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  الالجئین السوریین في مخیم الزعتري أطفال ضغوط ما بعد الصدمة لدى اضطراب

 

  :ملخص

 األطفالمعرفة مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عینة من  إلىهدفت الدراسة 

    تكونت عینة  الدراسة من  .في درجة االضطراب ومعرفة الفروقوریین الالجئین في مخیم الزعتري الس

اضطراب مقیاس  الباحثانولتحقیق أهداف الدراسة أستخدم  ، إناث) 31) ذكور و (  45) طفال ( 76( 

المقیاس. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام  ، بعد التأكد من صدق وثبات ضغوط ما بعد الصدمة 

استخدام اإلحصائي (ت). معامالت ارتباط بیرسون ، و ات المعیاریة، والمتوسطات الحسابیة، واالنحراف

على وجود مستوى متوسط من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عینة البحث، كما دلت دلت النتائج 

 .  واإلناثنتائج الدراسة على انه ال  توجد فروق دالة إحصائیًا في درجة الضغوط بین الذكور 

 الالجئین ، مخیم الزعتري  األطفالضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، : امات المفتاحیةلالك
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Post-traumatic stress  disorder among children of refugees Syrians 
disorder in Zaatari  refugee camp 

 

Abstract 
 

The study aimed to determine the level of pressure PTSD among a sample 
of children of Syrian refugees in the Zaatari  refugee camp and see the 
differences in the degree of disorder. The study sample consisted of 76 children, 
45 males and 31 females, and to achieve the objectives of the study researchers 
used post-traumatic stress disorder scale, after confirmation of the validity and 
reliability , In order to answer questions about the study was the use of 
averages, standard deviations, and Pearson correlation coefficients, and the use 
of statistical (t). Results indicated the presence of the average pressure of the 
post-traumatic disorder level of the sample, and the results of the study showed 
that there were no statistically significant differences in the degree of pressure 
between males and females. 
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  لنظري :ا اإلطار
لطعام، المساعدات اإلنسانیة خالل الصراعات العنیفة على تلبیة الحاجات األساسیة: ا تتركز

العنایة المناسبة  إلى أیضاغیر أن الكثیرین من ضحایا الصراع سوف یحتاجون ، والمأوى والعنایة الطبیة 

الحرب  في سوریا عام  حالة التعافي. ومنذ اندالع إلىحتى یتمكنوا من الوصول ، بالصحة النفسیة 

وا  9نزح نحو تسعة  2011 لبنان واألردن وتركیا.  إلىمالیین من السوریین، ثالثة مالیین منهم فرّ

وبالتالي   ،وتحدثت العدید من الدراسات في الدول الغربیة مؤخرًا عن االضطرابات النفسیة واالكتئاب

حیث تجمع منظمات العمل  إلحاحا أكثر، وریین معالجة المعاناة النفسیة لالجئین الس إلىالحاجة  أصبحت

الصحیة و  ،والعقلیة ،واالجتماعیة ،یأتون  بطلبات الحصول على الرعایة النفسیة أنهم ،مع الالجئین

  ألنفسهم وألبنائهم، ولغیرهم من أفراد األسر المنكوبة بشدة.

 األممصندوق وتشیر تقدیرات یواجه األطفال ظروفًا صعبة وضاغطة من الخبرات المؤلمة،

 , Kimberly)  لواألطفامن ضحایا الحروب هم من النساء  %80 أنالمتحدة للطفولة ( الیونیسف ) 

Ehntholt & William,2006)  لاألطفاالعالم هم من  أنحاءوان ربع الالجئین تقریبا في جمیع 

)Bronstein, Montgomery, 2011 ( . اثر الحروب على  أنعلى وتجمع العدید من الدراسات

ونمو االضطرابات .) Uguak,Uget,2010  (یرتبط بوجود اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة ،األطفال

واالكتئاب .)Hart,2009(القلق وارتفاع مستویات.)Almqvist,Brandell,1997(النفسیة

)Voges&Romney,2003(.  واضطرابات عضویة متعددة(Tabet, Abed, & Vostanos,2001)  

هو نوع من  Post Traumatic Stress Disorderاضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة  إن

 ,Brewin) بها والمشاكل المتعلقة لألمراضالمرض النفسي حسب النظام العالمي للتصنیف الطبي  أنواع

Andrews&Valentine,2000) تهدیدات استثنائیة  أو،عدة حوادث كارثیة  أو ،حادثا واحدا یسبقه
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)Bober&Regehr,2006(  . بل ، الشخص ذاته  إلىلیس من الضروري ان یكون التهدید هذا موجها

عدم ثقة الفرد بذاته  إلىویؤدي بالتالي . ) (Hodes, 2000  آخرین أشخاص إلىیكون موجها  أنیمكن 

لىو  ،حولهوالعالم من  وهو ).  Heptinstall,  Sethna & Taylor2004(  تشكل مشاعر العجز لدیه إ

  ) .   Berman, 2001(    (Traumatic Stress)   طراب ینتج عن تعرض الفرد لصدمة نفسیةاض

من األسباب الرئیسة لإلصابة باضطراب ما بعد   Events Traumaticالصدمیة  األحداثوتعد 

ج التي تقع خارج حدود الخبرة اإلنسانیة االعتیادیة ، التي ینت، الضغوط الصدمیة ، مثل المواقف الخطرة 

        .  (Atkinson , Atknson,1990)جهود  إلىعنها ردود فعل عنیفة لدى أي فرد تقریبا ،والذي یحتاج 

طبقا للرابطة األمریكیة للطب النفسي على  PTSDویعرف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة    

سمي انه فئة من فئات اضطراب القلق ، حیث یتكون كنتیجة لتعرض الفرد لحدث ضاغط نفسي  أو ج

