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موجز

جائحــة كوفيــد-19.  عــن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أعلنــت   ،2020 مــارس   11 فــي 
الصحيــة  التأثيــرات  فــي  المفاجــئ  لالرتفــاع  واســتجابة  المفاجــئ  لالرتفــاع   

ً
واســتجابة

تدريــب  فــي  شــرعنا  بجائحــة كوفيــد-19،  المرتبطــة  االجتماعيــة  والنفســية  النفســية 
رقمــي )التعلــم اإللكترونــي( وتكييــف التقديــم عــن ُبعــد لتدريــب المســاعدين علــى تدخــل 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  علــى  )التدريــب   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
ــع دول أوروبيــة وســت دول أفريقيــة.  ـ للمشــكالت عــن ُبعــد( فــي مدينــة نيويــورك وأربـ
تقــدم هــذه الورقــة لمحــة عامــة عــن نوعيــن مــن التدريــب علــى تدخــل المعالجــة المطــورة 
والــدروس  الرئيســية  والتكييفــات  التعديــالت  ذلــك  فــي  بمــا  ُبعــد،  عــن  للمشــكالت 
ــج  ـ ـ ـ المســتفادة عبــر الســياقات. وقــد اســتغرقت التدريبــات حوالــي 75 ســاعة، مــع مزيـ
مــن العمــل الجماعــي والفــردي، فــي ســياقات متنوعــة. بشــكل عــام، فــإن التدريــب عــن 
مناســبين.  يبــدوان  بعــد  عــن  بهــا  والتدخــل  للمشــكالت  المطــّورة  المعالجــة  علــى  بعــد 
وكان هنــاك عــدد مــن الــدروس الهامــة المســتفادة التــي ســاهمت فــي فعاليــة التدريبــات، 
المدربيــن  بيــن  والمرونــة  واإلعــداد  الرقميــة،  األميــة  ومحــو  التكنولوجــي،  الدعــم  مثــل 
والمتدربيــن. هنــاك أيًضــا حاجإلــى تكييــف ثقافــي وســياقي مــن أجــل تقديــم التدريــب عــن 
ُبعــد وتنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. ومــع ذلــك، تشــير نتائــج 
 )PM+( هــذه التدريبــات إلــى أنــه يمكــن تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
للتدريــب عــن ُبعــد )عبــر اإلنترنــت(، وإذا تــم دعمــه بدراســات إضافيــة، فيمكنــه بنــاء قــدرة 
القــوى العاملــة فــي الســياقات التــي يكــون فيهــا الوصــول الشــخصي محــدوًدا لخدمــات 

والموظفيــن. االجتماعيــي  والدعالنفســي  النفســية  الصحــة 
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مقدمة
فــي 11 مــارس 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة عــن انتشــار جائحــة 
 .)2020 العالميــة،  الصحــة  )منظمــة  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  كوفيــد-19 
وقد دفــع هــذا اإلعــالن الحكومــات إلــى تنفيــذ اســتراتيجيات للحــد مــن انتشــار 
الحجــر الصحــي،  التجمعــات، وإقامــة  مــن حجــم  الحــد  العــدوى عــن طريــق 
عمليــات  تقليــل  أو  الجماعــي  اإلغــالق  وكذلــك  الجســدي،  التباعــد  وتعزيــز 
المؤسسات المدنية الكبرى، والنقل واألعمال التجارية الخاصة. وبعد تسعة 
أشــهر مــن التقاريــر األوليــة لمــرض يشــبه االلتهــاب الرئــوي، تشــير التقديرات 
إلــى أنــه تــم تشــخيص أكثــر مــن 33 مليــون شــخص بفيــروس كوفيــد-19 وأكثــر 
مــن 900,000 حالــة وفــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم )منظمة الصحــة العالميــة، 
2020(. وال يــزال فيــروس كوفيــد-19 يمثــل تهديــًدا رئيســًيا للصحــة العامــة مــع 
اســتمرار الجهــود المبذولــة لتوصيــف الفيــروس وعالجــه والحــد مــن انتشــاره 

)أنانــد وآخــرون، 2020(.

وفــي مايــو 2020، أصــدرت األمــم المتحــدة موجــًزا للسياســة يدعــو إلــى اتبــاع 
نهــج مجتمعــي شــامل يشــدد علــى إدراج الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
النطــاق  واســع  توافــر  الوطنيــة وضمــان  االســتجابة  فــي خطــط  واالجتماعــي 
للصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ بمــا فــي 
ذلــك توســيع نطــاق الوصــول إلــى الدعــم عــن ُبعــد )األمــم المتحــدة، 2020(. 
كان الموجز استجابة للمخاوف الناشئة المتعلقة باآلثار السلبية على الصحة 
الصحيــة  العواقــب  عــن  الناشــئة  النفســية واالجتماعيــة  النفســية والتأثيــرات 
والمجتمعيــة لجائحــة كوفيــد-19. وتــؤدي هــذه اآلثــار إلــى تفاقــم الضغوطــات 
القائمــة وعــدم المســاواة بينمــا تخلــق تحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 
ظهــر األبحــاث القائمــة علــى الســكان معــدالت عاليــة مــن  وسياســية جديــدة. تُ
القلــق واالكتئــاب والضيــق العــام فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم )أحمــد وآخــرون، 
2020؛ بروكــس وآخــرون، 2020؛ بيــرس وآخــرون، 2020؛ روســي وآخــرون، 
شــيونغ  2020؛  وجونينــر،  توينــج  2020؛  وآخــرون،  توراليــس  2020؛ 
خدمــات  توفيــر  فــي  الحظــر  أو  االضطرابــات  جانــب  إلــى   )2020 وآخــرون، 
الصحة النفســية والدعم النفســي واالجتماعي بســبب قيود الســفر وإجراءات 

التباعــد الموضوعــة لحمايــة القــوى العاملــة الصحيــة واالجتماعيــة.

إن انتشــار الهواتــف الذكيــة فــي كل مــكان يجعــل مــن الممكــن تطبيــق دعــوة 
النفســي  النفســية والدعــم  المتحــدة لتوســيع نطــاق خدمــات الصحــة  األمــم 
واالجتماعــي عــن ُبعــد. قــد تكــون أشــكال التقديــم عــن ُبعــد لخدمــات الصحــة 
النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي بمثابــة آليــة مهمــة لتســهيل الوصــول 
إلــى الرعايــة )كامبــل وآخــرون، 2020؛ كارلبرينــج وآخــرون، 2018؛ فورتنــي 
أشــارت  طويلــة،  بفتــرة  جائحــة كوفيــد-19  ظهــور  قبــل   .)2015 وآخــرون، 
الدراســات إلــى أن العــالج النفســي الــذي يتــم تقديمــه عــن ُبعــد يمكــن أن يكــون 
يلوليــس  2013؛  2016؛ شــور،  فــي ســياقات معينــة )هوبلــي وآرون،   

ً
فعــال

 إذا تــم تكييــف التدخــالت ووضــع البروتوكــوالت 
ً
وآخــرون، 2008(، خاصــة

لتقييــم المالءمــة والمخاطــر )الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي والجمعيــة 
األمريكيــة للصحــة عــن ُبعــد، 2018(. وقــد أظهــرت مراجعــات العــالج المســتند 
2019أ(  وآخــرون،  ـهيــل  )بيريـ القلــق  عــالج  فــي  واعــدة  نتائــج  الفيديــو  إلــى 
واالكتئاب )بيريــهيل وآخرون، 2019ب؛ لونجو وآخرون، 2020( واضطراب 
تعاطــي  واضطــراب   ،)2020 وآخــرون،  )مورالنــد  الصدمــة  بعــد  مــا  ضغــط 
المخــدرات )ليــن وآخــرون، 2019( واالضطرابــات العقليــة )شــارب وآخــرون، 
2011(. وعلى الرغم من أن برنامج مؤتمرات الفيديو قد يكون هو األسلوب 
المفضــل لتقديــم الخدمــات فــي الســياقات ذات القــدرة التكنولوجيــة، إال أن 
البيانــات تشــير أيًضــا إلــى أنــه يمكــن تقديــم العــالج بشــكل فعــال عبــر الهاتــف 
والبريــد اإللكترونــي )هيلتــي وآخــرون، 2013؛ النغاريــزاده وآخــرون، 2017؛ 

موهــر وآخــرون، 2012(. 

الصحــة  خدمــات  تقديــم  أشــكال  واختبــار  تطويــر  تــم  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي عــن ُبعــد فــي الســياقات التــي توجــد 
فــي  وفجــوات كبيــرة  اإلنســاني  الوصــول  فــي  ونقــص  محــدودة،  مــوارد  فيهــا 

التــي تعتمــد علــى زيــادة  النمــاذج  المقابــل، تكتســب  تقديــم الخدمــات. وفــي 
اإلشــراف وتقاســم المهــام بيــن التخصصــات المزيــد مــن الزخــم. علــى ســبيل 
 موجهــة ذاتًيــا أو عــن طريــق 

ً
المثــال، طــورت منظمــة الصحــة العالميــة أشــكال

واالجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  مــن  ُبعــد  عــن  المســاعدة 
يمكــن تقديمهــا ودعمهــا مــن أعضــاء المجتمــع المدربيــن علــى التدخــل. كمــا 
تــم اكتشــاف أن تدخــل المســاعدة الذاتيــة المطــورة )إيبينــج جــوردان وآخــرون، 
مســبًقا  المســجلة  الذاتيــة  المســاعدة  معلومــات  مــن  يتكــون  الــذي   ،)2016
والمقدمــة فــي شــكل جماعــي، فعــال فــي الحــد مــن مجموعــة مــن مشــكالت 
)تــول وآخــرون،  أوغنــدا  فــي  الســودان  بيــن الجئــي جنــوب  النفســية  الصحــة 
2018(. وبصــورة مماثلــة، تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة علــى تطويــر عــالج 
تدخلــي للمســاعدة الذاتيــة يتــم تقديمــه رقمًيــا ُيســمى تدخــل خطــوة بخطــوة 
)تدخــل خطــوة بخطــوة؛ كارســويل وآخــرون، 2018(. تظهــر البيانــات األوليــة 
 فــي الحــد مــن أعــراض االكتئــاب 

