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لمحة عن منظمة بيوند كونفليكت
)BEYOND CONFLICT( 

الدليل الميداني للتثقيف النفسي هو برنامج 
دعم تربوي ونفسي اجتماعي للمجتمعات 

المتأّثرة بالضغط والصدمات. ويهدف هذا الدليل، 
ذ عبر استراتيجية المشاركة المجتمعية،  الذي ُينفَّ

إلى توضيح لماذا يمكن أن تؤّثر التجارب السلبية 
في الدماغ والجسم والسلوك االجتماعي وكيف 

يحدث ذلك، باإلضافة إلى توفير معلومات 
وتمارين محددة لتحسين آثار الضغط والصدمة، 

وتحسين التنظيم العاطفي، وبناء المرونة.
يستخدم الدليل الميداني أوًلا السرد القصصي 

والفن والتفسيرات العلمية السهلة الستكشاف 
مختلف التجارب البيولوجية والنفسية المرتبطة 

بالتشرد القسري، بما فيها الصدمة والضغط 
والذنب والعار واليأس والمرونة والنمو ما بعد 

الصدمة. وال تواجه هذه المسائل فحسب وصمة 
العار الشائعة بشأنها، لكنها تؤّثر أيًضا في 

مجموعة واسعة من االندفاعات والسلوكيات 
والتفاعالت االجتماعية.

ثانًيا، تبرز في الدليل مكتبٌة من تمارين الرعاية 
الذاتية مع ممارسات سهلة االستخدام من 

مختلف المجاالت، بما فيها التجربة الجسدية 
واليقظة الذهنية والعالج السلوكي المعرفي، 

وهي تستهدف تحديًدا التنظيم العاطفي 
كعنصر أساسي للتعافي من الصدمة باإلضافة 

إلى المرونة وتحسن الصحة السلوكية بين 
األشخاص. ويمكن أن يصل مستخدمو الدليل إلى 
كافة المحتويات عبر مجتمع اإلنترنت المخصص 

لألعضاء فحسب والتطبيق الهاتفي ألجهزة 
.)iOS( وآي أو إس )Android( أندرويد

على مدى ثالثين عاًما، أنشأت منظمة بيوند 
كونفليكت )Beyond Conflict( أطًرا متينة وابتكارية 
لفتح سبل التقدم في محادثات السالم، وعمليات 

االنتقال إلى الديمقراطية، والمصالحة الوطنية عقب 
االنقسام والعنف في أكثر من 75 بلًدا. وبناًء على 

هذه المجموعة الملحوظة من التجارب، اشتركنا مع 
العلماء في المجال المعرفي والسلوكي إلنشاء إطاٍر 

جديٍد حيث تتقاطع العلوم السلوكية مع تجربة 
العالم الواقعي. فتهدف منظمة بيوند كونفليكت 

إلى تطبيق علم الدماغ من أجل تصميم أدوات 
جديدة تفهم النزاع وتعالجه في الواليات المتحدة 

وخارجها، ومن أجل تعزيز هذه األدوات. منظمة 
بيوند كونفليكت هي منظمة غير حزبية وقائمة 

على األدلة، وهي عالمية وال تبغي الربح وترّكز على 
معالجة مجموعة من التحديات االجتماعية، بما فيها 

أثر التشرد في المعافاة النفسية للسّكان الالجئين.

ُصمم محتوى الدليل الميداني باالشتراك بين 
علماء األعصاب ومختّصي التعافي من الصدمة 
م حتى يطال السياق  والالجئين في األردن. وُصمِّ

االجتماعي والثقافي والديني في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وحتى يكون حساًسا 

إزاءه، باستخدام االستعارات والقصص والتمارين 
ا. المناسبة ثقافّيً

لمحة عن الدليل الميداني 
للتثقيف النفسي
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يجّسد الدليل الميداني التعاون الفريد الذي جمَع منظمة بيوند كونفليكت 
)Beyond Conflict( ومؤسسة كويست سكوب )Questscope( للعمل على معالجة 

األعباء العاطفية والنفسية المترتبة عن التشرد القسري والصدمة والعنف.
توّد منظمة بيوند كونفليكت أن ُتعرب عن امتنانها لمساهمة شركائها 

المتعددين في جعل هذا التقييم ألثر الدليل ممكًنا. فعلى غرار أي مبادرة عالمية 
في مجال الصحة العقلية، لم يكن هذا المشروع ليتحقق من دون قيادة الشركاء 

المحليين – من بينهم الرجال والنساء الذين استفادوا من خبراتهم الخاصة 
كالجئين ومن معارفهم المكتسبة مباشرًة حول الحياة في مخّيم الزعتري من 

أجل التمّعن في تخطيط جمع البيانات وجهود التطويع وتنسيقها – زكريا الكريم 
وعبد الكريم الحسن وأحمد أبو نمرة وزاهر الديري وزياد الجزازي؛ ومن أجل تيسير 

ورش عمل الدليل الميداني – عبداهلل خصاونه ومهند الحراكي ومحمد الرجبي 
ومحمد األحمد وشيرين الحراكي وميرفت الحمد وكفى عويجان وزاد الخير الزعبي.

 The( نوّد أيًضا أن نتشّكر د. ويندي دي أندريا وسارة بيرانباوم- ذا نيو سكول
New School(، نيويورك – وإليزابيث هيرمان - جامعة كاليفورنيا، بركلي - على 
مساهماتهم في تصميم تقييم األثر؛ وميادة قزق ومودة العقاد وأماني زغبر 

ومحمد خير الرفاعي وسهم النمر وحمزة النمر وأحمد جوخان على مساهمتهم 
في جمع البيانات.

كلمة شكر
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تؤدي عدة عوامل مثل التعرض للحرب والعنف 

واالضطهاد والتشّرد والتحديات المجِهدة الناتجة 

عن إعادة التوطين واالندماج إلى زيادة خطر معاناة 

الالجئين من صحة عقلية متزعزعة.]1[ وغالًبا ما 

يعاني الالجئون الذين ُتثقل كاهلهم الضائقة 

النفسية من اختالالت وظيفية ملحوظة، ونتائج 

صّحّية أسوأ، وقدرة أقل على االعتناء بأنفسهم 

وحمايتها.]2[-]3[ وبحسب إحدى المراجعات المنهجية 

النتشار اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD( واالكتئاب 

بين الالجئين، تبلغ النسبة التقديرية لهذا االنتشار 

30%]4[ -- أي أنها حوالى عشر مرات أعلى من نسبة 

االنتشار العالمي اإلجمالي الضطراب ما بعد الصدمة 
)PTSD( واالكتئاب.]5[

تزداد أهمية هذه المشكلة أكثر فأكثر، إذ أفادت 

مفّوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

مؤّخًرا بأّنه من أصل 70.8 مليون شخٍص تعّرضوا 

قسًرا للتشّرد حول العالم، 25.9 مليون شخٍص هم 

ع أن يستمّر هذا العدد في االرتفاع،  الجئون.]6[ وُيتوقَّ

مع إقامة معظم الالجئين في البلدان النامية التي 

غالًبا ما تقع في جوار النزاعات المسّلحة أو تكون 

متورّطة فيها. وإلى ذلك، لم يترافق ازدياد عدد 

الالجئين حول العالم مع ازدياٍد متناسٍب للطواقم 

والموارد المتاحة من أجل معالجة حاجاتهم 

مقدمة

المتعّلقة بالصحة العقلية.

ثمة بعض األدّلة الناشئة لصالح تنفيذ تدخالت 

التربية النفسية لّلاجئين، مثل رزمة المساعدة 

الذاتية المطّورة )SH+( الخاصة بمنظمة الصحة 

لة مسبًقا  العالمية التي تتألف من دورات مسجَّ

يرافقها كتاٌب فيه صور عن المفاهيم وحّد أدنى من 

النصوص.]8[ ويمكن وصف المساعدة الذاتية المطّورة 

)SH+( على أنها تدّخٌل نفسيٌّ متدني الكثافة 

يخّفف االعتماد على المتخصصين، ما يسّهل 

إمكانية توسيعها. إال أن ضعف إمكانية الوصول 

إلى مقّدمي الرعاية ال يشّكل العائق الوحيد أمام 

الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية لدى الالجئين. 

ففيما تّتجه التدخالت نحو النماذج التي تعتمد 

أكثر على استعداد المشارك للبدء بكتاٍب معّين أو 

ماّدة تعليمية معّينة والتفاعل معهما، ال بّد من 

االنتباه إلى العوامل اإلضافية التي تساهم في نقص 

االنخراط في خدمات الصحة العقلية. وتشمل هذه 

العوامل وصمة العار المتعّلقة بالصحة العقلية 

ا  والمواقف إزاء النماذج السائدة المحددة ثقافّيً

للصحة العقلية.]9[ فال يمكن أن تنجح تدخالت الصحة 

ا إّلا  ا أو ُتدار مجتمعّيً د وتيرتها ذاتّيً العقلية التي ُتحدَّ

إذا عالجت وصمة العار كعائٍق أمام الرعاية وكانت 
ا بجمهورها.]10[ مرتبطة ثقافّيً

يلّخص المستند الراهن التصميم والنتائج األساسية 

لتجربة عشوائية مضبوطة خاصة بتدّخٍل جديٍد 

مصمٍم من أجل معالجة الحاجة إلى تدخالت 

في مجال الصحة العقلية تكون قابلة للتوسيع 

ا لدى األشخاص المشّردين قسًرا،  ومناسبة ثقافّيً

وهي ُتدعى الدليل الميداني . وأُجريت الدراسة في 

وبالتالي، تبرز حاجة ملّحة إلى تأمين 
تدخالٍت في مجال الصحة العقلية تكون 

مصممة للتنفيذ الواسع النطاق في 
السياقات ذات الموارد المتدّنّية.]7[
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 يستغّل الدليل الميداني ما 
هو عالمي عن علم النفس:

يكّمل الروايات القائمة وال يحّل مكانها: فال يعترض 
الدليل الميداني على أساليب التعبير عن الضائقة – 

ا أم ال – بل يوّفر للقارئ بدًلا  سواء كانت مقبولة ثقافّيً
من ذلك رواية جديدة يمكن أن تشرح أصل الضائقة 

والطرق المتعددة التي نعّبر فيها عنها.

