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العمار فوزية 

1 مقدمة

ــد  ــذي تزاي ي 2014، ال
ــن �ف ي اليم

ــف �ف ــدالع العن ــذ ان من
ي  بصــورة شــاملة ومرعبــة مع شــن غــارات التحالــف العر�ب
ي ربيــع 2015م، 

ــة الســعودية �ف ــادة المملكــة العربي بقي
يتعــرض المواطنــون اليمنيــون لتحديــات خارقــة للعادة 
ي 

ماديــة ونفســية واجتماعيــة، ونتيجــة لذلــك، قــد يعــا�ف
ــات  ــن االضطراب ــف واســع م ــن طي ف م ــ�ي معظــم اليمني
ي غــري  النفســية، لكــن االأطفــال بحكــم نظامهــم العصــيب
المكتمــل هــم أكــرث حساســية وتعرضــاً للصدمــات دون 
هــم. ولــذا يهــدف هــذا الملخــص إىل توضيــح كيفيــة  غري
ي صنعاء. 

التأثــري النفــ�ي للحرب عىل أطفال المــدارس �ف

ــا بعد  اضطراب م
ي أوســاط 

الصدمة �ف
ي اليمن

ــال �ف طف الأ
 دراســة عن التبعات النفســية

ي اليمن
للحــرب �ف

ملخص 

اليمن،  ي 
�ف الحاليـــة  الحـــرب  بـــدء  منـــذ 

لتحديات  اليمنيـــون  المواطنون  يتعـــرض 
ويعرض  وانفعالية.  ونفســـية  مادية  مرعبة 
هذا الموجـــز ما يعانيه أطفـــال المدارس 
العام  العاصمة صنعاء خـــال  أمانـــة  ي 

�ف
الـــدراسي 2016/2015م من أعراض حادة 
الضطراب ما بعد الصدمة، منذ اشـــتعال 
ي مـــارس 2015. أجريـــت هذه 

الحـــرب �ف
الدراسة المســـحية عىل 902 من االأطفال، 
وأشـــارت النتائج إىل أن 712 )٪79( منهم 
ار مـــا بعد الصدمة. وتعد  يعانون من أ�ف
هـــذه النتيجة مرتفعة مقارنة بالدراســـات 
ي عانـــت من 

ي االأقطـــار الـــيت
المشـــابهة �ف

والحرب. الرصاع 

، هم  ف وعليــه، فإن أطفــال المدارس اليمني�ي
ي أشــد الحاجــة للمســاعدة بهــدف التغلب 

�ف
ــم  ــوف تواجهه ي س

ــيت ــات ال ــىل الصعوب ع
مســتقباً. وقــد ركزت الدراســة عــىل تقديم 
توصيــات عــىل مســتوى االأفــراد تمثلــت 
ــة  ــة ماس ــدارس بحاج ــال الم ــون أطف ي ك

�ف
ي 

امــج النفســية والتدخــات العاجية اليت للرب
اتيجيات  ــاً عــىل اســرت ــر ايجابي يمكــن أن تؤث
لاأطفــال  المعرفيــة  والعمليــات  دراك  االإ
الذيــن أظهــروا أعــراض مــا بعــد الصدمــة. 
ورة  وبشــكل عــام أوصــت الدراســة بــرصف
تقويــة العاقــة وأن يقــوم المجتمع بدوره، 
كمــا أوصــت بتعليــم النــاس كيفيــة التكيــف 
مــع الصدمــات مــن خــال تدريبهــم عــىل 
إدارة الضغــوط؛ ويعــد ذلــك بدايــة جيــدة 

للتعامــل مــع الضغــوط.
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ي 26 مــارس 
ي �ف بــدأت غــارات التحالــف العــر�ب

ــتمرت  ي اس
ــيت ــزم” ال ــة الح ــم “عاصف ــت اس تح

لمــدة ثاثــة أشــهر فقــط؛ وبعدهــا أعيــد تســمية 
العمليــات الحربية بـ “إعادة االأمل” وقد تســببت 
ي تدمــري المنــازل والمــدارس 

الغــارات الجويــة �ف
والمستشــفيات كما دمــرت أيضا البنية االجتماعية 
ــا للغــارات  . وأضحــى المدنيــون ضحاي ف لليمنيــ�ي
ي أي ســاعة مــن نهــار أو ليــل خصوصــا 

الجويــة �ف
ي كل مــن صنعــاء، صعــدة، والحديــدة واالأجزاء 

�ف
االأخــرى مــن شــمال اليمــن. 

ي هــذه 
قــد ال نبالــغ إذا قلنــا إن معظــم النــاس �ف

ــية  ــات النفس ــن الصدم ــون م ــات يعان المحافظ
بســبب تكــرار وشــدة تحليــق الطائــرات بأصواتها 
المرعبــة فــوق رؤوســهم ليــل نهــار، وســماعهم 
المستمر الأصوات االنفجارات وأصوات الصواريخ 
المتفجــرة القريبــة منهــم، ومشــاهدة مناظــر 
ي الشــارع.1 

ي وأجســاد المــو�ت �ف
الدمــار للمبــا�ف

هــذه الحــرب ال زالت مســتمرة حــيت وقت إعداد 
نــرث هــذه الدراســة لــم تقتــرص عــىل التدمــري 
ــل  ــب، ب ف وحس ــ�ي ــة لليمني ــيف التحتي ــري للب الكب
اًرا كارثيــة عــىل صحــة ورفاه  دمــرت و خلفــت أ�ف
، ومــن بينهــم االأطفــال الــذي يعدون  ف المواطنــ�ي

كــرث تعرضــاً وحساســية.2 الفئــة االأ

ــح  ــف، أصب ــة اليونيس ــاءات منظم ــاً الإحص ووفق
وح  ف ــرف ــن ال ــدا م ــا أو عائ ي نازح

ــيف ــون يم 2.9 ملي
، منهــم 1.6 مليــون طفــل حــيت حلــول  الداخــىلي

ات مدمرة” انظر ي لها تأثري
ة مرعبة، وتعرف بـــ “قوة الصدمة النفسية اليت الصدمة هي استجابة نفسية وانفعالية لحادثة أو خرب  1

Colman, Andrew A. )2015(: A Dictionary of Psychology, Oxford, p. 755.
ه عىل البيف التحتية، انظر الورقة المنشورة من ي اليمن قبل الرصاع وتأثري

لمراجعة الصحة النفسية والخدمات النفسية �ف  2
Sanaa Center for Strategic Studies et al. )2017(: The Impact of War on Mental Health in Yemen. A Neglected Crisis. Available at  

sanaacenter.org/files/THE_IMPACT_OF_WAR_ON_MENTAL_HEALTH_IN_YEMEN.pdf )31.01.2018(.
انظر  3

UNICEF )December 2017(: Yemen Humanitarian Situation Report. Available at:  
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report_Year_End_2017.pdf )30.01.2017(.

