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مقدمة
تم اعتامد األردن يف عام 2008 من قبل منظمة الصحة العاملية )World Health Organization - WHO( كبلد يحتاج إىل “دعم مكثف” لتعزيز خدمات الصحة النفسية، وكان أول 

بلد تختاره منظمة الصحة العاملية لتنفيذ برنامج عمل فجوة الصحة النفسية Mental Health Gap Action Programme )منظمة الصحة العاملية، 2022(. منذ ذلك الحني، تم دمج 

الصحة النفسية يف السياسات الصحية الرئيسية الثالث يف األردن - الخطة االسرتاتيجية الوطنية للصحة، وخطة إعادة هيكلة وإصالح النظام الصحي، واالسرتاتيجية الوطنية لقطاع الصحة 

يف األردن - واحتلت مركز الصدارة يف خطة العمل الوطنية للصحة النفسية واستخدام املواد املسببة لإلدمان )منظمة الصحة العاملية، 2020(. مع ذلك، وعىل الرغم من االلتزام القوي من 

جانب الحكومة والعاملني يف مجال الصحة النفسية، ال يزال الوصول والحصول عىل خدمات الصحة النفسية محدوداً للغاية. يرجع ذلك إىل قلة عدد عيادات الرعاية الصحية األولية التي 

تقدم الرعاية الصحية النفسية، وإىل الحجم الهائل لالحتياج بالنظر إىل عدد سكان األردن، الذي يضم عدداً كبرياً من الالجئني الفلسطينيني والسوريني الذين عانوا من الرصاع والنزوح الذي 

طال أمده، وكذلك بسبب ثقافة الوصمة االجتامعية التي تحيط بإعتالل الصحة النفسية يف بلدان الرشق األوسط )الهيئة الطبية الدولية )International Medical Corps 2017 )IMC؛ 

دمور وآخرون، 2020؛ منظمة الصحة العاملية، 2020(. 

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء عىل الحاجة امللحة لتلبية احتياجات الصحة النفسية غري امللباة يف األردن، مبا يف ذلك االحتياجات املرتبطة بعمر املراهقني - وهي مجموعة تحملت 

العبء من التأثريات النفسية واالجتامعية للوباء )كلنسيل وآرون، 2020؛ مجيد وأرشف، 2020؛ باتيل، 2020؛ تشو وآخرون، 2020(. مع ذلك، فإن أحد التطورات اإليجابية هو أنه مع تزايد 

املخاوف بشأن الصحة النفسية للمراهقني وكيف تؤثر عىل عافيتهم بشكل أوسع ومساراتهم عىل املدى الطويل، بدأت الوصمة التي تحيط باعتالل الصحة النفسية يف الرتاجع مام يشكل 

مدخالً للحوار والتغيري )الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ومنظمة إنقاذ الطفولة اليابان، 2021(.

تهدف ورقة السياسات هذه، التي تعتمد عىل بيانات األساليب املختلطة التي تم جمعها بني عامي 2018 و2022 كجزء من برنامج أبحاث النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي 

)GAGE( )انظر اإلطار 1 للمزيد من التفاصيل عن تصميم ومنهجية برنامج أبحاث النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي(، إىل املساهمة يف الحوار من خالل تعزيز قاعدة األدلة حول 

العافية النفسية واالجتامعية للمراهقني يف األردن. نبدأ مبقدمة موجزة لقاعدة األدلة املوجودة ونظرة عامة عىل منهجية بحثنا. ثم نناقش النتائج التي توصلنا إليها، مبا يف ذلك: نتائج املسح 
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 اإلطار 1: نظرة عامة عىل نهج ومنهجية البحث يف برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي

برنامج أبحاث النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي، الذي متوله وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية يف اململكة املتحدة، يولد أدلة عىل التجارب املتنوعة للمراهقني الذين يعيشون يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل. يستكشف التحديات التي تواجه املراهقني يف هذه املرحلة الحاسمة من الحياة ويحدد ما يجدي لدعمهم وتطوير قدراتهم الكاملة أثناء انتقالهم إىل مرحلة البلوغ. تشمل عينة برنامج 

النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي املراهقني األكرث عرضة لخطر التخلف عن الركب، وخاصة املراهقات املتزوجات )أو اللوايت سبق لهن الزواج( واملراهقني الذين يعانون من إعاقة واحدة أو أكرث.

تعكس عينة برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي يف األردن والتي تضم حوايل 4000 مراهق مدى تعقيد تركيبة سكان البلد. وهي تتألف من مراهقات ومراهقني من املجتمعات األردنية املهمشة/ 

7 أو مخيامت الالجئني الرسمية أو مجمعات الخيام غري الرسمية. تغطي 

6،وسكان سوريني2 والنور/الغجر الذين يعيشون إما يف املجتمعات األردنية املضيفة3

الضعيفة، وفلسطينيني من سكان قطاع غزة سابقا1ً 

العينة فئتني عمريتني: املراهقني األصغر سنا، الذين ترتاوح أعامرهم بني 12-10 سنة يف وقت جمع البيانات األساسية )القاعدية( )أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019(؛ واملراهقون األكرب سناً، الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و17 عاماً عند الدراسة األساسية. العينة النوعية، مكونة من 220 مراهق، مشتقة من العينة الكمية األكرب. 

يستخدم برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي البحث املختلط األساليب. حيث تم جمع البيانات الكمية من خالل املسح االستقصايئ، والتي عبأها املراهقون ومقدمو الرعاية األساسيون شخصياً 

عند الدراسة األساسية وعرب الهاتف يف عام 2020، أثناء اإلغالق الوبايئ. غطى املسح موضوعات متنوعة وشملت مجموعة من قدرات املراهقني، ليس فقط العافية النفسية واالجتامعية ولكن أيضا التعليم 

والتعلم، والسالمة الجسدية والتحرر من العنف، والصحة والتغذية، والوصول إىل املواصالت والتكنولوجيا، والتمكني االقتصادي. تم اختيار مجموعة فرعية من املراهقني ومقدمي الرعاية لهم للمشاركة يف 

9. كام أجرينا مقابالت 

8. يف الدراسة األساسية، استخدمنا مجموعة متنوعة من األدوات التفاعلية الستكشاف حياة املراهقني، وما الذي يساهم يف عافيتهم عىل نطاق أوسع5

مقابالت فردية وجامعية متعمقة4

مع 65 من األشخاص الرئيسيني الذين يشكلون وينفذون السياسات والخدمات والربامج التي تؤثر عىل حياة املراهقني. خالل وباء كوفيد، أجرينا مقابالت مع املراهقني ومقدمي الرعاية واألشخاص الرئيسيني 

عرب الهاتف. 

متت املوافقة عىل تصميم وأدوات بحث برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي من قبل لجان األخالقيات يف معهد التنمية الخارجية وجامعة جورج واشنطن. وبالنسبة للمشاركني يف البحث يف 

مخيامت الالجئني، تم الحصول عىل املوافقة من الفريق الوطني الخاص بالحامية التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. بالنسبة للمشاركني يف األبحاث يف املجتمعات املضيفة، تم منح املوافقة 

من قبل وزارة الداخلية األردنية ودائرة اإلحصاءات العامة ووزارة الرتبية والتعليم. تم الحصول عىل املوافقة )املكتوبة أو الشفهية حسب االقتضاء( من مقدمي الرعاية واملراهقني املتزوجني؛ تم الحصول 

عىل موافقة مكتوبة أو شفهية لجميع املراهقني غري املتزوجني الذين تقل أعامرهم عن 18 عاما. كان هناك أيضا بروتوكول محكم لإلحالة إىل الخدمات، مصمم خصيصا ليستجيب ملواقع البحث املتنوعة.