يستغّل الدليل الميداني ما هو عالمي عن علم 
النفس: فيبدأ بمقّدمة يتعّلم فيها القارئ كيف 

أّن العقل هو مثل برج المراقبة في المطار الذي 
يخطط وينّسق ويتكّيف مع عدٍد المتناٍه من الظروف 

المتغّيرة. ويأخذ منهج الدليل الميداني القارئ 
في جولة عبر العمليات والُبنى البيولوجية التي 

نستخدمها جميًعا من أجل التكيف مع حاالت 
التهديد والتي تساهم في التسبب بالمرض العقلي 

في ظّل الضغط الشديد.

- يطال الجميع: يستخدم الدليل الميداني الرسوم 
البيانية المختارة بعناية واالستعارات واللغة العادية 

مخّيم الزعتري لّلاجئين في األردن مع سّكان 

ا  الجئين سوريين ترتفع لديهم بشكٍل موّثٍق جيّدً
درجة وصمة العار المرتبطة بالصحة العقلية.]11[-]12[

الدليل الميداني هو تدّخٌل للتربية النفسية 

يستغّل سرد القصص واالستعارات المناسبة 

ا من أجل توفير منهج أساسي يمكن  ثقافّيً

الحصول عليه حول األثر النفسي والبيولوجي 

للهجرة القسرية. ويقترن مضمون التربية النفسية 

ا وقائمة على األدلة  بتمارين يجري تعّلمها ذاتّيً

هدفها تحسين مهارات التنظيم العاطفي. 

ويتمّيز هذا التدخل بمجموعة من الخصائص 

مثل عن سرد القصص الصوري الموجود في الدليل الميداني
رسم توضيحي أعّدته هيا حالو

المبتكرة التي تجعله مجّهًزا بشكٍل فريد لتحقيق 

الفعالية سواء بشكٍل مستقل أو تكميلي، وهو 

يتمتع بإمكانية تطبيع تجربة أعراض الصحة العقلية 

وزيادة االنخراط في أنشطة العناية نموذج فريد بين 

التدخالت العالمية القائمة في مجال الصحة العقلية 

بقدر ما.
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غير المتخصصة من أجل شرح المفاهيم البيولوجية 
التي يقّدمها إلى جمهوره على نحٍو ال تكون فيه 

المعرفة المسبقة في ميدان علم النفس أو علم 
األحياء مطلوبة للتعّلم منه.

وجدنا أّن 90.7% من عّينة التجربة العشوائية 
المضبوطة توافق أو توافق بشّدة على العبارة اآلتية: 

"أشعر أنني أفهم اآلن كيف يتأّثر الجسم والعقل 
بعد الهجرة القسرية بشكٍل أفضل من السابق، قبل 

قراءة الدليل".

- يمكن التماهي معه: يستغّل الدليل الميداني 
سرد القصص التي تأسر والمستوحاة من تجارب 
الحياة الواقعية الخاصة بممّثلين من الجماهير 

المستهَدفة، فيربط المفاهيم البيولوجية التي 
يقّدمها بالنواحي ذات الصلة من القّصة المروّية. 

وبهذه الطريقة، يتفادى استخدام نبرة "الكتاب 
الدراسي" أو "المحاضرة"، ما يسّهل أسر الجمهور.

وجدنا أّن 86% من المشاركين أّيدوا الموافقة 
المعتدلة أو القوية على فكرة أّن الشخصيات يمكن 

التماهي معها، وهو مؤّشٌر ارتبط، بعد متابعة دامت 
لثالثة أشهر، بنسبة أدنى من وصمة العار المتعلقة 

بالصحة العقلية، وبالمنفعة الملحوظة للتدخل، 
وباستمرار القراءة، وبالشروع في مواد التدخل بعد 

انتهاء ورشة العمل، وبالتقارب من السوريين اآلخرين.

- يستخدم نبرة تمكينية وتفاؤلية: أحدثت التدخالت 
السابقة للتربية النفسية القائمة على علم األحياء 

ع الحالة  أثًرا غير مقصود يتمّثل في إنشاء توقُّ
المَرضّية الدائمة لدى الجماهير المستهَدفة، ما 

يتسبب بزيادة الضائقة النفسّية بدًلا من تخفيفها.
]13[ فيحرص الدليل الميداني على الحفاظ على نبرة 

ُتبرز مرونة الدماغ وإمكانية التعافي باإلضافة إلى 
مقاربة الرفاه اآلن وهنا عبر تمارين العناية بالنفس.

من الدليل الميداني: "ُوجدت المعاناة قبل الطب 
وعلماء النفس بكثير، وَوجد الناس سبًلا للبقاء. 

وحين يتعلق األمر بالصحة العقلية والرفاه النفسي، 
يملك البشر أصًلا عدة قدرات أساسية تساعدنا على 

مواجهة الماضي والحاضر من أجل رسم خريطة 
المسار المستقبلي الجديد واألكثر صّحة".

- هو عملي: يقّدم الدليل الميداني قائمة طويلة 
من تمارين العناية بالنفس المثَبتة والقائمة 

على العلوم، وهي مشروحة بعناية وقد صيغت 
ضمن شريٍط مصّوٍر يمّثل فيه المعّلمون الجمهور 

المستهَدف. عند المتابعة، استمّرت أغلبية العّينة 
في اإلبالغ عن االنخراط في تمارين العناية بالنفس. 

وبدا أّن وتيرة الممارسة تتبع تعقيد التمرين، 
فيمارس 46% من العّينة على األقل التمارين 

البسيطة مثل التنفس العميق أو التنفس من 
ا. البطن يومّيً

- يمكن توسيعه بسهولة: يتم توصيل مضمون 
الدليل الميداني سواء على شكل مجموعة عبر 

ميّسرين من المجتمع تدّربوا على الدليل الميداني، 
أو بشكٍل فردي عبر المواد المكتوبة والصور 

ومقاطع الفيديو التي ُتظهر التمارين.
وجدنا أّنه من بين المجموعة المؤّلفة من 160 فرًدا، 

لم تنسحب من الدراسة سوى نسبة صغيرة )%12(. 
وتشير إحدى النتائج العَرضّية إلى انتشار التدخل 
ا من المشاركين الناشطين إلى األشخاص  شفهّيً

الموجودين على الئحة االنتظار في الدراسة.
يهدف الدليل الميداني كتدّخل إلى زيادة المعرفة 

العلمّية حول الصحة العقلية والعناية بالنفس، ما 
يؤّدي إلى تخفيف وصمة العار المرتبطة بالصحة 
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تخفيف وصمة العار، واستخدام التمارين، وتحسين األعراض

زيادة المعرفة العلمية حول الذات
)التربية النفسية(

التعلم المتعلق بالعمليات الفيزيولوجية 
والنفسية التي ترافق تجربة الهجرة القسرية

اختيار تمارين العناية بالنفس وتطبيقها

يمكن أن يقيم القراء مجموعة واسعة من 
التمارين المثبتة و يجربوها، و أن يمارسوها 

ويكرروها بأنفسهم

بناًء على نظرية التغيير هذه، أُجرَيت تجربة عشوائية 
مضبوطة من أجل جمع األدلة حول األثر النفسي 

للدليل الميداني بين المستخِدمين في مخّيم 
الزعتري لّلاجئين. وعلى غرار التدخل نفسه، كان 

النهج المتعّلق بتصميم الدراسة ابتكارّيًا من ناحية أّن 
التطويع لم يقتصر على وجود تشخيص نفسي . 1

أو أعراض نفسّية للضائقة
ذت في إطار طبيعي.. 2   الدراسة ُنفِّ

أّوًلا، لم ُتطّوع الدراسة الراهنة عمًدا مشاركين 
يعانون من أعراض معّينة أو مرض معّين بموجب 

األطر المعيارية للتشخيص النفسي. فرّكز التطويع 
على تقديم تدخل التربية النفسية ألي أعضاء 

مهتّمين من المجتمع استوفوا معايير األهلّية. وزاد 
هذا النهج القائم على االنخراط المفتوح الطابع 

العام لنتائج الدراسة، وزاد قدرة الدراسة على بلوغ 
األفراد الذين تظهر عليهم أعراض ال تستوفي معايير 

التشخيص الرسمي. كما عالج هذا النهج إمكانية 
أن تشّكل وصمة العار عائًقا أمام الدخول، فدعا 

إلى مشاركة أولئك الذين ال يبّلغون عن األعراض 
القائمة ألسباب مختلفة. وتماشى هذا القرار كثيًرا 

 Beyond( "مع مهمة منظمة "بيوند كونفليكت
Conflict( المتمثلة في جعل البحث العلمي متاًحا 

على نطاٍق واسع.

ثانًيا، تقّيم هذه الدراسة أثر الدليل الميداني 
في الصحة العقلية لّلاجئين داخل المجتمعات 

المتضررة من أزمة الالجئين السوريين ضمن 
سياق متدني الموارد وخاضع لنسبة متدنية من 

السيطرة وغير غربي، وهو يمّثل بشكٍل أنسب 
السياقات التي يعيش فيها معظم األشخاص 

المشّردين قسًرا، فيعالج الثغرات الموجودة في 
األدبيات القائمة حيث غالًبا ما ُتجرى التجارب 

العشوائية المضبوطة المتعلقة بالصحة العقلية 
لّلاجئين في أطر إعادة التوطين الغربّية.]14[

زة للصحة العقلّية. وتجتمع هذه النتائج مع الوقت لزيادة التنظيم  العقلية وزيادة االنخراط في األنشطة المعزِّ
العاطفي وتخفيف أعراض الضائقة المرتبطة بالصدمة. ويمكن اختصار نظرية التغيير هذه كما يرد أدناه:
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بين نيسان/أبريل وتشرين األول/أكتوبر 2019، نّفذ فريق باحثين من منّظمة 
"بيوند كونفليكت" )Beyond Conflict(، بالشراكة مع منظمة "كويست سكوب" 

 The New School for( وجامعة "ذا نيو سكول" لألبحاث االجتماعية )Questscope(َ
Social Research( و"جامعة كاليفورنيا، بركلي"، تجربة عشوائية مضبوطة للدليل 
الميداني في مخّيم الزعتري لّلاجئين في األردن. وسعى البحث إلى اختبار نظرية 

التغيير الخاصة بالدليل الميداني في إطاٍر طبيعيٍّ ومتدني الموارد ترتفع فيه 
مستويات الضائقة المرتبطة بالنزاع حسب التقارير. وينطوي نطاق التقرير الراهن 

على تسليط الضوء على األثر المتعلق بالصحة العقلية للتدخل. وقد شملت 
أسئلة البحث األساسية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

