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  العوامل المتنبئة بالضغوط النفسیة لدى الالجئین السوریین
ئة في العوامل المتنبو الضــغوط النفســیة  مســتوى إلى الكشــف عن هدفت الدِّراســة الملخص:
ولتحقیق أهداف الدراســــة، اســــتخدم مقیاس الضــــغوط  . لدى الالجئین الســــوریین الضــــغوط النفســــیة

عّد من قبل مولیكا  The Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25)النفســــــــــــــیـة  المُ
 كونت عینة الدراســـــةرتباطي. تالتباع المنهج الوصــــفي اا)، وتم ,.1991Mollica et alوآخرون (

اختیروا ســنة)،  87-16تراوحت أعمارهم من (، أنثى) 308ذكر،  292( والجئة ) الجئ600من (
  بالطریقة المتیسرة.

. كما أظهرت نتائج الدراســة أن مســتو  ى الضــغط النفســي على المقیاس الكلي جاء متوســطًا
نتائج أن المتغیرات المتنبئة بداللة إحصــــــــــــــائیة بالضــــــــــــــغوط النفســــــــــــــیة لدى الالجئین هي: البینت 

(الجنس، ومــدة اإلقــامــة، والمؤهــل العلمي، والعزلــة، والقــاطنین بــالمــدینــة)، بینمــا لم تكن المتغیرات 
بقة، واتجاهات األردنیین الســــــلبیة، والعودة القســــــریة، والحالة اآلتیة:(العمر، والتعرّض لصــــــدمة ســــــا

في ضـــوء هذه و  االجتماعیة، والقاطنین بالقریة والمخیم) متنبئة بداللة إحصـــائیة للضـــغوط النفســـیة.
ضــــــرورة توفیر مراكز نفســــــیة متخصــــــصــــــة تُعنى  ، من أبرزهاالنتائج تم تقدیم عدد من التوصــــــیات

  السوریین في المدن والقرى والمخیمات.بتقدیم خدمات نفسیة لالجئین 
  الضغوط النفسیة، الالجئین السوریین.  الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the level of 

psychological distress among Syrian refugees as well as predictors factors of 
psychological distress. The researchers administrated The Hopkins Symptom 
Checklist-25 (HSCL-25) developed by ( Mollica et al, 1991). The study adopted the 
descriptive correlated approach with a sample of (600) male and female refugees (292 
male and  308 female), with age range (16-87 year), selected through convenient 
sample.  

The findings showed an average of psychological distress on the total scale. The 
significant predictors variables of psychological distress among refugees were: gender, 
duration of residence, education level, isolation, and residing in the city). Meanwhile, 
other variables such as age, previous trauma, Jordanians’ negative attitudes, forced 
repatriation, marital status, and residing in the village and the camp didn’t predict 
significantly any of the psychological distress. 
Based on the findings the researcher recommended the need of providing camps, cities 
and villages with psychological and psychosomatic care centers 

  
 