التي تعطي ملحة عن العافية النفسية واالجتامعية للمراهقني. استكشاف العوامل التي 

تؤدي إىل االضطراب العاطفي للمراهقني؛ والدعم الذي ميكن املراهقني من التطور. نختتم 

بتوصيات للسياسات والربامج.

 ماذا تقول األبحاث الحالية عن العافية النفسية واالجتامعية للمراهقني
يف األردن؟

العافية النفسية واالجتامعية هي مفهوم واسع ومتطور يتجاوز التعريفات الضيقة للصحة 

النفسية واملرض ويشمل القدرة العاطفية الداخلية للمراهقني باإلضافة إىل دعمهم الخارجي 

2012؛  2011؛ خوسيه وآخرون،  ولوبينبريج،  )أنغار  بهم  املوثوق  واألقران  البالغني  من 

المبلني وآخرون، 2017(. نظرا ألن املفهوم متعدد األوجه، فإن املؤرشات مجزأة ومتناقضة 

إىل حد ما. وتشري األدلة إىل أنه قبل جائحة كوفيد-19، كان معظم املراهقني يف األردن 

يتمتعون بصالدة عاطفية )بانرت بريك وآخرون، 2018( ولكن أيضاً معدل القلق واالكتئاب 

مرتفع للغاية )يصل إىل ٪42 و٪74 عىل التوايل( )ملك وخليفة، 2018؛ انظر أيضا دارداس 

2022(. كام هو  النجداوي وآخرون،  2021؛  العزام وآخرون،  2018؛  2017؛  وآخرون.، 

الحال يف العديد من البلدان األخرى، يبدو أن الوباء قد أثر سلباً عىل الرفاهية النفسية 

العامة  بلومربج للصحة  )اليونيسف، 2021؛ كلية جونز هوبكنز  للمراهقني  واالجتامعية 

واليونيسف، 2022(. أبلغ دويكات وزمالؤه )2021( أن معدالت االكتئاب والقلق أعىل من 

تلك التي تم اإلبالغ عنها يف دراسة مالك وخليفة لعام 2018 - ٪49 و ٪78 عىل التوايل. 

نطاق خدمات  توسيع  من حيث  كبرياً  تقدماً  أحرز  قد  األردن  أن  الرغم من  عىل 

الدعم النفيس واالجتامعي منذ اختياره لتنفيذ برنامج عمل فجوة الصحة النفسية التابع 

ملنظمة الصحة العاملية، إال أن الخدمات ال تزال محدودة للغاية )كرنوك وآخرون، 2019؛ 

الصحة  عيادات  من  فقط  عدد محدود  تقدم   .)2022 2020؛  العاملية،  الصحة  منظمة 

األولية خدمات صحة نفسية متكاملة، ويرجع ذلك جزئياً إىل وجود عدد قليل جداً من 

مامريس رعاية الصحة النفسية )مكانات، 2019؛ منظمة الصحة العاملية، 2020(. ويتفاقم 

النقص بسبب اعتامد األردن املستمر عىل األخصائيني )مثل األطباء النفسيني واألخصائيني 

برامج مجتمعية  املتخصصني وتطوير  الصحيني غري  العاملني  اعتامد  بدالً من  النفسيني(، 

تدعم األفراد واألرس )املرجع نفسه(. إدراكاً لتأثريات الوباء املدمرة عىل الصحة النفسية 

للمراهقني - والحاجة إىل توسيع نطاق الخدمات برسعة - دخلت وزارتا الصحة والتعليم يف 

رشاكة لتطوير وتنفيذ حزمة رعاية الصحة النفسية املدرسية املصحوبة باإلسعافات األولية 

)الوكالة  ناشئة/ مبتدئة  الخدمات  تزال هذه  املجتمعية لألطفال. ومع ذلك، ال  النفسية 

اليابانية للتعاون الدويل ومنظمة إنقاذ الطفولة يف اليابان، 2021(.

النتائج
النتائج التي توصلنا إليها، بدءاً من نتائج املسح التي تزودنا بتصور عن  ننتقل اآلن إىل 

العافية النفسية واالجتامعية للمراهقني. ثم نناقش العوامل الرئيسية التي تؤدي إىل حدوث 

ضيق لدى املراهقني وأنواع الدعم التي متكنهم من التطور. حيثام تسمح البيانات، نناقش 

تأثريات الوباء عىل تلك العوامل املؤثرة فيهم والدعم املقدم لهم. عىل الرغم من أن هذه 

الورقة تتطرق إىل كيفية تأثري الجنسية )nationality( والنوع االجتامعي واإلعاقة عىل 

الضغوطات التي يتعرض لها والدعم املقدم للمراهقني، إال أنه ميكن العثور عىل استكشاف 

للمراهقني يف  النفسية واالجتامعية  العافية  التي تشكل  املتقاطعة  للعوامل  أكرث شموالً 

ورقة السياسات املرفقة. 

ما هو وضع املراهقني يف األردن؟
العافية  عن  تصور  ألخذ  مصممتني  أداتني  األساسية  الدراسة  يف  مسحنا  تضمن 

 28 لشباب  وا األطفال  تحمل  مقياس  للمراهقني:  واالجتامعية  لنفسية   ا

 1 )Chi ld  and  Youth  Res i l i ence  Measure  )CYRM-28 (6 ( 

.2)General Health Questionnaire )GHQ-12(7(  12 العامة  الصحة   واستبيان 

أن معظم  تبني  البيانات،  ناحية، يف وقت جمع  إليها مختلطة. من  توصلنا  التي  النتائج 

املراهقني - بغض النظر عن الجنسية - يتمتعون التأقلم والتحمل النفيس، وكانت أقلية 

منهم تعاين من الضيق العاطفي. من ناحية أخرى، ومتاشياً مع األبحاث الحالية، ما يقرب 

من ثلث املستجيبني )٪32( دخلوا يف عتبة الضيق النفيس عىل مقياس GHQ-12، مام 

مكثف  دعم  إىل  يحتاجون  وقد  طفيفة  نفسية  اضطرابات  من  يعانون  أنهم  إىل  يشري 

)انظر الشكل 1(. من بني مجموعات املراهقني يف عينتنا، كان املراهقون ذوو اإلعاقة هم 

إىل  لديهم درجات تشري  النصف )51٪(  أكرث من  العتبة؛  للدخول يف هذه  األكرث عرضًة 

الثاين من عام  النصف  الذي أجريناه يف  الهاتفي  العاطفي. تضمن استطالعنا  االضطراب 

 2020 أيضا أدوات مصممة ألخذ تصور عن الرفاهية النفسية واالجتامعية للمراهقني -

 ،3 )General Anxiety Disorder )GAD-7(8 ( لعام  ا لقلق  ا اضطراب 

4)Patient Health Questionnaire )PHQ-8(9( االكتئاب  قياس   واستبيان 

النتائج   كانت 
5)Brief Resilient Coping Scale10( املوجز  والتحمل  التأقلم  ومقياس 

مختلطة مرة أخرى، ولكن من املثري لالهتامم، كانت أكرث إيجابيًة من النتائج التي ظهرت 

مع العديد من الباحثني اآلخرين. والجدير بالذكر أنه من بني املراهقني يف عينة برنامج 

النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي، كان ٪12 من املراهقني يعانون من أعراض القلق 

املتوسط إىل الشديد، و٪11 يعانون من أعراض االكتئاب املتوسط إىل الشديد، و٪35 اعتربوا 

أن لديهم تأقلم وتحمل منخفض.

https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2023/03/Psychosocial-well-being-of-adolescents-in-Jordan-the-intersecting-role-of-nationality-gender-and-disability_AR.pdf
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أعراض  أبلغوا عن  املراهقني  أقلية من  أن  استطالعاتنا وجدت  أن  الرغم من  عىل 

لديهم مخاوف نفسية  املراهقني  أن معظم  النوعي  النفسية، وجد بحثنا  الصحة  اعتالل 

تم  أدوات  باإلجابة عىل  ملزمني  املراهقني  يكن  املقابالت، حيث مل  كبرية. يف  اجتامعية 

صياغتها وتطويرها يف الجزء الشاميل من العامل )مثل GHQ و PHQ وما إىل ذلك(، أفادوا 

بأنهم قلقون وحزينون بشأن قضايا متعددة - وكثرياً ما اعرتفوا بأنهم كانوا يتعاملون مع 

مخاوفهم مع تلقي دعم محدود من مقدمي الرعاية واألقران.م

تبني أن الوباء قد فاقم مخاوف املراهقني، وقلل إىل حد كبري من الدعم املتاح لهم. 

