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األداة 11.        التقدير التشاريك: آراء أعضاء املجتمع املحيّل الذين لديهم معرفة معّمقة عن املجتمع املحيّل23

ملاذا يجب استخدام هذه األداة: للتعلّم عن املنظورات املحلّية حول املشكالت والتأقلم بطريقٍة تشاركية، بهدف توفري املعلومات من أجل استجابة يف “الصّحة 

النفسية والدعم النفيس- االجتامعي”   

الطريقة: مقابالت )فردية أو جامعية( مع املُخرِبين األساسيني 

املوارد البرشية املطلوبة: شخص واحد

الوقت املطلوب: ثالثة أيّام لجمع البيانات )عىل افرتاض أّن الشخص سوف يجري أربع مقابالت يومياً( وثالثة أيّام للتحليل واإلبالغ

الخلفية 
تُعترَب هذه األداة مفيدة بشكٍل خاص كطريقٍة الكتساب معلوماٍت أكرث تعّمقاً بعد املعلومات األّولية التي تّم الحصول عليها 

)راجعوا األداة 10(. 

املجتمع  الجامعية مع أعضاء  املقابالت  أو  املُخرِبين األساسيني  املقابالت مع  أسئلًة ميكن استخدامها يف  األداة  توفّر هذه 
املحيّل الذين من املتوّقع أن يكون لديهم معرفة معّمقة عن املجتمع املحيّل املترّضر. فقد يكونون من أعضاء لجان مخيّامت 
النازحني، أو فرق عمل محلّية، أو قادة دينيني، أو معالجني تقليديني، أو قائدات يف رابطات نسائية، أو قابالت قانونيات، أو 
قادة نوادي شبابية، أو مسؤولني يف املدارس، أو معلّمني يف املدارس، أو مستشارين، وما إىل ذلك. كذلك، ميكننا إرشاك الشباب. 

ال ينبغي استخدام جميع األسئلة الواردة يف هذه األداة، بل اختيار األسئلة املتعلّقة مبوضوعنا. فيجب أاّل ننىس أّن طرح 
يف  الشائعة  األخطاء  أحد  يشّكل  أخرى،  بطريقٍة  تُستخَدم  ال  أو  عنها،  يبلّغ  ال  أو  الحقاً،  تُحلَّل  ال  التي  األسئلة  من  الكثري 
التقديرات. لذا، يجب أال نطرح سوى األسئلة املطلوبة، كام يجب أال تطول املقابالت ألكرث من ساعٍة واحدة. فإذا استغرقت 

املقابلة أكرث من ساعٍة واحدة، من األفضل بشكٍل عام تحديد موعٍد ثاٍن يف وقٍت الحق ملقابلة متابعة. 
عند تكييف األسئلة وفقاً للسياق املحيّل، يجب أال نغرّي تسلسل أسئلة املقابلة )مثالً: السؤال أّوالً عن املشكالت يف مجموعٍة 
فرعية من املجموعة السكانية، ثّم السؤال عاّم يفعله الناس يف هذه املجموعة الفرعية ملعالجة املشكلة، واالنتهاء بسؤاٍل عن 

املساعدة اإلضافية التي قد تكون مطلوبة(. 

وتجدر اإلشارة إىل أنّه ميكن إجراء هذه املقابالت مع األفراد أو ضمن إطار املجموعات. ولكن، يوىص بإجرائها مع األفراد إذا 
أمكن ذلك، ألّن األشخاص قد يؤثّرون عىل إجابات بعضهم البعض يف املجموعة. كذلك، يوىص بإجراء مقابالٍت مع 10 أشخاص 
إىل 15 شخصاً عىل األقّل. وقد يكون من الرضوري مقابلة أكرث من 15 شخصاً إذا كان من املرّجح أن تؤّدي املقابالت اإلضافية 

إىل معلوماٍت جديدة ذات صلة. 

قبل استخدام هذه األداة، يجب أن نكون قد تدربنا عىل التقنيات العامة يف إجراء املقابالت ذات الصلة باملقابالت شبه 
املنظّمة يف األوضاع اإلنسانية، مثالً: كيفية إجراء التحقيق وتجّنب التحّيز. ويجب أال نطرح أسئلة بالغة الحساسية قد تعرّض 
األشخاص )الشخص الذي تجري مقابلته، أو الشخص الذي يجري املقابلة، أو األشخاص اآلخرين( للخطر. فتبعاً للسياق، يجب 
أال نطرح هذه األسئلة سوى يف املقابالت الفردية مع املُخرِبين األساسيني )مثالً: األسئلة عن األشخاص املعرّضني النتهاكات 

حقوق اإلنسان(. 