أسئلة البحث وتصميم الدراسة

هل يحقق الدليل الميداني للتثقيف النفسي  الفعالية في 
تخفيف وصمة العار المتعّلقة بالصحة العقلية؟

هل يحقق الدليل الميداني للتثقيف النفسي  الفعالية في 
زيادة التنظيم العاطفي؟

هل يحقق الدليل الميداني للتثقيف النفسي  الفعالية في 
تخفيف األعراض المرتبطة بالصدمة والضائقة؟

هل ترجع آثار الدليل الميداني للتثقيف النفسي  إلى طريقة 
توصيل المحتوى )على شكل مجموعة أو بشكٍل فردي(، أو 

إلى تصميمه ومضمونه؟

1

2

3

4
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العّينة

الجدول الزمني للتقييم

عون من 160 سورّيًا يعيشون  تأّلف المشاركون المطوَّ
في مخّيم الزعتري لّلاجئين في األردن. ولم ُتطبَّق 
في خالل التطويع أي معايير إقصاء خاصة بأعراض 

الصحة العقلية. فُدعَي أي شخص يهّمه األمر إلى أن 
يتسّجل في التدّخل شرط أن يتجاوز عمره 18 عاًما؛ 

وأن يكون قادًرا على التحدث والقراءة والكتابة 
بالعربية؛ وأن ُيتاح له هاتٌف ذكي أو لوح إلكتروني أو 

حاسوب محمول؛ وأّلا يكون امرأًة حامًلا في وقت 
التطويع. وقبل إجراء أي تحاليل، أُقصي من العّينة 

ا من الدراسة و13 مشارًكا  19 مشارًكا انسحبوا رسمّيً
بلغت نسبة حضورهم في أنشطة التدخل أقل 

من 50%. فتألفت العّينة األخيرة من 128 مشارًكا )65 
رجًلا و63 امرأًة(.

حاالت الدراسة

 تأّلف التقييم من تجربة عشوائية مضبوطة ذات 
ا ضمن  ثالثة فروع. فتم توزيع المشاركين عشوائّيً

ا  ه ذاتّيً المجموعات اآلتية: )1( االستخدام الموجَّ
والفردي للدليل الميداني )حالة "القراءة في المنزل"(، 
هة للدليل الميداني في مجموعة  )2( والقراءة الموجَّ

ميّسرة )حالة "ورشة العمل"(، )3( ومجموعة الئحة 
االنتظار التي تلّقت التدخل كورشة عمل بعد 8 

أسابيع من مجموعات المعالجة األخرى )حالة "الئحة 
االنتظار +"(.

من العّينة األخيرة، تواجد 43 مشارًكا في حالة 
"القراءة في المنزل" )46.5% من اإلناث(، و36 في حالة 

"ورشة العمل" )52.8% من اإلناث(، و49 في حالة "الئحة 
االنتظار +" )49% من اإلناث(.

تّم تقييم كافة المشاركين ثالث مّرات: عند خط األساس قبل التدخل )T0(، وفوًرا بعد التدخل )T1(، وفي 
فترة المتابعة بعد ثالثة أشهر من انتهاء التدخل )T3(. وبالنسبة إلى األفراد في حالة "الئحة االنتظار +"، كان 

التقييم الثالث هو تقييمهم الوحيد بعد التدخل.

نيسان/أبريل 2019

T0

تموز/يوليو 2019 

T1

تشرين األول/أكتوبر 2019 

T2
موجة التدّخل األولى | 8 أسابيع 

)المجموعات + في المنزل(
موجة التدّخل الثانية | 8 أسابيع 

)المجموعات(

ملّخص تصميم الدراسة

33/10النتائج األساسية من التجربة العشوائية المضبوطة



إجراء التدخلالمتغّيرات الُمقاسة:

إجراء التقييم:

 المعلومات الديموغرافية.	 

 قياسات عوامل الضغط والتعرض للصدمة: 	 
التعرض المحتمل للصدمة )قائمة تدقيق تاريخ 

الصدمات لّلاجئين RTHC(]15[؛ عوامل الضغط 
]16[ ) HSI الجارية )مؤّشر األمن البشري

 قياسات الصحة العقلية والتنظيم العاطفي: 	 
األعراض المرتبطة بالصدمة، بما فيها اضطراب 

ما بعد الصدمة  )PTSD(، واضطراب ما بعد 
الصدمة  المركب )C-PTSD(، )االستبيان الدولي 
للصدمات ITQ(]17[؛ الضائقة النفسية )مقياس 

كيسلر-Kessler 10-10(]18[؛ المرونة )مقياس المرونة 
المختصر BRS(]19[؛ الوعي العاطفي والتنظيم 

العاطفي الذاتي )التقييم المتعدد األبعاد 
للوعي الجسدي الذاتي MAIA ومقياس صعوبات 

]21[-]20[)DERS التنظيم العاطفي

 قياس وصمة العار: وصمة العار المتعلقة 	 
بالصحة العقلية )الوصمة المطبَّعة للمرض 

]22[)ISMI العقلي

 القياسات االجتماعية: الوحدة )مقياس الوحدة 	 
ذو العناصر الثالثة TIL(]23[؛ التقارب )احتواء اآلخر 

]24[)IOS في الذات

 مجموعة "ورشة العمل". تألفت مجموعة العالج 
األولى من 50 مشارًكا تلّقنوا الدليل الميداني على 
شكل مجموعات طوال )16( جلسة امتّد كلٌّ منها 
على 120 دقيقة وتم توفيرها في المخّيم مّرتْين 
في األسبوع على مدى 8 أسابيع. وتمت إدارة أربع 

مجموعات ُفصلت حسب الجنس واحتوى كلٌّ منها 
على 12-14 عضًوا، وتوّلى قيادتها أزواٌج من الميّسرين. 
هة القراءة  وشملت البنية األساسية للجلسات الموجَّ

الجماعية، واألسئلة واألجوبة، وشرح المفاهيم 
األساسية، والمناقشة الجماعية، والتعليم الموّجه 

لتمارين العناية بالنفس.

مجموعة "القراءة في المنزل". في مجموعة العالج 
المنفصلة الثانية، أُعطَي 50 مشارًكا نّص الدليل 

الميداني وما يرافقه من مواد توجيهية للتمارين 
على شكل مقاطع فيديو لمراجعتها بأنفسهم 

ا. كما كان المشاركون في  في المنزل أسبوعّيً
مجموعة "القراءة في المنزل" يتلّقون مّرتْين في 

األسبوع رسالة نّصية على الهاتف لتذكيرهم بالبدء 
بالمحتوى والقدوم إلى موقع البحث ألخذ مواد 

األسبوع المقبل.

مجموعة "الئحة االنتظار +". تألفت المجموعة الثالثة 
من 60 مشارًكا في حالة "الئحة االنتظار +" لم يتلقوا 
أي تدخل خاص بالدراسة في خالل األسابيع الثمانية 

ا  األولى، ثم تلقوا ورشة العمل الموّفرة شخصّيً
باستخدام اإلجراءات نفسها الموصوفة أعاله.

توّلى عّمال إحصاء من جنس المشاركين نفسه 
جمع البيانات الشخصية عند كل فترة زمنية مقررة 
في منطقة محددة. وكان عّمال اإلحصاء طّلاًبا لم 
يتخّرجوا بعد أو بلغوا مرحلة التخرج، يدرسون علم 

النفس أو اختصاصاٍت ذات صلة، وقد تّم تطويعهم 
عبر شراكات جامعية محلية.

رسم توضيحي علمي موجود في الدليل الميداني

كان الهدف األساسي من البحث اختبار فرضية أّن المشاركة في تدخل الدليل الميداني يؤدي إلى تخفيف 
وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية، وزيادة التنظيم العاطفي، وتخفيف األعراض المرتبطة بالصدمة. 

ووضعنا فرضّية أّن هذه اآلثار ستكون ناتجة عن محتويات التدخل واالنخراط في تمارين العناية بالنفس، وليس 
عن منفعة ثانوية للتفاعل الجماعي في حاالت ورش العمل.
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نرمي إلى مقارنة أثر التدّخل على المدى القصير 
والمدى المتوسط في ثالث حاالت دراسية هي: 

التدخل الُمنَجز فردّيًا، والتدخل الُمنَجز كورش عمل، 
ومجموعة "الئحة االنتظار +". لكن إلنجاز ورشة 

العمل، تّم فصل المشاركين إلى أربع مجموعات 
رة. وحتى نأخذ في الحسبان اآلثار المحتملة  ميسَّ

لمجموعات التيسير، حيث قد تعود النتائج اإليجابية 
إلى مجموعة تيسير فّعالة بشكٍل خاص وليس إلى 

النواحي المشتركة للتدخل، استخدمنا في تحليلنا 
نموذجْين خّطّيْين مختلطْين )MLM( متداخلْين 

ا. وتم استخدام النموذجين وفق بنية التباين  جزئّيً
المشترك المتماثلة الكروية )CS( لآلثار العشوائية 

الخاصة بالمجموعة والمشاركين، وبنية االنحدار الذاتي 
من المرتبة األولى AR )1( للقياسات المكررة الخاصة 

بالمشارك أو المشارك ضمن المجموعات.

النموذج الخطي المختلط للنتيجة األساسية: اسُتخِدم نموذجنا األساسي لتحديد 
ا في قياسات النتيجة. وبالنسبة إلى  إذا ما أّدى التدخل إلى تغييرات ملحوظة إحصائّيً
هذا النموذج، يشير التفاعل الملحوظ للوقت x الحالة إلى أّن نقاط المشاركين تختلف 
بشكٍل ملحوظ من خط األساس إلى ما بعد التدخل أو المتابعة )أثر الوقت( وأّن هذه 

التغييرات تختلف بشكٍل ملحوظ حسب الحالة الدراسية )مجموعة "ورشة العمل" مقابل 
مجموعة "القراءة" مقابل مجموعة "الئحة االنتظار +"(. واسُتخِدمت مقارنات "بونفيروني" 

)Bonferroni( لتفصيل اّتجاه هذه التغييرات في نقطة النتيجة لكل حالة دراسية.

النموذج الخطي المختلط للتكرار: باإلضافة إلى ذلك، قارّنا مجموعة "ورشة العمل" األولى 
مع مجموعة "ورشة العمل" الثانية. وبالنسبة إلى هذا النموذج، يشير األثر الملحوظ للوقت 

وليس للحالة إلى أن التدخل كان له أثر في المشاركين )أثر الوقت( وأّن األثر كان نفسه في 
كال ورشتْي العمل )ما من أثر للحالة(. ويجري نقل ارتباطات "بيرسون" )Pearson( واختبارات 

"تي" )T-tests( إلعطاء تفاصيل إضافية حول االّتجاهات في البيانات.. 