عىل الرغم من الوصمة التي تحيط باعتالل الصحة النفسية يف األردن، وحقيقة أن اإلسالم 

يعترب اإلنتحار حراما، مل يكن من غري املألوف بالنسبة للمشاركني، عند إجراء مقابالت مع 

أثناء عمليات اإلغالق، مناقشة اإلكتئاب والتفكري يف اإلنتحار برصاحة. أفادت  املشاركني 

مراهقة سورية تبلغ من العمر 18 عاما أنه “الحظت أن لدي أعراض االكتئاب. أنام طوال 

اليوم، ال أحب التحدث إىل أي شخص، ال أضحك، أكره نفيس وال أحب األشياء التي أفعلها. 

اجتامعي من مخيم جرش لالجئني  الفجر”. وقال أخصايئ  حتى  النوم  أستطيع  ال  أحيانا 

الفلسطينيني: “نحن نعلم مبحاوالت انتحار... قد تحاول العائالت إخفاء ذلك ولكنه يحدث”. 

ما الذي يسبب الضيق للمراهقني؟
 الضغوطات التي يعاين منها املراهقني متشابهة إىل حد كبري، وإن كانت تتشكل حسب 

يفيد  املرفقة(.  السياسات  ورقة  يف  نناقش  )كام  واإلعاقة  االجتامعي  والنوع  الجنسية 

والعزلة  التعليمية  واملخاوف  والعنف  الفقر  بسبب  باألىس  يشعرون  بأنهم  املراهقون 

العاطفية.

الفقر
النوع  برنامج  أكرث من نصف األرس )٪52( يف عينة  أن  إىل  بالنظر  الدهشة،  يثري  مام ال 

االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي أبلغت عن معاناتها من انعدام األمن الغذايئ الحاد يف 

الشهر السابق لجمع البيانات األساسية، فقد برز الفقر كمحرك رئييس للضائقة النفسية 

تتجذر حول قدرة أرسهم عىل  إىل مخاوف  للمراهقني. ويرجع ذلك جزئياً  واالجتامعية 

تلبية احتياجاتهم. يدرك املراهقون متاماً تكلفة اإليجار ومحدودية سوق العمل، ويشعرون 

بالقلق إزاء العجز الشهري يف ميزانية األرسة. ينطبق هذا بصفة خاصة عىل الالجئني الذين 

ترتفع معدالت الفقر لديهم، للمراهقني الذين من املتوقع أن يساهموا يف دخل األرسة؛ 

وللمراهقني األكرب سناً، الذين هم أكرث وعياً بالشؤون املالية لألرسة. أفادت مراهقة سورية 

تبلغ من العمر 18 عاماً أنها كانت قلقة باستمرار ألن “ظروفنا االقتصادية هنا سيئة”. كام 

أن املراهقني حساسون للغاية للخسائر التي يلحقها هذا النقص بوالديهم )عدم مساهمتهم 

املالية(، وخاصة اآلباء، الذين هم عادة معيلون لألرسة. أوضحت مراهقة سورية تبلغ من 

تعيش يف مجمعات الخيام غري الرسمية، وكانت قد بدأت لتوها العمل  العمر 11 عاماً 

أن  والدها،  أمل تحسني دخل األرسة ومزاج  والديها عىل  إىل جنب مع  املزارع جنباً  يف 

“أيب يشعر بالحزن الشديد... ال أحب أن أراه يشعر بالحزن”. لقد أدى الوباء إىل تضخيم 

مخاوف املراهقني بشأن الفقر، وخاصة األمن الغذايئ. أشارت مراهقة فلسطينية تبلغ من 

العمر 15 عاماً إىل أن “وضعنا املايل تغري كثريا ألنه ال يوجد عمل... ال ميكننا رشاء الخبز 

الهاتفي  دليل عاملي  واملراهقة:  االجتامعي  النوع  برنامج  استطالع  والخرضاوات”. وجد 

الذي أجري أثناء الوباء يف عام 2020 أن ربع )٪25( املراهقني كانوا يعانون من الجوع 

مرة واحدة عىل األقل يف الشهر املايض. 

الشكل 1: نتائج الدراسة االستقصائية بشأن رفاهية املراهقني

https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2023/03/Psychosocial-well-being-of-adolescents-in-Jordan-the-intersecting-role-of-nationality-gender-and-disability_AR.pdf
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املراهقني  أن  من خالل حقيقة  أيضاً  الفقر  املراهقني بخصوص/حول  يتشكل ضيق 

حساسون بشكل فريد )بسبب منو دماغهم( بشأن التوافق مع أقرانهم. عىل هذا النحو، 

فإن أولئك الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف األشياء والتجارب التي يستطيع أصدقاؤهم 

تحملها غالباً ما يشعرون باإلقصاء والضيق. أفاد طفل أردين يبلغ من العمر 14 عاماً أن 

الدقائق التي تيل املدرسة مبارشة، عندما يشرتي أصدقاؤه الوجبات الخفيفة، هي أسوأ جزء 

من يومه: “ليس من الجيد مشاهدة أصدقايئ يشرتون وال أمتكن من رشاء أي يشء لنفيس. 

إنه أمر مزعج”. علقت إحدى األمهات بأن ابنتها تتغيب عن املدرسة ألنها تشعر بالضيق 

مقارنة بأصدقائها: “عندما يكون عمر الطفل من 14 إىل 18 عاماً، يشعرون بالخجل من 

الخروج وهم يرتدون مالبس رديئة... أقسم بالله، ابنتي مل تذهب إىل املدرسة أمس ملجرد 

متزق بنطالها”. الحظ أخصايئ اجتامعي يف مخيم جرش، حيث كانت معدالت الفقر مرتفعة 

بشكل مستعيص عىل مدى أجيال، وجود صلة بني الفقر واالكتئاب: “االكتئاب... يأيت من 

الفقر الشديد... ليؤدي اىل تأثري كبري عىل املراهقني ألن جميع احتياجاتهم ليست ملباة.”

العنف
يعد التعرض للعنف - يف املنزل واملدرسة واملجتمع - محركا رئيسيا آخر لالضطراب النفيس 

والعاطفي للمراهقني. يف الدراسة األساسية يف األردن، أفاد نصف املراهقني )٪49( بأنهم 

تعرضوا للعنف يف املنزل يف العام املايض )انظر الشكل 2(. يف الواقع، تشري ردود مقدمي 

الرعاية عىل املسح إىل أن املراهقني ال يقومون باإلبالغ عن العنف إىل حد كبري. اعرتف أكرث 

من ثلث )٪37( مقدمي الرعاية للمراهقني األصغر سنا برضب أو صفع أطفالهم يف األيام 

ال 30 املاضية، بينام اعرتف الثلثان )٪66( بالرصاخ عىل أطفالهم أو مناداتهم بأسامء أو 

نعوت مهينة لهم. كان العنف عىل أيدي املعلمني )٪41( واألقران )٪42( شائعا أيضا. وجد 

بحثنا خالل كوفيد يف عام 2020 أن الوباء قد أدى إىل تفاقم التوترات والعنف يف املنزل. 