ً
أن تدخــل خطــوة بخطــوة قــد يكــون فعــال

والقلــق ويتــم اآلن تكييفــه واختبــاره فــي مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات بمــا 
في ذلك األردن )بورشيرت وآخرون، 2019(، لبنان )هاربر شيهادا وآخرون، 
2020(، سويســرا )هايــم وآخــرون، 2020؛ شــاال وآخــرون، 2020( والصيــن 
)ســيت وآخــرون، 2020(. فــي مراجعــة حديثــة )ناســلوند وآخــرون، 2019( 
لتدخــالت  القــدرات  بنــاء  فــي  للمســاعدة  الرقميــة  التقنيــات  إمكانيــة  حــول 
الصحــة النفســية فــي الســياقات منخفضــة المــوارد، تــم التأكيــد علــى أن هنــاك 
حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لفهــم أفضــل لكيفيــة إضافــة التقنيــات الرقميــة 
إلــى التدخــالت وأنمــاط الرعايــة الحاليــة أو كشــكل جديــد مــن أشــكال التدخــل 
المتنقلــة  التقنيــات  دمــج  أن  علــى  األدلــة  بعــض  وهنــاك  التقديــم.  نظــام  أو 
ل  فــي التدخــالت فــي بيئــات مــا بعــد الصــراع، علــى ســبيل المثــال، قــد ُيســهِّ
علــى  القائمــة  والنمــاذج  المهــام  مشــاركة  فــي  النفســية  الصحــة  دعــم  تقديــم 
المجتمــع. علــى ســبيل المثــال، تــم دمــج الرســائل النصيــة فــي مقعــد الصداقــة 
فــي زيمبابــوي )شــيباندا وآخــرون، 2015( حيــث يتلقــى العاملــون الصحيــون 
العاديــون رســائل نصيــة طــوال فتــرة التدخــل. عــالوة علــى ذلــك، فــي المناطــق 
الريفيــة فــي باكســتان فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع، يســتخدم التدريــب واإلشــراف 
قائًمــا علــى  نهًجــا   )2016 التكنولوجيــا )ظفــار وآخــرون،  المتتالــي بمســاعدة 
األجهــزة اللوحيــة لتوجيــه برنامــج التفكيــر الصحــي. تشــمل األدوات الرقميــة 
الصــور الرمزيــة المتحركــة التــي تســرد الجلســة. علــى الرغــم مــن هــذه األســاليب 
حــة لفهــم كيفيــة دمــج األدوات الرقميــة فــي الصحــة 

ِّ
الواعــدة، هنــاك حاجــة ُمل

والبيئــات  الســياقات  فــي  ســيما  ال  واالجتماعــي،  النفســي  والدعــم  النفســية 
تهــدد  لمشــكالت  بشــكل كبيــر  ضيــن  ُمعرَّ األفــراد  فيهــا  يكــون  التــي  الثقافيــة 

الصحــة النفســية، مثــل بيئــات مــا بعــد الصــراع.

وبالرغــم مــن وجــود تدخــالت واعــدة عــن ُبعــد ووســاطة رقميــة، هنــاك حاجــة 
الختبــار مثــل هــذه التدخــالت فيمــا يتعلــق باالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 
)رايــت وكوديــل، 2020(. أحــد التدخــالت التــي يمكــن تكييفهــا للتقديــم عــن 
المعالجــة  تدخــل   .)PM+( للمشــكالت المطــورة  المعالجــة  تدخــل  هــو  ُبعــد 
والتوســع،  للتطويــر  قابــل  نفســي  تدخــل  هــو   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
عبــر التشــخيص طورتــه منظمــة الصحــة العالميــة للبالغيــن الذيــن يعانــون مــن 
أعــراض المشــكالت الشــائعة فــي الصحــة النفســية )منظمــة الصحــة العالميــة، 
للتقديــم بواســطة مســاعدين مدربيــن تحــت  ــم  التدخــل مصمَّ 2018(. هــذا 
إشــراف أخصائــي الصحــة النفســية. وقــد ثبــت أن األشــكال الفرديــة والجماعيــة 
 )PM+( التــي يتــم تقديمهــا شــخصًيا لتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
فعالــة فــي العديــد مــن التجــارب العشــوائية ذات الشــواهد )براينــت وآخــرون، 
 .)2019  ،2016 وآخــرون،  رحمــان  2020؛  وآخــرون،  جــراف  دي  2017؛ 
المشــكالت،  حــل  )أ(  األدلــة:  علــى  قائمــة  أســاليب  ــع  ـ أربـ مــن  تتألــف  وهــي 
إلــى  الوصــول  )د(  و  الســلوكي  التحفيــز  )ج(  والتوتــر،  الضغــط  )ب( إدارة 
الدعــم االجتماعــي. ويوصــى بهــذا التدخــل كجــزء مــن برنامــج رأب الفجــوة فــي 
الصحــة النفســية التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة للمجتمعــات المتضــررة مــن 
الشــدائد، ال ســيما على مســتوى المجتمع والرعاية الصحية األولية )داوســون 

 .)2015 وآخــرون، 
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(PM+( ايد وآخرون: التدريب عن ُبعد عىل تدخل المعالجة المطورة للمشكالت ماك�ب

رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي �ض 39إن�ت

األساليب
التكيف والتدريب وتقديم تدخل المعالجة المطورة للمشكالت 
)+PM( في مدينة نيويورك وأوروبا وشرق إفريقيا أثناء جائحة 

كوفيد-19
فــي نهايــة مــارس 2019، حيــث كانــت معــدالت فيــروس كوفيــد-19 قريبــة مــن 
ذروتهــا فــي مدينــة نيويــورك وفــي جميــع أنحــاء إيطاليــا، اتصــل علمــاء النفــس 
اإلكلينيكــي مــن المدرســة الجديــدة للبحــوث االجتماعيــة )NSSR( فــي مدينــة 
 )OM( إيطاليــا فــي   )SOS CVI( العالميــة نيويــورك )ADB( وقــرى األطفــال 
وبالمركــز  األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  باالتحــاد 
المرجعــي للدعــم النفســي واالجتماعــي )IFRC( PS Center( لدعــم تكييــف 
عــن   )PM+( للمشــكالت المطــورة  المعالجــة  األفــراد وتدريبهــم علــى تدخــل 
ُبعــد لموظفيهــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة واليونــان والســويد وإيطاليــا 
وبورونــدي  إفريقيــا  وجنــوب  وروانــدا  وأوغنــدا  وإثيوبيــا  وبلجيــكا  ونيجيريــا 
اللوجســتي  التخطيــط  مناقشــات  وجــرت  الصومــال.  وأرض  والصومــال 
الثــالث خــالل األســبوع  المنظمــات  بيــن  برنامــج "ســكايب"  األســبوعية عبــر 
فــي األســئلة والمخــاوف واالحتياجــات  النظــر  2020. وتــم  أبريــل  مــن  األول 
خــالل مراحــل التخطيــط األوليــة لهــذا العمــل بالتشــاور مــع منظمــة الصحــة 
العالميــة )انظــر الجــدول 1(. ونظــًرا للوقــت المحــدود لتكييــف المــواد التدريبيــة 
قبل بدء التدريب عن ُبعد وتنفيذ التدخل، لم يكن من الممكن إجراء عملية 
التكيــف الكامــل بمــا يتماشــى مــع األطــر النظريــة القائمــة )مجموعــة الصحــة 
النفســية التطبيقيــة، 2013؛ باريــرا وكاســترو، 2006؛ هايــم وكــورت، 2019؛ 
جريــت عناصــر مختلفــة مــن هــذه 

ُ
بيريــرا وآخــرون، 2020(. ومــع ذلــك، فقــد أ

األطــر، مثــل اســتخدام المقابــالت النوعيــة مــع المتدربيــن والمســتفيدين مــن 
التدخــل، للمســاعدة فــي إثــراء العمــل فــي المســتقبل. 

وبحلول مايو 2020، تم االتفاق على أن يقوم مركز االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )IFRC( بإجــراء دورتيــن تدريبيتيــن: أحدهمــا 
إليهــا  الُمشــار   )KAM بقيــادة( االجتماعيــة  للبحــوث  الجديــدة  المدرســة  مــع 
 ،)SH )بقيــادة   SOS CV األطفــال  قــرى  مــع  والثانــي   ،1 المجموعــة  باســم 

الُمشــار إليهــا باســم المجموعــة 2. 

اختيــار المتدربيــن. كان مــن المفتــرض أن تتألــف المجموعــة 1 مــن موظفيــن 
مدينــة  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة  هيئــات  ضمــن  حالًيــا  يعملــون  ومتطوعيــن 
نيويــورك. ومــع ذلــك، نظــًرا للمخــاوف المتعلقــة بمتطلبــات الترخيــص لتنفيــذ 
التدخــالت النفســية فــي نيويــورك والمعــدالت المرتفعــة لفيــروس كوفيــد-19 
فــي جميــع أنحــاء المدينــة فــي ذلــك الوقــت، تــم اختيــار الطــالب الذيــن بــدأوا 
ســنتهم األولــى أو الثانيــة مــن برنامــج الدكتــوراه فــي علــم النفــس اإلكلينيكــي 
) العــدد = 8( فــي المدرســة الجديــدة للبحــوث االجتماعيــة كمتدربيــن ألنهــم 
بالفعــل تحــت إشــراف متخصصيــن مرخصيــن داخــل الواليــة. وباإلضافــة إلــى 

هــؤالء المتدربيــن الثمانيــة، شــارك أيًضــا فــي التدريــب المشــاركون الذيــن تــم 
تحديدهــم مســبًقا ليصبحــوا مشــرفين فــي المجموعــة 2. ) العــدد = 2(.

