
65

  األداة ٩.              منوذج للمراجعة املكتبية للمعلومات املوجودة أصالً واملختّصة بالصّحة النفسية والدعم النفيس-
االجتامعي يف املنطقة/البلد21

ملاذا يجب استخدام هذه األداة: لتلخيص املعلومات املختّصة بالصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي حول هذه املنطقة/هذا البلد، املعروفة 

أصالً قبل حالة الطوارئ اإلنسانية الحالية )لتجّنب جمع املزيد من البيانات حول ما هو معروف أصالً(

الطريقة: مراجعة األدبيات

الوقت املطلوب: سبعة إىل عرشة أيّام 

املوارد البرشية املطلوبة: شخصان 

خلفية
يتألّف الجزء الرئييس من هذه األداة )الجزء أ( من قامئة محتويات منوذجية للمراجعة املكتبية. 

تتضّمن قامئة املحتويات يف الجزء أ من هذه األداة أبرز املواضيع لتلخيص املعلومات املوجودة، غري أنّه يجب تكييفها بحسب 
كّل سياق. ويعتمد مدى تغطية كّل موضوع عىل املعلومات املتوافرة. يف شتّى األزمات اإلنسانية، تتوافر لنا معلومات مختلفة 

ومهّمة. وبشكٍل عام، ميكننا تغطية كّل بند من قامئة املحتويات مبقطعٍ واحد يف املراجعة املكتبية. 
وغالباً ما سيكون من املفيد إضافة املعلومات املجموعة من خالل مقابلة الخرباء الوطنيني والدوليني. يف الجزء ب، نجد أمثلًة 
عن األسئلة التي قد نطرحها عىل هذه املجموعة للحصول عىل بياناٍت أّولية ميكننا جمعها لتكملة البيانات املُستخلَصة عن 
طريق املراجعة املكتبية. وحيث يسمح الوقت، يجب أن يقوم خبريان محلّيان عىل األقّل بقراءة املراجعة قبل وضع اللمسات 

األخرية عليها. 
كذلك، ينبغي استخدام األداة مبرونة لتجّنب التكرار غري الالزم يف التقرير الناتج. ومن األسايس أن تكون قراءة التقرير سهلة 
لألشخاص الذين يفتقرون إىل التدريب األكادميي املتقّدم، لذا يجب تفادي اللغة االصطالحية والنظرية. وعند اإلمكان، ال 

بّد من إصدار التقرير بلغٍة مبّسطة. 

ومن ناحيٍة أخرى، ينبغي تشارُك التقرير الكرتونياً مع جميع العاملني يف مجال الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي، 
كام يجب ترجمة التقرير، عند االقتضاء، إىل اللغات املحلّية األساسية. 

 Galvan, J.L. (2006). Writing Literature Reviews: a ولالطاّلع عىل دليٍل حول كيفية إجراء مراجعة األدبيات، راجعوا
 .Guide for Students of the Social and Behavioral and Sciences – 4th Edition. Pyrczak.  

ويف الرابط التايل نجد مثاالً: 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/culture_mental_health_haiti_eng.pdf

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

 IASC Reference Group :للمراجعة املكتبية للمعلومات املوجودة أصالً واملختّصة بالصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف املنطقة/البلد. يف
.Mental Health and Psychosocial Support Assessment Guide, forthcoming. متّت إعادة إصدار هذا النموذج هنا مبوجب إذن من الفريق املرجعي 

للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
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أ.   قامئة محتويات منوذجية ملراجعة األدبيات

1:   املقّدمة 
1.1   السبب الداعي إىل إجراء املراجعة املكتبية )وصف حالة الطوارئ الحالية/الحديثة( 

2.1   وصف املنهجية املستخدمة لجمع املعلومات املوجودة )مبا يف ذلك مصطلحات البحث املكتبي املستخدمة( 

2:   السياق العام
1.2   الجوانب الجغرافية )مثالً: املناخ، والبلدان املجاورة(

2.2   الجوانب الدميوغرافية )مثالً: حجم املجموعة السكانية، وتوزّع األعامر، واللغات، ونسب التعليم/األمية، واملجموعات الدينية، واملجموعات 
اإلثنية، وأمناط الهجرة، واملجموعات املعرّضة لخطر املعاناة بشكٍل خاص يف األزمات اإلنسانية(

3.2   الجوانب التاريخية )مثالً: التاريخ القديم، واالستعامر، والتاريخ السيايس الحديث( 
4.2   الجوانب السياسية )مثالً: تنظيم الدولة/الحكومة، وتوزّع السلطات، واملجموعات الفرعية أو األطراف املتخاصمة( 

5.2   الجوانب الدينية )مثالً: املجموعات الدينية، واملعتقدات واملامرسات الدينية البارزة، والعالقات بني املجموعات املختلفة(
6.2   الجوانب االقتصادية )مثالً: الدليل القيايس للتنمية البرشية، وسبل العيش الرئيسية ومصادر الدخل، ومعّدل البطالة، والفقر، واملوارد(

7.2   الجوانب الجندرية واألرسية )مثالً: تنظيم الحياة األرسية، واألدوار الجندرية التقليدية( 
8.2   الجوانب الثقافية )التقاليد، واملحرّمات، والطقوس( 

9.2   الجوانب الصّحية العامة 
1.9.2   معّدل الوفيات، واألسباب املهّددة بالوفاة، واألمراض املنترشة 