أفاد ثلثا املراهقني )٪67( بزيادة الضغوطات األرسية )املرتبط يف املقام األول باملخاوف 

املتعلقة باألمن الغذايئ والسكني( وأفاد النصف )٪50( بزيادة العنف املنزيل.

استكشف بحثنا النوعي كيف يساهم التعرض للعنف يف حدوث االضطراب العاطفي 

للمراهقني واعتالل الصحة النفسية. عىل الرغم من أن املراهقني كانوا مرتددين يف مناقشة 

العنف داخل األرسة - ألنهم يرغبون يف حامية والديهم - اعرتف العديد منهم بأن تعرضهم 

عاما   12 العمر  يبلغ من  أفاد طفل سوري  والوحدة.  بالحزن  للعنف يجعلهم يشعرون 

ابنه، فإن االبن يشعر بالحزن”. قالت مراهقة أردنية تبلغ من  “عندما يرضب األب  أنه 

العمر 17 عاما إنها تغلق باب غرفتها عندما يرصخ والداها عليها. قالت: “إذا كان هناك 

أن  قلياًل”. الحظ مراهقون آخرون  عنف من قبل عائلتي، سأمسك لساين وأبقى هادئاً 

الغري  العنف  مؤملاً،  ليكون  فقط  مبارش  بشكل  الشخص  له  يتعرض  أن  العنف ال يجب 

مبارش أيضاً مؤذي. رشحت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 15 عاماً، يقوم والدها برضب 

تنزل،  إذا كانت دموع شخص ما  أبيك معه.  والدتها وشقيقها، عندما أرى شخصا يبيك، 

فإن دموعي تنزل. ووافقها الرأي مراهق سوري يبلغ من العمر 13 عاماً: “أشعر بالحزن 

عندما يرصخ والدي عىل أمي... أشعر بالحزن عندما تشعر أمي بالحزن”. وأضاف مقدمو 

املعلومات الرئيسيون أن تعرض املراهقني للعنف يف املنزل ميهد الطريق الستمرار العنف 

يف  عرب األجيال. وأوضح مسؤول رئييس عىل املستوى الوطني أنه “إذا رأى املراهق عنفاً 

منزله قبل الزواج، فسوف ميارس العنف عىل اآلخرين الحقا”.

كان املراهقون أقل تحفظاً بكثري يف مناقشة تكرار وحجم العنف الذي يواجهونه عىل 

أيدي املعلمني - عىل الرغم من أن القليل منهم اعرتفوا بأنهم مل يبلغوا عن ذلك من قبل 

ألن “املعلمة ال تسمح لنا باإلبالغ عن ذلك خوفاً من أن يتم فصلها من املدرسة” )مراهقة 

سورية تبلغ من العمر 12 عاماً(. مع ذلك، كان لدى املراهقني كلامت أقل ملناقشة كيف 

يؤثر هذا العنف فيهم وفيام يشعرون به. أفاد بعض املراهقني بأنهم يشعرون بالخوف 

من معلميهم. أوضحت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً أنها بعد سنوات، ال تزال 

خائفة من معلمة أساءت إليها يف الصف الثالث: “ما زلت أشعر بالخوف... كانت تحمل 

مراهقة وترضبها باألرض... إذا أجابت بشكل غري صحيح”. وأضافت مراهقة سورية أكرب 

سناً يف نقاش جامعي أنه بعد سنوات من العنف )الذي مارسه املعلم ضد شقيقها(، فإن 

شقيقها “يرى املعلم يف كوابيسه”. وأفادت مراهقات ومراهقون آخرون أن العنف الذي

ميارسه املعلمون “يحطم نفسية الطالب” )مراهق أردين يبلغ من العمر 17 عاماً( ويجعلهم 

التأثريات  أن  العمر 15 عاماً  يبلغ من  أردين  الواقع، أضاف مراهق  بالحزن. يف  يشعرون 

النفسية للعنف يف الفصول الدراسية تتضاعف مع تقدم املراهقني يف السن، ويرجع ذلك 

إىل حد كبري إىل اإلحراج والعار الذي يشعرون به عندما يبكون أمام أصدقائهم. وأوضح: 

“هناك طالب، عندما شتمه املعلم، بىك، وهو يف الصف التاسع، ومن الصعب عىل الطالب 

أن يبيك يف الصف التاسع”. 

االهتاممات التعليمية
حدد املراهقون غري امللتحقني باملدارس، الذين من املرجح أن يكونوا الجئني بشكل خاص، 

 – البعض  وتحدث  النفيس.  للضيق  أسايس  كمحرك  التعليم  إىل  الوصول  إىل  افتقارهم 

ومعظمهم من املراهقني، بالنظر إىل أن النساء يف األردن نادراً ما يعملن خارج املنزل – 

عن املستقبل املحدود لهم الذي يعرفون أنهم سيحصلون عليه بدون تعليم رسمي. قال 

مراهق سوري يبلغ من العمر 12 عاماً: “أنا منزعج ومنزعج للغاية... لقد سمحوا يل فقط

الشكل 2: تعرض املراهقني للعنف
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وتحدث  والتعليم”.  الدراسة  فرصتي يف  الرابع... سأفقد  الصف  الدروس حتى  بحضور 

ترك  يعانونه من  الذي  وامللل  بالوحدة  الشعور  املراهقات، عن  من  آخرون، معظمهم 

“هنا،  من مخيم جرش:  16 عاماً  العمر  تبلغ من  املدرسة. أوضحت مراهقة فلسطينية 

أنهن سيرتكن املدرسة يف الصف  ترىب املراهقات الصغريات بقلب محطم، ألنهن يعرفن 

املراهقني دون  املزيد من  ترك  والذي  بالوباء،  املرتبط  املدارس  كان إلغالق  السادس”. 

الحصول عىل التعليم، آثاراً مدمرة عىل رفاه املراهقني. أوضحت مراهقة فلسطينية أخرى 

تبلغ من العمر 16 سنوات أن

حيايت تحولت إىل مشاهدة الرسوم املتحركة عىل التلفزيون. كنت أقيض وقتي يف املدرسة 

والدراسة، ألن التعلم مهم جدا بالنسبة يل. اآلن مدرستي مغلقة، وتم إلغاء الفصول 

الدراسية. أنا وحيدة، أشعر بامللل، وغري سعيدة.

أبلغ املراهقون داخل املدرسة، وخاصًة أولئك الذين هم يف الفئة األكرب سناً، عن قلق 

كبري بشأن جودة التعليم الذي يتلقونه وشعروا بأنهم غري مستعدين لالمتحان )التوجيهي( 

 15 العمر  تبلغ من  أردنية  مراهقة  التعليمي. وعندما سئلت  الذي سيحدد مستقبلهم 

عاماً عام يقلقها، أجابت: “أخىش أال أنجح يف املدرسة الثانوية”. اتفق البالغون عىل أن 

املراهقني يتعرضون لضغوط أكادميية كبرية. عىل سبيل املثال، ذكر مسؤول/قائد ديني يف 

مجتمع مضيف أن “طالب التوجيهي]امتحان شهادة الثانوية العامة[يعانون من مشاكل. 

يصعدون عىل الجرس لإلنتحار بسبب االمتحانات”. ارتفعت املخاوف بشأن جودة التعليم 

خالل الوباء. اتفق املراهقون عاملياً عىل أن التعليم عن بعد أدىن من التعليم الوجاهي. 

أوضحت مراهقة سورية تبلغ من العمر 17 عاماً: “الدروس التي يتم بثها عىل التلفزيون 

غري مفهومة عىل اإلطالق”. وأضاف مراهق سوري يف نفس العمر: “كنت أذهب إىل مراكز 

ألجل التوجيهي. لقد توقف الجميع... أنا متوتر”. 