  .          )أ2001األمیري،  نغیر عادي  ( الدیوا

 الثنینمراجعة منهجیة  (Bronstein,Montgomery,2011)برونستین ومونتجومري أجرىوقد 

ان مستویات اضطراب ضغوط  إلىالمراجعة  وأشارت، بلدا  40في  أطفال 3003دراسة شملت  وعشرین

 حالةوجود اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة في  ویزید احتمال . %54-%19ما بعد الصدمة ما بین 

مثل الموت  العنیف  :الصدمیة العنیفة  األحداثكما ترتفع بوجود  .) Hart,2009( اآلمناللجؤ غیر 

    ,Dyregrov)والصدمات المتراكمة   .)(Heptinstall,  Sethna, & Taylor, 2004الحد الوالدین  

Gupta, Gjestad, & Mukanoheli, 2000)  الصادم والتواجد خالل الحدث

)Almqvist,Brandell,1997 ( . طات المستمرة داخل البلد المضیفكما ترتفع بوجود الضغو      

)Onyut,et al 2005 (.  
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 ،وحول عوامل الخطورة المرتبطة بالفرد الذي یعاني من اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة

 ,فاإلناث عموما أكثر معاناة من الذكور ،لفردجنس ا :الشخصیة مثل صبالعدید من الخصائفتتمثل  

Voges&Romney,2003) ( Yule&Canterbury,1999, مواجهة الحدث  أثناءعمر الفرد كذلك . و

فأعراض  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ترتفع بین األطفال األكبر سنا عن األطفال ، الصادم 

من  أیضاتعد ، الفرد للحدث الصادم تقییم  أن. كما (Aldwin & Levenson, 2004)األصغر سنا 

قد یكون ناجما عن طریق إدراك  ، فتطویر أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، الخطورة  لعوام

                            ولیس بسبب أن الحدث نفسه لم یكن قویا  ،أو بعد وقوعه ،الفرد للحدث عند وقوعه

 Bober&Regehr,2006) (الصدمیة التي تعرض لها الفرد في مرحلة  األحداث . ووجود تاریخ من

ووجود ).2005وامل الخطورة (السنباني ،من بین ع أیضاتعد  ،الجنسیة تواالعتداءا شالطفولة كالتحر 

) . وعدم القدرة على  Uguak,Uget,2010ووجود احترام ضعیف للذات (،  الجسدیة المزمنة األمراض

المتبع في تعدیل  األسلوبالعقابیة  اإلجراءاتتتخذ  أسرةوده في ووج، وعدم القناعة بالحرب  التكیف 

  ).Almqvist& Broberg, 1999من بین عوامل الخطورة ( أیضاالسلوك  هي 

هناك احتمال اكبر الن تسبب بعض أنواع الصدمات ، فأما العوامل المرتبطة بالحدث الصادم    

فالصدمات تختلف من حیث أنها قد تكون على اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة أكثر من أنواع أخرى . 

أو على شكل متكرر . وتختلف أیضا من حیث شدتها ونوعیتها  ، شكل خبرات منفصلة

Ponniah&Hollon,2009).(  فهناك بعض األدلة ، أما العوامل المرتبطة بالبیئة المحیطة

 ،عد الصدمةیؤثر في تطور اضطراب ما ب ، أن التاریخ العائلي المرضي إلىالتي تشیر 

                                                American Psychiatric)تاریخ لمرض نفسي لدى احد أفراد العائلة هو احد عوامل الخطورة فوجود 

Association , 1994)  األسري التفككو  ،التهیج أوـ، كما أن البیئة األسریة التي تتصف بالكبت، 
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وقصور الدعم  ،وسؤ التنشئة االجتماعیة ،المستوى االقتصادي وتدني ،وانفصال األبوین

االجتماعي من بین العوامل التي ترتبط بوجود اضطراب ضغوط ما بعد 

  . (Becky,2002, Brewin, Holmes,2003)الصدمة

الدعم االجتماعي والعاطفي  إلىاالفتقار  :مسبقة للصدمة مثل أخرىكما ان هناك عوامل 

كبیرة  أعدادووجود  .)  Uguak,Uget,2010وانخفاض المستوى التعلیمي للوالدین (  ،والفقر ،للوالدین

 & ,Brewin, Andrews( وانتحار احد الوالدین او كلیهما ، مع ضیق المساحة السكنیة األسرةفي 

Valentine,2000(.  والتنشئة في ظل احد الوالدین فقط، واضطراب نفسي لدى احد الوالدین   

Hodes,2000)( .  أقرانهمالتواصل مع  إلى األطفالوافتقار  ، األطفالوقصر المسافة العمریة لوالدة 

)Hart,2009 (.   

الذین یعانون من اضطرابات ضغوط ما بعد  األطفالمالحظ على  األكثر األعراضوحول 

 ،السلوكومشاكل  ،والعدوانیة ،واالنطوائیة ،الالإراديوالتبول  ،والكوابیس ، األرقب، فتتمثل الصدمة 

وضعف التركیز ،ونوبات الغضب  ،وفقدان الوزن ،وفقدان الشهیة ،والشكاوى الجسدیة

)(Uguak,Uget,2010   على استرجاع كما ترتبط  اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة بصعوبات كبیرة

وضعف  )  (Berman,2001 معینة في المستقبل   أحداثتخیل  بة فيو وصعذكریات شخصیة محددة ،

 Kovacev, Shute)االجتماعیة المشكالتوضعف في حل  ،لى التخطیط الفعال للحیاة الیومیةالقدرة ع

2004)  .  