وقــد تــم اتبــاع إجــراءات ومعاييــر مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي المجموعــة 1 
 SOS ســاعد مركــز .SOS CVI لتحديــد واختيــار 16 متدرًبــا مــن قــرى األطفــال
 )GH-MHPSS( واالجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  للصحــة  العالمــي 
علــى  بنــاًء  المناســبين  المرشــحين  الختيــار  الوطنيــة  الجمعيــات  توجيــه  فــي 
مجموعــة مــن االعتبــارات، بمــا فــي ذلــك: )أ( الحاجــة المحتملــة فــي الســياق، 
مــن  معينــة  درجــة  )ج(  المتخصصــة،  الرعايــة  إلــى  اإلحــاالت  مســارات  )ب( 
تدخــالت  أو   / المســاعدة و  فــي عالقــة  المثبتــة  الســابقة والمهــارات  الخبــرة 
الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي، )د( إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة، 

)هـــ( اتصــال إنترنــت مســتقر، )و( التوافــر للمشــاركة.

اســتبيان  تطويــر  تــم   ،1 المجموعــة  تدريــب  قبــل  المتدربيــن.  اســتبيان حــول 
موجــز مفتــوح وإرســاله عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى كل مــن المتدربيــن لمنحهــم 
فرصــة لمشــاركة أفكارهــم واهتماماتهــم وشــواغلهم حــول التدريــب. في هــذا 
التعلــم  وأنمــاط  وتوقعاتهــم  دوافعهــم  عــن  المتدربــون  ُســئل  االســتبيان، 
)انظر الجــدول 2(. بعــد االســتبيان، تــم إرســال رســالة ترحيــب إعالميــة وفيديــو 

إلــى المشــاركين، باإلضافــة إلــى نســخة مــن دليــل التدريــب1.

الســتبيان   1 المجموعــة  تدريــب  مــن  التعديــالت  مــن  العديــد  إحضــار  تــم 
أســبوع  قبــل  التدريــب  قبــل  مــا  اجتمــاع  عقــد  تــم   .SOS مــن  المتدربيــن 
التكنولوجيــا  وميســر  والمــدرب  المشــاركين  جميــع  مــع  البدايــة،  مــن  واحــد 
وأهــداف  توقعــات  لتوضيــح  الفرصــة  االجتمــاع  هــذا  أتــاح  وقــد  والتصميــم. 
التدريــب ومعالجــة األمــور اللوجســتية والفنيــة بمــا فــي ذلــك توقيــت التدريــب 
ــع مناطــق زمنيــة  ـ بالنظــر إلــى أن المتدربيــن / المدربيــن كانــوا يعملــون عبــر أربـ
المتزامــن وغيــر  العمــل  بيــن  األمثــل  والتــوازن  ســاعات،   7 نطــاق  علــى  تمتــد 
االتصــال.  ووســائل  المســتخدمة  التكنولوجيــة  وما هي المنصــات  المتزامــن، 
الجــودة  ضمــان  واجهــة  علــى  نظــرة  إلقــاء  علــى  المشــاركين  تم تشــجيع  كمــا 
فــي الدعــم النفســي )EQUIP( لمعرفــة المزيــد حــول مناهــج التعلــم الرقمــي 

.)https://whoequipremote.org/en-gb(

تقييــم مــا قبــل التدريــب للمتدربيــن. قبــل التدريــب، ُطلــب مــن األفــراد فــي كلتــا 
المجموعتيــن إكمــال تقييــم موجــز بنســخة عــن ُبعــد مــن تعزيــز تقييــم العوامــل 
العالجيــة الشــائعة )ENACT(. تــم تطويــر معيــار )ENACT( لتقديــم الرعايــة 
وجًها لوجه وتم تجريبه في نيبال ومنذ ذلك الحين تم استخدامه على نطاق 
واسع في أبحاث الصحة النفسية في العديد من البلدان )كوهرت وآخرون، 
األفــراد  تدريــب  إلــى  للحاجــة  ونظــًرا   .)2021 وآخــرون،  بيدرســن  2018؛ 
علــى التدخــالت عــن ُبعــد وأيًضــا تطويــر أدوات للتحقــق مــن صحتهــا لتقييــم 
فــي ســياق   )ENACT( مــن معيــار ُبعــد  عــن  نســخة  يتــم تجريــب  الكفــاءات، 
التدريــب عــن ُبعــد علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لكلتــا 

الجدول 1: توضيحات أولية عن تدريب مقدمي المساعدة على تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عن ُبعد

ي سيمألها تقديم تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عن ُبعد؟. 	 ما هي فجوة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي المحتملة ال�ت
امن(؟. 	 ض امن مقابل الم�ت ض كيف سيتم التدريب )غ�ي الم�ت
من سيكون المتدربون / المساعدون الذين سيحصلون عىل التدريب؟. 	
؟. 	 ي الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

ة �ض هل المتدربون / المساعدون لديهم خ�ب
ي قد تحول دون التدريب عن ُبعد )الخصوصية(؟. 	 ما العوائق السياقية ال�ت
ما هي األوقات األك�ث مالءمة للتدريب؟. 	
ي التعامل مع التكنولوجيا والقدرة التكنولوجية )مثل شبكة الواي فاي، ومؤتمرات الفيديو(؟. 	

ما هو مستوى اإلجادة �ض
اف إذا تم التدريب؟. 	 كيف سيتم اإل�ش
هل سيتمكن المتدربون من تقديم تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( وفًقا لالعتماد المحىلي والهيئات القانونية؟. 	
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رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي �ض إن�ت 40

المجموعتيــن. أثنــاء لعــب أدوار عــن ُبعــد فــي تعزيــز تقييــم العوامــل العالجيــة 
الــدور متبوًعــا بجلســة  أداء  مــن  الغــرض  المــؤدي  الممثــل/  الشــائعة، يشــرح 
محــاكاة عــن ُبعــد قصيــرة )مدتهــا حوالــي 10 دقائــق(. يتــم تســجيل أداء الــدور 
بالفيديــو ثــم مالحظتــه مــن قبــل مقّدريــن مدربيــن يكملــون بدورهــم حســاب 
النقــاط علــى تعزيــز تقييــم العوامــل العالجيــة الشــائعة ENACT. وكجزء مــن 
 ،)ENACT( معيــار  مــن  ُبعــد  عــن  نســخة  علــى  الجديــدة  التطويــر  أعمــال 
تم إجــراء مقابــالت نوعيــة مــع المدربيــن والمتدربيــن. بالنســبة للمجموعــة 1، 
ســيتم أيًضا إجــراء نســخة عــن ُبعــد مــن معيــار )ENACT( فــي نهايــة حــاالت 
والعمــالء.  المتدربيــن  مــع  النوعيــة  المقابــالت  ذلــك  بما فــي  االختبــار، 
وبعد التدريــب علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(، تم تكــرار 
تقييمــات أداء دور الكفــاءة عــن ُبعــد الخــاص بمعيــار )ENACT(. كمــا تــم بعــد 
التدريــب تنفيــذ لعــب أدوار الكفــاءة مــع التركيــز علــى مهــارات تدخــل المعالجــة 
المطــورة للمشــكالت )PM+( مــن قبــل فــرق الممثلين-المقدريــن. كمــا كــررت 
تقييمــات أداء دور الكفــاءة فــي معيــار )ENACT( وتدخــل المعالجــة المطــورة 

للمشــكالت )+PM( للمجموعــة 2 نفــس تقييــم المجموعــة األولــى.

 ،1 للمجموعــة  بالنســبة  المــدرب.  المجموعــة ودعــم  التدريــب وحجــم  مــدة 
تــم إجــراء التدريــب علــى مــدار 9 أيــام وحوالــي 75 ســاعة. فــي األســاس، كان 
علــى  متزامــن  بشــكل  العمــل  فــي  الوقــت  نصــف  يقضــون حوالــي  المتدربــون 
تطبيــق "زووم" )الشــكل 1( ونصــف الوقــت يعملــون بشــكل غيــر متزامــن وفــق 
وقتهم الخاص. ومع ذلك، بحلول اليوم الرابع من التدريب، أشــار المتدربون 
مــن  وكان  للتعلــم،  مالءمــة  أكثــر  المتزامــن كان  الوقــت  أن  شــعروا  أنهــم  إلــى 

التدريــب  تكييــف  تــم  المرحلــة،  هــذه  فــي  المســتقل.  عملهــم  إدارة  الصعــب 
لمزيــد مــن العمــل المتزامــن. كان هــذا التكيــف تغييــًرا مهًمــا ألنــه وفــر المزيــد مــن 
الوقــت ألداء األدوار "المباشــرة" والمشــاركة والوقــت للتعلــم مــن المتدربيــن 

اآلخريــن وتلقــي ردود الفعــل المباشــرة.