ونشري إىل أّن املقابالت مع املعالجني التقليديني/الدينيني/من السّكان األصليني حول اآلراء املحلّية عن الصّحة النفسية واملوارد 
املتوافرة، قد تكون ذات صلة وثيقة. وتتوافر تحت الطلب أداة خاصة تشمل أسئلًة ملقابلتهم. وهذه األداة بالتحديد ذات 
صلة بتطبيق ورقة العمل 4.6 للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول املبادئ التوجيهية املتعلّقة بالتعاون املحتمل مع 

املعالجني. 

23     املصدر: الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئ. التقدير 

 IASC Reference Group Mental Health and Psychosocial :التشاريك 2: آراء أعضاء املجتمع املحيل الذين لديهم معرفة معّمقة عن املجتمع املحيل. يف
.Support Assessment Guide, forthcoming. متّت إعادة إصدار هذه األداة هنا مبوجب إذن من الفريق املرجعي للّجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت.
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املوافقة الواعية 
من املهّم الحصول عىل املوافقة الواعية قبل إجراء أّي مقابالت. يف ما ييل مثاٌل عن كيفية القيام بذلك. 

مرحباً، اسمي _____، أعمل لصالح _____. نحن نعمل يف _____ )املنطقة( لـ_____)نوع العمل( يف _____ )الفرتة الزمنية(. حالياً، 

نحن نتكلّم مع األشخاص الذين نعتقد أنّهم يعرفون الكثري عن األشخاص املترّضرين جرّاء هذا ]تسمية األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو 

االنفجار، أو النزاع املسلّح[. يف هذه املقابلة، أّود أن أسألكم عن مختلف املشكالت التي يواجهها الناس يف املجتمع املحيّل. وأوّد أن أسألكم 

أيضاً عن كيفية تعامل الناس مع هذه املشكالت، وما إذا كانت املساعدة اإلضافية مطلوبة. 

هدفنا يتمثّل يف التعلّم من معارفكم وتجربتكم، ليك نتمّكن من توفري الدعم بشكٍل أفضل. غري أنّنا ال نستطيع أن نعدكم بتوفري الدعم لكم 

مقابل هذه املقابلة. فنحن هنا لنطرح األسئلة فقط ولنتعلّم من تجاربكم. ولديكم الحرية الكاملة يف املشاركة أو عدم املشاركة. 

إذا اخرتتم املشاركة يف املقابلة، أؤكّد لكم أّن معلوماتكم سوف تبقى رّسية. ولديكم الحرية الكاملة يف عدم املشاركة. وصحيٌح أنّنا ال نستطيع 

تقديم أّي يشء لكم مقابل املشاركة، غري أنّنا نقّدر وقتكم وإجاباتكم إىل حدٍّ كبري. كذلك، ميكنكم إيقاف املقابلة يف أّي وقت تريدون. هل 

لديكم أّي أسئلة؟ هل ترغبون يف املشاركة يف املقابلة؟

                                            1. نعم 

                                            2. ال 

أ.  مصادر الكرب 

أّوالً، أوّد أن أسألكم عن املشكالت يف املجتمع املحيّل. 

§ بحسب رأي الناس يف مجتمعكم املحيّل، ما هو سبب ]نسّمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو االنفجار، أو النزاع املسلّح[ الحايل؟ 	

§ وفقاً ألعضاء املجتمع املحيّل، ما هي تبعات ]نسمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو االنفجار، أو النزاع املسلّح[؟ 	

§ وفقاً ألعضاء املجتمع املحيّل، ماذا ستكون التبعات األخرى ِل]نسمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو االنفجار، أو النزاع املسلّح[؟ 	

§ كيف أثّر ]نسمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو االنفجار، أو النزاع املسلّح[ عىل الحياة املجتمعية اليومية؟ 	

§ كيف أثّر ]نسمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو االنفجار، أو النزاع املسلّح[ عىل معيشة الناس، وأنشطتهم/عملهم؟ 	

§ كيف يحاول الناس إعادة البناء والتعايف بعد هذه األزمة؟ 	
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ب.  مجموعات الخطر 

§ َمن هم األشخاص األكرث معاناًة يف مجتمعكم املحيّل من األزمة الحالية... وَمن أيضاً؟ ... وَمن أيضاً؟  	

ت.  طبيعة الضيق والدعم 

ت1. واآلن، أوّد أن أطرح عدداً من األسئلة عن انزعاج/ضيق األطفال. 