 أنها إال، المتعددة السلبیة المصاحبة الضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة  األعراضوبالرغم من 

                                        الفرد من اجل البقاء على قید الحیاة رغم حالة الصدمةمن قبل محاولة تعد 

  )Brewin, Andrews, & Valentine,2000  .(  من ، استجابة مناسبة للحدث الصادم  بأنهاوتعد
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اضطرابات  أنومع   .) (Kovacev, Shute,2004اجل حمایة الجهاز النفسي من االنهیار كلیا 

 & ,Brewin, Andrews)بمدة حدث الصدمة وشدة قوتها  أكثرضغوط ما بعد الصدمة ترتبط 

Valentine,  2000) هم اقل عرضة للوقوع  ، الذین لدیهم شبكة عالقات اجتماعیة متینة األفراد أن إال

وان وجود فرق مهنیه متخصصة تقدم الخدمة المناسبة من  ،ضمن اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة 

  ).Onyut,et al 2005احتمالیة الوقوع ضمن تلك االضطرابات ( تقلیلشانها 

اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة ، فهي لم تحدد بدقة اال انه یمكن القول بان  أسبابوحول 

العوامل التالیة تلعب دورا واضحا : العوامل الحیویة والجینیة ،  وحدوث تغیرات في كیمائیة الدماغ ،ونوع 

  )   Gorman, 2001التجارب السابقة التي تعرض لها الشخص في حیاته وقدرة الشخص على التخیل (

) أعراضًا من PTSD) فإن لدى مضطربي (DSM-IV-R, 94وبحسب تصنیف (      

  االستثارة العامة لم تكن موجودة قبل الصدمة وتتضح في اثنین أو أكثر مما یأتي : 

  صعوبات في الخلود للنوم أو االستمرار فیه. .1

 االستثارة (الهیجان) أو نوبات الغضب. .2

 صعوبة التركیز. .3

 لشدید (حساسیة ونشاط مفرط وتحفز).التیقظ ا .4

استجابة جفلة مبالغ فیها (جفلة مفرطة عند سماع صوت المفاجأة)، وتكون مدة استمرار  .5

/ ثالثًا/ رابعًا) أكثر من شهر، وعلى أنواع:   االضطراب وفقًا للمعاییر (ثانیًا

) إذا استمرت أعراض هذا Acutc-PTSDاضطراب ما بعد الصدمة النفسیة الحاد ( -

  ) أشهر.3- 1الضطراب (ا
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) إذا استمرت أعراض Chronic-PTSDاضطراب ما بعد الصدمة النفسیة المزمن ( -

 ) أشهر فأكثر.3هذا االضطراب (

) إذا ظهرت Delayed – PTSDاضطراب ما بعد الصدمة النفسیة المتأخر الظهور ( -

  عالمات االضطراب بعد ستة أشهر ولم تظهر قبلها.

 ،بان العالج المعرفي (Paunovic,2001) دراسةفقد وجدت ، لفعالة وحول العالجات العالجیة ا

 أن إلىهنا  اإلشارةوتجدر  ، العالجات فاعلیة أكثرهما ،  باإلفاضةوالعالج  ، والعالج المعرفي السلوكي 

بشكل خاص  األطفالویحسن من نوعیة حیاة ،  األعراضیقلل من شدة  ،التدخل العالجي المبكر

)Gorman, 2001  (.  

  الدراسات السابقة :

تقصي الحالة النفسیة لالجئین السوریین في مخیمات  )2016وجمیل (  إبراهیماستهدفت دراسة 

 بعد الصدمة الشدة ما اضطرابعلى موجود مستوى من أعراض  األحداثمدینة أربیل، وتأثیر هذه 

مستوى أعراض  :رف علىالتع أیضات الدراسة لدى هؤالء الالجئین. وقد استهدف االنفعالي واالتزان

لدى   االنفعالي االتزانمستوى و  .لدى الالجئین السوریین في مدینة أربیل  الشدة ما بعد الصدمة اضطراب

، دلت نتائج الدراسة على  ) الجئا 617تكونت عینة الدراسة من (.الالجئین السوریین في مدینة أربیل

عدم وجود فروق متوسطة  و  بنسبة ما بعد الصدمةالشدة  اضطرابأفراد العینة بمستوى من أعراض  تمتع 

عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث و  الشدة ما بعد الصدمة اضطراببین الذكور واإلناث في أعراض 

 واالتزان الشدة ما بعد الصدمة اضطرابتوجد عالقة عكسیة بین أعراض  .)نفعالياال االتزانفي (

  .االنفعالي



 2017نیسان  27- 25في الفترة  بیة: تحدیات وآفاق مستقبلیة"لمؤتمر "التربحث علمي محكم مقدم 

 

اسة میدانیة للتعرف على مستوى اضطراب ضغوط ما بعد ) در 2015وأجرت سعدي وبدر ( 

) 38تكونت عینة الدراسة من (  .شهداء منطقة ریف جبلة في مرحلة المراهقة أبناءالصدمة لدى عینة من 

وانه ال یوجد  ،دلت نتائج الدراسة على وجود مستوى متوسط من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.مراهقا 

  .واإلناثاالضطراب بین الذكور  في درجة إحصائیافروق دالة 

التعرف على نسب انتشار مؤشـرات  إلى ) 2014(  دراسة بن العزمیة والمحتسبوهدفت 

والراشـدین فـي جنـوب قطـاع غـزة، وتكونـت  األطفالبـبعض المتغیـرات لـدى   وعالقتهالنفسـي  االضطراب

المؤشرات المرافقة  أكثر أنالدراسة على  دلت نتائج .وأطفالهم أسرة) رب 1146من (  عینـة الدراسـة 

قضم و الحركة الزائدة و عدم التركیز و االنطواء  الالإراديالضطراب ما بعد الصدمة  تتمثل ب : التبول 

فقدان الشهیة و صعوبات النطق و التحصیل الدراسي  وضعفالقلق و  المزعجةوالكوابیس  األحالمو  افراألظ

یذاءو    .الذات  إ

أهمیة االحتیاجات الكشف عن   (Uguak,Uget,2010  )اك واجت استهدفت دراسة اوجو 

       تكونت عینة الدراسة من النفسیة االجتماعیة لالضطراب ما بعد الصدمة واألطفال المشردین في المدارس. 