العاطفية/الوجدانية العزلة 
وجدت الدراسة األساسية لربنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي أن ٪71 فقط 

من املراهقني يشعرون أن لديهم صديقاً موثوقاً به )انظر الشكل 3(. يف الواقع، مل يكن 

بأنه ليس لديهم أحد. كام  الفردية،  من غري املألوف أن يعرتف املراهقون، يف املقابالت 

قال مراهق سوري يبلغ من العمر 11 عاماً: “ليس لدي أحد كصديق”. يف حني أن هذا 

باملدارس، وكثري  امللتحقات  اإلعاقة واملراهقات غري  املراهقني ذوي  بني  أكرث شيوعاً  كان 

ليس  املدرسة  داخل  املراهقني  أنه حتى  أردنية  أم  املنزل، الحظت  يف  معزوالت  منهن 

لديهم أصدقاء يف بعض األحيان - فقط زمالء الدراسة. وأوضحت: “ال توجد صداقات. ال 

يشء عىل اإلطالق. إنهم يذهبون إىل املدرسة معاً”. مع ذلك، كان من الشائع أكرث أن يبلغ 

املراهقون أن لديهم صديقاً ولكنهم ال يستطيعون االعتامد عىل الصديق للحصول عىل أي 

دعم عاطفي. قالت مراهقة سورية تبلغ من العمر 15 عاماً ببالغة: “نتحدث معا، لكننا 

نبيك وحدنا. نبقيه يف القلب”. ووافق الرأي مراهق أردين يبلغ من العمر 11 عاماً: “ال 

أستطيع أن أخرب أحداً عندما أكون حزيناً”. حدد املراهقون عدداً ال يحىص من األسباب 

املرتبطة  العادات  األصدقاء، ومعظمها يعكس  التي تجعلهم ال يشاركون مشاعرهم مع 

التفصيل يف  استكشافها مبزيد من  )ويتم  الجنسيات  االجتامعي واالختالفات بني  بالنوع 

النظر عن  املراهقون - بغض  نادرة فقط، أكد  السياسات املرفقة(. مع استثناءات  ورقة 

مناقشة  املحرمات  فمن  جداً،  قريبني  أصدقائهم  يعتربون  عندما  حتى  أنه   - الجنسية 

عن  نتحدث  ال  “نحن  عاماً:   15 العمر  من  يبلغ  أردين  مراهق  قال  العائلية.  التجارب 

املراهقني منفصلون عاطفياً  أن  املستجيبون  يبلغ  أن  الشائع  أنه من  شؤون عائلية”.كام 

 - اآلباء  بها  التي مير  الضيق  أفراد األرسة. يف بعض األحيان يكون هذا بسبب حالة  عن 

ألطفالهم.  الدعم  تقديم   - من  متنعهم  التي  بها  ميرون  التي  والصدمات  الفقر  بسبب 

اعرتفت أم يف مناقشة جامعية أن: “زوجي يشكل ضغطاً عىل قلبي. أنا ال أهتم بأطفايل. 

ابنتي؟ يف أحيان أخرى، يكون هذا ألن املراهقني  الكثري من املشاكل. كيف أسمع  لدي 

متزوجة  فلسطينية  مراهقة  أوضحت  إليهم”.  اإلضافة  يريدون  وال  والديهم  ضغوط  يرون 

 تبلغ من العمر 18 عاماً أنه بينام تعاين من العنف املستمر يف زواجها، فإنها مل تخرب والدها 

أبداً، ألنني “ال أريد أن يقلق والدي عيل”.

ما الذي يدعم املراهقني للتطور؟
التطور. بشكل  الشخصية من أجل  التأقلم  الدعم االجتامعي ومهارات  املراهقون إىل  يحتاج 

حاسم - بسبب الطريقة التي تتناغم بها أدمغة املراهقني مع أقرانهم - فهم ال يحتاجون فقط 

إىل دعم من األرسة ولكن أيضاً إىل فرص لقضاء الوقت وتكوين روابط مع األصدقاء. يعد الدعم 

من البالغني غري أولياء األمور أمرا مهام أيضاً، خاصًة بالنسبة للمراهقني الذين تكون أرسهم 

أقل قدرة عىل توفري “الدعم/ املساندة” التي يحتاجها املراهقون.

األرس الداعمة
يؤكد بحثنا أن دعم األرسة أمر بالغ األهمية للمراهقني للتطور. من بني املراهقني الواثقني 

والسعداء الذين لديهم أعىل التطلعات والطموحات، أفادوا جميعاً بأنهم يشعرون بدعم 

جيد - عملياً وعاطفياً - من قبل أرسهم. أشارت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 16 عاماً 

إىل أن عائلتها تساعدها عىل اتخاذ قرارات جيدة: “عائلتي، عندما أستشريهم، يعطونني 

أشياء جيدة... نصائح وقرارات جيدة”. وأضافت مراهقة سورية تبلغ من العمر 15 عاماً 

أن عائلتها موجودة هناك ملساعدتها عىل استجامع قواها عندما تكون ظروف الحياة سيئة. 

وقالت: “إذا واجهت أي مشكلة تحزنني، فإن عائلتي تدعمني”.

الحصول عىل دعم  أهمية  الضوء عىل   - واإلناث  الذكور   – املراهقون  سلط بعض 

عىل  لذلك.  ذكراً  األكرث  هم  العالية  التعليمية  التطلعات  ذوو  املراهقون  كان  آبائهم. 

لقد  دامئاً.  يدعمني  “والدي  عاماً:   15 العمر  يبلغ من  قال مراهق سوري  املثال،  سبيل 

دراستنا  مع  ومتاشياً  ذلك،  مع  بجد”.  أدرس  ويقول  مهندساً  أصبح  أن  أريد  أنني   رأى 

معظم  مناقشة  عىل  قدرة  أكرث  املراهقني  أن  وجدت  التي  أجريناها،  التي  األساسية 

“نتحدث  أننا  شيوعاً  أكرث  بشكل  املراهقون  أفاد  آبائهم،  من  أمهاتهم  مع  القضايا 

الحظت  عاما(.   14 العمر  من  تبلغ  أردنية  )مراهقة  آبائنا”  وليس  أمهاتنا  مع   فقط 
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األمهات هن مقدمات  أن  السبب يف ذلك هو  أن  عاماً   15 العمر  تبلغ من  مراهقة سورية 

الرعاية األساسيات. قالت: “أمي هي التي ربتني وتعرف ما الذي يجعلني مستاءة وما يجعلني 

سعيدة... إنها تتفهمني”. وأضافت األمهات يف مناقشة جامعية أن تفضيالت املراهقني لدعم 

األم بدالً من األب هي أيضاً ألن “األب ليس لديه الوقت للجلوس مع أطفاله” وألن الرجال “ال 

يعرفون كيفية التواصل بشكل جيد” مع أطفالهم.

ذكر بعض املراهقني أهمية دعم األشقاء. علقت مراهقة سورية تبلغ من العمر 14 عاماً 

قائلًة: “عندما أخاف من يشء أو أواجه مشكلة، أخرب أختي”. قالت مراهقة فلسطينية تبلغ من 

العمر 15 عاماً: “عندما أكون غاضبة وحزينة، يأيت أخي األكرب ويهدئني”. الحظ املراهقون األكرب 

سناً أن األشقاء الداعمني يصبحون أكرث أهمية مع منو املراهقني - ويفضلون عدم االفصاح عن 

مشاكلهم لوالديهم. أوضح مراهق أردين يبلغ من العمر 16 عاماً أنه يذهب إىل شقيقه األكرب مع 

أي مشاكل كبرية، ألنه إذا اقرتب من والده، “فسوف يخلق مشكلة أخرى”. ووافقت مراهقة 

أردنية يف نفس العمر عىل هذا الرأي. قالت: “أخىش أن تنزعج أمي. أذهب إىل أختي”. 