تحليل البيانات:
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النتائج

إّن الدليل الميداني للتثقيف النفسي  فّعال في تخفيف 
وصمة العار المتعّلقة بالصحة العقلية.

1

في وقت تقييم المتابعة، كان كافة المشاركين في الدراسة قد تلّقوا التدخل 
سواء في ورشة العمل األولى، أو في حالة القراءة المنزلية، أو في ورشة العمل 

الثانية. وبشكٍل إجمالي، أّدى تدخل الدليل الميداني إلى تخفيف تصورات وصمة العار 
المتعلقة بالصحة العقلية. وتماشًيا مع نظرية التغيير الخاصة بالتدخل، كان هذا 

التراجع في الوصمة مرتبًطا بالتحسينات في الصحة العقلية، وتحديًدا التحسينات 
في اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )Complex PTSD(، والتحسينات في التنظيم 
العاطفي. وبالتماشي مع التراجع في الوصمة، أّيد معظم المشاركين بعد التدخل 

ازدياد احتمال التحدث إلى العائلة أو األطّباء بشأن صحتهم العقلية.

كيف تّم قياس وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية؟ 
لتقييم وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية، اسُتخِدمت سبع عبارات 

تّم تكييفها من المقياس الفرعي المدعّو "تأييد األفكار النمطية" 
)Stereotype Endorsement( والخاص بمقياس "الوصمة المطّبعة للمرض 

العقلي" )ISMI(. وعّبر المشاركون عن درجة موافقتهم على العبارات 
باستخدام مقياس "ليكرت" )Likert( المؤّلف من أربع نقاط وتّم احتساب 

مجموع النقاط. ويمكن أن يتراوح هذا المجموع من 7 )عدم الموافقة 
بشدة على كل عبارة( إلى 28 )الموافقة بشدة على كل عبارة(. واعُتبر 

.)77. =α T2 ;70. =α T1 ;66. =α T0(  االّتساق الداخلي للوثيقة مقبوًلا
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2 -كيف ارتبطت وصمة العار بالمتغّيرات الُمقاسة األخرى عند خط األساس؟
عند خط األساس، بلغ متوسط النقاط التي سّجلتها وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية للعّينة 16.1 

)االنحراف المعياري SD=2.9(، ما يشير إلى مستويات معتدلة لوصمة العار، ولم تبرز فروقات ملحوظة 
بين مجموعات العالج )F ]2,120[= 449.، القيمة االحتماليةp= .639 (. ولم تتواجد أي فروقات مرتبطة بالنوع 

االجتماعي أو العمر في نقاط خط األساس. وارتبطت نقاط وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية إيجاًبا 
بالمقياس الفرعي المدعّو "المفهوم السلبي للذات" )Negative Self Concept( والخاص بـ"االستبيان 

الدولي للصدمات" )p ,180. = )123(ITQ(،r = .046  وارتبطت سلًبا بالتقارب من أعضاء العائلة المبلَّغ عنه 
p ,212.- = )123(r = .019. وتشير هذه االرتباطات إلى أن المشاركين الذين تكون عندهم وصمة العار 

المتعلقة بالصحة العقلية أعلى يميلون إلى تأييد اآلراء السلبية عن أنفسهم )مثًلا: "أشعر أنني فاشل"( 
بشكٍل أقوى، وإلى الشعور بأنهم أبعد عن عائالتهم. ويلّخص الجدول أدناه إجابات المشاركين عند خط 

األساس:

أوافق بشدةأوافقال أوافقال أوافق بشدةعبارة الفكرة النمطية

129407306وتيرة اإلجابة

يميل األشخاص المصابون بمرض عقلي إلى 
التصرف بعنف.

)%11( 14)%32( 41)%49( 63)%7( 9

5 )3.9%(28 )22%(71 )55.5%(23 )18%(ال يجوز أن يتزوج األشخاص المصابون بمرض عقلي.

ال يمكن أن يعيش األشخاص المصابون 
6 )4.7%(40 )31%(64 )50%(17 )13%(بمرض عقلي حياًة جيدة ومرضية.

يمكن أن يعرف الناس إذا كان شخٌص ما مصاًبا 
3 )2%(35 )27%(64 )50%(25 )20%(بمرض عقلي من خالل مظهره.

األشخاص المصابون بمرض عقلي بحاجة إلى أن 
16 )13%(66 )52%(36 )28%(9 )7%(يّتخذ اآلخرون معظم القرارات عنهم.

ال يستطيع األشخاص المصابون بمرض عقلي أن 
4 )3%(15 )12%(78 )61%(30 )23%(يساهموا في أي شيء في المجتمع.

تنطبق األفكار النمطية عن المصابين بمرض 
4 )3%(59 )46%(53 )41%(11 )9%(عقلي على أشخاٍص أعرفهم.

47

3  - ما هي األدلة الموجودة على أثر التدخل في وصمة العار؟

 p ,3.4 = ]184.5 ,4[ F( الحالة x تفاعل ملحوظ للوقت )MLM( 3.1- نتج عن النموذج الخطي المختلط

= .018( ما يشير إلى أن التدخل كان له أثر ملحوظ في نقاط الوصمة. وبالتحديد:

 أ- شهدت مجموعة "القراءة" تحسينات ملحوظة على المدى القصير في الوصمة من
   T0 إلى T1 )متوسط الفرق d ,03. =p ،1.07 =Mdiff= 0.32( فقدت أهميتها اإلحصائية عند 

.T2 النقطة الزمنية
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ب- شهدت مجموعة "ورشة العمل" تحسينات ملحوظة على المدى الطويل. فتحّسنت 
نقطة الوصمة الخاصة بها بين T0 وT1 من دون بلوغ أهمية إحصائية، وهو اّتجاٌه استمّر وبلغ 

.)0.39 = d ,034. = p ,1.14 =  Mdiff( T2 أهمية إحصائية عند النقطة الزمنية

ج- كما كان متوّقًعا، لم ُتظهر مجموعة "الئحة االنتظار +"أي تغييرات ملحوظة بين T0 و
T1. وما إن تلّقت التدخل، كررت مجموعة ورشة العمل الثانية نتائج التدخل، كما يشير األثر 

.)743. = p ,0.30 = ]0.46 ,1[ F( وضعف أثر الحالة )002. = p ,9.76 = ]80.7 ,1[ F( الملحوظ للوقت

د- باإلضافة إلى نتائج النموذج الخطي المختلط )MLM( التي تدعم التأثير اإليجابي للتدخل 
على الوصمة، وجدنا أّن متوسط نقطة الوصمة للعّينة عبر حاالت العالج في وقت التقييم 

 .)0.26 = d ,001. = p ,772. - =  Mdiff( األخير كان أدنى بكثير مما كان عليه عند خط األساس
ا عند خط األساس  وعند التركيز فحسب على المشاركين الذين ترتفع لديهم الوصمة نسبّيً

)العدد N= 58 مشارًكا فوق متوسط خط األساس(، يزداد كثيًرا حجم األثر لهذه المقارنة 
.)0.86 = d ,001. < p ,1.9 - =  Mdiff(

خط األساس

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

مة
ص

لو
ة ا

ط
نق

 

الوقت

عند المتابعةبعد التدخل

+ الئحة االنتظارورشة العملالقراءة
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3.2- يشّكل واقع أّن االتجاه نحو نقطة أدنى للوصمة لم يبدأ سوى بعد التدخل للمشاركين في 
حالة "الئحة االنتظار +" دليًلا على أّن االنخفاض في الوصمة كان سببه التدخل وليس أثر الوقت.

3.3- عند تقييم المتابعة:

نسبة المشاركين الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على العبارة:

من المشاركين وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أتقّبل األشخاص 
المصابين بمرض عقلي أكثر مما كنُت أتقّبلهم قبل قراءة الدليل". 77.4%

من المشاركين وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أخاف من أن أكون 
ا في نظر اآلخرين أكثر مما كنُت أخاف قبل قراءة الدليل". مريًضا عقلّيً 22.6%

من العّينة وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أرتاح عند التحدث إلى 
العائلة أو األصدقاء عن مشاعري حول الهجرة القسرية أكثر من السابق، قبل 

قراءة الدليل".
83.9%

من المشاركين وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أرتاح عند التحدث 
إلى العائلة أو األصدقاء عن أي خوف أو قلق قد أختبره أكثر من السابق، قبل 

قراءة الدليل".
79%

من المشاركين وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أرتاح عند التحدث إلى 
طبيٍب أو أحد مقّدمي الخدمات الصحية عن مشاعري حول الهجرة القسرية أكثر من 

السابق، قبل قراءة الدليل".
74.1%

من المشاركين وافقوا أو وافقوا بشدة على عبارة "أصبحُت أرتاح عند التحدث إلى 
طبيٍب أو أحد مقّدمي الخدمات الصحية عن أي خوف أو قلق قد أختبره أكثر من 

السابق، قبل قراءة الدليل".
79.9%

4- كيف ارتبط التراجع في الوصمة بالمتغّيرات األخرى للنتيجة؟
عبر حاالت العالج، ارتبط التراجع في الوصمة المتعلقة بالصحة العقلية بين خط األساس 

 Complex( والتقييم األخير نوًعا ما بحاالت التراجع في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  المركب
.r)117( = -.31, p =.005 ،وبحاالت ازدياد التنظيم العاطفي PTSD(، r)122( = .25, p = .004

5- هل تّم ربط أي عنصر أساسي للتدخل بتحّسن الوصمة؟
بالنسبة إلى المشاركين الذين ترتفع لديهم الوصمة عند خط األساس )العدد N= 58 مشارًكا 
تفوق لديهم نقاط خط األساس المتوّسط(، تم ربط االنخفاض في وصمة الصحة العقلية بين 
خط األساس والتقييم األخير بدرجة شعور المشاركين بالتماهي مع الشخصيات في قصص 

.r)54( = -.38, p = .004 الدليل الميداني
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أّدى تدخل الدليل الميداني إلى زيادة في التنظيم العاطفي – أي القدرة على إدارة 
المشاعر غير المرغوبة أو الحاّدة من خالل إعادة تركيز االنتباه. وتماشًيا مع نظرية 
التغيير الخاصة بالتدخل، كانت الزيادة مرتبطة بتحسينات في الصحة العقلية، 

وتحديًدا في اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )C-PTSD( والوحدة والضائقة النفسية، 
وأيًضا بتحسينات في وصمة العار.