دلت نتائج الدراسة  ، یعیشون في ظروف صعبة .سنة 14-10) طفال ضمن المرحلة العمریة من 235( 

كما دلت على وجود مستویات مرتفعة من اضطراب ما  ،األطفالثیر كبیر للحرب على هناك تأ أنعلى 

ال تنسجم مع  لألطفالیة التي تقدم األنشطة النفسیة العالج أنكما دلت النتائج على   ،بعد الصدمة

یاة دمجهم في المؤسسات االجتماعیة لیعیشوا حوان العالج المفید هو ، احتیاجاتهم النفسیة واالجتماعیة 

   . طبیعیة

النفسـیة التـي تلـي  االضطراباتالتعـرف علـى حجـم انتشـار  )  2007هین  (  أبووهدفت دراسة 

) طفل فلسطیني 229، تكونت عینة الدراسة من ( تعـرض الطفـل لصـدمة نفسـیة أو كمواقـف صـادمة
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ضـطراب ما بعد الصدمة، قد ظهـرت لـدیهم ا  %69وقد بینت النتائج أن حوالي یعیشون في قطاع غزة 

لـدیهم  األطفالمـن   %95یعـانون مـن أعـراض اكتئابیـة ، وان حـوالي  األطفالمن   %40وان حوالي 

  .أعـراض قلـق وتـوتر شـدید 

تقییم مدى انتشار اضطراب ما بعد الصدمة لدى )   Khamis,2005كما هدفت دراسة كامز  (

اضطراب فیما یتعلق ب باألطفالا هي عوامل الخطورة المرتبطة ومفي سن المدرسة الفلسطینیین األطفال 

باضطراب  الوضع االجتماعي واالقتصادي، والبیئة األسریة، وأسلوب الوالدینوعالقة ما بعد الصدمة 

 16-12من  أعمارهمبة تراوحت ) طالب وطال1000تكونت عینة الدراسة من ( الصدمة . ضغوط ما بعد

من عینة الدراسة یعانون من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  %34 أنعلى دلت نتائج الدراسة  سنة .

 ،الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض یساعد على وجود االضطراب أن، كما دلت النتائج على 

على وجود  أیضاالعقابیة یساعد  اإلجراءاتالمعتمد على  واألسلوب ،غیر المتماسكة األسریةوبان البیئة 

  .ا بعد الصدمةم ضغوطاضطراب 

التعرف على  هدفتدراسة است (Thabet& Vostans,2000)ثابت وفوستانس  وأجرى   

وتأثیرها على الصحة النفسیة لألطفال  ،معدالت االضطرابات النفسیة الناتجة عن قلق ما بعد الصدمة

أعمارهم  ) طفًال ممن تراوح234( منعینة الدراسة  تكونت. سنة لمدة الذین تعرضوا لصدمات الحروب

أن االضطرابات  لىنتائج الدراسة ع دلتسنة ممن تعرضوا لقلق ما بعد صدمات الحرب.  13- 7بین 

تراكم  نالنقصان في غیاب مواقف صادمة حدیثة في حین أ إلىالنفسیة الناتجة عن مواقف صادمة تمیل 

  ة عن المواقف الصادمة.الخبرات الصادمة یشكل عامًال خطرًا في استمراریة االضطرابات النفسیة الناتج

 معرفة  مستویات  إلى  (Almqvist, ; Brandell,1997)مجفست وبراندل  آلوهدفت دراسة 

تكونت .في السوید  الالجئین اإلیرانیین األطفاللدى  اضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة ما قبل المدرسة 
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دلت نتائج الدراسة على ارتفاع اضطراب ضغوط ما  ) طفال قبل سن المدرسة . 50من (  عینة الدراسة

 .من افراد العینة  %21بعد الصدمة بنسبة 
  

  مشكلة الدراسة : 
أشـد مـن اآلثـار  ، غلب األعم األتكـون في ،  الحروب تتركهاإن اآلثار النفسیة التي 

بسبب عم قدرتهم على التعبیر عن الحالة  ،فالاألط األمر عندما یخص، صعوبة  األمرویزاد العضویة،

زیادة الشعور  إلىكما تؤدي بهم  ،مشاكل نفسیة عمیقة إلىالتي یمرون بها والتي تؤدي فیما بعد  ،النفسیة

ذو   .واإلحباطبالعجز  الطبیعیة  األحداثفضال عن ، یعد األطفال الشریحة األكثر تأثرا بالظروف القاهرة  إ

توفیر  إلىفقد برزت حاجة ملحة   ، تحصنهم بوسائل األمان الكافیةقلة خبرتهم ولعدم غیر الطبیعیة ل أو، 

 آثارعلى التخفیف من  األطفال بمساعدةتلك الضغوط  آثارویمكن التخفیف من  ،رعایة خاصة للطفل

، من خالل تشخیص المشكالت النفسیة  إال ،تقدم المساعدة المتخصصة أنتلك الضغوط ، وال یمكن 

  .األطفالعلى  ثارهوآ انتشارهاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من حیث نسبة  اوأهمه

 ،وأعمال العنف ،والنزاعات المسلحة ،للصدمات النفسیة الناجمة عن الحروب األطفالتعرض  إن

عن المفوضیة السامیة لشؤون  ةصادر  إحصائیة آخروفق و یوما بعد أخر، باطرادیتزاید ، والكوارث األخرى 

الجئ  ألف 141.65في المخیمات بلغ  المقیمینان عدد الالجئین السوریین ف 2016هایة العام نالالجئین 