ي أبدينهــا عــىل 
ه عــىل ماحظاتهــن والتعليقــات القيمــة الــا�ت ف ف هايــرف تتقــدم الباحثــة بالشــكر الجزيــل لــكل مــن الدكتــورة إرس جلوســماير وماري-كريســت�ي  4

ــه الحاليــة. ي اخــراج العمــل بصورت
ــة للبحــث ممــا ســاهم �ف النســخة االأولي

ي والأول مــرة وتمثــل إضافــة إىل أدبيــات الصدمــة المســتمرة، وتشــري 
ي الســياق اليمــيف

ية لمقيــاس CPSS �ف هدفــت الدراســة إىل معرفــة الخصائــص الســيكومرت  5
ي حالــة الصدمــة المســتمرة. انظــر عــىل ســبيل المثــال

أدبيــات PTSD �ف
 Hoffman, Yaakov S.G. et al. )2011(: ‘The challenge of estimating PTSD prevalence in the context of ongoing trauma: The example of 

Israel during the Second Intifada’, in: Journal of Anxiety Disorders 25, pp. 788-93.  
Gil, Sharon et al. )2015(: ‘Risk factors for DSM 5 PTSD symptoms in Israeli civilians during the Gaza war’, in: Brain and Behavior 5/4, pp. 1-9.

ســبتمرب 3.2017 خــال الســنة االأوىل مــن الحــرب، 
ب عنيف  تعرضــت العاصمــة صنعاء وبشــدة لــرصف
ي اليوم 

. و�ف ي مــن الغــارات الجوية للتحالف العــر�ب
الواحــد يواجــه المدنيــون اســتهداف الغــارات 
الجويــة عــددا مــن المــرات ليــاً ونهــاراً. بــدأ 
أفــراد االأرس والمعلمــون بماحظــة ســلوكيات غــري 
معتــادة عــىل أطفالهــم مثــل: التبــول الــاإرادي، 
الرفــض من قبــل االأطفــال الأن يكونــوا لوحدهم، 
ــاض  ــارج، وانخف ــاب للخ ل والذه ف ــرف ــرك الم أو ت
ــل هــذه الترصفــات  كاديمــي. مث أداء الطــاب االأ
شــجعت الباحثــة عــىل إجــراء دراســة ميدانيــة عن 
ار مــا بعــد الصدمــة”  مــدى انتشــار ظاهــرة “أ�ف

 )Post-Traumatic Stress Disorder )PTSD(( 
ف أطفــال اليمــن، مــن خــال اســتهداف عينــة  بــ�ي
ممثلــة قدرهــا 1000 طالــب وطالبــة مــن الطــاب 

ي المــدارس الحكوميــة. 
ف بصنعــاء �ف النازحــ�ي

ــة للبحــث  ــج االأولي ــة4 تلخــص النتائ هــذا الورق
االأطفــال  مقيــاس  عــىل  المســتند  ي 

الميــدا�ف
مــة لصد ا بعــد  مــا  ب  ضطــرا ا ض  عــرا  الأ
 )Child PTSD Symptoms Scale )CPSS ((
ف بــه دولًيــا. أجــرت الباحثــة العمــل  المعــرت
ي ربيــع عام 2016، عندما تعرض عدد 

ي �ف
الميــدا�ف

ــة  ــارات الجوي وح والغ ف ــرف ــال لل ــن االأطف ــري م كب
المنتظمــة والمــوت والدمــار طــوال عــام كامــل 
ــديدا  ــارا ش ــج انتش ــر النتائ 5.2016/2015 وتظه
ف الطلبــة المســماة بأعــراض  الأعــراض التوتــر بــ�ي

ــا بعــد الصدمــة. م

http://sanaacenter.org/files/THE_IMPACT_OF_WAR_ON_MENTAL_HEALTH_IN_YEMEN.pdf
file:https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report_Year_End_2017.pdf
file:https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report_Year_End_2017.pdf
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2 منهجيــة البحث

 2.1 مقياس اضطراب مــا بعد الصدمة
 )CPSS(للأطفال   

هــو   )PTSD( الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب 
اضطــراب قلــق قــد ينتــج عــن رد فعــل عاطفــي 
قــوي نتيجــة لحــدث مجّهــد بشــكل غــري عــادي.6 
واســتنادا إىل معايــري دليــل االإحصــاء التشــخيصي 
ــة )DSM-IV(،7 تــم  ــات الصحــة العقلي الضطراب
 .PTSD لقيــاس شــدة أعــراض CPSS تصميــم
ويســتخدم مقيــاس الـــ CPSS لاأطفــال كتقريــر 
ي وعــىل نطاق واســع لقيــاس اضطراب ما بعد 

ذا�ت
اوح أعمارهــم  ف الذيــن تــرت ف اليافعــ�ي الصدمــة بــ�ي
ف 8 إىل 18؛ ليقيــس تكــرار أعــراض اضطرابات  بــ�ي
ي عــا�ف فيها 

جهــاد، ومعالجــة عــدد المــرات اليت االإ
ف  ف خــال االأســبوع�ي ــن عــرض معــ�ي ــا م ــل م طف
ــات. تتكــون  ــخ جمــع البيان ــل تاري ف قب ــ�ي الماضي
ــاس مــن خمــس  ــارات االســتجابة عــىل المقي خي
طــاق، )1( مرة واحدة  نقــاط هــي: )0( ال عىل االإ
ي االأســبوع / 

ي االأســبوع / أقــل، )2( 2-3 مــرات �ف
�ف

ي االأســبوع / تكــرر 
إىل حــد مــا، )3( 4-5 مــرات �ف

ي االأســبوع / تتكــرر 
اً، )4( 6 مــرات أو أكــرث �ف كثــري

بشــكل دائــم تقريًبــا. أجــاب أفــراد العينــة عــىل 
ــن  ــاس م ــىل المقي ــة ع اوح الدرج ــرت ــرة وت 17 فق
“صفــر إىل 68” )كلمــا كانــت النتيجــة أعــىل، كانت 

أعــراض PTSD أكــرث حــدة(.8 

2.2 عينــة البحث وإجراءاته

ف  ــ�ي ــاب النازح ــن الط ــة م ــة الدراس ــف عين تتأل
ي المــدارس الحكوميــة بمدينــة صنعــاء. بــدأت 

�ف
ي ديســمرب 2015 مــن 

عمليــة جمــع البيانــات �ف

6  انظر
King, Daniel W. et al. )1998(: ‘Confirmatory factor analysis of the clinical-administrated PTSD scale: Evidence for the dimensionality of 

posttraumatic stress disorder’, in: Psychological Assessment 10/2, pp. 90-6.
انظر  7

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder )2000(, 4th ed. )DSM-IV(, Washington D.C. 
ف  ف لديهمــا الكفــاءة للغتــ�ي جمــ�ي جمــة مــن قبــل مرت ي البيئــة اليمنيــة، باتبــاع عمليــة الرت

للحصــول عــىل نتائــج قيمــة، تمــت خطــوات المواءمــة لمقيــاس CPSS �ف  8
ي علــم النفــس، تمــت عمليــة ترجمــة المقيــاس إىل اللغــة العربيــة – لضمــان صاحيــة االإجــراءات – تمــت 