)تعليق: ميكن تكرار هذا السؤال بشكٍل منفصل عىل الفتيان والفتيات وملختلف الفئات العمرية، مثالً: األطفال دون 6، واألطفال بني 6 و12، 

واملراهقني من 13 إىل 18(. 

§ كيف ميكن لجهة خارجية أن تدرك أّن طفالً ما منزعج/مصاب بضيق عاطفياً جرّاء ]نسمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو 	

االنفجار، أو النزاع املسلّح[؟

أ. كيف يبدو الطفل؟ 

ب. كيف هو سلوكه؟ 

ت. هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟ 

ث. كيف ميكنني أن أميّز بني ]نذكر اإلجابة من ت1[؟ 

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة للحّد من انزعاج/ضيق 	

األطفال؟  

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً للحّد من انزعاج/ضيق األطفال؟  	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة األطفال املنزعجني/املصابني بالضيق؟ 	

§ أين يبحث األطفال املنزعجون/املصابون بالضيق عن املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األطفال املنزعجني/املصابني بالضيق؟ 	

ت2. واآلن، أوّد أن أطرح عدداً من األسئلة عن انزعاج/ضيق النساء. 

 

§ كيف ميكن  لجهة خارجية أن تدرك أّن امرأًة ما منزعجة/مصابة بضيق عاطفياً جرّاء ]نسّمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو 	

االنفجار، أو النزاع املسلّح[؟

أ. كيف تبدو؟ 

ب. كيف هو سلوكها؟ 

ت. هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟ 

ث. كيف ميكنني أن أميّز بني ]نذكر اإلجابة من ت2[؟ 

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة للحّد من انزعاج/ضيق 	

النساء؟  

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً للحّد من انزعاج/ضيق النساء؟  	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة النساء املنزعجات/املصابات بالضيق؟ 	

§ أين تبحث النساء املنزعجات/املصابات بالضيق عن املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة النساء املنزعجات/املصابات بالضيق؟	

ت3. واآلن، أوّد أن أطرح عدداً من األسئلة حول انزعاج/ضيق الرجال. 

 

§ كيف ميكن  لجهة خارجية أن تدرك أّن رجالً ما منزعج/مصاب بضيق عاطفياً جرّاء ]نسّمي األزمة اإلنسانية، مثالً: الفياضانات، أو 	

االنفجار، أو النزاع املسلّح[؟

أ. كيف يبدو؟ 

ب. كيف هو سلوكه؟ 

ت. هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟ 

ث. كيف ميكنني أن أميّز بني ]نذكر اإلجابة من ت3[؟ 

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة للحّد من انزعاج/ضيق 	

الرجال؟  

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً للحّد من انزعاج/ضيق الرجال؟  	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة الرجال املنزعجني/املصابني بالضيق؟ 	

§ أين يبحث الرجال املنزعجون/املصابون بالضيق عن املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة الرجال املنزعجني/املصابني بالضيق؟	
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ت4. واآلن، أوّد أن أسأل عاّم يحصل عندما ميوت الناس يف مجتمعكم املحيّل.  

 

§ عندما ميوت شخص ما يف هذا املجتمع املحيّل، كيف يعرّب كّل من األرسة واألصدقاء عن حزنهم؟ 	

أ. ما هي األمور األوىل التي يجب القيام بها؟ ملاذا؟  

ب. كيف يعرّب أفراد األرسة/األصدقاء/أعضاء املجتمع املحيّل اآلخرون عن الدعم؟  

ت. ما الذي يحصل للجثامن؟  

ث. ما هي األمور األخرى التي يجب القيام بها؟ 

ج. كم يستمّر الحداد؟ 

ح. ماذا يحصل إذا تعّذر إيجاد/تحديد الجثامن؟ 

§ ما الذي يحصل إذا تعّذر القيام باإلجراء الذي وصفتموه )مثالً: الدفن(؟ 	

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً ملساعدة األرس واألصدقاء املفجوعني؟   	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص املفجوعني؟ 	