 إحصائیاتو حسب ، الجئ  ألف 80الزعتري نحو  حیث یوجد في مخیم ،موزعین بین مخیمات

من  ٪49.3من إجمالي عدد الالجئین السوریین ، مقارنة مع  ٪50.7المفوضیة، تشكل اإلناث ما نسبته 

عن  اإلجابة. لذا حاولت الدراسة  .%51.6الالجئین  أبناءمن  األطفال، فین حین تبلغ نسبة  الذكور

  التالیة : األسئلة

الالجئین السوریین في مخیم  أطفالما مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عینة من  - 1
 الزعتري 
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تعزى لمتغیر  في درجة االضطراب 0و05عند مستوى الداللة  إحصائیاهل توجد فروق دالة  - 2
  الجنس 

  : الدراسة أهمیة

جعل  ،وتداخلها ،األعراضبسبب تعقد مشكلة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من حیث كثرة  

نتیجة عدم  ،الصادمة بالظروف تأثرا األكثرهم  األطفال أنومن المعروف ، بدراستها واضحا  االهتمام

 أنهاالدراسة من  أهمیةكما تكمن  ،الكافیة ماناآلالتي تعمل على تحصینهم بوسائل ،امتالكهم الخبرات 

،والتي لم كما تكمن في االختیار المناسب لعینة الدراسة  ،الالجئین السوریین األطفالتنبع من واقع 

وتكمن  -الباحثانحسب علم  -ى بدراسات سابقة في مجال اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةتحظ

  .الالجئین السوریین  األطفالالتخطیط لمستقبل  في اإلحصاءمراكز  إفادةالعملیة في  األهمیة

الالجئین  األطفالوتأتي أهمیة هذه الدراسة أیضا في أنها تتناول موضوعا أنیا، حیـث أن عدد 

قد تساعد هذه الدراسة و  ،السوریین في األردن في تصاعد مستمر بسبب استمرار األزمة السوریة

القـرار علـى اتخـاذ اإلجراءات المناسبة لتقدیم المساعدة  وأصـحاب ،واإلنسانیة ،المؤسسات االجتماعیة

   . لألطفال الالجئین وعمل البرامج المناسبة لهم

  ومحدداتها: الدراسة حدود

  الالجئین السوریین . األطفالالمحدد البشري :اقتصرت الدراسة على 

  .2016الدراسة في العام  أدواتالمحدد الزماني:تم تطبیق 

  مخیم الزعتري .المحدد المكاني:

  المستخدمة وثباتها. األداةتتحدد الدراسة بمدى صدق كما  
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  :مصطلحات الدراسة

  :تناولت الدراسة المصطلحات التالیة      

طبقا للرابطة  PTSD: یعرف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

األمریكیة للطب النفسي على انه فئة من فئات اضطراب القلق ، حیث یتكون كنتیجة لتعرض الفرد لحدث 

بالدرجة التي یحصل  إجرائیاویعرف .  )أ2001األمیري،  نضاغط نفسي  أو جسمي غیر عادي  ( الدیوا

  علیها الطفل على مقیاس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

بلد آخر خوًف على حیاته ، أو خوفا من السجن أو  إلىشخص الذي یهرب من بلده هو ال :الالجئ

  .والفقر اإلرهاب ،الحرب التعذیب ، وبتعدد أسباب اللجوء تتشكل أنواع اللجوء

  منهجیة الدراسة واجراءتها: 

هـو  مـا وصـف بهـدف لوالتحلیـ الوصـف على یعتمد الذي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت      

 توضـیح فـي تزیـد التـي المعلومـات بحثها، وجمـع المراد المشكلة على الضوء إلقاء خالل من كائن، وتفسیره

  الدراسة. المحیطة بمشكلة الظروف

الالجئین السوریین في  أطفالللدراسة من جمیع  األصلي المجتمعمجتمع وعینة  الدراسة: تكون 

  إناث) 31) ذكور و (45طفال وطفلة ()   76ینة الدراسة من (   ) وتكونت ع39565مخیم الزعتري (

العینة من بین  أفرادالعینة المتوفرة حیث تم اختیار   بأسلوباحتمالیة  بطریقة غیروقد تم اختیار العینة 

  .موافقة على مشاركتها وأبدت الباحثانمجموعة قابلها  أول
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  الدراسة : أدوات

  لصدمة :مقیاس اضطراب ضغوط ما بعد ا

) 17ثابت یتكون المقیاس من (  عبد العزیز بتعریبهتم االعتماد على مقیاس دافیدسون والذي قام 

ویتم تقسیم ، األمریكیةتقیس تأثیر الخبرات الصادمة تماثل الصیغة التشخیصیة الرابعة للطب النفسي  ،فقرة

  ثالثة مقاییس فرعیة وهي : إلىالمقیاس 

 17، 4، 3، 2، 1التالیة  البنودشمل استعادة الخبرة الصادمة وت - 1

  11، 10،  9، 8،  7، 6، 5تجنب الخبرة الصادمة وتشمل البنود التالیة  - 2

 16، 15،  14، 13، 12االستثارة وتشمل البنود التالیة  - 3

  ) 4 إلىنقاط ( من صفر  5ویتم حساب النقاط على مقیاس مكون من 

اضطراب ضغوط ما  نالتي تعاني م تالالحانقطة ویتم تشخیص  153ومجموع درجات المقیاس 

  بعد الصدمة بحساب ما یلي : 

 استعادة الخبرة الصادمة  أعراضعرض من  - 1

 التجنب  أعراضمن  أعراض 3 - 2

 االستثارة  أعراضعرض من  - 3

مـن  طفـال الجئـا)  56بـالتحقق مـن صـدق البنـاء علـى عینـة تجریبیـة مؤلفـة مـن (  الباحثـانوقام    

  اإلجراءات التالیة للتحقق من صدق البناء:  غیر عینة الدراسة واستخدمت
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تـــم حســــاب معــــامالت ارتبـــاط درجــــة الفقــــرة مـــع الدرجــــة الكلیــــة للمقیـــاس، وكــــان المــــدى لقــــیم       

