تــم االتفــاق علــى أن هــذا كان إطــار عمــل 
مناســب لعمليــة التكيــف الثقافــي. وفيمــا يتعلــق بذلــك، نالحــظ أنــه كان هنــاك 
انتقــادات موجهــة لطريقــة اإلبــالغ عــن البحــث النوعــي، وقــد تــم دعــم ذلــك 
مــن خــالل المراجعــات المنهجيــة للدراســات النوعيــة التــي أبــرزت عــدم وجــود 
النوعيــة )شــحاديه وآخــرون،  الدراســة  إبــالغ مفصــل وشــفاف عــن عمليــات 
أنــه كان مــن الممكــن الحصــول علــى تفاصيــل إضافيــة مــن  2016(. ونــدرك 
خــالل إجــراء تحقيــق أعمــق فــي التعبيــرات الثقافيــة للمحنــة لــدى الالجئيــن 
الســوريين، وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالمخــاوف مثــل االنتحــار، والحــزن، 

.)2019 )هايم وكوهــرت،  لألطفــال  النفســية  والصحــة 

خاتمة
شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة فــي االســتثمار فــي إعــداد وتقييــم التدخــالت 
مــن  وبينمــا  اإلنســانية،  الســياقات  فــي  المنخفضــة  الكثافــة  ذات  النفســية 
 فــي الســياق، 

ً
 أن التكييــف الثقافــي يشــكل عنصــرًا أساســيا

ً
المســلم بــه عمومــا

فقــد ركــزت أبحــاث قليلــة علــى تحديــد عمليــة منهجيــة للتكييــف وعــالوة علــى 
جــرى معظــم عمليــات التكييــف علــى مســتوى الدولــة، ممــا يعنــي أنــه  ذلــك، تُ
أن  إمكانيــة  ضمــان  يمكــن  وال  إضافيــة،  مــوارد  تخصيــص  إلــى  حاجــة  هنــاك 

تتكــرر النتائــج فــي الحــاالت المختلفــة. نقــدم إطــار عمــل للتكييــف يركــز علــى 
الســوريين المشــردين علــى نطــاق واســع عبــر ســياقين. وأدت عمليــة التكييــف 
واإلشــراف،  التدخــل،  علــى  والجوهريــة  الطفيفــة  التعديــالت  تحديــد  إلــى 
المعالجــة  تدخــل  ومالءمــة  مقبوليــة  لضمــان  الــالزم  التدريــب  وبروتوكــوالت 
المطــورة لمشــكالت المجموعــة )+GroupPM( للســوريين فــي األردن وتركيــا.

الرعاية والدعم المالي
هــذا العمــل مدعــوم مــن المجلــس الوطنــي للصحــة الوطنيــة واألبحــاث الطبيــة- 
منحــة االتحــاد األوروبــي ]1142605[ ومنحــة أفــق لالتحــاد األوروبــي 2020 
]733337[. لــم يضطلــع ممولــو الدراســة بــأي دور فــي إعــداد الدراســة، وجمــع 
البيانــات، وتحليلهــا، وإدارتهــا، وتفســيرها، وكتابــة التقريــر، أو القــرار الخــاص 

بتقديــم التقريــر أو نشــره.
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