1 - كيف تّم قياس التنظيم العاطفي؟
اسُتخِدم مقياس التنظيم العاطفي من "التقييم المتعدد األبعاد للوعي الجسدي 
الذاتي-النسخة MAIA( "2( من أجل تقييم مهارات الوعي الجسدي الذاتي المرتبطة 

بالتنظيم العاطفي )4 عناصر؛ مثًلا: "أستطيع استخدام تنّفسي لتخفيف التوتر"(. 
ويستخدم "التقييم المتعدد األبعاد للوعي الجسدي الذاتي" )MAIA( 6 نقاط قياسية 

لة.  لتأييد األعراض تتراوح من 0- "أبًدا" إلى 5- "دائًما". وتّم احتساب متوسط النقاط المسجَّ
.)91. = α T2 ,80. = α T1 ,80.= α T0( وكان االّتساق الداخلي مقبوًلا

2 - كيف ارتبط التنظيم العاطفي بالمتغّيرات الُمقاسة األخرى عند خط األساس؟
 ,1.46 = ]123 ,2[ F( لم تبرز فروقات ملحوظة عند خط األساس بين مجموعات العالج
  )038.  = p ,19. = r(وارتبطت نقاط خط األساس إيجاًبا بالتقارب من اآلخرين .)236. = p

 Lack of Emotional( وارتبطت سلًبا بضعف الوعي العاطفي  )001.  < p ,36. = r(والمرونة
Awareness( )"مقياس صعوبات التنظيم العاطفي" DERS؛p ,24.- = r =.007(؛ والضائقة 

النفسية )"كيسلر-K "10-10؛ p ,37.- = r >  .001(؛ واضطراب ما بعد الصدمة  المركب  
)p ,27.- = C-PTSD( )r =  .003(. وتشير هذه االرتباطات إلى أن المشاركين الذين يّتسمون 

بمستويات تنظيم عاطفي أدنى يفيدون بأنهم يشعرون أنهم أقل قرًبا من اآلخرين 
وأقل مرونًة، باإلضافة إلى معاناتهم من مستويات أعلى من الضائقة النفسية وأعراض 

اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )C-PTSD( والصعوبات في الوعي العاطفي.

. إّن الدليل الميداني للتثقيف النفسي  فّعال في زيادة التنظيم العاطفي. ب

3 - ما هي األدلة الموجودة على أثر التدخل في التنظيم العاطفي؟

أ- شهدت مجموعة "القراءة" زيادة ملحوظة على المدى القصير في التنظيم العاطفي 
بين T0  وT1 )Mdiff  = - .387, p =  .049, d = .4(  فقدت أهميتها اإلحصائية عند النقطة 

.T2 الزمنية
ب- شهدت مجموعة "ورشة العمل" زيادات ملحوظة على المدى القصير والمدى 

 T1 )Mdiff  = - 1.026, p <.001, d بالنسبة إلى T0 الطويل في التنظيم العاطفي عند مقارنة
.)T2 )Mdiff  = - .813, p <.001, d = .6891. =( و

 T0 ج- كما كان متوّقًعا، لم ُتظهر مجموعة "الئحة االنتظار +"أي تغييرات ملحوظة بين
وT1. وما إن تلّقت التدخل، كررت مجموعة ورشة العمل الثانية نتائج التدخل، كما يشير 
 F ]1, 7.06[ = 0.351, p =( وضعف أثر الحالة  )F ]1, 81.71[ = 24.8, p <.001( األثر الملحوظ للوقت

.).572

 F ]3,( الحالة x تفاعل ملحوظ للوقت )MLM( 3.1 - نتج عن النموذج الخطي المختلط
p < .001 ,6.93 = ]180.05(  ما يشير إلى أن التدخل كان له أثر ملحوظ في نقاط التنظيم 
العاطفي في "التقييم المتعدد األبعاد للوعي الجسدي الذاتي" )MAIA(. وبالتحديد:
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د- باإلضافة إلى نتائج النموذج الخطي المختلط )MLM( التي تدعم التأثير اإليجابي 
للتدخل على التنظيم العاطفي، وجدنا أّن متوسط النقاط للعّينة عبر حاالت العالج في 
 Mdiff  = - .445, p( وقت التقييم األخير كان أعلى بكثير مما كان عليه عند خط األساس

.)< .001, d = 0.41

القراءة*

0.0

1.0

1.5

2.5

3.5

0.5

2.0

3.0

4.0

4.5

التنظيم العاطفى

الئحة االنتظار + **ورشة العمل * ; **

عند المتابعةبعد التدخلخط األساس

3.54

3.263.26

3.49

3.92
3.67

3.93
4.19

3.37

T1و T0 فرق ملحوظ بين =*
.T2و T0 فرق ملحوظ بين =**

3.2 - يشّكل واقع أّن المكاسب في التنظيم العاطفي لم تكن ملحوظة في مجموعة 
"الئحة االنتظار +" إال بعد التدخل دليًلا على أّن الزيادة في التنظيم العاطفي كان سببها 

التدخل وليس أثر الوقت. 

4 -  كيف ارتبطت الزيادة في التنظيم العاطفي بالمتغّيرات األخرى للنتيجة؟
عند االّطالع على نقاط التغيير من خط األساس إلى التقييم األخير، ارتبطت الزيادة في 

 r)111( = .37, p( نقطة التنظيم العاطفي لدى العّينة عبر حاالت العالج بزيادات في المرونة
001. >( وأيًضا بانخفاضات في وصمة الصحة العقلية،32, p < .001.- = )r)117؛ واضطراب ما بعد 
الصدمة المركب )C-PTSD(، r)119( = -.29, p = .002؛ والوحدة r)114( = -.19, p = .038، والضائقة 

.r)118( = -.23, p = .001،النفسية
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5 -هل تّم ربط أي عنصر أساسي للتدخل بمكاسب التنظيم العاطفي؟
عند تقييم المتابعة، سّجل أولئك المشاركون الذين أظهروا وتيرة أعلى من االنخراط في 

تمارين العناية بالنفس الخاصة بـالدليل الميداني نقاًطا أعلى أيًضا في التنظيم العاطفي، 
.r)128( = .41, p < .001

باإلضافة إلى ذلك، ومروًرا بالحاالت المذكورة، بما فيها الضوابط، برز اّتجاٌه نحو مستوى 
أعلى من التنظيم العاطفي بين تقييم خط األساس والتقييم بعد التدخل. وفيما كانت 

ا، من المهم  الزيادة الظاهرة في المجموعة الضابطة صغيرة وغير ملحوظة إحصائّيً
تسليط الضوء على أنه، بالنسبة إلى المشاركين في الحالة الضابطة، كانت نقاط التنظيم 
العاطفي في التقييم ما بعد التدخل مرتبطة إلى حدٍّ كبير بدرجة تبليغهم بالسماع عن 

التدخل فيما كانوا على الئحة االنتظار، p ,35. = )49(r = .014. وتشير هذه النتيجة العرضّية 
ا داخل إطار مخّيم الالجئين. إلى احتمال انتقال الدليل الميداني شفهّيً

ًعا، ومع أخذ شريحة السّكان المدروسة في االعتبار، أبلغت العّينة  كما كان متوقَّ
عن التعّرض الشديد لألحداث القادرة على التسبب بصدمة )PTE( ولعوامل الضغط 

السياقية. وارتبط التعرض لألحداث القادرة على التسبب بصدمة )PTE( باضطراب ما 
بعد الصدمة  )PTSD(، وفي مجموعة فرعية من العّينة ارتفعت فيها نسبة هذه 

األحداث القادرة على التسبب بصدمة )PTE(، أّدى التدخل إلى تحّسن ملحوظ لألعراض 
في كلٍّ من اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( واضطراب ما بعد الصدمة  المركب 
)C-PTSD(. وارتبطت عوامل الضغط السياقية باضطراب ما بعد الصدمة  المركب 

)C-PTSD( وأُخذت في الحسبان في التحليل.

إّن الدليل الميداني للتثقيف النفسي  فّعال في تخفيف األعراض 
المرتبطة بالصدمة.

ج

1 - كيف تّم قياس الصدمة الضغط وأعراض الصحة العقلية؟
لم ترّكز الدراسة الراهنة على آثار الدليل الميداني في عّينة سريرية محددة ولم تلجأ 

إلى التطويع استناًدا إلى األعراض. ومع ذلك، نظًرا لالحتمال الكبير للتعّرض إلى الصدمة 
وعوامل الضغط السياقية المتأّصلة في تجربة التشّرد القسري، توّقعنا مصادفة ما 

يكفي من المجموعات الفرعية السريرية في عّينتنا الدراسية المؤّلفة من 160 الجًئا، حتى 
نجمع من خاللها معلومات أّولّية عن أثر التدخل في مجموعات سريرية محددة. وأجرينا 

تقييًما للصدمة النفسية و الضغط وأعراض الصحة العقلية عبر قياسات اإلبالغ الذاتي 
اآلتية:

1.1 - التعرض المحتمل للصدمة )PTE(: اسُتخدمت نسخة معّدلة ومؤّلفة من 12 عنصًرا من 
"قائمة تدقيق تاريخ الصدمات لّلاجئين" )RTHC( لقياس تاريخ الصدمات المحتملة. ويتألف 

 )RTHC( "القياس المعّدل من 6 عناصر. وتتّضمن "قائمة تدقيق تاريخ الصدمات لّلاجئين
األصلية ثمانية عناصر، لكن تّم حذف عنصرْي التعذيب والعنف الجنسي عمًدا في هذه 

الدراسة ألسباب إدارية.. 