) وهــــذه القــــیم ذات داللــــة إحصــــائیة. وتــــم 86,0 – 73,0(بیرســــون) یتــــراوح مــــا بــــین (  االرتبــــاطمعــــامالت 

 االرتبـــاطالكلیـــة للمقیـــاس، حیـــث كانـــت قیمـــة معامـــل حســـاب معـــامالت إرتبـــاط درجـــات البعـــد مـــع الدرجـــة 

) 91,0) مـع الدرجــة الكلیـة للمقیــاس تســاوي (اسـتعادة الخبــرة الصــادمة (بیرسـون) بــین درجـات البعــد األول (

) مـع الدرجـة الكلیـة للمقیــاس تجنـب الخبــرة الصـادمةبــین درجـات البعـد الثـاني ( االرتبـاطوكانـت قیمـة معامـل 

) مـــع الدرجــــة الكلیــــة االســــتثارةبــــین درجـــات البعــــد الثالـــث ( االرتبـــاطیمـــة معامــــل ) وكانــــت ق90,0تســـاوي (

  ).94,0للمقیاس تساوي (

بحســـاب معامـــل ثبـــات المقیـــاس بطریقـــة اإلعـــادة، وذلـــك بتطبیـــق المقیـــاس ثـــم  الباحثـــانوقـــام       

عامـل ثبـات الدرجـة . وقـد بلـغ مطفال الجئـا)  62عشر یومًا على عینة مؤلفة من (  أربعةإعادة تطبیقه بعد 

)، 0.80( تجنـب الخبـرة الصـادمة)، وبعـد 0.86فقد كان ( استعادة الخبرة الصادمة). أما بعد 0.92الكلیة (

ثبات المقیـاس، باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ الفـا حیـث بلـغ  باستخراج الباحثان)، ثم قام 0.86( االستثارةوبعد 

)، وبلـــغ 0,82(  اســـتعادة الخبـــرة الصـــادمة بـــات بعـــد )، وبلـــغ معامـــل ث0,92معامـــل ثبـــات الدرجـــة الكلیـــة (

)، ممــا یــدعم 0,91(  االســتثارة)، وبلــغ معامــل ثبــات بعــد 0,93(  تجنــب الخبــرة الصــادمةمعامــل ثبــات بعــد 

  في الدراسة الحالیة. استخدامهإمكانیة 

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

د       جــراء التحلیــل لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم جمــع البیانــات وإ خالهــا فــي الحاســب اآللــي وإ

ــــم اســــتخدام المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة، وا ــــار (ت) اإلحصــــائي علیهــــا، ت مــــن أجــــل ختب

  استخراج نتائج الدراسة.
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  :نتائج الدراسة

األول: ما مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 الالجئین السوریین في مخیم الزعتري؟  طفالأعینة من 

 أفـرادعن هذا السؤال ، تم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات  لإلجابة

 ، والجـدول األبعـاداضـطراب ضـغوط مـا بعـد الصـدمة   ، سـواء علـى الدرجـة الكلیـة أو  العینة حول مسـتوى

  ) یوضح ذلك :  1(  رقم 

  ) 1الجدول  ( 

   اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةالعینة حول مستوى  أفرادالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات 

  

  

اضطراب  أبعاد
  ضغوط ما بعد الصدمة

مستوى اضطراب   الترتیب  االنحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط 
ضغوط ما بعد 

  الصدمة

  2،456  الخبرة الصادمةاستعادة 

  

 

  متوسط  3  0،44

  متوسط  1  0،45  2،885  تجنب الخبرة الصادمة

  متوسط  2  0،43  2،633  االستثارة

      0،44  2،589  الدرجة الكلیة
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 بـانحراف)  2،589) نالحظ بان المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكلیـة بلـغ (     1من خالل الجدول (

العینــة كــان  أفــراد مســتوى اضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة لــدى أن) وهــذا یــدلنا علــى   0،44معیــاري (

) 2015ســـعدي وبـــدر ( ودراســـة  )2016وجمیـــل (  إبـــراهیممتوســـطا وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج دراســـة 

 وتختلف عن نتائج دراسـة اوجـاك واجـت)   Khamis,2005دراسة كامز (و )  2007هین  (  أبودراسة و 

Uguak,Uget,2010   مجفست وبراندل  دراسة الو(Almqvist, Brandell,1997)   

نتیجة  ،بتجارب مؤلمة الیومیة همخالل حیات یمرون األطفال أن إلىوربما ترد النتیجة الحالیة 

مثل و  ،التي یمرون بها خارجة عن سیطرتهم  األحداثویشعرون بان ،من الخدمات  األدنىوجود الحد 

غیاب المساعدة النفسیة ان و ،  شهر او حتى سنوات هذه التجارب تسبب ردة فعل قد تستمر أل

السیطرة على یجعلهم غیر قادرین على  و ، االستمتاع بأي شيءالمتخصصة یجعلهم غیر قادرین على 

 .هم التعبیر عن مشاعر  في  صعوبةیجدون  أنهمكما  ،  عواطفهم

لدرجة كبیرة  ،جهدة نفسیایشهدون مواقف م ، األطفالالعدید من  أنوربما ترد النتیجة الحالیة في 

 أمر رتجاعیةاللقطات العیش یجعل من ال،  اآلن، وبسب وجود الحرب لغایة تجعلهم یقضون فترة صعبة

كما أن تعرضه لما یذكره بالصدمة قد یؤدي به  .الشعور بأن أحداث الصدمة تعاد من جدیدو ،  واضح 