وجد بحثنا خالل كوفيد أن الوباء كان له آثار مختلفة عىل حصول املراهقني عىل 

الوباء زاد  دعم األرسة. كام ذكرنا سابقاً، عىل الرغم من أن معظم املراهقني أفادوا بأن 

من العنف األرسي، ألن الجميع كانوا “حزينني ومستائني وعصبيني” )مراهقة أردنية تبلغ 

من العمر 14 عاماً(، شعر ما يقرب من ربع املراهقني )٪24( أن عمليات اإلغالق أدت 

أنه  بالفعل إىل تحسني العالقات األرسية. أوضح مراهق سوري يبلغ من العمر 16 عاماً 

استمتع بالتعرف أكرث عىل والده: 

خالل هذا الوقت، تعرفت عىل عائلتي أكرث من ذي قبل... أصبحنا أنا وأيب أصدقاء اآلن. 

قبل الحجر الصحي مل أتحدث مع والدي كثرياً. كنت دامئاً أهرب منه – كنت أخاف 

منه. لكنه اآلن يناقش ويتحدث معي.

األصدقاء املقربون
من  تبلغ  أردنية  مراهقة  أفادت  للتطور.  املراهقني  أيضاً  يدعم  األصدقاء  إىل  الوصول 

العمر 16 عاماً أن هذا “ألن األصدقاء بالنسبة لنا هم العائلة الثانية”. عندما سئلوا عام 

يجعلهم سعداء، ذكر جميع املراهقني تقريباً قضاء الوقت مع األصدقاء. وتحدث مراهقون 

ومراهقات أصغر سناً عن قضاء ساعات كل يوم يف اللعب، بينام تحدث املراهقون األكرب 

معاً”  والرتفيه  معاً،  القدم  معاً، ولعب كرة  األشياء  السوق لرشاء  إىل  “الذهاب  عن  سناً 

)مراهق أردين يبلغ من العمر 15 عاماً(. املراهقات األكرب سناً أقل عرضة لرؤية صديقاتهن 

وجاهياً. وتأكيداً عىل أهمية وصول املراهقات إىل املدرسة وتكنولوجيا االتصاالت، أفادت 

معظم املراهقات األكرب سناً بأن وقتهن مع األصدقاء يف املدرسة أو عرب الهاتف املحمول 

مستعار من والدتهن. وكام قالت مراهقة سورية تبلغ من العمر 17 عاماً: “أتحدث مع 

صديقايت. يتصلون يب عىل هاتف أمي”.

أفاد املراهقون أن الوصول إىل األصدقاء له تأثريات تتجاوز بكثري حاجتهم إىل التواصل 

اتخاذ قرارات  املراهقون عن كيف يشجعهم أصدقاؤهم عىل  االجتامعي. تحدث بعض 

ذكية. عىل سبيل املثال، أوضح مراهق سوري يبلغ من العمر 12 عاماً أن أصدقاءه يدعمونه 

للبقاء يف املدرسة: 

الشكل 3: املراهقون الذين أبلغوا عن وجود صديق موثوق به عند الدراسة األساسية
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يستمر أبناء عمومتي ويلحون عيّل لرتك الدراسة والعمل معهم، لكن أصدقايئ يقولون: 

النجاح والحصول عىل وظائف يف  ابق وادرس معنا حتى نتمكن من  الترسب؟  ملاذا 

املستقبل.

أنها تعمل عىل منع صديقاتها من  أفادت مراهقة سورية تبلغ من العمر 18 عاماً 

زواج األطفال )الزواج املبكر(. قالت: “اتصلت يب العديد من املراهقات وأخربنني أنهن 

املراهقة  تتمكن  أن  أكرب من  املسؤولية  الزواج...  بعدم  لقد نصحتهم  الزواج.  يرغنب يف 

أصدقاؤهم.  يقدمه  الذي  العاطفي  الدعم  آخرون عن  مراهقون  تحدث  تحملها”.  من 

وأوضحت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً: “إنه شعور جيد أن يكون لديك شخص 

تثق به للتحدث معه. أنا سعيدة جدا ألنني وجدت صديقاً”. قال مراهق أردين يبلغ من 

 العمر 16 عاماً، يعاين بعد وفاة والدته، إن أصدقاءه ساعدوه عىل االستمرار: “نحن نقف 

مع بعضنا البعض. قلت له إنني أمتنى أن أموت. قال: “أنا معك حتى املوت”.

كان للوباء تأثري كبري بشكل خاص عىل وصول املراهقني إىل األصدقاء. وجد االستطالع 

الهاتفي الذي أجري يف عام 2020 أن ٪57 فقط من املراهقني شعروا أن لديهم صديقاً 

 - املثري لالهتامم  األساسية. ومن  الدراسة  ٪71 عند  بإنخفاض عن   - به  الوثوق  ميكنهم 

ويفرتض أنهم معتادون عىل االتصال شبه املستمر مع أقرانهم - أن املراهقني شعروا بالتأثري 

االجتامعي لإلغالق بشكل حاد. التقط مراهق سوري يبلغ من العمر 17 عاماً يف مجموعة 

الشجرة، مشاعري ميتة. لقد كان  بحثية تشاركية صورة لشجرة ميتة وقال: “مثل هذه 

هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة يل، وزاد األمر سوءاً بسبب حظر التجول، الذي عزلني عن 

أصدقايئ – قطع صلتي بأصدقايئ”.

الوصول إىل رعاية البالغني
سلط املراهقون، وخاصة املراهقني األكرب سناً، الضوء عىل أهمية دعم البالغني الذين ليسوا 

من أفراد األرسة. يف الدراسة األساسية، ذكر املراهقون أن املعلمني يلعبون هذا الدور. عىل 

كانوا يعملون  أن معلميها  العمر 16 عاماً  تبلغ من  أردنية  املثال، ذكرت مراهقة  سبيل 

عىل بناء ثقتها بنفسها: “قالوا إن عليك أن تكوين أكرث ثقة... ال تخايف، كوين قوية”. أفادت 

مراهقة سورية تبلغ من العمر 17 عاماً أن املعلمني يف مدرستها تدخلوا لحامية املراهقات 

السوريات من التنمر: “اليشء الجميل هو أن معلمينا، حتى لو كانوا أردنيني، يقفون دامئا 

إىل جانبنا إذا كنا عىل حق”. عىل الرغم من احتامالتهم األكرب يف التعرض للتأديب العنيف 

قال مراهق  للدعم.  املراهقني معلميهم كمصادر  قليل من  املدرسة، فقد حدد عدد  يف 

سوري يبلغ من العمر 15 عاماً إنه يحب معلمه ألنه “يقول إنه يعتربنا كام لو كنا أطفاله، 

وميكننا أن نطلب منه أي نوع من املساعدة”.

كام أفادت املراهقات املشاركات يف الدراسة األساسية أن مرشدي املدارس يلعبون 

دوراً داعامً رئيسياً. أوضحت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 14 عاما أن املرشدة يف مدرستها 

تساعد املراهقات عىل التعامل مع مجموعة واسعة من املخاوف، مبا يف ذلك قضايا األرسة: 

“لدينا مرشدة مدرسية جيدة حقاً... تتابع مع املراهقات... وهي تساعدهم... حتى أنها يف 

بعض األحيان تحل القضايا العائلية”. ورددت مراهقة سورية تبلغ من العمر 15 عاماً هذا 

الرأي: “أذهب إىل مرشدة املدرسة... إنها تشجعنا دامئا عىل الذهاب والتحدث معها إذا 

كان هناك أي يشء يحدث يف املنزل”. عىل الرغم من أن عدداً قليالً من األوالد املراهقني 

أفادوا بوجود مرشد يف مدرستهم - حتى أنهم أضافوا أن املرشدين دعوا املراهقني للتحدث 

معهم- مل يعرتف أي منهم بأنه اتصل بهم. 