§ أين يبحث األشخاص املفجوعون عن املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص املفجوعني؟	

ت5. يف جميع املجتمعات املحلّية، نجد أشخاصاً يعانون اضطراباٍت نفسية. هل ميكنني أن أسأل عنهم؟ 

)تعليق: قد ال تُفَهم كلمة “االضطرابات النفسية” جيّداً. لذا، يجب استخدام مرادٍف مالئم مفهوم حيث تدعو الحاجة.(  

 

§ هل لديكم يف املجتمع املحيّل أشخاص يعانون اضطراباٍت نفسية؟ 	

§ ما هو نوع املشكالت التي يعانونها؟ 	

§ بشكٍل عام، كيف ينظر أعضاء املجتمع املحيّل إىل األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية؟ كيف يتعاملون معهم؟ 	

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة ملساعدة األشخاص 	

الذين يعانون اضطراباٍت نفسية؟ 

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية؟ 	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية؟ 	

§ أين يبحث األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية عن املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية؟ 	

ت6. يف معظم املجتمعات املحلّية، نجد أشخاصاً )رجال، ونساء، وأطفال( يتعرّضون لالغتصاب أو إساءة املعاملة الجنسية. هل ميكنني أن أسأل 

عنهم؟ )تعليق: قد تُصاغ أسئلة إضافية من خالل استبدال عبارة “االغتصاب أو إساءة املعاملة الجنسية” بالتعذيب، أو بأّي حدٍث صادم 

محتمل آخر ذي صلة.( 

 

§ إذا تعرّض شخص ما لالغتصاب، ما هو نوع املشكالت التي قد يعانيها؟ 	

§ بشكٍل عام، كيف ينظر أعضاء املجتمع املحيّل إىل األشخاص الذين يتعرّضون لالغتصاب؟ كيف يتعاملون معهم؟ 	

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة ملساعدة األشخاص 	

الذين يتعرّضون لالغتصاب؟ 

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً ملساعدة األشخاص الذين تعرّضوا لالغتصاب؟ 	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص الذين تعرّضوا لالغتصاب؟ 	

§ أين يطلب األشخاص الذين تعرّضوا لالغتصاب املساعدة؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص الذين تعرّضوا لالغتصاب؟	
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ت7. يف معظم املجتمعات املحلّية، نجد أشخاصاً يعانون مشكالٍت متعلّقة بالكحول. هل ميكنني أن أسأل عنهم؟ )تعليق: هذا يتوقف عىل السياق، 

فقد تربز الحاجة إىل طرح األسئلة أدناه عن املخّدرات أيضاً – أو عن املخّدرات فقط.(24 

 

§ إذا كان شخص ما يرشب الكثري من الكحول باستمرار، ما هو نوع املشكالت التي قد تحدث يف األرسة أو يف املجتمع املحيّل؟	

§  إذا كان شخص ما يرشب الكثري من الكحول باستمرار، ما هو نوع املشكالت التي قد تحدث له؟	

§ بشكٍل عام، كيف ينظر أعضاء املجتمع املحيّل إىل األشخاص الذين يرشبون الكثري من الكحول باستمرار؟ كيف يتعاملون معهم؟ 	

§ يف الظروف العادية )قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤّخراً(، ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل عادًة للحّد من املشكالت 	

الناجمة عن الكحول؟ 

§ ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع املحيّل حالياً للحّد من هذه املشكالت؟ 	

§ ما األمور األخرى التي يتّم القيام بها حالياً ملواجهة هذه املشكالت؟ 	

§ أين يبحث األشخاص عن املساعدة ملعالجة هذه املشكالت؟ 	

§ ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها للحّد من هذه املشكالت؟	

Rapid Assessment of Alcohol and Other Substance Use in Conflict-  24     لالطاّلع عىل أداٍة أكرث تعّمقاً حول استخدام الكحول واملخّدرات، راجعوا

affected and Displaced Populations: A Field Guide  من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية )2008(: مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.