ميســر  هنــاك  كان  والمــدرب،   )10  = ) العــدد  المتدربيــن  إلــى  باإلضافــة 
التكنولوجيــا والتصميــم الــذي يعمــل بــدوام كامــل والــذي ســاعد فــي الجلســات 
الفرعيــة، وتســجيل مقاطــع الفيديــو، وحــل المشــكالت التقنيــة. هنــاك ثالثــة 
عمليــة  راقبــوا  والتنظيــم  البحــث  مــن  مختلفــة  جوانــب  فــي  مشــاركون  أفــراد 

أيًضــا. التدريــب 

كان حجــم ومــدة المجموعــة 2 مشــابهين للمجموعــة 1. تــم فحــص موظفــي 
SOS CVI ) العدد = 16( من ِقبل قرى األطفال )SOS CV( والمركز العالمي 
دعوتهــم  وتمــت  واالجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  لخدمــات 
للمشــاركة فــي التدريــب. لــم يتمكــن اثنــان مــن الزمــالء المختاريــن مــن إثيوبيــا 
مــن االنضمــام إلــى التدريــب بســبب انقطــاع اإلنترنــت علــى المســتوى المحلــي 
موظفــي  مــن  اثنــان  التدريــب  وحضــر  التدريــب.  فتــرة  طــوال  اســتمر  الــذي 
المجموعــة 1  تدريــب  فــي  شــاركوا  الذيــن   )SOS( األطفــال  قــرى  مؤسســة 
كمراقبين لبناء مهاراتهم كمشرفين على تدخل المعالجة المطورة للمشكالت 
)+PM(. اســتمر التدريــب لمــدة 10 أيــام، مــع 5 ســاعات مــن العمــل المتزامــن 
و 2-3 ساعات من العمل غير المتزامن في اليوم، بإجمالي 75 ساعة تقريًبا.

الجدول 2: استبيان التوقعات الخاصة بالمتدربين على تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عن ُبعد

ما هو دافعك ألخذ تدريب مقدمي المساعدة عىل تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM(؟. 	

ي عملك؟. 	
كيف تتوقع استخدام تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( �ض

كيف تتعلم بشكل أفضل؟. 	

كيف تتغلب عىل التوتر والضغط بشكل أفضل؟. 	

	 ..) ي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
ة السابقة �ض ي دراستك، والخ�ب

ي قلياًل عن خلفيتك )من أين أنت، وما هي خلفيتك التعليمية، وأين أنت حالًيا �ض
�ض من فضلك أخ�ب

هل لديك أي مخاوف بشأن هذا التدريب؟. 	

هل لديك أي مخاوف بشأن هذا التدريب؟. 	

الشكل 1: رسم توضيحي للمدرب والمشاركين في تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عن ُبعد وهم يعملون مًعا على تطبيق "زووم"
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يل مجان ز ]تم الت�ز

(PM+( ايد وآخرون: التدريب عن ُبعد عىل تدخل المعالجة المطورة للمشكالت ماك�ب

رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي �ض 41إن�ت

لألســاليب  مشــابًها  التدريــب  لجعــل  محاولــة  فــي  التكنولوجيــة.  المنصــات 
تدخــل  علــى  الشــخصي  التدريــب  فــي  المســتخدمة  والتشــاركية  التجريبيــة 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( والنظــر فــي طرائــق وأســاليب التعلــم 
المتعــددة، تــم اســتخدام عــدد مــن المنصــات اإللكترونيــة للمشــاركة وتعزيــز 

.)3 الجــدول  )انظــر  المتدربيــن  بيــن  والتفاعــل  المشــاركة 

وبعيــًدا عــن إثيوبيــا، كانــت هنــاك مشــكالت قليلــة نســبًيا فــي الكهربــاء واالتصــال 
باإلنترنــت. وعندمــا حدثــت مشــكالت فــي االتصــال بالطاقــة واالتصــال بشــبكة 
واي فــاي للمجموعــة 2، كان لــدى المشــاركين بطاريــات كمبيوتــر احتياطيــة 
عــن  األدوار  أداء  إلــى  أو تحولــوا  األعطــال،  لتقليــل  فــاي  اتصــال واي  ونقــاط 
بالهواتــف  الخــاص  اإلنترنــت  اتصــال  )باســتخدام  واتســاب  تطبيــق  طريــق 
المتدربيــن  جميــع  شــارك  حيــن  وفــي  العمومــي.  الهاتــف  عبــر  أو  المحمولــة( 
مــن المجموعــة 1 وعــدد مــن المجموعــة 2 مــن المنــزل، شــارك آخــرون مــن 

الصومــال وروانــدا وبورونــدي فــي التدريــب مــن مكاتــب عملهــم.

ممارســة أداء األدوار والشــروح. طــوال فتــرة التدريــب، كان هنــاك نوعــان مــن 
المراقبــة  تمــت  المســجلة".  المباشــرة" و "الممارســة  أداء األدوار، "المراقبــة 
المباشــرة فــي غــرف فرعيــة فــي تطبيــق "زووم"، حيــث تــم وضــع المتدربيــن 
واســتراتيجيات كاملــة  إجــراء جلســات  منهــم  وُطلــب  ثنائيــة  فــي مجموعــات 
مًعــا. وقــام المــدرب بزيــارة كل غرفــة فرعيــة لمتابعــة المتدربيــن. طــوال عمليــة 
لتجنــب  والكاميــرا  الميكروفــون  صــوت  المــدرب  أغلــق  المباشــرة،  المراقبــة 
مقاطعــة الجلســة. وتــم تقديــم المالحظــات مــن ِقبــل المــدرب إذا كان هنــاك 
 .Google Doc مالحظــات  نمــوذج  خــالل  مــن  أو  الجلســة  أثنــاء  وقــت 
جلســات  خــالل  األســئلة  وطــرح  "اســتراحة"  بفرصــة  المتدربــون  وقد حظــي 

المباشــرة. المراقبــة 

كمــا ُطلــب مــن المتدربيــن ممارســة مهاراتهــم مــن خــالل "ممارســة مســجلة" 
غيــر متزامنــة. يتــدرب المتدربــون مــع متــدرب آخــر أو صديــق متطــوع أو أحــد 
 Google أفــراد األســرة. كمــا تــم تســجيل الجلســات وتحميلهــا إلــى مجلــدات
Drive ليقــوم المــدرب بمراجعتهــا وتقديــم المالحظــات. باإلضافــة إلــى أداء 
تــم إنشــاء مقاطــع فيديــو توضيحيــة مــن ِقبــل مركــز الدعــم النفســي  األدوار، 
والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  لالتحــاد  التابــع  واالجتماعــي 
تدخــل  مدربــون  بهــا  يقــوم  واســتراتيجيات  تضمنــت جلســات  والتــي  األحمــر 
المعالجة المطورة للمشــكالت )+PM( )كمســاعدين( ومتطوعين. وهذا قدم 

طريقــة تعلــم إضافيــة لتعزيــز تكامــل المــواد.

المالحظــات  تقديــم  بــأن  اعتقــاد  هنــاك  والتعليقــات.  المالحظــات  تقديــم 
عــن  التعلــم  فــي حالــة  المتــدرب.  تعلــم  فــي  أساســي  هــو عنصــر  والتعليقــات 
ُبعــد، قــد تســاعد المالحظــات والتعليقــات المتســقة والمالئمــة المتدربيــن علــى 
تكييــف ودمــج المعلومــات والتقنيــات الهامــة قبــل تعلــم اســتراتيجيات جديــدة. 
مــن خــالل مجلــد  المشــاركون مالحظــات وتعليقــات  تلقــى  التدريــب،  خــالل 
محمــي بكلمــة مــرور علــى Google Drive. وقــد تمــت مشــاركة هــذا المجلــد 
فقــط مــع المــدرب والُميســر التقنــي والمتــدرب، واســتخدمه المــدرب لتقديــم 

والجلســات.  االســتراتيجيات  جميــع  مراقبــة  بعــد  المتدربيــن  إلــى  مالحظــات 
كما تلقــى المتدربــون مالحظــات وتعليقــات مــن المــدرب ضمــن نمــاذج التقديــم 
عبــر اإلنترنــت التــي تــم إرســالها إلــى المــدرب بعــد االنتهــاء مــن كل يــوم. ويقــوم 
المــدرب بعــد ذلــك بالــرد وتقديــم المالحظــات والتعليقــات فــي جميــع أنحــاء 
هــذا المســتند، وإعــادة إجــراء محادثــة أو حــوار مــع المتــدرب. باإلضافــة إلــى 
قــدم  حيــث  األدوار،  أداء  عــن  مالحظــات  نمــوذج  متــدرب  لــكل  كان  ذلــك، 
المــدرب مالحظــات حــول اإلســتراتيجية التــي تمــت مالحظتهــا وأداء األدوار 

فــي الجلســة.

فــي  تدريبهــم  تــم  الذيــن  العشــرة  األفــراد  بيــن  مــن  الممارســة.  حــاالت  تنفيــذ 
المجموعــة 1، بــدأ ثمانيــة منهــم حــاالت ممارســة تحــت اإلشــراف )ســت أفراد 
قــرى  مؤسســة  مــن  واثنــان  االجتماعيــة،  للبحــوث  الجديــدة  المدرســة  مــن 
نيويــورك،  مدينــة  فــي  التنفيــذ  علــى  للقائميــن  بالنســبة  أمــا   .)SOS األطفــال 
تمــت إحالــة العمــالء مــن خــالل عيــادة تدريــب العــالج النفســي بالجامعــة فــي 
المدرســة الجديــدة لألبحــاث االجتماعيــة. كان األفــراد الذيــن تمــت إحالتهــم 
لتلقــي تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( إمــا يســعون للعــالج أو 
أنهم متواجدون ضمن قائمة انتظار أو أنهم أنهوا عالًجا سابًقا في العيادة وتم 
إعــادة االتصــال بهــم لمعرفــة مــا إذا كانــوا مهتميــن بالحصــول علــى دعــم إضافــي 
 خمــس جلســات 

ً
يركــز علــى المهــارات. فــي وقــت التقديــم، تلقــى 11 عميــا

مــن برنامــج تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن ُبعــد باإلضافــة 
إلــى الجلســات الســابقة والالحقــة للتقييمــات عــن ُبعــد، وبــدأ عميــالن آخــران 
البرنامــج. ونظــًرا الســتمرار عمليــة جمــع بيانــات النتائــج الســريرية التجريبيــة، 
فإنــه ســيتم نشــر هــذه النتائــج الحًقــا. ومــع ذلــك، فــإن بيانــات العمليــة األوليــة 
الخمــس  الجلســات  يكمــل جميــع  لــم  واعــدة، حيــث أن عميــاًل واحــًدا فقــط 

وكانــت المالحظــات والتعليقــات مــن العمــالء إلــى المســاعدين إيجابيــة.