يــة، وكاهمــا يمتلــكان خلفيــة �ف ف العربيــة واالنجلري
يــة. ف نجلري جمــة مــرة أخــرى مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة االإ الرت

ي حاجــة / أو دخــل منخفــض أو غــري منتظــم،
ــاط )1( ال يوجــد دخــل، )2( نحــن �ف ــع نق ــن أرب ــاس م ــات عــن دخــل االأرسة عــىل مقي اســتندت المعلوم  9 

)3( لدينا دخل معتدل، و )4( لدينا دخل جيد. ماحظة: من الصعب الحصول عىل معلومات دقيقة عن دخل االأرسة من خال االأطفال.
. ف من العارسث إىل الصف الثا�في عرث

ف �في الصف الثالث إىل الصف السادس، و ٪7 فقط الدارس�ي
ما مجموعه ٪9 من الطاب الدراس�ي  10

خــال حــرص مجتمع الدراســة لتشــمل 11 منطقة 
ي 123 مدرســة. أجريــت عمليــة 

تعليميــة موزعــة �ف
ــار/ ــل وأي ــان/ أبري ــال نيس ــات خ ــع البيان جم

ــن  ــب مم ــتهدفت 000 10 طال ــو 2016، واس ماي
ي نزوحهــم؛ لتشــمل 

تســببت الغــارات الجويــة �ف
ي مدينــة صنعــاء 

ف داخليــاً �ف الطــاب النازحــ�ي
بســبب اســتهداف أحياؤهــم ومواقعهــم بفعــل 
ــن  ف الذي ــف، أو الطــاب النازحــ�ي ــارات التحال غ
رة  فــروا إىل صنعــاء مــن محافظــات أخــرى متــرصف
)معظمهــم مــن تعــز، وصعدة، وحجــة، ولحج، 
وعــدن(. وتضــم العينــة النهائيــة، مــا يقــرب من 
ــة  ــات العين ي متطلب ــيب ــازح؛ كي تل ــب ن 1000 طال
ــة  ــن 19 مدرس ــات م ــع البيان ــم جم ــة. ت الممثل
ف بمدينــة صنعاء:  ف تعليمت�ي موزعــة عــىل منطقتــ�ي

ــة. ــة الصافي ف ومديري ــة الســبع�ي مديري

أجــاب مــا مجموعــه 902 مــن الطــاب عــىل 
اضطــراب  اســتبيان  مــن  العربيــة  لنســخة  ا
ــن 466  ــة م ــون العين ــة. وتتك ــد الصدم ــا بع م
ــر  ــط عم ــاة )٪48(. متوس ــيت )٪52( و436 فت ف
ــو  ــم ه ــات منه ــذ عين ــم أخ ــن ت ــاب الذي الط
 .)1.8  = المعيــاري  )االنحــراف  ســنة   14.05
ــة  ي العين

ف �ف ــة المشــارك�ي ــة الطلب وقــد كان غالبي
ة، بمتوســط حجــم ثمانيــة  مــن عائــات كبــري
اوح مســتويات  أعضــاء، وبانحــراف = 3.3، وتــرت
دخــل االأرسة مــن منخفــض إىل متوســط.9 وكان 
الثامــن  الصــف  ي 

�ف ف  المشــارك�ي ي 
ثلــيث حــواىلي 

والتاســع )٪31.5 مــن الصــف الثامــن و 31.5٪ 
ــن  ــرى م ــة أخ ــع(. ومجموع ــف التاس ــن الص م
ي الصــف الســابع، ومــا تبقى 

الطــاب )٪18.2( �ف
ي صفوف 

مــن العينــة حــواىلي 151 طالبــا )٪17( �ف
ــاً.10 ــه آنف ــا أشــري الي دراســية أعــىل مم
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ي
الإحصا�أ 2.3 المنهج 

ــدارس  ــال الم ــة أطف ــط درج ــاب متوس ــم حس ت
ف عــىل مقياس اضطراب مــا بعد الصدمة  اليمنيــ�ي
 .DSM-IV لمعايــري  وفقــاً   CPSS باســتخدام 
ــة،  ــا الباحث ي جمعته

ــيت ــات ال ــتناًدا إىل البيان واس
فقــد  االأساســية،11  المكونــات  تحليــل  ونتائــج 
أســفرت نتائــج التحليــل العامــىلي لـــ 17 فقــرة عن 
ثاثــة مكونــات: االأعــراض االجتماعيــة العاطفيــة 
الســلوكية.12  واالأعــراض  المعرفيــة  واالأعــراض 
تــم حســاب المتوســط، واالنحــراف المعيــاري، 
منفصــل  بشــكل  الثاثــة  للمكونــات  والمــدى 
إىل  النتائــج  بأكملهــا. وتشــري  للعينــة  وكذلــك 
ي 

أهــم أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة الــيت
ي منهــا أطفــال المــدارس، إضافــة إىل عمــل 

يعــا�ف
ــا  ــة حــول شــدة أعــراض االجهــاد وتحليله مقارن

ــي. ــوع االجتماع ــع والن ــات القط ــا لدرج وفًق

3 تحليــل النتائج

3.1 ترتيــب أعراض الإجهاد لما بعد الصدمة

تمثــل نتائــج الدراســة إنــذاراً؛ كــون معظــم 
ار اضطــراب مــا  أفــراد العينــة يعانــون مــن أ�ف
ي عينــة االأطفــال 

بعــد الصدمــة، فأكــرث مــن ثلــيث
تشــعر باالنزعــاج عندمــا تتذكر أحــداث الصدمة. 
ات وتفاصيــل الصدمة تعيد  ويشــعرون وكأن خرب
ات خاطفــة الرعــة مثــل  ي مثــري

نفســها تتمثــل �ف
الصــور، وتوخــي الحــذر المبالــغ فيــه مــن قبــل 
، والشــعور بالمباغتــة الريعــة،  ف المســتجيب�ي
كمــا أشــار أطفــال المــدارس إىل معاناتهــم مــن 
ي الصــف 

ف اثنــاء تواجدهــم �ف كــري ي الرت
صعوبــات �ف
 . الــدراسي

جــراءات وتســتخدم التحويــل  ساســية )Principal Component Analysis-PCA(، هــو معالجــة إحصائيــة تتضمــن مجموعــة مــن االإ
أ

“تحليــل المكونــات اال  11
ات إىل مجموعــة مــن القيــم  ف المتغــري ابطــة القائمــة بــ�ي التعامــدي، لتعــرب عــن مجموعــة مــن المشــاهدات الماحظــة وذات الحــد االأد�ف مــن العاقــة المرت

ابطــة، تدعــى بالمكونــات االأساســية” ات غــري مرت الخطيــة لمتغــري
Wikipedia )26.01.2018(: ‘Principal component analysis’, in: Wikipedia: The Free Encyclopedia.  

