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ملخص
منـــذ بـــدء الحـــرب الحاليـــة ف ي� اليمن،
يتعـــرض المواطنون اليمنيـــون لتحديات
مرعبة مادية ونفســـية وانفعالية .ويعرض
هذا الموجـــز ما يعانيه أطفـــال المدارس
ف ي� أمانـــة العاصمة صنعاء خـــال العام
اس 2016/2015م من أعراض حادة
الـــدر ي
الضطراب ما بعد الصدمة ،منذ اشـــتعال
الحـــرب ف ي� مـــارس  .2015أجريـــت هذه
الدراسة المســـحية عىل  902من أ
الطفال،

وأشـــارت النتائج إىل أن  )79٪( 712منهم
يعانون من ضأ�ار مـــا بعد الصدمة .وتعد
هـــذه النتيجة مرتفعة مقارنة بالدراســـات
المشـــابهة ف� أ
القطـــار ت
الـــي عانـــت من
ي
ي
الرصاع والحرب.
ين
اليمني� ،هم
وعليــه ،فإن أطفــال المدارس
ف ي� أشــد الحاجــة للمســاعدة بهــدف التغلب
ت
الــي ســوف تواجههــم
عــى الصعوبــات ي
مســتقبالً .وقــد ركزت الدراســة عــى تقديم
توصيــات عــى مســتوى أ
الفــراد تمثلــت
ف ي� كــون أطفــال المــدارس بحاجــة ماســة
ت
ال�
ب
لل�امــج النفســية والتدخــات العالجية ي
ت
ً
يمكــن أن تؤثــر ايجابي ـا عــى اســراتيجيات
الدراك والعمليــات المعرفيــة أ
للطفــال
إ
الذيــن أظهــروا أعـراض مــا بعــد الصدمــة.
وبشــكل عــام أوصــت الدراســة بــرض ورة
تقويــة العالقــة وأن يقــوم المجتمع بدوره،
كمــا أوصــت بتعليــم النــاس كيفيــة التكيــف
مــع الصدمــات مــن خــال تدريبهــم عــى
إدارة الضغــوط؛ ويعــد ذلــك بدايــة جيــدة
للتعامــل مــع الضغــوط.
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اضطراب مــا بعد
ف
الصدمة ي� أوســاط
أ
ف
الطفــال ي� اليمن

دراســة عن التبعات النفســية
للحــرب ف ي� اليمن
فوزية العمار

1

مقدمة

منــذ انــدالع العنــف ف ي� اليمــن ف ي�  ،2014الــذي تزايــد
العر�
بصــورة شــاملة ومرعبــة مع شــن غــارات التحالــف
بي
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ف ي� ربيــع 2015م،
يتعــرض المواطنــون اليمنيــون لتحديــات خارقــة للعادة
ن
ـا�
ماديــة ونفســية نواجتماعيــة ،ونتيجــة لذلــك ،قــد يعـ ي
اليمنيــ� مــن طيــف واســع مــن االضطرابــات
معظــم
ي
أ
ـي غـ يـر
النفســية ،لكــن ال ثطفــال بحكــم نظامهــم العصـ ب ي
المكتمــل هــم أكــر حساســية وتعرضـاً للصدمــات دون
غ�هــم .ولــذا يهــدف هــذا الملخــص إىل توضيــح كيفيــة
ي
ـ� للحرب عىل أطفال المــدارس ف ي� صنعاء.
ـ
النف
ـر
ـ
التأث
ي
ي

اضط ــراب م ــا بعد الصدمة ف� أوس ــاط أ
الطفال ف ي� اليمن
ي
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العــر� ف ي�  26مــارس
بــدأت غــارات التحالــف
بي
ت
الــي اســتمرت
تحــت اســم “عاصفــة الحــزم” ي
لمــدة ثالثــة أشــهر فقــط؛ وبعدهــا أعيــد تســمية
العمليــات الحربية بـ “إعادة أ
المل” وقد تســببت
الغــارات الجويــة ف ي� تدمـ يـر المنــازل والمــدارس
والمستشــفيات كما دمــرت أيضا البنية االجتماعية
لليمنيـ ي ن
ـ� .وأضحــى المدنيــون ضحايــا للغــارات
الجويــة ف ي� أي ســاعة مــن نهــار أو ليــل خصوصــا
ف� كل مــن صنعــاء ،صعــدة ،والحديــدة أ
والجزاء
يأ
الخــرى مــن شــمال اليمــن.