14 متدرًبــا،  بيــن  التقديــم، فإنــه مــن  فــي وقــت   ،2 فيمــا يتعلــق بالمجموعــة 
بــدأ 13 متدرًبــا حــاالت الممارســة الخاضعــة لإلشــراف. األفــراد المشــار إليهــم 
يســعون  إمــا  كانــوا   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتلقــي 
للحصــول علــى خدمــات ألول مــرة أو كانــوا مــن المســتفيدين الســابقين مــن 
مؤسســة قــرى األطفــال )SOS(. والمشــاركون الذيــن يتلقــون جلســات تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( هــم إمــا جــزء مــن البرامــج المســتمرة 
لدعــم األســرة مــن مؤسســة قــرى األطفــال )SOS( أو برامــج الرعايــة البديلــة، 
المحليــة،  االجتماعيــة  والخدمــات  والزمــالء  األســرة  مــن  إحالتهــم  أو تمــت 
وقــت  فــي   .)SOS( األطفــال  قــرى  لمؤسســة  اإللكترونــي  الموقــع  وكذلــك 
المعالجــة  التقديــم، تلقــى أربعــة عمــالء خمــس جلســات مــن برنامــج تدخــل 
والحقــة  ســابقة  جلســات  مــع  ُبعــد  عــن   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
للتقييمــات عــن ُبعــد، وتلقــى عميــل واحــد خمــس جلســات مــن برنامــج تدخــل 
ســابقة  جلســات  مــع  لوجــه  وجًهــا   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
والحقــة أجريــت شــخصًيا. وبدأ تســعة عشــر عميــاًل فــي تلقــي جلســات تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن ُبعــد وتــم جدولــة عميــل إضافــي 

للتقييم المســبق. 

الجدول 3: المنصات التكنولوجية المستخدمة في التدريب على تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عن ُبعد

نــت، لــكل مــن األنشــطة وأداء األدوار. كان المشــاركون أيًضــا قادريــن عــىل اســتخدام تطبيــق "زووم" لتســجيل تطبيق "زووم" ُيســتخدم يومًيــا للجلســات العامــة والجلســات الفرعيــة عــ�ب اإلن�ت
ي وضــع عــدم االتصــال والعــروض التوضيحيــة التعليميــة.

أداء األدوار �ض

"Mural" نت.تطبيق نت والتدريب غ�ي المتصل باإلن�ت يحاول تطبيق "Mural" إعادة استخدام السبورة. ُيستخدم للتمارين التشاركية ودليل التدريب خالل التدريب ع�ب اإلن�ت

 Google" خدمــة 
"D r i v e

ض المــدرب.  ائــح التدريــب اليوميــة ونمــاذج التقديــم والمــواد التكميليــة. كان لــكل متــدرب ملــف خــاص يتــم مشــاركته بينــه وبــ�ي ي ذلــك �ش
ُتســتخدم لتخزيــن مــواد التدريــب بمــا �ض

ضمــن هــذا النمــوذج، أرســل المتدربــون نمــاذج التقديــم اليوميــة باإلضافــة إىل مقاطــع فيديــو أداء األدوار. يمكــن للمــدرب بعــد ذلــك تقديــم مالحظــات عــىل نمــاذج التقديــم 
اليوميــة، وكذلــك عــىل نمــوذج مالحظــات أداء األدوار.

ة.موقع يوتيوب اتيجيات عند تزويدهم بروابط مبا�ش ض مشاهدة تسجيالت الفيديو لمعظم الجلسات واالس�ت يمكن للمشارك�ي

ُيســتخدم مــن ِقبــل المــدرب وميــ� التكنولوجيــا لتنســيق التحــوالت وتقنيــة اإلشــارات. تــم التوصــل إىل أنــه كان مــن المفيــد إنشــاء قنــاة اتصــال غــ�ي رســمية مماثلــة مــع تطبيق "واتساب"
."Mural" ي الغــرف الفرعيــة أو القيــام بأنشــطة عــ�ب تطبيــق

ض أثنــاء وجودهــم �ض ي التدريــب أيًضــا، حيــث يصعــب بثهــا للمشــارك�ي
ض �ض المشــارك�ي
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 )KAM( بــدأ اإلشــراف مــن ِقبــل المــدرب اإلشــراف. بالنســبة المجموعــة 1، 
منتظــم،  أســاس  علــى  واســتمروا  العمــالء  رؤيــة  فــي  المتدربــون  بــدأ  عندمــا 
الشــهر.  فــي  مرتيــن  إلــى  انخفضــت  الثقــة،  زيــادة  ومــع  أســبوعًيا،  في البدايــة 
يتم اإلشــراف فــي شــكل جماعــي عبــر تطبيــق "زووم"، ويتــم عقــد جلســات 
دقيقــة   90 حوالــي  الجماعيــة  الجلســات  تســتغرق  الضــرورة.  عنــد  فرديــة 
وتتضمــن تســجيل وصــول وعــروض حالــة مــن ِقبــل المتدربيــن )اثنــان إلــى ثالثــة 
فــي كل جلســة( والمالحظــات والتعليقــات التــي يعمــل المشــرف علــى تســهيلها 
عمليــات  دمــج  تــم  كمــا  المتدربيــن.  مجموعــة  ِقبــل  مــن  تقديمهــا  يتــم  ولكــن 
حــول  المتعمقــة  والمناقشــة  الذاتيــة  بالرعايــة  الخاصــة  الوصــول  تســجيل 

اإلشــراف. إدماجــه ضمــن  تــم  للمســاعدة  بنفســك كمقــدم  االهتمــام 

إشــراف  جلســات   1 المجموعــة  متدربــو  يعقــد  أن  المــدرب  اقتــرح  وقــد 
المجموعــة  واعتمــدت  الرســمية.  الجماعــي  اإلشــراف  جلســات  بيــن  األقــران 
اإلشــراف  نمــاذج  أن  كمــا  بانتظــام.  االجتماعــات  وعقــدت  الممارســة  هــذه 
حــول  محــددة  معلومــات  تطلــب  التــي  للتعديــل(  القابلــة   Google نمــاذج(
يتــم  تلقيهــا  فــي  يأملــون  تعليقــات  وأي  المســاعد  معهــا  يعمــل  التــي  الحالــة 
إرســالها قبل 24 ســاعة من كل جلســة. ويســتخدم المشــرف ذلك لتحديد من 
يجــب أن يقــدم الحــاالت، والصعوبــات الشــائعة التــي تواجههــا المجموعــة، 
وكمؤشــر علــى كيفيــة تنقــل المســاعد فــي جلســات تدخــل المعالجــة المطــورة 

.)PM+( للمشــكالت 

يتــم توفيــر اإلشــراف علــى المجموعــة 2 بواســطة مــدرب )SH(. ونظــًرا لحجــم 
المجموعــة 2، تــم تشــكيل مجموعتيــن لإلشــراف. تتكــون المجموعــة األولــى 
) العــدد = 5( مــن جمعيــات وطنيــة أوروبيــة تابعــة لمؤسســة قــرى األطفــال 
لمؤسســة  تابعــة  أفريقيــة  وطنيــة  جمعيــات  مــن  تتألــف  واألخــرى   SOS CV
قــرى األطفــال SOS CV ) العــدد = 9(. بــدأت جلســات اإلشــراف فــي منتصــف 
سبتمبر، وتستمر مرتين في الشهر، حيث تتلقى كل مجموعة ثالث جلسات 
كمشــرفين   1 المجموعــة  مــع  المدَربيــن  الميســرين  عمــل  مــع  المــدرب،  مــع 
اإلشــراف  جلســة  مــع  األولييــن،  اإلشــراف  جلســتي  المــدرب  قــاد  مشــاركين. 
الثالثة بقيادة المشرفين المشاركين في المجموعة 1 تحت المراقبة الشاملة 
للمــدرب. وســيقود المشــرفون المشــاركون بعــد ذلــك جلســات اإلشــراف حتــى 
ينتهــي المتدربــون مــن حــاالت الممارســة الخاصــة بهــم. يســمح هــذا النمــوذج 
بنقــل المهــارات والمســؤولية إلــى مؤسســة قــرى األطفــال )SOS( مــن خــالل 
نمــوذج التدريــب المهنــي الــذي تــم تصــوره قبــل بدايــة تدريــب المجموعــة 1 
مــع   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل  أقــوى  بدمــج  ويســمح 

الوطنيــة. الجمعيــات 

وقد لعبت التعديالت السياقية للنشرات وكيفية توظيف العمالء المحتملين 
مــن مؤسســة قــرى األطفــال )SOS CV( دوًرا رئيســًيا فــي جلســات اإلشــراف، 
باإلضافــة إلــى الموضوعــات التــي انعكســت فــي إشــراف المجموعــة 1. كما قــام 
)مثل الصومــال  الوطنيــة  الجمعيــات  نفــس  فــي  يعملــون  الذيــن  المتدربــون 
البعــض.  بإشــراف األقــران علــى بعضهــم  وأرض الصومــال وإيطاليــا وروانــدا( 
تتبــع المجموعــة 2 نفــس عمليــة مــلء نمــاذج اإلشــراف قبــل بــدء كل جلســة.