Available at https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis )30.01.2018(.
ية مــن صــدق وثبــات �في  المكونــات الثاثــة وجــدت بنــاًءا عــىل نتائــج دراســة تجريبيــة، قامــت بهــا الباحثــة بغــرض الحصــول عــىل الخصائــص الســيكومرت  12
ي أوضحتهــا دراســة

ي باســتخدام تحليــل المكونــات االأساســية مــن وجــود ثاثــة مكونــات مشــابهة للعوامــل الــيت
البيئــة اليمنيــة. أيــدت نتائــج التحليــل االحصــا�أ

Breslau, Naomi et al. )1999(: ‘Short screening scale for DSM-IV posttraumatic stress disorder’,  
in: The American Journal of Psychiatry 156/6, pp. 908-911.

الأعراض 3.2 أنماط 
وفقــا للبيانــات الموصفــة أعــاه، ومخرجــات 
ــج  ــارت النتائ ــية، أش ــات االأساس ــل المكون تحلي
ــاد  ــراض إجه ــن أع ــات م ــة مكون ــود ثاث إىل وج
ــال المــدارس عــىل  ف أطف ــ�ي ــة ب ــا بعــد الصدم م
ــي  ــراب االجتماع ــراض االضط : أع ــاىلي ــو الت النح
 ، ي

المعــر�ف االضطــراب  وأعــراض   ، االنفعــاىلي
. وأعــراض االضطــراب الســلوكي

3.2.1 أعــراض االضطراب االجتماعي االنفعاىلي 
يشــري مصطلــح “أعــراض االضطــراب االجتماعــي 
االجتماعيــة  االأوجــاع  أو  االآالم  إىل   ” االنفعــاىلي
بعــد  االأفــراد  منهــا  ي 

يعــا�ف ي 
الــيت واالنفعاليــة 

ي عينــة الدراســة 
ة الصادمــة. و�ف مرورهــم بالخــرب

ــات  ــوع الدرج ــط مجم ــد أن متوس ــة، وج الحالي
الفقرات الســت و المتضمنــة للمعاناة االجتماعية 
 24 بالدرجــة  مقارنــة  مرتفعــا  كان  االنفعاليــة 
)المتوســط = 10.45، االنحــراف المعيــاري = 
ي العينــة تقريبــا يعانــون مــن 

6.63(. أي أن ثلــيث
ــة: ــراض التالي االأع

وا عــن عجزهــم  646 )٪72( مــن الطلبــة عــرب  )1
ــل  ــة )مث ــاعرهم القوي ــن مش ــري ع ــن التعب ع
عــدم قدرتهــم عىل البكاء أو الشــعور بالفرح 

أو الســعادة(.
627 )٪70( يعانــون مــن اضطرابــات النــوم   )2

ــتيقاظ(. ــوم واالس ي الن
ــة �ف )صعوب

604 )٪67( مــن الطــاب ال يشــعرون بالرغبة   )3
ي اعتــادوا أن يعملوهــا.

ي عمــل االأشــياء الــيت
�ف

568 )٪63( من أطفال المدارس لديهم تخوف   )4
ي مســتقبلهم )يشــعرون أن خططهــم 

وشــك �ف
وأحامهــم المســتقبلية قــد ال تتحقق(.
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رقم 
 1  عددأعراض الكربالفقرة*

الطالب*2
3*٪

ف ال أريد أن 1 ي ح�ي
ي من تخيات لما حدث �ف

ي االأفكار وأعا�ف
أشــعر باضطراب �ف

٪64972أتذكره

ي من االأحام المزعجة2
٪62169أعا�ف

 أشــعر أو أترصف وكأن ما حدث ىلي يتكرر3
ي مكان الحادثة(

ي �ف
٪70779)أســمع بعض االأصوات أو أشــاهد الصور وأشعر وكأ�ف

 أشــعر بحزن عندما أفكر فيما حصل أو أســمع عن الحادثة4
٪75183)فمثاً أشــعر بالخوف الشــديد، الغضب، الحزن، والشعور بالذنب....ألخ(

ي ما حصل أو عندما أســمع عن الحادثة 5
أشــعر باالضطراب عندما أفكر �ف

) ي ٪57464)فمثــاً أتبلل عرقاً، يزداد خفقان قليب

ي ما حصل6
٪63971أحاول أال أفكر وال أتحدث عما حصل وال أمعن أحاســي�ي �ف

ي بالحادثة الصادمة 7
ي تذكر�ف

٪57263أحاول االبتعاد عن االأنشــطة والنــاس واالأماكن اليت

٪54961ال أســتطيع أن أتذكر الجزء المهم من الحدث المؤســف8

ي اعتدت أن أقوم بها9
ي عمل االأشــياء اليت

٪60467أشــعر بعدم الرغبة �ف

ي أن أكون مع الناس10
٪56362أشــعر بعدم الرغبة �ف

 ال أســتطيع التعبري عن مشاعري11
٪64672)فمثاً ال أســتطيع البكاء، أو ال أســتطيع أن أشعر بالفرح(

ي أن أحصل 12
الشــعور بأن خطط المســتقبل لن تتحقق )فمثا لدي الشــك �ف

٪56863عــىل وظيفة وأتزوج ويكون لدي أطفال(

ي من اضطــراب عند النوم وعند النهوض منه13
٪62772أعــا�ف

٪55161أشــعر بالتهيج وأغضب برعة14

ي التلفاز،15
ف )مثاً: أن� أحداث قصة شــاهدتها �ف كري ي من مشــكلة الرت

 أعا�ف
) ف داخل الصف الدراسي كري ٪66774أن� ما أقرأه، وال أســتطيع الرت

16 ) ٪73782أتوخــى الحذر بشــكل مبالغ )فمثــاً أتفحص من هو خلفي أو من هم حوىلي

ي أحدهم خلفي(17
٪70578أشــعر بالمباغتة رسيعاً )مثــاً عندما يم�ث

جــدول 1: تكــرارات أعــراض اضطرابات ما بعد الصدمة )عــدد أفراد العينة 902( 

. CPSS ي مقياس اضطراب ما بعــد الصدمة لاأطفال
تشــري االأرقــام هنــا إىل ترتيــب الفقرات كمــا وجدت �ف  )1*

ف عــىل محتوى الفقرة. تشــري إىل أعــداد الطــاب الذيــن يعانون من أعراض اضطراب مــا بعد الصدمة والموافق�ي  )2*
ف عىل مضمون الفقرة مــن أفراد العينة. ي النســبة المئويــة للموافق�ي

تعــيف  )3*
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ي أفــراد العينــة مــن أطفــال 
563 )٪62( يعــا�ف  )5

المــدارس مــن الشــعور بالوحــدة والبعــد عن 
االآخرين.

ــدم  ــن ع ــتجيبون م ــكو المس 551 )٪61( يش  )6
االســتقرار االنفعــاىلي “مثل شــعورهم بالتهيج 

والغضــب برعــة”.

