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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة    التحيُّز الثقايّف وَدْعم الصحَّ
ُجَوان ميشيل ِفرَْنْنِدز ُأَكْمبو ومحمود نور عوده وَمْيك ِوِسْلز

باملجتمعات  جسيم  رضر  بسببه  يحصل  أن  ويحتمل  الربنامج  الية  فعَّ الثقايف  التحيز  يقلِّل  أن  ميكن 
املستضعفة أصاًل.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  الية  فعَّ تعتمد 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ أعباء  تخفيف  يف  االجتامعيَّة 
ة من العوامل، منها الصلة االجتامعية الثقافية  االجتامعيَّة عىل عدَّ
ان املحليِّني.1 والتحيز الثقايف –الذي يعني التَّفسري أو الحكم  بالسكَّ
أو التصف بناًء عىل املعايري الثقافية للفرد– ميكن أن يكون له أثر 
لة االجتامعية الثقافية، وميكن أن يؤثر يف جميع مراحل  سوٍء يف الصِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  إعداد الربامج لَدْعم الصحَّ

ومنها التَّصميم والتنفيذ والتقويم.  

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  إيصال  كان  وقد 
الثقافية،  يات  بامُلتحدِّ محفوفاً  السوري  بالنِّزاع  رين  للمترضِّ
)الصدمة  الرَّْضح  َتحرِّي  ألدوات  الثقافات  املتعدد  التطبيق  ومنها 
ة  ق محّل.2 إذ رأى ُموِصُلو خدمات الصحَّ النفسانيَّة( من دون تحقُّ
وجوه  َكْشَف  تعرتض  »عقبة«  الالجئني  ثقافات  لبنان  يف  العقليَّة 
ة  االضطراب النفساينِّ الكامنة. وأيضاً فقد َعدَّ مزاولو خدمات الصحَّ
العقليَّة أن إسرتاتيجيات الالجئني للتكيُّف بامُلحيِط التمييزي سلوٌك 
ُمَخاِدع وفيه لعب باملشاعر، وقد أثَّر ذلك يف القدرة عىل بناء الثقة 

ة العقليَّة والالجئني.3    بني مزاويل خدمات الصحَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  الثقايف  التحيز  أنَّ  عىل 
أنغوال،  يف  الحرب  أثناء  ففي  بجديد.  ليس  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
كادت عّدة من املنظامت غري الحكومية الغربية تحص َرْكَز هّمها يف 
واْضِطراِب الَكرِْب التَّايل للرَّْضح. ويف أثناء عمل ميدايّن ألحد املؤلِّفني 
أن  األطفال  الجنود  ذكر  العرشين،  القرن  تسعينيات  منتصف  يف 
ث الروحاين بسبب األنفس  َي الرِّئيس الذي يعرتضهم هو التلوُّ امُلتحدِّ
ُينَتَقم لها. ومع أنَّ املعالجني التقليديني كان لهم  التي قتلوها ومل 
دة، مل يعمل علامء النفس  طقوسهم التطهرييَّة لهذه املشكلة امُلحدَّ
واملنظامت غري الحكومية معهم ملعالجة هذه الضائقة الروحانيَّة، 
ومل يضعوا طرق مقاربتهم يف سياق هذا االهتامم املحل، فُقيَِّد من 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  ثمَّ َنجاُح برامج َدْعم الصحَّ
ويف آخر املطاف، ُأدِخَلت هذه الطقوس يف برنامج إعادة اإلدماج، 
فزاد كثرياً َقُبول املجتمع املحّل لألطفال الذين كانوا ُجْنداً من قبُل.