وشبه  رسمياً  تدريباً  تلقوا  الذين  األشخاص  من  العديد  قابلنا  أننا  من  الرغم  عىل 

رسمي عىل تقديم خدمات الصحة النفسية للمراهقني وأرسهم، إال أن عدداً قليالً فقط 

من املراهقني أفادوا يف الدراسة األساسية بأنهم حصلوا عىل هذه الخدمات. قال مراهق 

سوري يبلغ من العمر 11 عاماً يعاين من ضعف البرص أنه التحق بدروس قصرية قدمها 

املجلس الرنويجي لالجئني بهدف مساعدته عىل معالجة مخاوفه املتعلقة بالرصاع: 

قالوا إذا كنت خائفاً من يشء ما، فقم بغناء أغنية يف ذهنك. إذا كنت تتحكم يف عقلك 

ميكنك التحكم يف جسمك... اعتدت أن أخاف من الذهاب إىل الحامم مبفردي يف الليل 

ومشاهدة فيلم رعب. اآلن أنا لست كذلك. 

أفادت فتاتان سوريتان، إحداهام تبلغ من العمر 17 عاماً واألخرى تبلغ من العمر 

18 عاماً، بأنهام أخذتا دروساً يف مركز النساء واملراهقات. أوضحت األوىل،“لقد شجعنا عىل 

عدم اللجوء إىل إيذاء النفس عندما نكون تحت الضغط والغضب. كام أنهم يشجعوننا 

عىل التحدث عن أي يشء يزعجنا يف حياتنا”. وأضافت الثانية: “لقد علموين كيف أكون 

بأن  علم  كن عىل  األمهات  من  كبرية  فئة  أن  بالنفس”. يف حني  كبرية  ثقة  ولدي  قوية 

خدمات الصحة النفسية متاحة - لآلباء واملراهقني - أجاب معظم املراهقني، عندما سئلوا 

عن الخدمات املتاحة لهم، “ليس لدينا يشء من هذا القبيل” )مراهقة سورية تبلغ من 

العمر 12 عاماً(.

وجود إستثناء وحيد - ميرسو مكاين )انظر اإلطار 2( – أدى إغالق املدارس املرتبط 

الذين  أفراد من خارج األرسة  املراهقني إىل  القضاء بشكل فعال عىل وصول  بالوباء إىل 

كانوا يدعمونهم يف الدراسة األساسية. وجدت استطالعاتنا أثناء الوباء أنه حتى عندما كان 

املراهقني ال يزالون يدرسون، مل يكن لديهم سوى اتصال محدود مع املعلمني.

مهارات التأقلم/التكيف 
يحتاج املراهقون أيضا إىل مهارات التأقلم/التكيف الشخصية من أجل التطور/االزدهار. أي 

أنهم بحاجة إىل أدوات وتقنيات تساعدهم عىل تنظيم عواطفهم والوصول إىل توازن عاطفي 

بعد املرور بالتجارب وأحداث تسبب الضيق. يف عينة برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: 

دليل عاملي، أبلغت املراهقات عن امتالكهن مهارات تكيف صحية أكرث من املراهقني. تفيد 

املراهقات أنهن عندما يشعرن بالحزن أو الغضب، فإنهن يقرأن أو يكتنب أو يستمعن إىل 

املوسيقى أو يرسمن أو يضعن املكياج أو يصلني. وأوضحت مراهقة فلسطينية تبلغ من 

 العمر 15 عاماً: “إذا كنت غاضبة... أنفس عن غضبي من خالل الرسم. إنه يريحني”. قالت 

مراهقة سورية تبلغ من العمر 16 عاماً: “مهام كانت املشاكل التي أواجهها، فإنني أنساها 

مبجرد أن أحمل كتاباً”. املراهقون، الذين وجدوا عموما أنه من غري السهل التحدث عن 

 عواطفهم مقارنة باملراهقات، يبلغون عن مهارات أقل يف التأقلم، خاصًة عندما يكربون. 

عىل الرغم من أن املراهقني األصغر سناً أبلغوا أحيانا عن التعامل مع الضيق من خالل 

اإلنخراط يف اللعب النشط، إال أن املراهقني األكرب سناً أفادوا بالنوم ولعب ألعاب الفيديو 

والتدخني لتهدئة أنفسهم. 

 اإلطار 2: مراكز مكاين تدعم الرفاه النفيس واالجتامعي للمراهقني

برنامج مكاين التابع لليونيسف يف األردن هو التدخل الوحيد الذي يبدو أنه يلبي االحتياجات النفسية واالجتامعية للمراهقني عىل نطاق واسع. يف كل عام، يوفر أكرث من 100,000 مراهق مساحة آمنة 

حيث ميكنهم االختالط مع األصدقاء، والوصول إىل البالغني املهتمني، وتلقي منهج يركز عىل الطفل يبني يف نفس الوقت التحمل العاطفي ويعزز االندماج االجتامعي. أفادت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 

13 عاماً أنها كونت صداقات يف مكاين: »بدأت اللعب مع أصدقايئ، مل يكن لدي أي أصدقاء من قبل«. وأضافت مراهقة سورية يف نفس العمر: »لقد بنيت أيضاً عالقة مع املعلمني هنا ألنني آيت بانتظام إىل 

املركز وأشعر بالراحة يف التحدث إىل معلمتي وميكنني التحدث إليهم دون أي عقبة«. كام أشار املراهقون وأولياء األمور إىل أن فصول مكاين تساعد املراهقني عىل أن يكون لديهم »شخصيات أقوى وثقة 

أكرث« )أم أردنية(. وأوضحت مراهقة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاماً: »تعلمت كيفية التعامل مع املجتمع وكيفية التغلب عىل تقاليده وعاداته وثقافة الوصمة الخاطئة«.  وأضافت أم سورية: »ابني كان 

يتعرض للتنمر بسبب قرص قامته وأصبح مهووسا بأن يصبح طويل القامة بسبب ذلك، لكنه جاء وعرف أن املظهر الجسدي ليس كل يشء يف الحياة، لذلك تصالح مع نفسه«.

متت اإلشارة إىل أن برامج مكاين هي رشيان الحياة للعديد من املراهقني خالل أسوأ عمليات اإلغالق الوبايئ. سمحت األجهزة اللوحية التي وزعتها اليونيسف يف األردن عىل املراهقني باالتصال بامليرسين 

وكذلك التفاعل مع بعضهم البعض. أوضحت مراهقة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً: »لقد ساعدين ذلك عىل التواصل مع معلمتي يف أي وقت«. أضافت مراهقة سورية يف نفس العمر: »أنشأ أصدقايئ 

مجموعة عىل واتساب«.