  .أن یشعر بأنه یعیش أحداث الصدمة من جدید إلى

التـــي تســـمح بتفریـــغ الشـــحنات ،  لأللعـــابالفتقـــار مخـــیم الالجئـــین فـــي الزعتـــري  النتیجـــةربمـــا تـــرد و 

ان و ، اضـــطراب ضـــغوط مـــا بعـــد الصـــدمة  أعـــراضفـــان هـــذا یســـاعد علـــى اســـتمرار ، النفســـیة واالنفعالیـــة 

ضـــغوط مـــا بعـــد  ألعـــراضفریســـة  األطفـــالیجعـــل ، للمســـتقبلوعـــدم الفائـــدة مـــن التخطـــیط بالیـــأس  همشـــعور 

    .الصدمة
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في درجة االضطراب  0و05عند مستوى الداللة  إحصائیاالسؤال الثاني : هل توجد فروق دالة 

 ؟تعزى لمتغیر الجنس 

تـــم تطبیـــق  اإلنـــاثو ضـــغوط مـــا بعـــد الصـــدمة بـــین الـــذكور  لمعرفـــة الفـــروق فـــي مســـتوى اضـــطراب

  ) یوضح ذلك :2اختبار (ت) للعینات المستقلة والجدول رقم ( 

  ) 2الجدول رقم ( 

  ئج اختبار (ت) للعینات المستقلةنتا

  

  مستوى الداللة  درجات الحریة  قیمة (ت)  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0،68  74  0،31  10،24  32،25  45  ذكور

        9،12  31،45  31  إناث

        10،35  31،65  76  المجموع

  

) والمتوسط  32،25ور (    نالحظ من خالل تطبیق اختبار ( ت) بان المتوسط الحسابي للذك

 لإلناث) واالنحراف المعیاري  10،24) وبان االنحراف المعیاري للذكور (   31،45(   لإلناثالحسابي 

)   وهذا یعنى انه ال یوجد فروق  0،68)  ومستوى داللتها  (    0،31)  وان قیمة ت (   9،12(  

  .غوط ما بعد الصدمة في مستوى اضطراب ض واإلناثبین الذكور  إحصائیادالة 

سعدي وبدر             ودراسة  )2016وجمیل (  إبراهیمدراسة  وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج 

ال تختلف بین  ، أن العوامل الهامة التي تؤثر على مستویات الشدة  إلى) وربما ترد النتیجة 2015( 

الذكور  األطفال أن، كما ب الحرب والعنف المنظمالمؤلمة  بسب األحداث فكالهما واجه ،واإلناثالذكور 

یملكون  وبأنهم ، المؤلمة بنفس الدرجة  األحداثعانوا من درجات متساویة فیما یتعلق بمواجهة ،  واإلناث
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، كما ان  الخوف الشدید، والعجز  إلى، وكالهما تعرض االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة  نفس 

الحد من اضطراب ما بعد  إلىترمي التي  الت الفعالة، وخاصة تلكوكذلك التدخ الخدمات النفسیة

التمایز بین أعراض  إلىیتضمن أي إشارة  وهذا بدوره لم  ال تزال شحیحة، الصدمة ذات الصلة الحرب

  . واإلناثالذكور  اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال

ال زالت قائمة  الالحقة للصدمة) عوامل الخطر(عوامل الخطر  أن إلىوربما ترد النتیجة الحالیة 

مواجهة الضغوط نتیجة لصغر  استراتیجیاتنتیجة عدم قدرتهم على امتالك  واإلناثالذكور  األطفاللدى 

  .اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بنفس الدرجة  أعراضسنهم مما یجعلهم یعانون من 

  التوصیات 

  ي. تقدیم الدعم النفسي لألطفال الالجئین في مخیم الزعتر -

  تفعیل دور البرامج اإلرشادیة التي تهدف إلى إحداث التكیف.  -

عقد دورات لآلباء حول كیفیة التعامل مع األطفال في مواجهة اضطراب ضغوط ما بعد -

  الصدمة .

  

    

  : المراجع

اضطراب الشدة ما بعد الصدمة وعالقتھا باالتزان  أعراض) 2016(  عبد العزیز، ریزان ، جمیل ،  إبراھیم
  . 6، العدد 20، المجلد  اإلنسانیة، مجلة العلوم االنفعالي لدى الالجئین السوریین في مدینة اربیل 

للمواقف الصادمة ( االكتئاب القلق لدى  األطفالالنفسیة التي تلي تعرض  األمراض) 2007ھین ، فضل (  أبو
 . 1د العد 11، المجلد  األقصىمجلة جامعة الثانیة ،  االنتفاضةفي  األطفال

والراشدین في  األطفالالنفسي لدى  االضطرابمؤشرات  ) ) 2014(  بن العزمیة،عادل المحتسب، عیسى
المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ، اإلنسانیةسلسلة العلوم ، األقصىمجلة جامعة مناطق التماس جنوب قطاع غزة. 

  .2014،یونیو  286-250ص



 2017نیسان  27- 25في الفترة  بیة: تحدیات وآفاق مستقبلیة"لمؤتمر "التربحث علمي محكم مقدم 

 

)، سلسلة تشخیص االضطرابات النفسیة: 2001ماعي دولة الكویت (الدیوان األمیري، مكتب اإلنماء االجت
  )، (إصدار خاص، الطبعة األولى). الكویت، مكتبة الكویت الوطنیة. 2العالج: ( - اضطراب الضغوط التالیة للصدمة

مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة دراسة میدانیة لدى عینة من ) 2015(  إیمان ،سعدي ، ریما ، بدر
 اآلداب ،سلسلة العلمیةتشرین لبحوث والدراسات  مجلة جامعة ،المراھقة مرحلةفي  جبلھشھداء منطقة ریف أبناء 

  5العدد  37المجلد  اإلنسانیةوالعلوم 

ما بعد الصدمة لدى  بمعرفي في تخفیف اضطرا –فعالیة برنامج عالج سلوكي ) ، 2005السنباني، إیمان (
  تیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.رسالة ماجساألطفال الُمساء إلیھم. 