وتــم إجــراء مقابــالت قصيــرة مــع المشــرفين مــن المجموعــة 1 مــن ِقبــل شــريك 
خارجــي حــول تجاربــهــم مــع اإلشــراف عــن ُبعــد. وتشــير نتائــج هــذه المقابــالت 
وتطويرهــم  تدريبهــم  فــي  رئيســًيا  دوًرا  لعــب  ُبعــد  عــن  اإلشــراف  أن  إلــى 
وقــد كان   .)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  فــي  كمســاعدين 
اإلشــراف  أحجــام  تفضيــل  هــو  إليــه  اإلشــارة  تمــت  الــذي  الرئيســي  العامــل 
والســماح  المجموعــة  تماســك  تســهيل  أجــل  مــن   )6  = ) العــدد  الصغيــرة 
بالمشــاركة الكاملــة. وأكــد المشــرف )KAM( أن إمكانيــة إجــراء اإلشــراف عــن 
ُبعــد ســمحت باســتمرار النمــو والتطويــر طــوال عمليــة التدريــب عــن ُبعــد علــى 
تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(، وأنــه كان مــن الممكــن تشــكيل 
الجلســات  لتســهيل  الــالزم  الوقــت  إلــى  ُينظــر  لــم  ُبعــد.  عــن  إشــراف  وحــدة 

علــى أنــه أكثــر ممــا لــو تــم إجراؤهــا وجًهــا لوجــه، حيــث تــم بالفعــل فهــم كيفيــة 

التعامــل مــع المنصــة ونمــاذج اإلشــراف قبــل بــدء اإلشــراف، وأعمــال التحضيــر 

مثــل مراجعــة المالحظــات، وكانــت أشــكال اإلشــراف هــي نفســها كمــا لــو كانــت 
الجلســات وجًهــا لوجــه.

النتائج
الدروس المستفادة2

المعالجــة  تدخــل  علــى  ُبعــد  عــن  التدريــب  إجــراء  الممكــن  مــن  يكــون  ربمــا 
تقديــم  فــي  المدربــون  نجــح  عــام،  بشــكل   .)PM+( للمشــكالت  المطــورة 
مســتعدين  وكانــوا  التدريــب  المشــاركين  غالبيــة  وأكمــل  للمتدربيــن.  التدريــب 

بكفــاءة لتقديــم تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. علــى الرغــم 

المجموعتيــن،  مــن  للمتابعــة   )ENACT( معيــار  بيانــات  جمــع  اســتمرار  مــن 

المجموعتيــن  كال  فــي  المشــاركون  أظهــر  المدربيــن،  مالحظــات  بناًء علــى 

مشــاركة متســقة مــع المــواد وأظهــروا الكفــاءات األساســية فــي تدخــل المعالجــة 

مهــارات  وتعلــم  التقييمــات،  تقديــم  مثــل   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 

تدخــل  مــن  االســتبعاد  أو  التضميــن  معاييــر  وتحديــد  األساســية،  المســاعدة 
اإلشــراف. فــي  الهادفــة  والمشــاركة   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 

يمكــن أن يكــون التدريــب عــن ُبعــد علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
التدريبــات  جوانــب  بعــض  أن  مــن  الرغــم  علــى  وتشــاركًيا.   

ً
شــاما  )PM+(

هــي جوانــب   )PM+( للمشــكالت المطــورة  المعالجــة  فــي تدخــل  التقليديــة 
تعليميــة، إال أن التدريبــات مصممــة لتكــون شــاملة وتشــاركية. وبالرغــم ممــا 

كان يمكــن أن يكــون حواجــز محتملــة، وجدنــا أن التقديــم عــن بعــد للتدريــب 

علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( ال يــزال قــادًرا علــى تعزيــز 

التكنولوجيــا  وميســر  المــدرب  بيــن  قويــة  عالقــة  نشــأت  حيــث  المشــاركة، 
التحفــظ  الرغــم مــن وجــود بعــض  التدريــب. وعلــى  والمتدربــون طــوال فتــرة 

ونقــص المشــاركة خــالل اليــوم األول والثانــي مــن تدريــب المجموعــة 1، إال أنــه 

بحلــول اليــوم الثالــث كان جميــع المتدربيــن تقريًبــا متفاعليــن باســتمرار وظهــر 
شــعور قــوي بالثقــة والتقديــر المتبــادل لــدور الجميــع وجهودهــم فــي المشــروع. 

ويبــدو أن هــذه الثقــة تــزداد ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى رغبــة المــدرب وقدرتــه علــى 
ــا ومتكيًفــا لتلبيــة االحتياجــات اللوجســتية والســياقية للمتدربيــن. 

ً
أن يظــل مرن

رابطــة  بينهمــا  نشــأت  أنــه  ويبــدو  باســتمرار  والمتدربــون  المــدرب  يلتقــي  كمــا 
إشــراف قويــة. عــالوة علــى ذلــك، قــام المتدربــون فــي المجموعــة 1 بتأســيس 

قــدرة  إلــى  أيًضــا  يشــير  ممــا  بأنفســهم،  ُبعــد  عــن  األقــران  إشــراف  مجموعــة 
التدريــب عبــر اإلنترنــت علــى تعزيــز الترابــط بيــن المجموعــة.

التدريــب عــن ُبعــد علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( أدى 
الممكــن  مــن  ُبعــد  عــن  التدريــب  جعــل  لقــد  المتنوعــة.  المشــاركة  زيــادة  إلــى 
لمجموعــة أكثــر تنوًعــا مــن المشــاركين أن تلتقــي مًعــا. تتألــف كلتــا المجموعتيــن 

مــن مشــاركين مــن إفريقيــا وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة ممــا ســمح 

ببيئــة تعليميــة أكثــر ثــراًء وديناميكيــة، حيــث يمكــن للمتدربيــن تبــادل الخبــرات 
واألفــكار الحياتيــة والمهنيــة المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نعتقــد أن هــذه 

النتائــج األوليــة يمكــن أن تزيــد مــن تنــوع أكبــر )ثقافــي واقتصــادي وجغرافــي( 

فــي التدريــب، ألنهــا قــد تســمح بالمشــاركة بيــن أولئــك الذيــن لــن يكونــوا قادريــن 

علــى تلقــي التدريــب بســبب الحواجــز المرتبطــة بالتدريــب الشــخصي )مثــل 

وقــت الســفر، والقيــود بســبب الصــراع، والعمــل عبــر الحــدود، والقــدرة علــى 

التخلــص مــن المســؤوليات والتكاليــف المنزليــة(.
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معلومــات جديــدة عــن التكنولوجيــا والتدريــب. مــن خــالل اســتخدام الدعــم 
الفنــي والتصميــم، كانــت التدريبــات شــاملة وتضمنــت نقاًشــا كبيــًرا ومالحظــات 
وتعليقــات وأداء األدوار فــي الوقــت الفعلــي. لقــد كان تعلــم كيفيــة اســتخدام 
التوجيــه  لكــن  المجموعتيــن،  لكلتــا  تحدًيــا  الجديــدة  التكنولوجيــا  منصــات 
جيــد  بشــكل  االندمــاج  علــى  ســاعدهما  التجريبــي  التعلــم  وعمليــة  ــز 

ّ
الُمرك

المواقــع والمنصــات اإللكترونيــة  مــن  اســتخدام عــدد  تــم  التدريــب. كمــا  فــي 
للمســاعدة فــي دعــم عمليــة تكيــف تدريــب مقدمــي المســاعدة علــى تدخــل 
ُبعــد  عــن  التدخــل  هــذا  لتقديــم   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
متزايــد  بشــكل  يجيــدون  المتدربــون  وأصبــح   .)2 الشــكل  3؛  الجــدول  )انظــر 
اســتخدام تلــك المنصــات خــالل فتــرة التدريــب. األهــم مــن ذلــك، أن النجــاح 
فــي اســتخدام هــذه المنصــات أصبــح ممكًنــا مــع مســؤول الدعــم التقنــي الــذي 
يعمــل بــدوام كامــل. وكان مــن المســتحيل علــى مــدرب واحــد قيــادة التدريــب 

اإللكترونيــة. المنصــات  اســتخدام  وتســهيل 

ــن أن التدريــب علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن  تبيَّ
ُبعــد مناســب للمتدربيــن ذوي الخبــرة الســريرية الســابقة. وقــد ركــزت غالبيــة 
الذيــن  واألفــراد  المتخصصيــن  غيــر  تدريــب  علــى  المهــام  مشــاركة  دراســات 
المتدربيــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  ســابق.  ســريري  تدريــب  علــى  يحصلــوا  لــم 
فــي المجموعــة 1 لــم يكونــوا مــن األطبــاء الســريريين، إال أن الغالبيــة لديهــم 
بعــض الخبــرة الســريرية الســابقة. كان هنــاك بعــض القلــق قبــل التدريــب بيــن 

المنســقين حــول مــا إذا كانــت التجربــة الســريرية للمشــاركين قــد تجعــل مــن 
الصعــب عليهــم المشــاركة فــي تعلــم مهــارات المســاعدة األساســية وااللتــزام 
بالتدخــل اليــدوي. وفــي حيــن أنــه كان هنــاك دليــل علــى ذلــك فــي بدايــة تدريــب 
المجموعــة 1 )علــى ســبيل المثــال، أعــرب المشــاركون عــن أنهــم يعرفــون هــذه 
األساليب بالفعل(، فقد أعرب المشاركون بشكل متزايد عن أن تأطير تدخل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( كان مفيــًدا، وأظهــرت الغالبيــة القــدرة 
علــى اتبــاع البروتوكــول طــوال فتــرة التدريــب. واســتمر هــذا فــي التحقــق أثنــاء 
تنفيــذ االســتراتيجيات مــع حــاالت الممارســة الخاصــة بهــم. وعلــى الرغــم مــن 
أن هذه النتائج تشــير إلى أنه يمكن تدريب األفراد الذين لديهم بعض الخبرة 
الســريرية عــن ُبعــد، إال أننــا ال نعتقــد أن هــذا يقتصــر علــى التدريــب عــن ُبعــد. 
لألفــراد  المحتملــة  األدوار  استكشــاف  مــن  المســتقبلي  العمــل  يســتفيد  فقــد 
الذيــن لديهــم بعــض الخبــرة الســريرية الســابقة فــي تدريــب وتنفيــذ تدخــالت 
الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي، بمــا فــي ذلــك ســياقات تدخــل 

المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( الشــخصية.