فرص ضائعة وآثار ضارَّة
عاملية  مقاربة  ُطُرق  ذ  ُتنفَّ أْن  مناسبًة  أكرث  يكون  قد  أنه   صحيٌح 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، لكن يف هذا  لَدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال  الية عمل َدْعم الصحَّ احتامل خطر أْن ُتقيِّد فعَّ
عند  األساسية  السياقية  العناص  بإهامل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
رين.  معالجة املشكالت التي هي يف األولوية القصوى عند امُلترضِّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  تفقد  قد  لذلك،  ونتيجة 
ة لدعم صّحة املجتمعات املحليَّة  النفسانيَّة االجتامعيَّة فرصاً مهمَّ
ُعرضًة  البلدان  أكرث  إحدى  وهي  الفلبِّني،  ففي  حالها.  وُحْسن 
للكوارث يف العامل، كثرياً ما تكون االستجابات اإلنسانية لحاجات 
تركيزاً  مركزة  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
ضّيقاً، مع قّلة االهتامم أو انتفائه بالتعابري االصطالحّية الفلبينية 
عن الضائقة أو عاّم ُيّتبُع من ُسَنن عمل محليَّة وأصليَّة التي ميكن 

مًة للدعم الخارجي. أن تكون ُمتمِّ

ة  الصحَّ َدْعم  تأطري  إىل  الحاجة  عن  التغايض  يؤدي  أن  وميكن 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف السياقات املحلية إىل فهم 
مود بني األفراد  ة العقليَّة، ولرضوب الصُّ غري كاٍف لحاجات الصحَّ
املقاربة  ُتشِعر طرق  فقد  وأيضاً  املحّل.  واملجتمع  األرسة  وأفراد 
انخفاض  إىل  ي  يؤدِّ وهذا  بالنفور،  املحليني  السكاَن  الخارجية 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  وجوه  واالستيعاب  الَقُبول  درجات 

النفسانيَّة االجتامعيَّة وخدماته. 

ل غري املالئم ثقافياً ميكن أن  وأكرث من ذلك إثارًة للقلق أن التدخُّ
للهوية  املميزة  السمة  هي  فالثقافة  قصد.  غري  من  بالناس  يرّض 
هذا  أرض  يف  ُترِسينا  التي  وهي  باملعنى  ُتشِعُر  التي  اإلنسانية 
الناس  يشعر  قد  الثقافية،  التحيُّز  الغرباء  يفرض  وحني  العامل. 
بفقدان كرامتهم وهويتهم أو تهميشهام، وهذا إمنا يعرّب عن منٍط 
استعامريٍّ ضارٍّ يعامل السكان املحليني وثقافاتهم معاملة من هم 

أدىن منزلة. 

الثقايف ليست عن  النتائج السيِّئة للتحيز  ُنِقرَّ بأنَّ  ومن املهم أن 
بوجوه  اإلنسانيون  الفاعلون  يأيت  أن  من  بدَّ  فال  بالرضورة.  َعْمٍد 
التحيز الثقايف يف املحادثات الفردية التي تدور بينهم وبني أفراد 
ويف  الشعبية،  املنظامت  مع  اجتامعاتهم  ويف  املحل،  املجتمع 
بسبب  األمر  هذا  تفاقم  ورمّبا  الدولية.  امت  املنظَّ مع  مؤمتراتهم 
ميدان  يف  العاملون  )وُيهِمُلها(  بها  يحتفظ  التي  النسبية  القوة 
رين  املعونة اإلنسانية يف بعض األحيان. وإذ قد كانت عند املترضِّ
بالنِّزاع قليٌل من القوة وخوٌف من عجٍز عن البقاء يف َقْيد الحياة، 
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قد  بطرق  ُهويَّتهم  َصْوغ  يعيدون  أو  معتقداتهم  ون  ُيغريِّ فقد 
تكون ضارًة، ال لشٍء إال لتليق بالعدسة الثقافية التي تنظر منها 