1.2 - عوامل الضغط السياقية: من أجل تحديد كمية عوامل الضغط الراهنة التي يختبرها 
المقيمون في مخّيٍم لّلاجئين، استخدمنا 7 من أصل العناصر العشرة في المقياس الذي 

أنشأته زيادني )Ziadni( مع آخرين )2004( لقياس مستويات انعدام األمن البشري في حاالت 
ما بعد الحرب. وتتراوح األجوبة من 1 )األقل انعدًما لألمن( إلى 5 )األكثر انعداًما لألمن( 
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لتسجيل نقطة إجمالية محتملة تبلغ 35 كحدٍّ أقصى. وفي خالل الدراسة، كان االّتساق 
  .)83. = α T2 ,81. = α T1 ,76. = α T0( مقبوًلا )HSI( "الداخلي لـ"مؤّشر األمن البشري

1.3 - األعراض المرتبطة بالصدمة: اسُتخدم "االستبيان الدولي للصدمات" )ITQ( إلجراء 
تقييم حول األعراض المرتبطة بالصدمة بحسب مفهومها الوارد في "المراجعة الحادية 

عشرة للتصنيف الدولي لألمراض" )ICD-11(. فيمّيز هذا التصنيف اضطراب ما بعد الصدمة  
)PTSD( التقليدي )أعراض إعادة اختبار التهديد وتفاديه والشعور به بعد حدث صادم( 

عن اضطراب ما بعد الصدمة المركب )C-PTSD( )أعراض االضطراب العاطفي، والمفهوم 
السلبي للذات، والعالقات المتوترة باإلضافة إلى األعراض التقليدية الضطراب ما بعد 

الصدمة PTSD بعد التعرض المتكرر ألحداث صادمة(. وكان االتساق الداخلي للمقياس 
 )PTSD(  وتنتج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة .)85. = α T2 ;82. = α T1 ;82 .= α T0( مقبوًلا
التقليدي بشكٍل عام عن التجارب الصادمة الحادة؛ إال أّن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

المركب  )C-PTSD( تنتج عموًما عن انتشار عوامل الضغط والصدمة أو تراكمها بدًلا من 
الحوادث الحادة المعزولة. 

وتميل الدراسات على عّينات الالجئين إلى االستخدام الحصري لقياسات اضطراب ما 
بعد الصدمة  )PTSD( التقليدي، التي قد تفتقر إلى التوثيق المناسب لتبعات الفترات 

المستمرة من الضغط التي ُتعتبر نموذجية في تجربة الالجئين.

2 - كيف ارتبطت الصدمةو الضغط واألعراض المرتبطة بالصدمة بالمتغّيرات الُمقاسة األخرى 
عند خط األساس؟

2.1 - التعرض المحتمل للصدمة: لم تبرز أي فروقات ملحوظة في التعرض لألحداث القادرة 
على التسبب بصدمة )PTE( بين مجموعات الدراسة. وارتبطت نقاط التعرض للصدمة عند 
خط األساس إيجاًبا بمجموع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  )p ,23. = )123(PTSD(، r = .009؛ 

ومالحظة عوامل الضغط السياقية، p ,18. = )126(r = .045. وارتبط التعرض للصدمة سلًبا 
بالتقارب من اآلخرين، p ,20.- = )122(r = .029. وأُخذ التعرض للصدمة في الحسبان في النموذج 

قائمة تدقيق تاريخ 
)RTHC( الئحة االنتظار +ورشة العملالقراءةكامل العّينةالصدمات لّلاجئين

إجمالي التعرض لألحداث القادرة على 
)PTE( التسبب بصدمة

)SD متوسط عدد التجارب المؤيَّدة )االنحراف المعياري

عدد األشخاص في العّينة الذين يؤّيدون التجربة )%(

)%2.5( 5.8)%2.7( 5.7)%2.3( 6.3

40 )81.6%(29 )80%(37 )86%(106 )82.8%(الحرب في أحياء قريبة

34 )69.4%(31 )86.1%(28 )65.1%(93 )72.7%(االنفصال القسري عن العائلة واألصدقاء

27 )455.1%(26 )72.2%(21 )48.8%(74 )57.8%(فقدان العائلة أو األحباء أو اختفاؤهم

4 )8.2%(3 )8.3%(5 )11.6%(12 )9.4%(العنف أو االعتداء الجسديْين

13 )26.5%(11 )30.6%(17 )39.5%(41 )32%(مشاهدة العنف أو االعتداء الجسديْين

40 )81.6%(28 )77.8%(36 )83.7%(104 )81.3%(حالة أخرى مخيفة / مهددة للحياة

)%2.3( 5.4

الحالة الدراسية
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الخطي المختلط )MLM( لكافة نتائج الدراسة.
2.2- عوامل الضغط السياقية: لم تبرز أي فروقات مهمة في مالحظة عوامل الضغط 
السياقية بين مجموعات الدراسة عند خط األساس. وباإلضافة إلى التعرض المحتمل 

للصدمة )PTE(، ارتبط "مؤّشر األمن البشري" )HSI( إيجاًبا بإجمالي أعراض اضطراب ما بعد 
 < p ,41. = )125(r ،001؛ وضعف الوضوح العاطفي. = p ,29. = )125(C-PTSD(، r( الصدمة  المركب

.001؛ والضائقة النفسية )"كيسلر-122(r ،)10-K "10( = .p ,50 >.001؛ والوحدة r)119(= .33. وارتبط سلًبا 
بالمرونة، 123(r( = - p ,0.32 > .001؛ والتقارب من اآلخرين، r)p ,204. -= )120 = .025. وأُخذ "مؤّشر 

األمن البشري" )HSI( في الحسبان في النموذج الخطي المختلط )MLM( لكافة نتائج الدراسة.

)HSI( مؤشر األمن البشري
الئحة االنتظار ورشة العملالقراءةكامل العّينة

+

الحالة الدراسية

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت على 
نفسك في حياتك اليومية؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت على 
عائلتك في حياتك اليومية؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت من 
عدم قدرتك على توفير الضرورات اليومية 

لعائلتك؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت من 
فقدان مصدر دخلك أو مصدر دخل عائلتك؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت من 
فقدان منزلك؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت من 
التشرد أو اقتالعك من محيطك؟

في الشهر الماضي، إلى أي مدى خفَت على 
مستقبلك أو مستقبل عائلتك؟

3.1 )1.3(

3.8 )1.2(

)1.4( 3.2

)1.3( 3.2

)1.5( 2.3

)1.5( 2.9

)1.3( 4.0

3.2 )1.4(

3.8 )1.2(

)1.1( 3.0

)1.3( 3.0

)1.4( 2.2

)1.4( 2.4

)1.4( 37

3.0 )1.3(

3.8 )1.2(

)1.5( 3.5

)1.3( 3.4

)1.6( 2.6

)1.4( 3.4

)1.3( 4.0

3.2 )1.2(

3.9 )1.3(

)1.5( 3.2

)1.4( 3.3

)1.5( 2.3

)1.6( 3.0

)1.0( 4.4

16.5 )5.9(16.8 )6.6(14.6 )6.3(15.9 )6.3(نقطة المجموع

)SD البيانات هي متوسط أرقام )االنحراف المعياري
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2.3 -األعراض المرتبطة بالصدمة: لم تبرز أي فروقات ملحوظة بين مجموعات الدراسة عند خط األساس 
في اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )p ,0.623 = ]123 ,2[ C-PTSD( )F = .538( أو اضطراب ما بعد الصدمة  
)p ,1.179 = ]22.8 ,2[ PTSD( )F = .311(. ومن كامل العّينة، استوفى 10 مشاركين المعايير الموضوعة اضطراب 

 )PTSD(  واستوفى 39 منهم تلك الموضوعة اضطراب ما بعد الصدمة )C-PTSD( ما بعد الصدمة  المركب
عند خط األساس.

 في ما يخص العالقة مع المتغّيرات األخرى، كان اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )C-PTSD( عند 	 
 = r،001؛ وبشكٍل سلبي بالمرونة.  < p ,51. = r،خط األساس مرتبًطا بشكٍل إيجابي بالضائقة النفسية

 p ,271. = r ،10-K "10-كيسلر"( )PTSD(  001. وانطبق األمر نفسه على اضطراب ما بعد الصدمة.  < p ,365.-
.)047.  = p ,182.- = r ،003؛ المرونة.  = 

 ارتبط اضطراب ما بعد الصدمة  المركب )C-PTSD(، الذي يشمل عنصر الصعوبات في العالقات 	 
وبرودة العواطف، بشكٍل مناسب بقياسات االضطراب العاطفي )التنظيم العاطفي الذاتي في 

"التقييم المتعدد األبعاد للوعي الجسدي الذاتي" p ,279.- = MAIA، r =  .002؛ ضعف الوضوح العاطفي 
في "مقياس صعوبات التنظيم العاطفي" p ,300. = DERS، r =  .001( والوحدة )p ,275. = r =  .002(. وارتبط 

اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( من جهته بشكٍل مناسب بـ"المالحظة" في "التقييم المتعدد 
األبعاد للوعي الجسدي الذاتي" p ,222. = MAIA )r =  .016(  مع العلم أّن هذا المقياس يقيس إدراك 

أحاسيس الجسم السلبية مثل التوتر أو االنزعاج النموذجيْين في فرط التيقظ الذي يظهر في 
اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD(. وتعطي هذه االرتباطات المختلفة الناتجة مع كل مقياس فرعي 

الصالحية الستخدام هذا التمييز التشخيصي عند التدخل في مجال الصحة العقلية مع الالجئين 
 السوريين.

 	 .)038.  = p ,187. = r( بالتعرض للصدمة )PTSD(  ًعا، ارتبط اضطراب ما بعد الصدمة  كما كان متوقَّ
  = p ,288. = r( "إيجاًبا بـ"مؤّشر انعدام األمن البشري )C-PTSD( وارتبط اضطراب ما بعد الصدمة المركب

.001(، وليس بالتعرض للصدمة حسب قياس "قائمة تدقيق تاريخ الصدمات لّلاجئين" )RHTC(. وتعطي 
هذه النتيجة عند خط األساس الصالحية لتمييز المفهوم بين اضطراب ما بعد الصدمة المركب 

)C-PTSD( واضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( بشكٍل عام، وأهمية استخدام القياسات التي تلتقط 
بدقة اتساع نطاق الضائقة التي يواجهها الالجئون ومّدتها.