ي
3.2.2 أعراض االضطــراب العقىلي المعر�ف

يشــري مصطلــح “االأعــراض المعرفيــة الضطــراب 
مــا بعــد الصدمــة” إىل االأنشــطة العقليــة لاأفراد 
الذيــن واجهــوا حدثــا صادمــا. وقــد تحملــت 
/ ــىلي ــون العق ــاس عــىل المك ــرات المقي ســبع فق

؛ لتحرز أعىل درجة )المتوســط = 11.14،  ي
المعر�ف

ف المكونات  االنحــراف المعيــاري = 6.36( من بــ�ي
ــة  ي البيئ

ــة �ف ــا بعــد الصدم ــة الضطــراب م الثاث
اليمنيــة، وكمــا عــرب عنهــا طلبــة المــدارس عــىل 

: النحــو التــاىلي

707 )٪79( أوضــح المشــاركون أنهم يعانون   )1
ــدث  ــا ح ــرصف وكأن م ــعور أو الت ــن “الش م
ــاهد  ــوات أو أش ــض االأص ــمع بع ــرر )أس يتك

ــة(”. ــكان الحادث ي م
ي �ف

الصــور وأشــعر وكأ�ف
مــن  يعانــون  ف  المشــارك�ي مــن   )72٪(  649  )2
ي 

“اضطــراب االأفــكار وتخيــات عما حــدث تأ�ت
ــا”. ي تذكره

ــون �ف ف ال يرغب ــ�ي ي ح
ــهم �ف إىل رؤوس

639 )٪71( مــن العينــة “ال يفكــرون فيمــا   )3
حصــل، أو يتحدثــون عما حصل، وال يمعنون 

أحاسيســهم فيمــا حصــل”.
621 )٪69( من العينة “يعانون من اضطرابات   )4

ي النوم، عند النوم وعند االســتيقاظ”.
�ف

574 )٪64( أوضــح المشــاركون أنهــم “عندما   )5
يفكــرون فيمــا حصــل لهــم، يشــعرون بتبلــل 
خفقــان  ي 

�ف والزيــادة  بالعــرق  أجســامهم 
ــب”. القل

تــرك  “يحاولــون  العينــة  مــن   )63٪(  572  )6
ــم  ي تذكره

ــيت ــن ال ــاس واالأماك ــطة والن االأنش
بمــا حصــل لهــم”.

549 )٪61( مــن العينــة يعانــون مــن النســيان   )7
“عــدم قدرتهــم عــىل تذكــر االأجــزاء المهمــة 

ة صادمــة”. ي تعــد خــرب
مــن الحادثــة الــيت

3.2.3 أعراض االضطراب الســلوكي 
ي تمثــل شــواهد لــاآالم أو 

تجمعــت الفقــرات الــيت
االأوجاع ذات العاقــة بالجانب االنفعاىلي المتمثلة 
ي 

ي يعــا�ف
ي عــدد مــن الســلوكيات المضطربــة الــيت

�ف
ي مدينــة 

النازحــون �ف المــدارس  منهــا، أطفــال 
ــا .  وا عنه ــرب ــا ع ــة كم ــم اليومي ي حياته

ــاء �ف صنع
ــع فقــرات، بمتوســط  ي أرب

تمحــور هــذا البعــد �ف
قــدره 8.38 خــارج 16 درجة )االنحــراف المعياري 
= 4.40(. حصلــت الفقــرات االأربــع لمكــون البعد 
ف كل  الســلوكي عــىل أعــىل النســب المئويــة مــن بــ�ي
ــة،  ــا بعــد الصدم ــاس اضطــراب م قياســات مقي

: عــىل النحــو التــاىلي

“يشــعرون  الطلبــة  عينــة  مــن   )83٪(  751  )1
باالضطــراب عندمــا يفكــرون فيمــا حصــل 
أو يســمعون عــن الحادثــة )فمثــاً التبلــل 

بالعــرق، وزيــادة خفقــان القلــب (”.
737 )٪82( مــن العينــة يشــكون مــن كونهــم   )2
“يتوخــون الحذر بشــكل مبالــغ )فمثاً تفحص 

مــن هــم خلفهــم أو مــن هــم حولهم(”.
ي 

705 )٪78( وصــف الطلبــة المشــاركون �ف  )3
عينــة الدراســة أنهــم “يشــعرون بالمباغتــة أو 
ي أحدهــم 

يشــعرون بالمفاجــأة )عندمــا يمــ�ث
خلفهــم(”.

مــن  المــدارس  أطفــال  ي 
يعــا�ف  )74٪(  667  )4

ف )نســيان أحــداث قصــة  كــري ي الرت
مشــاكل �ف

ي التلفاز، نســيان ما يقرأون، وال 
يشــاهدونها �ف

.) ــدراسي ــف ال ــل الص ف داخ ــري ك ــتطيعون الرت يس

3.3 حدة أعراض مــا بعد الصدمة 

شــارة أعــاه، فــإن الغالبيــة المطلقة  كمــا تمت االإ
مــن العينــة يعانــون مــن أعــراض اضطــراب مــا 
ي 

ــل. و�ف ق ــىل االأ ــدة ع ــرة واح ــة م ــد الصدم بع
هــذا الخصــوص، أســس الباحثــون والممارســون 
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الذيــن يتعاملــون مــع أعــراض اضطــراب مــا بعد 
ف المســتويات  ف بــ�ي الصدمــة لدرجــات قطــع تميــري
المختلفــة الأعــراض الصدمــة.13 وبالنســبة لهــذه 
العينــة مــن أطفــال المــدارس، يتكــون المقيــاس 
اوح  مــن خمــس نقــاط عــىل مجمــوع درجــات تــرت
مــن صفــر إىل 68. وبالتــاىلي فــإن المســتويات 
المختلفــة الأعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 
ال تظهــر أعــراض )0(، أعــراض خفيفــة )14-1(، 
أعــراض متوســطة )15-27(، أعــراض معتدلــة 
إىل شــديدة )28-47(، وأعــراض حــادة )68-48(.

 تظهــر النتائــج مــدى تأثــر الطاب بشــدة؛ إذ أن 
هنــاك 93 )٪10.4( من الطــاب الذين يواجهون 
ي حياتهــم اليوميــة مــع تكــرار 48 

أعراضــا حــادة �ف
ي االأسبوع. 420 )٪46.8( من الطاب 

إىل 68 مرة �ف
يواجهــون أعراضــا متوســطة إىل شــديدة )28 إىل 
47 حالــة( و265 )٪29.5( يعانــون مــن أعــراض 
ــط 119  ــد فق ــن 15 إىل 27(. وتوج ــطة )م متوس
ــاة  ــدل للمعان ــتوى المعت ي المس

ــع �ف )٪13.3( تق
مــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن )1 
ي االأســبوع، وهنــاك حالــة واحــدة 

إىل 14( مــرة �ف
ــوا  ــم يواجه ــن ل ــة الذي ف العين ــ�ي ــط )٪0.1( ب فق
ــة.  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــن اضط ــراض م أي أع
ــراض  ــراًرا لاأع ــاىلي تك ي الت

ــا�ف ــم البي ــح الرس يوض
المصابــة بالصدمــة المصنفــة وفًقــا للمســتويات 

الخمســة الموضحــة أعــاه:

13  انظر
McCarthy, Stephen )2008(: ‘Post-traumatic stress diagnostic scale )PDS(’, in: Occupational Medicine 58/5, p. 379.