امت اإلنسانية. منظمة من املنظَّ

النفسانيَّة االجتامعيَّة، يحصل  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ َدْعم  ويف 
مفرتضة،  عاملية  تصنيفّية  فئاٍت  بَفرِض  األكرث  يف  الثقايف  التحيز 
الغرب(  من  )املأخوذة  املعيارية  املعالجة  ورضوب  وبالبحوث 
التي تظر مبا يكفي يف الثقافات والسياقات األخرى. وكثرياً ُيجَرى 
طريقة  وتفرتض  األدلة،  عىل  املبنيَّة  املامرسة  باسم  الدعم  هذا 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  املقاربة هذه أنَّ حاجات َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة، مثل االكتئاب اضطراِب الَكرِْب الّتايل للرَّْضح، تشرتك 
يف التفسري واألصول واألعراض والتأثريات يف جميع الثقافات، وأنه 
ل نفسه. ويف هذا االفرتاض نظر، وكذلك يف  ميكن عالجها بالتدخُّ
االفرتاض الذي يوازيه، الذي يكون ضمنّياً يف األغلب، القائل بأن 
اهتامماً  يستدعي  ال  الَكرْب  ووجوه  األمراض  من  ثقايفٌّ  هو  ما 
كثرياً. وطريقة املقاربة السائدة هذه التي هي »طريقٌة واحدٌة 
ان يف  مة تعمياًم غري مناسب للسكَّ ُتَناِسُب الجميَع« إمنا هي ُمعمَّ

مجال املعونة اإلنسانية.

ز الثقايف  معالجة التحيُّ
وُسَنُن  الثقافية  وُسَنِنا  مبعتقداتنا  منهجّياً  اهتاممنا  يكون  قد 
عن  االمتناع  مبدأ  تفعيل  يف  ُمهاّمً  أمراً  ذلك  وإدراكنا  اآلخرين 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  الت  تدخُّ َوْضُع  وُيِعني  اإلرضار. 
الناس  كرامة  إقرار  عىل  أشمَل  موضعاً  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
حلَّ  ال  أّنه  ومع  ة.  املاسَّ الحاجة  أوقات  يف  ودعمها  وهويتهم 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  الثقايف  التحيز  لتقليل  رسيعاً 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، هناك بعض اإلسرتاتيجيات املفيدة 

لذلك. 

مة: فابني أوالً دلياًل عىل تأثري التحيز الثقايف يف برامج  ا املنظَّ أمَّ
ري كيف  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وقدِّ َدْعم الصحَّ
برامج  من  جاٍر  هو  وما  انقى  ما  تنفيذ  يف  الثقايف  التحيز  أثَّر 
ان  السكَّ يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
ومنها  املختلفة،  املعرفة  مصادر  من  واستفيدي  املقصودين. 
استبانات تقدير العاملني يف ميدان الصحة العقليَّة، وِفرَق الرتكيز 
ري  وقدِّ املجتمعية.  املشورة  والِفرَق  الربنامج،  يف  املشاركني  مع 
الصلة  ذات  واملهارات  الثقايف  التواضَع  باستمرار  وابني  ثانياً 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  بذلك للعاملني يف ميدان َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة. وضعي يف األولوية أهميَة معالجة التحيز الثقايف –يف 
ة العقليَّة  أثناء التوظيف ويف خالل نرش العاملني يف َدْعم الصحَّ
ر  التفكُّ النفسانيَّة االجتامعيَّة– ولعّلِك تعقدين جلسات  والحال 
العامل  ذلك  يف  وأرشيك  الربامج،  تقويم  عند  املوضوع  هذا  يف 

التفاوت  ووجوه  بالفروق  دراية  عىل  وكوين  والوطنيني،  الدوليني 
يف السلطة املحلية. 