رسمان توضيحيان علميان موجودان في الدليل الميداني
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الوقت

عند المتابعةبعد التدخل

الئحة االنتظار +ورشة العملالقراءة

أ. لم ُتظهر مجموعة "القراءة" أي تغيير ملحوظ في اضطراب ما بعد الصدمة  المركب 
.)06.- =  Mdiff( T2 إلى T0 أو من  T1 )44. =  Mdiff( إلى T0 من )C-PTSD( 

ا على المدى القصير والمدى  ب. شهدت مجموعة "ورشة العمل" تحسيًنا ملحوًظا إحصائّيً
 p ,3.44 =  Mdiff( مع T0 عند مقارنة )C-PTSD( الطويل في اضطراب ما بعد الصدمة المركب

.)0.47 = d ,002. = p ,4.96 =  Mdiff( T2 مع T1 أو  T1 )0.33 = d ,014. =

ج. كما كان متوّقًعا، لم ُتظهر مجموعة "الئحة االنتظار +"أي تغييرات ملحوظة بين T0 و
T1. وما إن تلّقت التدخل، كررت مجموعة ورشة العمل الثانية نتائج التدخل، كما يشير األثر 

.)572. = p ,0.351 = ]7.06 ,1[ F( وضعف أثر الحالة  )001.= p ,11.84 = ]57.61 ,1[ F( الملحوظ للوقت

3 - ما هي األدلة الموجودة على أثر التدخل في األعراض المرتبطة بالصدمة؟
من أجل تقييم أثر التدخل في مجموعة مناسبة سريرّيًا، رّكزنا تحليل النموذج الخّطي المختلط 

)MLM( على المشاركين الذين ترتفع لديهم نسبة التعرض للصدمة )العدد n= 92 مشارًكا يؤّيدون 
.)RHTC( "ثالثة أنواع أو أكثر من الصدمة على اختبار "قائمة تدقيق تاريخ الصدمات لّلاجئين

3.1 -نتج عن النموذج الخطي المختلط )MLM( تفاعل ملحوظ للحالة x الوقت بالنسبة إلى اضطراب 
 ,3[) PTSD( )F( اضطراب ما بعد الصدمة )C-PTSD( )020. = p ,3.3 = ]143.0 ,3[ F(ما بعد الصدمة المركب

p ,3.54 = ]137.6 = .016( ما يشير إلى أن التدخل كان له أثر ملحوظ في نقاط اضطراب ما بعد الصدمة 
المركب )C-PTSD( واضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD(. وأّدت حالة "ورشة العمل" إلى هذا األثر، بما أّن 
التغييرات في نقاطها كانت الوحيدة التي بلغت أهميًة إحصائية. وتحديًدا، بالنسبة إلى اضطراب ما 

:)C-PTSD( بعد الصدمة  المركب
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أ. لم ُتظهر مجموعة "القراءة" أي تغيير ملحوظ في اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( من 
.)1.03- =  Mdiff( T2 إلى T0 أو من T1 )1.11- =  Mdiff( إلى T0 

ا على المدى الطويل  ب. شهدت مجموعة "ورشة العمل" تحسينات ملحوظة إحصائّيً
 d ,033. = p , 1.98 - =  PTSD( )Mdiff(  فحسب وليس القصير في اضطراب ما بعد الصدمة
= 0.58(. وتشير هذه النتيجة إلى األثر المتأخر للتدخل في تخفيف أعراض اضطراب ما بعد 

.)C-PTSD( وليس اضطراب ما بعد الصدمة المركب )PTSD(  الصدمة 

ج. كما كان متوّقًعا، لم ُتظهر مجموعة "الئحة االنتظار +"أي تغييرات ملحوظة بين T0 و
T1. وما إن تلّقت التدخل، كررت مجموعة ورشة العمل الثانية نتائج التدخل، كما يشير 

 ,0.140 = ]60.65 ,1[ F( والحالة  )073.= p ,3.33 = ]60.02 ,1[ F( غياب األثر الملحوظ لكلٍّ من الوقت
.)710. = p

:)PTSD(  وعلى سبيل المقارنة، بالنسبة إلى اضطراب ما بعد الصدمة

باإلضافة إلى نتائج النموذج الخطي المختلط )MLM( حول أعضاء أساسيين من العّينة، بشكٍل عام 
وبغّض النظر عن التعرض السابق للصدمة أو مستوى األعراض عند خط األساس، أظهرت العّينة 

الدراسية تراجًعا ملحوًظا بين خط األساس والتقييم األخير في كلٍّ من أعراضاضطراب ما بعد 
  Mdiff( وأعراضاضطراب ما بعد الصدمة  )0.3 = d ,001. < p ,2.37 - =  C-PTSD( )Mdiff(  الصدمة المركب

.)PTSD( )28.= d ,003. = p ,1.25 - =

خط األساس
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الوقت

عند المتابعةبعد التدخل

+ الئحة االنتظارورشة العملالقراءة
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 )C-PTSD(  3.2- يشّكل واقع أّن االتجاه نحو نقاط أدنى في اضطراب ما بعد الصدمة المركب
واضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( لم يبدأ سوى بعد التدخل دليًلا على أّن التغييرات كان 

سببها التدخل وليس أثر الوقت.

 4- كيف ارتبط التحسن في األعراض المرتبطة بالصدمة بالمتغّيرات األخرى للنتيجة؟ 
 ارتبط التراجع في نقطة أعراضاضطراب ما بعد الصدمة المركب  )C-PTSD( لدى 	 

 r)120( ؛ والوحدةr)127( = .198, p = .026 العّينة عبر حاالت العالج بالتراجع في الوصمة
p = .010 ,234. =؛ والضائقة النفسية r)123( = .404, p < .001؛ وأيًضا باالزدياد في الوعي 

العاطفي 120( = -.193, p < .034(r؛ والتنظيم العاطفي 287, p < .002.- = )r)119؛ والمرونة 
.r)117( = -.268, p = .003 

 ارتبط التراجع في نقطة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( لدى العّينة عبر 	 
حاالت العالج بالتراجع في الضائقة النفسية، r)120( = .187, p = .040  وباالزدياد في الوعي 

.r)116( = -.197, p = .034 العاطفي

 5 - هل تّم ربط أي عنصر أساسي للتدخل بتحّسن أعراض "االستبيان الدولي للصدمات" )ITQ(؟
ارتبط التحسن في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة المركب  )C-PTSD( بمدى تبليغ المشاركين 

عن االستمتاع بقراءة الفصول، r)62( = .374, p = .003؛ فيما ارتبط التحسن في اضطراب ما بعد 
الصدمة  )PTSD( باالستمتاع بالفصول، 421, p = .001. = )r)63  وأيًضا بتواتر االنخراط في التمارين عند 

.r)63( = .271, p = .032 ،المتابعة 

 )C-PTSD(تماشت مختلف الطرق التي أّثر فيها التدخل في اضطراب ما بعد الصدمة  المركب
واضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( مع عناصر التدخل ونظرية التغيير الخاصة به: فمن خالل 

المشاركة في التدخل، نتوقع أن ُتسَنح لألفراد فرصة زيادة معرفتهم حول التبعات التي 
ُيحدثها التشرد القسري على الصحة العقلية، وأيًضا التماهي مع شخصيات القصة بطريقة تؤيد 

تجاربهم. وقد ُتحدث هذه التجربة أثًرا مباشًرا في المواقف إزاء الصحة العقلية، وصنع المعنى، 
والشعور بالعزلة – ما قد يعكسه تراجع النقاط في قياسات الوصمة المتعلقة بالصحة العقلية 

وأيًضا المقاييس الفرعية الخاصة اضطراب ما بعد الصدمة المركب )C-PTSD(، مثل المفهوم 
السلبي للذات واالضطرابات في العالقات. إال أننا لن نتوقع أن ُتحدث المعارف المكتَسبة أثًرا 

مباشًرا في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( التقليدي، وهي الشعور بالتهديد وإعادة 
اختباره وتفاديه. ورغم ذلك، قد ُيحِدث االنخراط المستمر في تمارين العناية بالنفس أثًرا طويل 

المدى في تخفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  )PTSD( التقليدي.
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فّصل هذا التقرير فحسب النتائج األساسية من الئحة شاملة لمتغّيرات النتيجة. 
ومن المفيد أيًضا التساؤل إذا ما كانت آثار الدليل الميداني تعود إلى طريقة توصيله 
)كمجموعة أو فردّيًا( أو إلى تصميمه ومحتواه. ويلّخص "الملحق أ" متوسطات الفرق 

الناتجة في كل مجموعة من خط األساس إلى ما بعد التدخل والتقييم األخير.

إّن اختيار توصيل الدليل الميداني ضمن طريقتْين هما ورشة العمل الجماعية والقراءة 
الفردية في المنزل كان هدفه تقييم الدورين الفريدين للسياق مقابل المضمون في 

إعطاء نتائج إيجابية. ويسّلط الجدول أعاله الضوء على كيفية تحقيق حالة "ورشة 
العمل" نتائج ملحوظة في المزيد من قياسات النتيجة بالنسبة إلى حالة "القراءة في 

المنزل"، كما كانت النتائج غالًبا في حالة "ورشة العمل" ذات حجم أثر أكبر وتدوم 
لمدة أطول. وتشير النتائج الراهنة إلى أنه فيما كانت اآلثار أهم في حالة ورشة العمل، 

فالتدخل وليس القرب من المجموعة بحّد ذاته هو الذي أّدى إلى المكاسب الواضحة. 
ويدّل على ذلك واقع أنه فيما أحدثت المجموعة أثًرا ما، لم نالحظ أي ازدياد في التقارب 

أو انخفاض في الوحدة في مجموعات ورشة العمل حتى بعد المشاركة.

قد يكون هذا األثر األكبر لحالة "ورشة العمل" ناتًجا عن تأثيرات مقدار التدخل، أي 
المستوى األعلى من السيطرة التجريبية على كمية مضمون التدخل التي تلّقاها 

المشاركون والتي ُتقاس حسب حضورهم الجلسات الجماعية. وبالنسبة إلى 
المشاركين في حالة القراءة المنزلية، استطاع منّفذو التجربة أن يسيطروا على اختيار 
المشارك لمحتويات التدخل عند أوقات معّينة فحسب، ما ال يسمح بإجراء استنتاجات 

دقيقة عن كمية المواد التي ُقرئت ومورست. وتّم تقييم كامل التقديرات حول 
االلتزام بالتمارين أو الفصول المقروءة عبر اإلبالغ الذاتي، وهو سؤاٌل ربما كان معّرًضا 

بشدة لتأثيرات المرغوبية االجتماعية، بما أّنه ال ُيحتَمل أن يرغب األشخاص في اإلبالغ عن 
عدم المشاركة في التدخل. ويشّكل أيًضا االتجاه نحو أحجام أدنى لألثر وقدر أصغر من 

التغيير عند المتابعة دليًلا على تأثير المقدار، كما هو الحال مع االرتباطات المنقولة 
بين استمرار تمارين العناية بالنفس بعد إنجاز التدخل وتحسن األعراض على المدى 

الطويل.

تعود آثار الدليل الميداني إلى تصميمه ومضمونه، وليس إلى طريقة 
توصيله.