 3.4 النــوع الجتماعي وأعراض اضطراب
الصدمة بعد  ما   

يظهــر تكــرار أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمة 
)PTSD( مصنفة حسب النوع االجتماعي والموضحة 
ي الشــكل أدنــاه. ومــن الماحــظ أن توزيــع نســبة 

�ف
ي العينــة قريبــة مــن التوزيــع 

نــاث �ف الذكــور إىل االإ
الطبيعــي ممــا يشــري إىل كــون عينــة الدراســة 
ي 

ممثلــة، وتوجــد بعــض االختافــات البســيطة �ف
أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة وفقــا للنــوع 
االجتماعــي. وعــىل وجــه التحديــد، عــىل مســتوى 
نــاث عــىل درجــة أعــىل  الدرجــة الكليــة حصلــت االإ
لذكــور ا مــن   )SD = 14.25 ,  M = 34 ( 
)SD = 13.74, M = 27(. لذلك، يمكننا أن نستنتج 
ف أكــرث مــن االأوالد مــن أعــراض  أن الفتيــات يعانــ�ي
ي حياتهــن اليوميــة. 

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة �ف
ي 

ويبــدو أن هــذه النتائــج منطقيــة عنــد النظــر �ف
ــة  ــل االجتماعي ــال والعوام ــة االأطف ــاليب تربي أس
والثقافيــة والنفســية االأخــرى المحــددة الأدوار 
كل أفــراد النــوع االجتماعــي منــذ الطفولــة حيــث 
نــاث  ات مــن االإ يتقبــل المجتمــع أن تعــرب الصغــري
عــن مشــاعر الخــوف أو الحــزن أكــرث مــن االأوالد 

ي كل 
ف �ف ــتجيب�ي ــة للمس ــبة المئوي النس الشــكل 1: 

ــة( ــتويات الخمس ــتوى )المس مس

ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــر اضط توات الشــكل 2: 
ــات ف االأوالد والبن ــ�ي ب
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الصغــار؛ إذ يطالــب الفــيت أن يكــون أكــرث تجلــدا 
وصابــة؛ الأن مــن شــأنه أن يصبــح رجــل البيــت. 

يوضح الشــكل 2: أعاه أن أعداد االأوالد والبنات 
ي عينــة أطفــال مــدارس صنعــاء، الذيــن يعانون 

�ف
ي 

ــة �ف ــة- متفاوت ــد الصدم ــا بع ــراب م ــن اضط م
الخمســة. وبشــكل  المســتويات  توزعهــا عــىل 
ف  عــام، يظهــر المخطط أعــاه أن الفتيــات يعان�ي
ي كا الدرجــات المنخفضــة أو 

أكــرث مــن االأوالد �ف
ــجلوا  ــن أن االأوالد س ــم م ــىل الرغ ــة، ع المرتفع
أعراضــا لمــا بعــد الصدمــة أقــل تواتــراً مــن 
ات  ف تحمان مؤرسث الفتيات، إال أن كا المجموعت�ي
عاليــة الأعــراض كــرب مــا بعــد الصدمــة، حيــث 
ف من مســتوى  ي يعانــ�ي

نــاث اللــوا�ت أن ٪14 مــن االإ
عــاٍل مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وحصلــن 
ف نجــد أن  ي حــ�ي

عــىل درجــة عاليــة جــًدا )<54( �ف
ــن  ــط و الذي ــل إىل ٪10 فق ــاب تص ــبة الط نس

حصلــوا عــىل درجــة مرتفعــة )<52(.

ي المســتوى 
ويشــكل الطــاب الذيــن جــاءوا �ف

 : ــرب ك ــدل إىل الشــديد )28-47( العــدد االأ المعت
ناث و ٪42 مــن الذكور. بينما  منهــم ٪52 مــن االإ
ــاث  ن ــن االإ ــرث م ــاة االأوالد )٪33( أك ــت معان كان
ي المســتوى المتوســط )15-27( وفقــاً 

)٪26( �ف
ــة. و 18٪  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــاس اضط لمقي
ي المســتوى الخفيــف 

مــن االأوالد أيضــاً جــاءوا �ف
ــة،  ــا بعــد الصدم )1-14( الأعــراض اضطــراب م
ي 

ف أن ٪7.9 مــن الفتيــات فقــط وقعــن �ف ي حــ�ي
�ف

ــف. ــتوى الخفي ــذا المس ه

ــة إىل  ــة العين ــف غالبي ــم تصني وبشــكل عــام، ت
ف  ــرب مــن المســتجيب�ي ك ــة االأ : المجموع ف مســتوي�ي

انظر  14
Stewart, Regan W. et al. )2015(: ‘The Child PTSD symptom scale: An investigation of its psychometric properties’,  

in: Journal of Interpersonal Violence 32/15, pp. 1-20.
انظر  15

Paardekooper, Brechtje et al. )1999(: ‘The psychological impact of war and the refugee situation on South Sudanese children  
in refugee camps in Northern Uganda: An exploratory study“, in: Journal of Child Psychology and Psychiatry 40/4, pp. 529-36.

انظر  16
Ahmed, Abdulbaghi et al. )2000(: ‘Posttraumatic stress disorder in children after the military operation ”Anfal“ in Iraqi Kurdistan’,  

in: European Child & Adolescent Psychiatry 9, pp. 235-43.

ي مــن أعــراٍض معتدلــة إىل شــديدة مــن 
تعــا�ف

ي 
تــأ�ت ف  ي حــ�ي

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، �ف
)المرتبــة  تيــب  الرت ي 

�ف لهــا  التاليــة  المجموعــة 
ي مــن مســتويات معتدلــة مــن 

ي تعــا�ف
الثانيــة( الــيت

ــر  ــر بالذك ــة. والجدي ــد الصدم ــراب مابع اضط
ــون مــن مســتويات  ــن يعان ف الذي أن المســتجيب�ي
شــديدة أو خفيفــة لـــ PTSD هــم أقل نســبة من 

ــة. ــة الدراس ــكىلي لعين ــوع ال المجم

3.5 مقارنــة نتائج الدراســة بحالت مماثلة

أشــارت نتائــج هــذه الدراســة إىل أن متوســط 
لعــام ا لمســتوى  ا عــن  ة  لمعــرب ا لدرجــة   ا

)SD = 11.72, M = 30.12( مما يشري إىل معاناة 
عينة أطفال مدارس صنعاء من أعراض اضطراب 
مــا بعــد الصدمة، وهي درجة مرتفعــة مقارنة بما 
ي الحــاالت او المجتمعــات االأخــرى 

تــم رصــده �ف
ي شــهدت �اعــاً؛ ففعــىل ســبيل المثــال 

الــيت
ــا  ــراب م ــط اضط ــات إىل أن متوس ــري الدراس تش
ي هــو  بعــد الصدمــة الأطفــال شــمال المسيســييب

)M = 13.8, SD = 11.72(،14 بينمــا تشــري إىل أن 
متوســط أطفال الســودان الذين عانوا من تجارب 
ب  ــرت ــو)SD = 2.2, M = 6.5(.15 وتق ــة ه صادم
ي اليمــن الذيــن 