ٍر للتكيُّف الثقايف يف امُلستمرِّ من  ْن لعمٍل ُمكرَّ ا الربنامج: فمكِّ وأمَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وادعم  برامج َدْعم الصحَّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  ل  التدخُّ لوجوه  املحلية  املِلكية 
وادعم  الربنامج،  مراحل  جميع  يف  وذلك  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 
الشعبية والعاملني املحليني  إرشاك املعالجني املحليني واملنظامت 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  يف ميدان َدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة:  ا العاملون يف َدْعم الصحَّ وأمَّ
عن  الناجمة  املشكالت  يف  ل  التأمُّ عىل  القدرة  اكتساب  فاطلبوا 
كيفية  عنكم  يغينبَّ  وال  التَّهميش.  وعن  الثقايف  االحرتام  انتفاء 
األبعاد  عىل  باالشتامل  وذلك  منهجّياً،  تحسيناً  برامجكم  تحسني 
مود،  الثقافية التي ال ترّض والتي قد ُتسِهم يف ُحْسن الحال والصُّ
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  السائدة  والخطط  هي  تتناسب  مل  وإْن 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وبالجملة فاعملوا بتواضع ثقايّف. وال 
يغينبَّ عن تفكريكم أن تقدروا حق القدر املعارف واملوارد والفهم 
الذي لدى الناس يف ثقافتهم الخاّصة، والسياق الراهن، واملشكالت 

لوا يف حدود معارف الغرباء.  التي تعرتضهم، وتأمَّ

أسئلٌة َحرِجة
ننظر كيف  أن  ينبغي  الثقافية،  العميق لالختالفات  التقدير  مع 
املحلية  الثقافية  النظر  وجهات  بني  الية  فعَّ أكرث  توازناً  ق  ُنحقِّ
ة العقليَّة  وبني طرق املقاربة الخارجية أو العاملية يف َدْعم الصحَّ
يعتمد  أن  املحتمل  فمن  وأيضاً  االجتامعيَّة؟  النفسانيَّة  والحال 
هيئة،  من  وتفويض  متاحة،  موارد  عىل  توازن  إقامة  إىل  سعينا 
أن  ميكن  ذلك،  ومع  أَُخر.  اعتبارات  من  وجملة  سيايس،  ومناخ 
ل  التأمُّ ُمنَطَلٍق مفيٍد الستمرار  التَّعقيد هذه مبنزلة  تكون وجوه 

والتعلُّم والتكيُّف. 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  وسؤال مهم آخر ملزاويل َدْعم الصحَّ
من  مقصود؟  غري  رضر  يف  التسبُّب  تتجنَّبون  كيف  االجتامعيَّة: 
الَحَسنة  الجوانب  من  مزيج  ثقافة  لكلِّ  أن  نفرتض  أن  املفيد 
ة النَّاس وُحْسَن حالهم. وسُيِعني  ز أو ُتقوِّض صحَّ والسيِّئة، إذ ُتعزِّ
هذا الفهم العاملنَي يف ميدان املعونة اإلنسانية عىل تجنُّب دعم 
ُسَنن العمل امُلرضَّة، وعىل أن يأخذوا مبوارد وُسَنن ثقافية َحَسنة 
وها. ومُيَاِثُل ذلك أّنه ينبغي أن يحذروا من األعامل الثقافية  وُيقوُّ
اللغة  ملسائل  حساسني  املثال  سبيل  عىل  يكونوا  بأن  ورية،  الصُّ
التعابري  ُيقلِّلوا  الغربية، وأن  والرتجمة مع تفضيل طرق املقاربة 
الفئات  يف  ما  ويستعملون  الضائقة  عن  الثقافية  االصطالحية 

غ كاف. الغربية من غري ُمسوِّ

https://www.fmreview.org/ar/issue66


1717 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة َدْعُم الصحَّ نرشة الهجرة القرسية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

ة العقلية عند الطالب ويف النُُّظم الرتبوية  أهميَّة ُحْسِن حاِل املعلِّمني يف الصحَّ

فيَّة   التكيُّ
َداِنِيل ُفْلك وپول فريُسويل وإِِميِل ڤارين  

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إىل طالبهم، ويف حفظ  للمعلِّمني شأٌن عظيٌم يف إيصال َدْعم الصحَّ
ي املعلِّمون ذلك كاَن َدْعُم ُحْسِن حالهم رضورة. النظم الرتبوية التكيُّفية، فإن أريد أن يؤدِّ