د

رسم توضيحي علمي 
موجود في الدليل الميداني
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يشّكل ازدياد األشخاص المشّردين عبر البلدان في الشرق األوسط تحّدًيا 
للمهنيين في مجال الصحة العقلية، ليس فحسب بسبب ازدياد حمل أعراض 

الصحة العقلية، إنما أيًضا بسبب وصمة العار المهمة التي تحيط بالمرض 
العقلي داخل هذه المجتمعات وتأثيراتها المحتملة الطويلة المدى في 

التماسك والصراع االجتماعيْين. وقد تكون التدخالت على المستوى الفردي 
فّعالة في تخفيف األعراض، لكن غالًبا ما ال يمكن توسيعها بسبب نقص مهن 
الصحة العقلية في أطر الالجئين ومستوى الحاجة الهائل. وباإلضافة إلى ذلك، 

قد يؤّثر انتشار وصمة العار المتعّلقة بالصحة العقلية في رغبة الشروع في 
مواد ضمن برامج مجتمعية غير سريرية.

مة من تجربة عشوائية مضبوطة ألداة تربوية نفسية،  تأّلفت الدراسة المقدَّ
هي الدليل الميداني، مع 160 الجًئا سورّيًا راشًدا يقيمون في مخّيم الزعتري 
لّلاجئين في األردن. والجديد في الدليل الميداني هي القصص الشخصية 

التي يتضّمنها من الجئين سوريين، واللغة العصبية البيولوجية البسيطة 
التي يستخدمها لشرح اآلثار النفسية للهجرة القسرية من خالل النص، بهدف 
تخفيف وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية وتعزيز االنخراط في الئحة من 

ا  تمارين العناية بالنفس. وتّمت مقارنة الالجئين السوريين الموّزعين عشوائّيً
لتلّقي الدليل الميداني على شكل ورشة عمل مع مجموعة أخرى حصلت على 

المواد لقراءتها في المنزل، فيما بقيت مجموعة ثالثة على الئحة االنتظار في 
البداية )ثّم تلّقت التدخل الجماعي بعد ثمانية أسابيع(.

المناقشة
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أّكدت نتائج تحليلنا اإلحصائي لقياسات النتيجة أّن 
تدخل الدليل الميداني أّدى إلى تخفيف وصمة العار 

المتعلقة بالصحة العقلية واألعراض المرتبطة 
بالصدمة، باإلضافة إلى ازدياد الوعي العاطفي 
والتنظيم العاطفي لألفراد الذين حضروا ورش 
العمل. ولوحظت التحسينات أيًضا على صعيد 
بعض القياسات لألفراد الذين قرؤوا من المنزل. 

كما أظهر التحليل أّن مكاسب التدخل نتجت عن 
استخدام الدليل الميداني نبرة تفاؤلية، وروايات 

ا من الشروحات  يمكن التماهي معها، وكّلً
النفسية والبيولوجية العصبية ألعراض الصحة 

العقلية إلى جانب توفير تمارين العناية بالنفس، 
ولم تنتج هذه المكاسب عن أثر التواصل مع 

األقران في خالل ورش العمل.

مع العلم أّن هذه التجربة العشوائية المضبوطة 
ُنّفذت في إطاٍر طبيعيٍّ )هو مخّيم الزعتري 

لّلاجئين( حيث كانت العّينة معّرضة لعوامل 
ضغط جارية مع إمكانية محدودة للضبط 

التجريبي، إّن األدلة على المكاسب المهمة 
ا في تخفيف وصمة العار، والتنظيم  إحصائّيً
العاطفي، ومالحظة المشاعر، واضطراب ما 

بعد الصدمة )PTSD(، واضطراب ما بعد الصدمة 
المركب  )C-PTSD( تدعم إمكانية الدليل الميداني 
في التأثير إيجاًبا في مجموعة واسعة من السّكان 

المستهَدفين.

فيما حاولنا أن نأخذ في الحسبان مصادر الضغط 
الجارية عبر استخدام "مقياس انعدام األمن البشري"، 
كان من الصعب عزل كيف أّن األخبار من سوريا )مثل 

قيام الواليات المتحدة بسحب جنودها في وقت 
جولة التقييم الثالث؛ وتضخم الليرة السورية( ربما 

زادت القلق بين المقيمين في مخّيم الزعتري وأّثرت 
في متغّيرات النتيجة في ظل الدراسة. إال أن هذا 

الضعف في الضبط التجريبي لم يثبط عزيمتنا، بل 
اعتبرنا أّن

النتائج المترتبة رغم هذه القيود 
تخبر عن فعالية التدخل عند 

تنفيذه في البيئة المعّقدة حيث 
تبرز الحاجة القصوى إليه: أي في 

مخّيم الالجئين.
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 لم تكن البيانات حول انخراط المشاركين في المواد كافية )مثل االنتباه إلى 
قراءات الفصول الموكلة(، ال سّيما في مجموعة "القراءة في المنزل". وتستطيع 

الدراسات المستقبلية استغالل االستراتيجيات األحدث لرصد االنخراط الجاري في 
الدليل الميداني. فيمكن أن يسمح نقل المادة إلى منصات رقمية مثل تطبيقات 

الهواتف الذكية أو المواقع اإللكترونية بتعّقب وقت استخدام المشارك للمادة 
وسببه، ما يزيد فهمنا وقدرتنا على توفير موارد فّعالة.

لم يتم قياس سوى نية المشارك في التحدث إلى األطباء عن صحته العقلية. 
فبهدف تقّصي السلوك الفعلي الذي يسعى إلى تلقي المساعدة، ال بّد من أن 
يقيس العمل المستقبلي استخدام الرعاية المتخصصة للصحة العقلية في 

فترات المتابعة.

أجرت الدراسة الراهنة متابعًة لعّينة التدّخل مدتها 8 أسابيع فحسب. قد تسمح 
فترات المتابعة األطول )لستة أشهر مثًلا بعد التدخل( بالتقييم المستمر 

لالنخراط في المادة الموّزعة، ما قد يسّلط الضوء على فعالية كلفة هذا التدخل 
القابل للتوسيع.

لم تقّيم الدراسة الراهنة األثر الفردي لعناصر التدخل المختلفة في النتائج. فال 
م نواحي التدخل  بّد أن تشتمل دراسات المتابعة على عنصر التجزئة، حيث ُتقدَّ

بشكٍل منفصل بهدف تقييم أثرها الفردي. وكمثال على ذلك، يسمح تقديم 
تمارين العناية بالنفس الخاصة بالدليل الميداني مع عنصر التربية النفسية ومن 

دونه باختبار الباحثين لفرضية أّن المعرفة األعمق لألدلة العلمية وراء تمارين 
محددة للعناية بالنفس تؤدي إلى تصنيفات أفضل لفعاليتها وإلى المزيد من 

االنخراط فيها، ما يؤدي في النهاية إلى تحسن األعراض.

القيود والتوّجهات 
المستقبلية

ال بّد من أن يقيس 
العمل المستقبلي 

نسبة استخدام 
الرعاية المتخصصة 

للصحة العقلية 
في فترات 

المتابعة.
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يسّلط هذا البحث الضوء على النتائج األساسية المنبثقة من تجربة عشوائية 
م الدليل الميداني  مضبوطة للدليل الميداني في أحد مخيمات الالجئين. وُصمِّ
مع المبدأ التوجيهي الذي يعتبر أّن األفراد والمجتمعات المتضررين من الضغط 
والصدمة لهم حق التمتع بأحدث المعارف العلمية حول كيفية تأثير تجاربهم 

في صحتهم العقلية وأجسادهم، ومع ازدياد الفهم، يصبح الناس مجّهزين أكثر 
الستكشاف الخطوات نحو االعتناء بأنفسهم وباآلخرين في مجتمعهم. فسعى 
التدخل إلى استخدام سرد القصص واللغة البسيطة لتوصيل منهج علمي حول 

التبعات البيولوجية النفسية للضغط والصدمة، مع نية تطبيع هذه التجارب 
وتسليط الضوء على قدرة الجسم على إيجاد الحيل وتمتعه بآليات تأقلم خلقية 

من شأنها تسهيل عملية الشفاء.

كانت فرضية الدراسة هي أّن عملية توصيل المنهج التي تطال الجميع واختيار 
نبرة تفاؤلية غير سريرية سيؤديان إلى تخفيف وصمة العار المتعلقة بالصحة 

مة في الدليل الميداني.  العقلية وزيادة االنخراط في تمارين العناية بالنفس المقدَّ
وأظهرت النتائج أن التدخل كان ناجًحا في تحقيق أهدافه: فعبر طريقتْي 

التدخل )أي ورشة العمل مقابل القراءة في المنزل(، وبصرف النظر عن الحمل 
األّولي لألعراض أو تجارب الصدمة، تراجَع متوسط وصمة العار المتعلقة بالصحة 

العقلية لدى كامل العّينة، كما تراجعت األعراض المرتبطة بالصدمة. وتحّسن أيًضا 
التنظيم العاطفي – وهي النتيجة المنشودة لالنخراط في تمارين العناية بالنفس.

ُتسّلط النتائج الضوء على كيف أّن الدليل الميداني يمكن أن يكون تدخًلا فّعاًلا 
في مجال الصحة العقلية ضمن إطاٍر يرتفع فيه مستوى الضغط ومع سّكاٍن تشير 

الوثائق إلى ارتفاع وصمة العار لديهم إزاء المرض العقلي. وتدّل النتائج على أّن 
الدليل الميداني يقّدم طريقًة واعدًة للمضي قدًما والحّث على تدخالت الصحة 

العقلية التي يتولى المجتمع قيادتها وُتعنى بالمساعدة الذاتية في أطٍر متدنية 
الموارد. وعالوًة على ذلك، ُترسي النتائج األساس لعمليات تكرار مستقبلية للدليل 

الميداني، حيث ُتكيَّف القصص واألمثلة من أجل توصيل المضمون إلى سّكان 
معوزين آخرين. فمع نمو عدد السّكان الذين تقّيمهم هذه الدراسة حول العالم، 
تغدو الحاجة إلى التدخالت القابلة للتوسيع التي تقّدم معلوماٍت تطال الجميع 

وعنايًة بالنفس قائمًة على األبحاث أكثر أهميًة من أّي وقٍت مضى.

الخاتمة
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متوسطات الفرق في متغّيرات الدراسة بعد التدخل وعند المتابعة حسب المجموعة
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