درجــة معانــاة أطفــال المــدارس �ف
ــتوى  ــن مس ــة )٪78.6( م ــارب صادم وا تج ــرب خ
ي كردســتان 

درجــة الصدمــة الأوســاط العائــات �ف
العــراق وبنســبة أقــل مــن ٪10 تقريًبــا )87٪(.16 
ــت  ــن تم ــال الذي شــارة إىل أن االأطف و تجــدر االإ
ف مــن  ي هــذه الدراســة مــروا بســنت�ي

مقابلتهــم �ف
الحــروب والرصاعــات، مقارنــة بالمناطــق االأخرى 
ي شــهدت نزاعــات مســلحة. و كانــت النســبة 

الــيت
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ــة  ــا بعــد الصدم ــة الأعــراض اضطــراب م المئوي
ي عنــد االأطفــال 

لهــؤالء أقــل بكثــري مــن تلــك الــيت
ف  ف هــؤالء أطفــال فلســط�ي . مــن بــ�ي ف اليمنيــ�ي
الذيــن بلغــت النســبة لديهــم ٪ 41. و مــن هؤالء 
أيضــا أطفــال أفغانســتان الذيــن كانــت النســبة 
ف مــن مقاطعــة  لديهــم ٪20.4 فقــط للمشــارك�ي
ــن  ة م ــرث ــة ع ي الخامس

ــوا �ف ــن كان ــار الذي ننكره
ة، تصــف  العمــر ومــا فــوق.17 وعــىل نفــس الوتــري
درجــة PTSD 17.1٪ معانــاة ألبــان كوســوفو، 
ــن  ــوق، م ــا ف ــنة وم ــر 15 س ي عم

ــوا �ف ــن كان الذي
أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة.18 وأظهــر 
ف أعــراض اضطــراب  رسائيليــ�ي ٪9 مــن الســكان االإ
مــا بعد الصدمــة أثنــاء االنتفاضــة الثانية.19 ومع 
ــإن  ــة، ف ــة المحتمل ــات المنهجي ــار االختاف اعتب
ي أوســاط 

معــدل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة �ف
ــة.  ــة أطفــال اليمــن مرتفــع للغاي عين

4 الخالصة 

يســلط هــذا الملخــص الضــوء عــىل الصحــة 
ي مجتمــع 

ف �ف ف النازحــ�ي ــ�ي ــة اليمني النفســية للطلب
الحــرب  آثــار  مــن  جانبــاً  ويوضــح  صنعــاء. 
ي 

ر عــىل االأطفــال المتمثلــة �ف الشــديدة الــرصف
 ،)PTSD( ــة ــا بعــد الصدم أعــراض اضطــراب م
فمنــذ انــدالع الــرصاع والحــرب، تســبب العنــف 
ي مختلــف 

ي تبعــات نفســية شــديدة �ف
المســتمر �ف

مجــاالت الحياة اليومية للســكان الذين يعيشــون 
ــد.  ــل االأم ي �اع طوي

�ف

انظر  17
Murthy, R.S. et al. )2006(: ‘Mental health consequences of war: A brief review of research findings’, in: World Psychiatric 5/1, pp. 25-30.

Ibid.  18
انظر  19

 Hoffman et al. )2011(. 
انظر  20

The World Bank )October 2003(: Mental Health and Conflict, Social Development Notes – Conflict Prevention and Reconstruction 13, p.1.  
Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/612811468778224144/pdf/279940PAPER0Conflict0Prevention0no1013.pdf 

)31.01.2018(.

مــن أصــل 902 مشــارًكا أبلغــوا عــن مشــاعرهم 
حــول تبعــات االأحــداث المؤلمــة أشــارت النتائج 
إىل أن 712 )٪79( يعانــون مــن أعراض اضطراب 
مقارنــة  مرتفــع  بمعــدل  الصدمــة،  بعــد  مــا 
حــه. ي البلــدان االأخــرى كمــا ســبق رسث

بالعينــات �ف

 تشــري البيانــات إىل ارتفــاع مخاطــر المشــاكل 
ي منهــا أطفــال المــدارس 

ي قــد يعــا�ف
النفســية الــيت

ي المســتقبل أيضــاً.
ــة االآن و�ف ي حياتهــم اليومي

�ف

تظهــر النتائــج أيًضــا متوســًطا مرتفًعــا الأعــراض 
ــا يشــري إىل وجــود  ، مم ي

دراك المعــر�ف ــون االإ مك
ي الأفــراد 

المعــر�ف التطــور  خطــر عــىل عمليــة 
ي البعــد 

العينــة. ويــىلي ذلــك أعــراض الصدمــة �ف
ي 

االجتماعــي العاطفــي. أمــا أعــراض الصدمــة �ف
المكــون الســلوكي فقــد حصــل عــىل أد�ف متوســط 
ي 

مــن أعــراض مــا بعــد الصدمــة، وقــد يكــون �ف
اتيجيات اجتماعية  ذلك داللة عىل اســتخدام اسرت
ــرصت  ــة اقت ــن أن العين ــم م ــىل الرغ ــة. ع فاعل
عــىل االأطفــال الذيــن تعرضــوا للتهجــري الداخىلي 
ات المعتــادة، إال أن نتائــج هذا البحث  والتفجــري
ــال  ــن أطف ــد م ــأن العدي اض ب ــرت ر االف ــرب ــد ت ق
ي اليمــن، يتعرضــون لحــاالت حرجــة 

المــدارس �ف
مماثلــة، وقــد يعانــون مــن أعــراض مماثلــة.

ات اضطراب  وتشري الدراسات السابقة إىل أن تأثري
ك  مــا بعــد الصدمــة يمكــن أن تكــون دائمــة وتــرت
ف 40  ــ�ي اوح ب ــرت ــدة ت ــخيص لم ــة للتش ــارا قابل آث
إىل 50 ســنة منــذ حصــول الصدمــة20. ولــذا، 
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ي حاجــة ماســة 
فــإن أطفــال المــدارس اليمنيــة �ف

للمســاعدة مــن أجــل التغلــب عــىل صعوبات قد 
ضافة إىل  ي وقــت الحق. باالإ

يواجهونهــا مبكراً أو �ف
ي اليمــن 

ذلــك، وبطبيعــة الحــال، فــإن الكبــار �ف
ي 

(، هــم �ف ف )مــن الشــباب، والكهــول، و المســن�ي
حاجــة إىل الدعــم النفــ�ي والعاطفــي أيضــاً.