بالبيئــات  مرتبــط  ُبعــد  عــن   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل 
النفســية  للصحــة  العديــدة  األشــكال  مــن  الرغــم  علــى  المرتفــع.  الدخــل  ذات 
والدعم النفســي واالجتماعي المتاحة في أماكن مثل مدينة نيويورك، ال تزال 
هنــاك فجــوات وعوائــق أمــام الرعايــة الصحيــة النفســية، وفــي ســياق جائحــة 
الجســدي  التباعــد  يعيــق  قــد  مــدى  أي  إلــى  الواضــح  فمــن غيــر  كوفيــد-19، 

ي التدريب
الشكل 2: عينة من األداة الرقمية "MURAL" المستخدمة �ض
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الوصــول إلــى الدعــم. وبالرغــم مــن أنــه ال يــزال يتــم جمــع البيانــات الســريرية مــن 
الحــاالت التجريبيــة، يبــدو أن هــؤالء األفــراد الذيــن حصلــوا علــى التدريــب علــى 
تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(عــن ُبعــد يجدونــه ذات صلــة، 
أكملــوا  قــد  فــرد واحــد  فــرًدا باســتثناء   12 حيــث أن جميــع األفــراد مــن أصــل 
التدخــل الكامــل. وقــد كانــت المالحظــات والتعليقــات مــن العمــالء إلــى مقدمــي 
المســاعدة إيجابيــة للغايــة )علــى ســبيل المثــال، ذكــروا أن التدخــل كان مفيــًدا 
لمواجهــة التحديــات الحاليــة التــي يواجهونهــا(. بطبيعــة الحــال، يجــب تقييــم 
البيانــات الســريرية مــن أعــداد أكبــر مــن العمــالء قبــل تحديــد مــا إذا كان التدريــب 
إلــى  عــن ُبعــد علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( ســيؤدي 

التنفيــذ الفعــال لهــذا التدخــل، ســواء تــم تقديمــه شــخصًيا أو عــن ُبعــد.

ضيــق الوقــت المخصــص للتكييــف. نظــًرا للحاجــة الملحــة لتوفيــر خدمــات 
 
ً
اســتجابة ُبعــد  عــن  واالجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  دعــم 

لجائحــة كوفيــد-19، عمــل المــدرب وميســر التكنولوجيــا والتصميــم بســرعة 
كبيــرة لتكييــف مــواد تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( التقليديــة 
مــع نســخة متوفــرة عبــر اإلنترنــت. وعلــى الرغــم مــن أن مركــز االتحــاد الدولــي 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر أنشــأ سلســلة مــن مقاطــع الفيديــو 
الخاصــة بــأداء األدوار وســيناريوهات التدريــب، نظــًرا لضيــق الوقــت، فقــد كان 
مــن الصعــب علــى مقاطــع الفيديــو هــذه أن تتناســب مــع التجــارب الثقافيــة 
للمجموعــة 2.  بالنســبة  خاصــة  تدريبهــم،  يتــم  الذيــن  ألولئــك  والســياقية 
العمــل  مــن  أطــول  فتــرة  مــن  المســتقبلية  التكييــف  عمليــات  قد تســتفيد 
التكوينــي للمســاعدة فــي وضــع المحتــوى والعناصــر المرئيــة المســتخدمة فــي 

ســياق التدريــب فــي ســياقها المناســب. 

عبــر  التدريــب  تقديــم  تنفيــذ  تــم  عــام،  بشــكل  والعقلــي(.  )الرقمــي  النطــاق 
كان  كمــا  ذلــك،  ومــع  نســبًيا.  طفيفــة  انقطاعــات  مــع  للســياقين  اإلنترنــت 
األفــراد  فيهــا  واجــه  التدريبيــن  كال  خــالل  لحظــات  هنــاك  كانــت  متوقًعــا، 
مشــكلة فــي االتصــال بمصــدر إنترنــت موثــوق. ربمــا كان األمــر األكثــر صعوبــة 
عّبــر  الــذي  "زووم"  تطبيــق  عبــر  اللقــاءات  مــن  و"اإلجهــاد"  المواعيــد  هــو 
عنــه عــدد مــن المشــاركين. وقــد ذكــر بعــض المتدربيــن بوجــود صعوبــات فــي 
ــل االتصــال باإلنترنــت لفتــرات طويلــة. وكان مــن الصعــب،  القــدرة علــى تحمُّ
أكثــر ممــا كان متوقًعــا، علــى المتدربيــن تخصيــص الوقــت لتنفيــذ العمــل غيــر 
التعلــم المتزامــن. تتمثــل إحــدى  التركيــز علــى  إلــى زيــادة  المتزامــن، ممــا أدى 
طــرق التخفيــف مــن ذلــك فــي التأكــد مــن تحديــد التوقعــات بوضــوح قبــل بــدء 
التدريــب للتأكــد مــن أن المشــاركين قــادرون علــى االلتــزام بالمواعيــد. كان هــذا 
درًســا مهًمــا تــم نقلــه إلــى المجموعــة 2. فــي هــذه المرحلــة، مــن الصعــب تقديــم 
إذا كان  مــا  لتحديــد  مســتقبلي  بحــث  إجــراء  يلــزم  حيــث  محــددة،  توصيــات 
التدريب المتتابع أو توزيــــع التدريب على فترات متباعدة سيساعد في تقليل 
يتعلــق  التدريــب فيمــا  أن تختلــف كيفيــة تقديــم  المرجــح  مــن  هــذا اإلجهــاد. 
التدريــب.  التكيــف قبــل  الســياق وسيســتفيد مــن أعمــال  بالتوقيــت حســب 

التركيز على الممارسة المباشرة والمالحظات والتعليقات. كان من المفترض 
المتزامــن  العمــل  بيــن  التدريــب  المشــاركين يفضلــون تقســيم  البدايــة أن  فــي 
بالتعلــم  أكبــر  اهتماًمــا  المشــاركون  أبــدى  النهايــة  فــي  المتزامــن، ولكــن  وغيــر 
بــأداء األدوار والمالحظــات والتعليقــات. كان  المتزامــن، خاصــة فيمــا يتعلــق 
 Google Drive المشــاركون يخططــون لتســجيل أداء األدوار وإرســالها عبــر
للمــدرب للمراقبــة والرصــد وتقديــم المالحظــات والتعليقــات. ولكــن المتدربــون 
وجــدوا أن هــذه العمليــة تســتغرق وقًتــا طويــاًل بعــد إكمــال عــدة ســاعات مــن 
التعلــم عبــر اإلنترنــت. باإلضافــة إلــى ذلــك، وجــد المدربــون أنــه مــن المســتحيل 
يــوم  بــدء  قبــل  مفيــدة  تعليقــات  وتقديــم  الفيديــو  مقاطــع  مشــاهدة  تقريًبــا 

التدريــب التالــي.

وقد أدى دمج أداء األدوار في التدريب عبر اإلنترنت إلى مستويات أعلى من 
المشاركة وتقليل عبء عمل المدرب بين الجلسات التدريبية. 

المناقشة
انتشــار  عــن  الناجمــة  العالميــة  العامــة  الصحــة  تحديــات  مواجهــة  ظــل  فــي 
ـع لالســتراتيجيات عبــر اإلنترنــت  ـ ـ جائحــة كوفيــد-19، كان هنــاك تنظيــم ســريـ
مشــكالت  ظهــور  الحتمــال  ونظــًرا  الصحيــة.  الرعايــة  إلــى  الوصــول  لتوفيــر 
كانــت  عــن جائحــة كوفيــد-19 وتفاقمهــا،  الناجمــة  النفســة  بالصحــة  تتعلــق 
هنــاك حاجــة إلــى تحديــد االســتراتيجيات التــي يمكــن توســيع نطاقهــا لتقليــل 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  ُبعــد.  عــن  الخدمــات  تقديــم  إمكانيــة  وإتاحــة  الضيــق 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا هاتــان المجموعتــان التجريبيتــان هــي نتائــج أوليــة 
للغايــة، إال أنهــا تشــير إلــى أن التقديــم عــن ُبعــد للتدريــب علــى تدخــل المعالجــة 
 إذا 

ً
المطــورة للمشــكالت )+PM( لمقدمــي المســاعدة مناســب للغايــة، خاصــة

تــم وضــع بعــض االعتبــارات وأشــكال الدعــم خــالل التدريــب. باإلضافــة إلــى 
المخرجــات  بيانــات  مــن  النتائــج  ننتظــر  زلنــا  مــا  أننــا  مــن  فعلى الرغــم  ذلــك، 
العمــالء،  مــن  المشــاركة  مــن  عاليــة  مســتويات  هنــاك  فقــد كانــت  الســريرية، 
أن تدخــل  العمــالء يجــدون  أن غالبيــة  إلــى  المالحظــات والتعليقــات  وتشــير 

ومفيــد.  مالئــم   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 

هنــاك ثالثــة دروس أساســية مســتفادة هــي اإلعــداد والمرونــة والدعــم الفنــي. 
فيمــا يخــص اإلعــداد، ال يتطلــب التعلــم عبــر اإلنترنــت التأكــد مــن تخصيــص 
وقــت كاٍف للمشــاركة فــي التدريــب فحســب، بــل يتطلــب أيًضــا قضــاء الوقــت 
فــي إعــداد المتدربيــن إلنشــاء بيئــات ماديــة وافتراضيــة مواتيــة لالنخــراط فــي 
عمليــة التعلــم، عنــد اإلمــكان. يمكــن للمدربيــن المســتقبليين االســتفادة مــن 
إجــراء تقييمــات قبــل التدريــب ألميــة المشــاركين الرقميــة وللتقنيــة ولســرعة 
علــى  المشــاركين  قــدرة  قيــاس  للمنظميــن  أيًضــا  المفيــد  مــن  فــاي.  الــواي 
االفتراضيــة(  والخلفيــات  الــرأس  ســماعات  )مثــل  تقنيــة  أو  مســاحة  إيجــاد 
التــي توفــر بعــض الخصوصيــة والعمــل مــع المشــاركين فــي إعــداد مســاحات 
عمــل للتعلــم. ومــن المهــم إشــراك المتدربيــن فــي وقــت مبكــر فــي المناقشــة 
حــول شــكل التدريــب. وقــد وجــدت دراســات التعلــم عبــر اإلنترنــت أن هنــاك 
مشــاركة أكبــر فــي التعلــم عندمــا يتــم إجــراء مثــل هــذه االســتعدادات مســبًقا 
)تشيركاوســكي وليمــان، 2016(. كمــا سيســتفيد العمــل المســتقبلي مــن دمــج 
مثــل هــذه اإلرشــادات مباشــرة فــي مــواد التدريــب الخاصــة بتدخــل المعالجــة 
المطــورة للمشــكالت )+PM(. كان لــدى المجموعــة 1 اتصــال إنترنــت موثــوق 
نســبًيا، ومعرفــة جيــدة بالتكنولوجيــا المتطــورة والخصوصيــة، علــى النقيــض 
مــن المجموعــة 2. وســيختلف هــذا بشــكل كبيــر حســب الســياق اإلقليمــي، 
وسيســاعد البحــث اإلضافــي فــي دعــم التعلــم الرقمــي فــي ســياقات متنوعــة.