القرسية  الهجرة  سياقات  مهارات يف  يديه  بني  التعليم  م  يقدِّ
ومفيدٍة  للحياة  منقذٍة  مهاراٍت  اع  بالصِّ رة  املترضِّ والسياقات 
مهمة  أمكنة  الرسمية  وغري  الرسمية  فاملدارس  االستدامة.  يف 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  إليصال 
واملعلمون  باب،  والشَّ األطفال  من  رين  املترضِّ إىل  االجتامعيَّة 
بؤرُة هذا العمل. عىل أّن املعلِّمني يف حاالت الطوارئ واألزمات 

َدْعم  من  يشٍء  أقلَّ  يتلقون  املبكر  التعايف  وسياقات  املزمنة 
ُوِجد،  إن  االجتامعيَّة، هذا  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
لتنشئة  واملستمرة  األولية  القدرة  تنمية  بوسائل  دون  ُيزوَّ وال 
طالبهم يف أمان. ولقد يكون السبب يف ذلك أنَّ فكرة ُحْسن 
ُحْسن  يدعم  الذي  ل  التدخُّ وأن  بعيدة،  تزال  ما  امُلعلِّم  حال 
حال امُلعلِّم ما زال يف حداثة أمره، وهذا أسهم يف انتفاء الكفاية 

القوة املحلية يف  ُتؤثِّر بنيات  وسؤاٌل ثالث ينبغي مراعاته: كيف 
املناقشات الدائرة حول معرفة طرق املقاربة املحلية ذات القيمة، 
عىل  االنخراط  يؤدي  فقد  الثقافة؟  حيث  من  املناسبة  وحتَّى 
)ديناميَّات(  تقدير لحركيَّات  بال  الثقافيني  املحاورين  العمياء مع 
َنن  والسُّ امُلعتقَدات  عن  منحرفة  صورة  إظهار  إىل  املحلية  القوة 
يف  الفاعلني  أنَّ  الذهن  يف  ُيستبَقى  أن  ذلك  من  وأهم  املحلية. 
بنفسها يف  ُتؤثِّر  بطريقة  يتفاعلون  قد  الدولية  اإلنسانية  املعونة 
إّنه  ثم  تصوغها.  أو  تعكسها  أو  والتأثري  املحلية  القوة  حركيَّات 
ة العقليَّة  من الرضوري للعاملني الخارجيني يف ميدان َدْعم الصحَّ
الفروق  َفْهَم  يحاولوا  أن  االجتامعيَّة وهيئاتهم  النفسانيَّة  والحال 
الناس، ومنهم  يتعّلموا من  وأن  املحلية  القوة  بنيات  الدقيقة يف 
لهم  يكون  أن  يندر  والذين  املجتمع،  هامش  يعيشون يف  الذين 
ي  صوت أو تأثري يف القرارات أو األعامل الرَّئيَسة. وميكن أن ُيؤدِّ
زيادة  إىل  للقوة  املحل  التمييزي  االستعامل  يدعم  الذي  الِفْعل 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. الحاجة إىل َدْعم الصحَّ

إنَّ معالجة التحيز الثقايف لها آثار قوّية يف كرامة الناس وهويتهم 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  وُتؤثِّر  حالهم،  وُحْسن 
تقيض  التي  األمكنة  يف  وتنفيذاً،  جودًة  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 
االستعامر  إلنهاء  ضغوط  فيه  توجد  زمٍن  ويف  اإلنسانّية.  املعونة 
سات  وتوجد معها أيضاً ضغوط قوية من الجهات املانحة وامُلؤسَّ
َتحثُّ عىل االمتثال لطرق مقاربة معيارية )غربية(، ما تزال هناك 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  إِدماُج  ن  ُيحسَّ أن  إىل  حاجة شديدة 
املقاربة  ُطُرق  سياق  يف  وَوضُعها  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ز التزامنا الجامعي  ق نتائج أفضل وُتعزِّ الثقافية املحلية بحيث ُتحقِّ

بالعمل لُحْسن حال اإلنسان واملحاسبة اإلنسانية.
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