 
 
 
Aldwin, C. & Levenson, M. . (2004). Posttraumatic growth: A developmental 

perspective. Psychological Inquiry, 15, 19-22. 

Almqvist, K & Broberg, A. (1999). Mental health and social adjustment in young 
refugee children 3½ years after their arrival in Sweden. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 723–730. 

Almqvist, Kjerstin; Brandell-Forsberg, Margareta(1997)Refugee Children in 
Sweden: Post-Traumatic Stress Disorder in Iranian Preschool Children Exposed to Organized 
Violence. Child Abuse & Neglect: The International Journal, v21 n4 p351-66 . 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical  Manual of 
Mental Disorders. (4th ed.). DSM-IV. Washington:   DC : Author     

 Atkinson .R.I& Atkinson,(1990). Diagnostic and Statistical Mental Disorder 4th 
ed. Washington D.C.APA .  

Becky, C. (2002). New Treatment of Post Traumatic Stress Disorder 
www.f.le.comp/7/f/Newtreatmentof PTSD htm. 

Berman, H. (2001). Children and war: Current understandings and future directions. 
Public Health Nursing, 18, 243–252. 

Bober, T., & Regehr, C. (2006). Strategies for reducing secondary or vicarious trauma: 
Do they work? Journal of Brief Treatment and Crisis Intervention, 6(1), 1-9. 

Brewin, C. R., & Holmes, E. A. (2003). Psychological theories of posttraumatic stress 
disorder. Clinical Psychological Review, 23, 339~376. 

Brewin, C.R., Andrews, B., & Valentine, J.D. (2000). Meta-analysis of risk factors for 
posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 748–766. 

Bronstein, Israel; Montgomery, Paul(2011) Psychological Distress 
in Refugee Children: A Systematic Review Clinical, v14 n1 p44-56. 



 2017نیسان  27- 25في الفترة  بیة: تحدیات وآفاق مستقبلیة"لمؤتمر "التربحث علمي محكم مقدم 

 

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and 
psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 
13, 3–21. 

Gorman, W. (2001). Refugee survivors of torture: Trauma and treatment. Professional 
Psychology: Research and Practice, 32, 443–451.  

Hart, Robert(2006) Child Refugees, Trauma and Education: Interactions 
Considerations on Social and Emotional Needs and Development, Educational Psychology 
in Practice, v25 n4 p351-368 Dec 2009. 18 pp. 

Heptinstall, E., Sethna, V., & Taylor, E. (2004). PTSD and depression in refugee 
children: Association with remigration trauma and post-migration stress. European Child and 
Adolescent Psychiatry, 13, 373–380. 

 Hodes, M. (2000). Psychologically distressed refugee children in the United 
Kingdom. Child Psychology and Psychiatry Review, 5, 57–68. 

Khamis, Vivian(2005) Post-Traumatic Stress Disorder among School Age Palestinian 
Children, Child Abuse and Neglect: The International Journal, v29 n1 p81-95 . 

Kovacev, L., & Shute, R. (2004). Acculturation and social support in relation to 
psychosocial adjustment of adolescent refugees resettled in Australia. International Journal 
of Behavioral Development, 28, 259– 267. 

Moore, S. A., & Zoellner, L. A. (2007). Over general autobiographical memory and 
traumatic events: An evaluative review. Psychological Bulletin, 133, 419–437. 

 Onyut, L.P., Neuner, F., Schauer, E., Ertl, V., Odenwald, M., Schauer, M., & Elbert, 
T. (2005). Narrative exposure therapy as a treatment for child war survivors with 
posttraumatic stress disorder: Two case reports and a pilot study in an African settlement. 
BMC Psychiatry, 5, 1–9. 

Paunovic, N., & O¨ st, L. (2001). Cognitive-behavior therapy vs exposure therapy in 
the treatment of PTSD in refugees. Behaviour Research and Therapy, 39, 1183–1197.  

Ponniah,K&Hollon,S.(2009).Empirically supported psychological treatments for adult 
acute stress disorder and posttraumatic stress disorder, Depression, Vol. 26 Issue 12, p1086-
1109, 24p, 3 Charts         

Practitioner Review: Assessment and treatment of refugee children and 
adolescents who have experienced war-related trauma Kimberly A. Ehntholt and William 
Yule South London & Maudsley NHS Trust and Institute of Psychiatry, London, UK 

Tabet, A, Abed, Y& Vostanos,Y (2001): The Effect of Trauma on Palestinian 
women and their Children Mental Health, Gaza, Palestine, p12.   

Tang, Shirley Suet-ling; Kiang, Peter Nien-chu(2011) Refugees, Veterans, and 
Continuing Pedagogies of PTSD in Asian American Studies, New Directions for Teaching 
and Learning, n125 p77-87 . 



 2017نیسان  27- 25في الفترة  بیة: تحدیات وآفاق مستقبلیة"لمؤتمر "التربحث علمي محكم مقدم 

 

 Thabet, A.A., & Vostanis, P. (2000). Post traumatic stress disorder reactions in 
children of war: A longitudinal study. Child Abuse and Neglect, 24, 291–298.  

Uguak, c , Uget A ( 2010)The Importance of Psychological Needs for 
the Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Displaced Children in Schools, Journal, 
v37 n4 p340-351 2010. 12 pp.  

Voges, M., & Romney, D. (2003). Risk and resiliency factors    posttraumatic stress 
disorder. Ann Gen Hosp Psychiatry, Doi: 10.1186/1475-2832-2-4. 

Yule, W., Canterbury, R. (1999). The treatment of post traumatic stress disorder in 
children and adolescents, International Review of Psychiatry, 6, (2/3), 141-149. 

  

 