لقــد كانــت مرونــة المــدرب والمتدربيــن حاســمة فــي نجــاح التدريــب، حيث تــم 
تعديــل المــواد فــي الوقــت الفعلــي وكان علــى المــدرب حــل المشــكالت بســرعة 
ــر المتدربــون فــي المجموعــة 1 عــن  إنــذار. عبَّ لتعديــل األنشــطة دون ســابق 
تدخــل  مفهــوم  بشــأن  والقلــق  واإلحبــاط  اإلحجــام  مــن  متفاوتــة  درجــات 
بدايــة  وشــكل  مــدة  إلــى  باإلضافــة   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
إضافًيــا  وقًتــا  المــدرب  فيهــا  ــر 

َّ
وف محوريــة  لحظــة  هنــاك  وكانــت  التدريــب. 

أفضــل  بشــكل  المشــاركين  تجــارب  لفهــم  التالــي  الصبــاح  جلســة  بدايــة  فــي 
وتشــجيعهم علــى مشــاركة مخاوفهــم. وقــد دفعــت المناقشــة المــدرب لتبــادل 
 )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  فــي  الشــخصية  الخبــرات 
)ســواء كمتــدرب ســابق أو كمــدرب اآلن(. ونظــًرا ألن المدربــة والمشــاركين قــد 
تلقــوا بالفعــل بعــض التدريــب الســريري قبــل تعلــم تدخــل المعالجــة المطــورة 
أن  وجــدت  توضيــح كيــف  مــن  المدربــة  تمكنــت  فقــد   ،)PM+( للمشــكالت 
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(PM+( ايد وآخرون: التدريب عن ُبعد عىل تدخل المعالجة المطورة للمشكالت ماك�ب

رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي �ض 45إن�ت

أصبــح  المناقشــة،  هــذه  خــالل  مفيــد.  األساســية  المســاعدة  مهــارات  تعلــم 
مــن الواضــح أن المجموعــة تفضــل التعلــم المتزامــن وتــم تكييــف الجلســات 
الالحقــة لتناســب تفضيــالت التعلــم بشــكل أفضــل. وأعــرب المشــاركون عــن 
امتنانهــم لهــذه المناقشــات ولتعديــالت التدريــب التــي عــززت الشــعور بالترابــط 
والرضــا بيــن المجموعــة. لــو أن المدربــة اســتجابت لمخاوفهــم بقــدر أقــل مــن 
المرونــة، فمــن غيــر المرجــح أن يكــون التدريــب ناجًحــا للغايــة. وســيكون مــن 
 )PM+( المثالــي أن يمــر المتدربــون بتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
كعمــالء أواًل لتجربــة العــالج بشــكل مباشــر، إذا ســمح الوقــت والمــوارد بذلــك. 
فقــط(  جلســات  )خمــس  للتدريــب  الموجــزة  الطبيعــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تجعــل ذلــك ممكًنــا فــي ظــل بعــض الظــروف، إال أنــه فــي معظــم الحــاالت لــن 
تتوفــر المــوارد البشــرية )على ســبيل المثــال، عــدد كاٍف مــن مقدمــي المســاعدة 

لمــدة خمس جلســات(. أشــخاص   10 لتغطيــة 

وبالنظــر إلــى هــذه النتائــج األوليــة الواعــدة، نعتقــد أن هنــاك أساًســا منطقًيــا 
قوًيــا للدراســة اإلضافيــة للتدريبــات علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( عــن ُبعــد وتنفيذهــا. وســتكون خطــوة مهمــة للعمــل المســتقبلي لــو تــم 
إدراج األطــر الثقافيــة القائمــة علــى النظريــة، مثــل منهجيــة التصميــم والتنفيــذ 
الحساســية  ونهــج  البيئيــة  الصالحيــة  ونمــوذج   )DIME( والتقييــم والمراقبــة 
وكاســترو،  باريــرا  2013؛  التطبيقيــة،  النفســية  الصحــة  )مجموعــة  الثقافيــة 
2006؛ هايــم وآخــرون، 2019؛ بريــرا وآخــرون، 2020( فــي تكييــف عمليــات 
تدريــب وتنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن ُبعــد فــي 
ســياقات وثقافــات متنوعــة. قــد يكــون هــذا مهًمــا بشــكل خــاص فــي مناطــق مــا 
بعــد الصــراع نظــًرا للعديــد مــن التحديــات فــي توســيع نطــاق وتقديــم خدمــات 
الســياقات.  هــذه  مثــل  فــي  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة 
األهــم مــن ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه النتائــج حتــى اآلن ال تقــدم أدلــة 
مهمــة فيمــا يتعلــق بالتكييــف الثقافــي لتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( عــن ُبعــد، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق بيئــات مــا بعــد الصــراع )اليونيســف، 
أوضــاع  فــي  االعتبــارات  مــن  عــدد  إلــى  االنتبــاه  يجــب  وبالتالــي،   .)2018
الرقمــي  االتصــال  فــي  المتفاوتــة  المســتويات  ذلــك  فــي  بمــا  الصــراع،  بعــد  مــا 
والطالقــة ومحــو األميــة الخاصــة بــاألدوات الرقميــة باإلضافــة إلــى الحواجــز 
االقتصاديــة التــي قــد تحــد مــن الوصــول واالســتدامة باســتخدام هــذه األدوات. 
المعالجــة  تدخــل  مثــل  التدخــالت  مــع  الرقميــة  فإن التكيفــات  ومع ذلــك، 
المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن ُبعــد يمكــن أن تســاعد فــي تقليــل الحواجــز 
التــي تعتــرض الرعايــة وتوســيع نطــاق التدخــالت فــي بيئــات مــا بعــد الصــراع 
مــن خــالل تبســيط االتصــاالت وجمــع البيانــات، وتوفيــر أدوات لتتبــع ومراقبــة 

متلقــي التدخــالت ومــن خــالل إثــراء التدريــب واإلشــراف.

التدريبــات  أن  اقتــراح  الســابق ألوانــه حالًيــا  مــن  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  لذلــك، 
ُبعــد  عــن   )PM+( للمشــكالت المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تقديــم  وعمليــات 
ســتكون فعالــة فــي الســياقات التــي تــم تجريبهــا أو فــي غيرهــا، فمــن المشــجع 
 )PM+( أن نــرى كيــف يمكــن تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
البرامــج  وقيــود  الماديــة  الحواجــز  علــى  للتغلــب  رقميــة  وبطريقــة  بســرعة 

جائحــة كوفيــد-19. تفرضهــا  التــي  الصعبــة  التشــغيلية 

شكر وتقدير
يتوجه المؤلفان أليســون شــيفر وكينيث كارســويل بالشــكر إلى منظمة الصحة 
العالميــة علــى اإلرشــادات المقدمــة خــالل المراحــل المختلفــة لهــذه التدريبــات. 
أليــن ودانيــال غازتامبيــدي، وكذلــك  أيًضــا الدكتــورة ريشــيل  يشــكر المؤلفــان 
الجديــدة  والمدرســة  النفســية،  للخدمــات  ســفران  مركــز  فــي  مولكاهــي  دونــا 
النفســي  والمركــز  م،  المقــدَّ الســريري  اإلشــراف  علــى  االجتماعيــة،  للبحــوث 
االجتماعــي لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر علــى 
دعمهــم الفنــي. يــود المؤلفــان توجيــه الشــكر كذلــك إلــى سودشــنا ماهاتــا علــى 

الجديــد  فــي توضيــح االســتخدام  للمســاعدة  التوضيحيــة اإلبداعيــة  الرســوم 
للتكنولوجيــا فــي هــذه التدريبــات. يشــكر المؤلفــان أيًضــا جميــع المســاعدين 
والمراقبيــن الذيــن شــاركوا فــي كل مــن التدريبــات والمتلقيــن لتدخــل المعالجــة 
المطــورة للمشــكالت )+PM( عــن ُبعــد الذيــن كانــوا علــى اســتعداد للمشــاركة 

فــي هــذا البرنامــج التجريبــي.

الرعاية والدعم المالي
يتــم دعــم ADB وBAK وGAP مــن ِقبــل المعهــد الوطنــي األمريكــي للصحــة 
 BAK دعــم  يتــم  كمــا   ،)R01MH120649-02S1 رقــم  )المنحــة  النفســية 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  خــالل  مــن   "EQUIP" مشــروع  ِقبــل  مــن   GAPو

الدوليــة.  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  مــن  بتمويــل 

تعارض المصالح
 ال يوجد تعارض للمصالح.
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