2.9.2   ملحة عامة عن هيكلية النظام الصّحي الرسمي العام

3.   الصّحة النفسية والسياق النفيس- االجتامعي 
1.3   املشكالت واملوارد الصّحية النفسية والنفسية- االجتامعية 

1.1.3   الدراسات الوبائية عن االضطرابات النفسية وعوامل الخطر/الحامية الجارية يف البلد، ومعّدالت االنتحار
2.1.3   التعابري )املصطلحات( املحلّية للكرب والتشخيصات الشعبية، واملفاهيم املحلّية للصدمة والخسارة 

3.1.3   النامذج التوضيحية للمشكالت النفسية والنفسية- االجتامعية 
4.1.3   مفاهيم الذات/الشخص )مثالً: العالقات بني الجسد، والنفس، والروح( 
5.1.3   مصادر الكرب الرئيسة )مثالً: الفقر، وإساءة معاملة األطفال، والعقم( 

6.1.3   دور القطاع الرتبوي الرسمي وغري الرسمي يف الدعم النفيس-االجتامعي 
7.1.3   دور القطاع االجتامعي الرسمي )مثالً: الخدمات االجتامعية( يف الدعم النفيس- االجتامعي 

8.1.3   دور القطاع االجتامعي غري الرسمي )مثالً: أنظمة الحامية املجتمعية، واألنظمة السكنية، واملوارد املجتمعية األخرى( يف الدعم 
النفيس-االجتامعي

9.1.3   دور النظام الصّحي غري اإلخاليف )مبا يف ذلك النظام الصّحي التقليدي( يف الصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي 
10.1.3   أمناط طلب املساعدة )الجهات التي يقصدها الناس للحصول عىل املساعدة واملشكالت التي تدفعهم إىل ذلك(

2.3   نظام الصّحة النفسية 
1.2.3   سياسة الصّحة النفسية واإلطار والقيادة الترشيعيان 

2.2.3   وصف خدمات الصّحة النفسية الرسمية )الرعاية األّولية، والثانوية، والثالثية(. ولتقييم نظم الصّحة النفسية يُنَصح باالطاّلع عىل 
أطلس الصّحة النفسية وتقارير أداة منظّمة الصّحة العاملية WHO-AIMS reports، من بني مصادر أخرى، من أجل معرفة مدى توافر 
خدمات الصّحة النفسية، واملوارد البرشية املخّصصة للصّحة النفسية، وكيفية استخدام خدمات الصّحة النفسية، ومدى سهولة الوصول 

إىل خدمات الصّحة النفسية )مثالً: املسافة، ورسوم الخدمة(، وجودة خدمات الصّحة النفسية
3.2.3   األدوار النسبية للحكومة، والقطاع الخاص، واملنظاّمت غري الحكومية، واملعالجني التقليديني، يف توفري الرعاية الصّحية النفسية 

4.   السياق اإلنساين 
1.4   تاريخ األزمات اإلنسانية يف البلد 

2.4   التجارب مع املساعدات اإلنسانية السابقة بشكٍل عام 
3.4   التجارب مع املساعدات اإلنسانية السابقة التي تشمل الصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي 

      
٥.   الخامتة 

1.5   التحّديات والثغرات املتوقّعة يف مجال الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي 
2.5   الفرص املتوقّعة يف مجال الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي  

٦.   املراجع 
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Democratic Republic of Congo/Lubunga/WHO/M. Kokic/ 2005

ب.  البيانات التي يتعنّي جمعها من خالل املقابالت مع الخرباء الثقافيني والطبيني، أو علامء األنرثوبولوجيا االجتامعية، أو 

علامء االجتامع، أو الخرباء االجتامعيني- الثقافيني اآلخرين، أو املُخرِبين األساسيني 

تعليق: هذه البيانات هي بياناٌت أّولية ميكننا جمعها لتكملة البيانات املُستخلَصة من خالل املراجعة املكتبية 

ما هي أبرز الهموم، واملعتقدات، واملسائل الثقافية التي يجب أن يكون مزوِّدو املساعدات عىل علٍم بها إذا كانوا يعملون يف مجال الصّحة النفسية 

والدعم النفيس- االجتامعي ِل]توفري مثال عن املجموعة املستهدفة، كاألشخاص الذين عانوا الخسارة، أو الناجيات من العنف الجنيس، مثالً[؟ ما هي 

اإلجراءات التي يجب تفاديها؟ 

]عند الرضورة، ينبغي التحقيق[ يف ما ييل: 

· الطرق املحلّية لوصف الصعوبات العاطفية 	

· تواجد املوارد للتأقلم مع الصعوبات العاطفية 	

· هيكليات السلطة املحلّية )مثالً: التسلسالت الهرمية املحلّية القامئة عىل القرابة، والعمر، والجندر، ومعرفة الظواهر الخارقة(	

· الوضع السيايس )مثالً: مسائل املحسوبيات، والفساد، وعدم االستقرار( 	

· التفاعالت بني املجموعات االجتامعية املختلفة )مثالً: اإلثنية والدينية( 	

· املجموعات املستضعفة اجتامعياً أو املهّمشة 	

· الصعوبات السابقة أو التجارب السيّئة مع وكاالت املساعدة 	

· العالقات الجندرية 	

· قبول الخدمات املُنظَّمة من قبل أشخاص من خارج املجتمع املحيّل 	

· أّي أمر آخر يجب أن يعلم به مزّودو املساعدات 	