وعليــه، فعــىل المســتوى الفــردي، يمكــن أن 
ــاً  اً إيجابي ــري ــج التدخــل النفــ�ي تأث تحــدث برام
دراك  ــاالإ ــة ب اتيجيات المتعلق ــة االســرت عــىل تنمي
ي لاأطفــال الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض 

المعــر�ف
مــا بعــد الصدمــة. فعــىل ســبيل المثــال، يمكــن 
إدارة  ي 

�ف الطفــل  مســاعدة  ي 
المعــر�ف للعــاج 

االنفعــاالت وتنظيم العاطفة واالأفكار التســلطية 
ــد أن يتذكرهــا،  ي وهــو ال يري

ــأ�ت ي ت
ــيت كالصــور ال

ف  ة بــ�ي مــع االهتمــام باالأعــراض االأخــرى المنتــرث
االأطفــال مــن هــذا القبيــل مثل التبــول الاإرادي 
ــن  ــا م ــق. و كله ــاب، والقل ــراش، واالكتئ ي الف

�ف
ــاج للتدخــل. ي تحت

ــيت االأمــور المهمــة ال

ي تعليــم النــاس 
عــىل المســتوى المجتمعــي، يــأ�ت

كيفيــة التعامــل مــع الصدمــة، وتوفــري التدريــب 
جهــاد بمثابــة  ي كيفيــة إدارة االإ

الــازم للتعامــل �ف
نقطــة انطــاق جيــدة. يضــاف إىل ذلــك أن عمل 
الجماعيــة والفرديــة مــن خــال  االستشــارات 
ف يمكن  ي المــدارس والقــادة الديني�ي

ف �ف االإخصائيــ�ي
أن يكــون مناســبا ثقافيــا. كمــا يمكــن أن يســهم 
 . ي عملية التوعية والدعم النف�ي

ذاعي �ف البــث االإ
وعــىل وجــه العمــوم، توضــح هــذه الدراســة أن 
الحاجــة إىل العمــل أمــر عاجــل وطــارئ؛ الأن 
ــىل  ــر ع ــن أن يؤث ــر يمك ــذا االأم ي ه

ــس �ف التقاع
ي لعقــود قادمــة.

المجتمــع اليمــيف



 CARPO الكاتبةعن عن 

وع المرث عن 

ق  الــرث اكــة مــع  التطبيقيــة بالرث تأســس مركــز الدراســات 
ف  ــ�ي ــن الباحث ــة م ــل مجموع ــن ِقَب ــام 2014 م ي الع

)CARPO( �ف
ي ألمانيــا مــن ذوي االختصاصــات ذات 

ف �ف االألمــان والمقيمــ�ي
، والعلوم السياســية،  ق االأوســط واالأد�ف الصلــة بدراســات الرث
اوح عمــل المركــز ضمــن محــور  بولوجيــا االجتماعيــة. يــرت واالنرث
ي 

يتجــاور فيــه البحــث العلمي، مع االستشــارة، و التبــادل الثقا�ف
ي المركــز عــىل تنفيــذ مشــاريع 

كاديمــي. ويركــز العمــل �ف واالأ
اكــة مــع الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين  بالتعــاون والرث
 CARPO ي

. يؤمــن الباحثــون �ف ق االأوســط واالأد�ف ي بلــدان الــرث
�ف

بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق 
ــع سياســات تتســم  ا مــن خــال صن مســتقبا مزدهــرا و ســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي  بالشــمول والرث
قــة لــدى  يســتفيد مــن كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة والخاَّ
ــا، فــإنَّ CARPO يفتــح القنــوات  . ومــن هن ف ف المعنيــ�ي الفاعلــ�ي
ف  بــ�ي للمعرفــة  التفاعــىلي  النقــل  أجــل  مــن  دائمــة  بصــورة 
، وأصحــاب المبــادرات واالأعمــال، و صنــاع القــرار. ف المواطنــ�ي

فوزية العمار: حصلت عىل درجة الدكتوراه 
ــة  ــة بالجامع بي ــد الرت ــن معه ي 2008م م

�ف
ي مجــال علــم 

يــا �ف ف ســامية العالميــة مالري االإ
بــوي )قيــاس نفــ�ي وتربوي(. و  النفــس الرت
كانــت قــد حصلــت عــىل درجــة الماجســتري 
القيــاس  ي مجــال 

مــن جامعــة صنعــاء �ف
بــوي. منــذ 2009/2008م  والتقويــم الرت
ي 

تعمــل فوزيــة بدرجــة أســتاذ مســاعد �ف
جامعــة عمران. وعملت رئيســة لقســم علم 
ة 2015-2017م. كمــا  النفــس خــال الفــرت
ــاث  ــز أبح ي مرك

ــة �ف ة وباحث ــا�ف ــل مح تعم
التنمية الدولية ودراســات النوع االجتماعي، 
بجامعــة صنعــاء. و إىل جانــب ذلــك تعمــل 
ك عــن  وع المشــرت باحثــة واستشــارية للمــرث
ف كل من مركز  ي اليمــن بــ�ي

الصحــة النفســية �ف
اتيجية وعيــادة  صنعــاء للدراســات االســرت
نســان بجامعــة كولومبيــا، و كليــة  حقــوق االإ
ميليمــان للصحــة العامــة بجامعــة ميليمان. 

almmar.fawziah@gmail.com :االتصال

لقــد تــم تمويــل تحريــر هــذا التقريــر وتنســيقه مــن خــال 
ــاء  ي بن

ــة �ف ــج االكاديمي ــن DAAD “النه ــول م وع المم ــرش الم
قية  ي معهد الدراســات الرش

ي اليمن” �ف
الســام وبناء الدولة �ف

اكــة مــع مركــز أبحــاث  ي جامعــة بــون بالرش
واالآســيوية �ف

ي جامعــة صنعاء وكاربو. 
ودراســات تنميــة النــوع االجتماعي �ف

ي دعمــت تمويــل الورقــة 
نشــكر أيًضــا جامعــة روســكيلد الــ�ت

ي المراحــل االأوىل مــن البحــث. المواقــف واالآراء المعروضة 
�ف

هنــا هــي خاصــة بالمؤلفــة وليــس من جامعــة روســكيلد، أو 
وع. كاء المــرش DAAD أو �ش

وع “النهــج االأكاديمية لبناء الســام  ي اطارمرث
تــم نــرث هــذه الورقــة �ف

ــادل  ــة للتب ــة االألماني ــه الهيئ ــذي تمول ــن”، وال ي اليم
ــة �ف ــاء الدول وبن

كاء  اكــة التحول العربيــة االألمانية. الرث ي إطــار رسث
االأكاديمــي )DAAD( �ف

ي جامعــة 
قيــة واالآســيوية �ف وع هــم معهــد الدراســات الرث ي المــرث

�ف
ي جامعــة 

بــون، مركــز أبحــاث ودراســات النــوع االجتماعــي و التنميــة �ف
ي اليمــن، يهــدف 

صنعــاء و CARPO. عــىل خلفيــة الحــرب المســتمرة �ف
ي الباد. 

ي بنــاء الســام وبنــاء الدولــة �ف
وع إىل المســاهمة �ف هــذا المــرث

ف  ف الباحثــ�ي يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تقويــة الروابــط بــ�ي
ــة  ــة والتنمي ــع السياس ي مجتم

اء �ف ــرب ــاب والخ ــي والط والكادراالأكاديم
ضافــة  مــن خــال ورش العمــل والمــدارس الصيفيــة والمؤتمــرات باالإ

إىل سلســلة مــن المطبوعــات.
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