كام أفاد املراهقون الذين يستفيدون من التحويل النقدي الجديد ملكاين بتحسن حالتهم النفسية واالجتامعية، ألنهم، مثل أقرانهم، ميكنهم اآلن تحمل تكاليف بعض الرغبات البسيطة. وأوضح مراهق أردين 

يبلغ من العمر 14 عاماً: »اآلن آخذ مرصوف الجيب كل يوم... عندما يشرتي أصدقايئ شيئاً ما يف املدرسة، ميكنني أيضاً رشائه معهم.«
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االستنتاجات واالستحقاقات والتوصيات للسياسات والربامج 
املراهقني  أن  الضوء عىل  عاملي  دليل  واملراهقة:  االجتامعي  النوع  برنامج  نتائج  تسلط 

الذين يعيشون يف األردن بحاجة إىل دعم اجتامعي مكثف - رسمي وغري رسمي - إذا 

لديهم صالدة  أنه  يبدون  املراهقني  أن معظم  من  الرغم  التطور/االزدهار. عىل  أرادوا 

ومدعومني بشكل معقول وجيد، إال أن فئة كبرية من املراهقات واملراهقني يعانون من 

الجنسية والنوع  أن  الرغم من  االكتئاب والقلق. عىل  أعراض  ضائقة عاطفية ويظهرون 

االجتامعي واإلعاقة تشكل كيف وملاذا تؤثر الضغوطات عىل حياة املراهقني )انظر الورقة 

السياسية املرفقة ملزيد من التفاصيل(، فقد أفاد املشاركون يف بحثنا عن ضغوط مامثلة: 

ما  عىل  أيضاً  اتفقوا  املراهقون  العاطفية.  والعزلة  التعليمية  واملخاوف  والعنف  الفقر 

يدعمهم للتطور - الدعم من األرسة واألقران والبالغني املهتمني )املعلمون يف املقام األول( 

األولويات  نقرتح  بحثنا،  بناء عىل  بهم.  الخاصة  التأقلم/التكيف  مهارات  تطوير  وفرص 

التالية للسياسات والربامج إذا أراد األردن إحراز تقدم حقيقي يف تحسني العافية النفسية 

واالجتامعية للمراهقني:

توفري دورات تربية سليمة لألمهات واآلباء. يجب أن تتضمن الدورات اسرتاتيجيات 	 

التواصل املفتوح بني الوالدين والطفل، والطرق  تربية غري عنيفة، وتقنيات لتعزيز 

ميكن  العاطفية.  صالدتهم  لتعزيز  أطفالهم  دعم  خاللها  من  للوالدين  ميكن  التي 

تقديم الدورات يف مركز مكاين، يف املدارس واملساجد، حيث هناك مجالس رشعية 

التي تعمل عىل زيادة وعي اآلباء بأن األرس السليمة يف الغد تعتمد عىل الرفاه البدين 

والنفيس للمراهقني اليوم. 

توسيع نطاق الربامج التي تركز عىل املراهقني. يجب أن يكون لدى املراهقني مساحات 	 

آمنة حيث ميكنهم التفاعل مع األصدقاء والبالغني املهتمني، والتعرف عىل حقوقهم 

وكيفية اإلبالغ عن العنف، ومناقشة العادات املرتبطة بالنوع االجتامعي وكيف تشكل 

الحياتية  واملهارات  التأقلم  املستقبلية، وتطوير مهارات  اليومية وخططهم  حياتهم 

األوسع. يجب توفري الربامج يف األماكن املجتمعية، مبا يف ذلك يف املساجد )للوصول 

إىل املراهقني حتى من األرس األكرث تحفظاً(، ويجب تدريب مقدمي الخدمات عىل 

كيفية التعرف عىل املراهقني األكرث عرضًة للخطر وإحالتهم. 

تعزيز وتطوير تدريب املعلمني. ينبغي أن تهدف الدورات إىل تحسني نوعية التعليم، 	 

األكرث  املراهقني  تحديد  املعلمني عىل  قدرة  العنيف، وتحسني  التأديب  والحد من 

وينبغي  االجتامعي.  اإلندماج  تعزيز  املعلمني عىل  للتدخل، وتعزيز قدرة  احتياجاً 

الوصول إىل  اآلباء واملعلمني والطالب، وتحسني  الدورات بدعم جمعيات  استكامل 

مرشدي املدارس )واملزيد من الدعم الرسمي عرب القضاء(، واإلستثامرات يف آليات 

املساءلة، وتعزيز آليات التطبيق واملتابعة. 

 	

إىل دعم 	  الربامج  تهدف  أن  ينبغي  أمكن،  االجتامعية. حيثام  الحامية  االستثامر يف 

األرس الضعيفة يف نفس الوقت - بالدعم االقتصادي وكذلك من خالل اإلحاالت إىل 

خدمات الدعم النفيس واالجتامعي - ودعم وصول املراهقني إىل التعليم )من خالل 

وضع العالمات أو تكييف الدعم االقتصادي(. 

رفع مستوى الوعي العام للجمهور بأهمية الصحة النفسية. االستثامر يف الحمالت 	 

متلقي  عن  االجتامعية  الوصمة  إلزالة  الحايل  الزخم  من  تستفيد  التي  اإلعالمية 

الجيدة وكيفية  النفسية  الصحة  أهمية  الجمهور حول  النفسية وتثقيف  الخدمات 

تعزيزها - ال سيام بني املراهقني )بالنظر إىل األدلة العاملية حول آثار الوباء عىل الصحة 

النفسية للمراهقني( ولجميع األشخاص من مختلف األعامر.

الرسمية 	  الرسمية وشبه  النفيس واالجتامعي  الدعم  االستثامرات يف خدمات  زيادة 

للمراهقني والشباب األكرث تعرضا للصدمات. ينبغي أن تستند اإلستثامرات إىل الجهود 

التي بذلتها مؤخرا وزارتا التعليم والصحة لتوفري الخدمات يف املدارس واملجتمعات 

)التي ال تستند عىل تحديد االسم(، والدعم عرب  املحلية؛ تشمل خطوط املساعدة 

التطبيقات الرقمية، والعاملني االجتامعيني املدربني الذين تم توظيفهم من املجتمعات 

إىل  واإلحاالت  اليونان10(،  املفوضية يف  برنامج  غرار  )رمبا عىل  األردن  املتنوعة يف 

املعالجني املحرتفني/األخصائيني.

املالحظات الختامية

تشمل كال الجنسني )الذكور واإلناث(.  1
الفلسطينيني املشاركني معنا يعيشون يف مخيم جرش.  2

متت إضافة املراهقني النور إىل العينة يف عام 2021 ، ألن هؤالء السكان تم تحديدهم من قبل اليونيسف يف األردن عىل أنهم محرومون بشكل خاص وهو محور تركيز هام لجهود الربامج التي تبذلها    3
اليونيسف.  

 www.gage.odi.org/types/methods-tools-and-guides :4  ميكن العثور عىل املسح
 www.gage.odi.org/types/methods-tools-and-guides :5  ميكن العثور عىل األدوات النوعية

6   يقيس CYRM-28 املوارد الفردية والعالئقية واملجتمعية والثقافية املتاحة للمراهقني لتعزيز قدرتهم عىل الصالدة.
GHQ-12   7 مقياس معتمد دوليا للضائقة النفسية. 

GAD-7  78 أداة مسحية تقيس القلق. 
The PHQ-8  89 استبيان مسحي موجز لالكتئاب. 

910  يلتقط BRCS اسرتاتيجيات التأقلم املتوامئة. 
.)www.epapsy.gr/en/provision-of-psychosocial-support-to-refugees( ’املوقع، ‘توفري الدعم النفيس واالجتامعي لالجئني )جمعية التنمية اإلقليمية والرعاية الصحية النفسية( EPAPSY 1110  انظر

https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2023/03/Psychosocial-well-being-of-adolescents-in-Jordan-the-intersecting-role-of-nationality-gender-and-disability_AR.pdf
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2023/03/Psychosocial-well-being-of-adolescents-in-Jordan-the-intersecting-role-of-nationality-gender-and-disability_AR.pdf
http://www.gage.odi.org/types/methods-tools-and-guides
http://www.gage.odi.org/types/methods-tools-and-guides
http://www.gage.odi.org/types/methods-tools-and-guides
http://www.epapsy.gr/en/provision-of-psychosocial-support-to-refugees
http://www.epapsy.gr/en/provision-of-psychosocial-support-to-refugees
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يود املؤلفون شكر املراهقات واملراهقني وأولياء أمورهم واملستجبني الرئيسيني يف األردن ملشاركتهم رؤيتهم ووجهة نظرهم مع باحثي النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي. ونقدر ونشكر النظراء من 

املجلس الوطني لشؤون األرسة عىل تعاونهم ومشاركتهم اللذين بدورهام ساعدا عىل تعزيز ورقة السياسات هذه.
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