ســبتم�  3.2017خــال الســنة أ
الوىل مــن الحــرب،
ب
رض
تعرضــت العاصمــة صنعاء وبشــدة لـ ب عنيف
ف
و� اليوم
مــن الغــارات الجوية للتحالف العـ ب ي
ـر� .ي
الواحــد يواجــه المدنيــون اســتهداف الغــارات
الجويــة عــددا مــن المــرات ليــا ً ونهــاراً .بــدأ
أفـراد أ
الرس والمعلمــون بمالحظــة ســلوكيات غـ يـر
معتــادة عــى أطفالهــم مثــل :التبــول الــاإرادي،
الرفــض من قبــل أ
الطفــال ألن يكونــوا لوحدهم،
أو تــرك المــنز ل والذهــاب للخــارج ،وانخفــاض
أداء الطــاب أ
الكاديمــي .مثــل هــذه الترصفــات
شــجعت الباحثــة عــى إجـراء دراســة ميدانيــة عن
مــدى انتشــار ظاهــرة ض
“أ�ار مــا بعــد الصدمــة”
(()Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD
بـ ي ن
ـ� أطفــال اليمــن ،مــن خــال اســتهداف عينــة
ممثلــة قدرهــا  1000طالــب وطالبــة مــن الطــاب
النازحـ ي ن
ـ� بصنعــاء ف ي� المــدارس الحكوميــة.
هــذا الورقــة  4تلخــص النتائــج أ
الوليــة للبحــث
الميــدا� المســتند عــى مقيــاس أ
ن
الطفــال
ي
أل عــرا ض ا ضطــرا ب مــا بعــد ا لصد مــة
(( )Child PTSD Symptoms Scale (CPSS
ت
دوليــا .أجــرت الباحثــة العمــل
المعــرف ف بــه ً
الميـ ن
ـدا� ي� ربيــع عام  ،2016عندما تعرض عدد
ي
كبــر مــن أ
الطفــال للــنز وح والغــارات الجويــة
ي
المنتظمــة والمــوت والدمــار طــوال عــام كامــل
 5 .2016/2015وتظهــر النتائــج انتشــارا شــديدا
ألع ـراض التوتــر بـ ي ن
ـ� الطلبــة المســماة بأع ـراض
مــا بعــد الصدمــة.
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قــد ال نبالــغ إذا قلنــا إن معظــم النــاس ف ي� هــذه
المحافظــات يعانــون مــن الصدمــات النفســية
بســبب تكـرار وشــدة تحليــق الطائـرات بأصواتها
المرعبــة فــوق رؤوســهم ليــل نهــار ،وســماعهم
المستمر ألصوات االنفجارات وأصوات الصواريخ
المتفجــرة القريبــة منهــم ،ومشــاهدة مناظــر
ت
ن
1
المــو� ف ي� الشــارع.
للمبــا� وأجســاد
الدمــار
ي
ت
هــذه الحــرب ال زالت مســتمرة حــى وقت إعداد
نـ شـر هــذه الدراســة لــم تقتــر عــى التدمـ يـر
ين
لليمنيــ� وحســب ،بــل
الكبــر للبــىن التحتيــة
ي
ض
دمــرت و خلفــت أ� ًارا كارثيــة عــى صحــة ورفاه
ـ� ،ومــن بينهــم أ
المواطنـ ي ن
الطفــال الــذي يعدون
الفئــة أ
2
الكـ ثـر تعرضـاً وحساســية.
ووفقــاً إلحصــاءات منظمــة اليونيســف ،أصبــح
 2.9مليــون يمــن ي نازحــا أو عائــدا مــن الــنز وح
ـ� ،منهــم  1.6مليــون طفــل حـ تـى حلــول
الداخـ ي
1
2
3
4
5

ت
تأث�ات مدمرة” انظر
ال� لها ي
الصدمة هي استجابة نفسية وانفعالية لحادثة أو ب
خ�ة مرعبة ،وتعرف بـــ “قوة الصدمة النفسية ي
Colman, Andrew A. (2015): A Dictionary of Psychology, Oxford, p. 755.
ف
وتأث�ه عىل الب�ن التحتية ،انظر الورقة المنشورة من
لمراجعة الصحة النفسية والخدمات النفسية ي� اليمن قبل الرصاع ي
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
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).
ت
تتقــدم الباحثــة بالشــكر الجزيــل لــكل مــن الدكتــورة إرس جلوســماير وماري-كريسـ ي ن نز
ـا� أبدينهــا عــى
ـت� هايـ ه عــى مالحظاتهــن والتعليقــات القيمــة الـ ي
النســخة أ
الوليــة للبحــث ممــا ســاهم ف ي� اخ ـراج العمــل بصورتــه الحاليــة.
أ
ف
ن
ت
هدفــت الدراســة إىل معرفــة الخصائــص الســيكوم�ية لمقيــاس  CPSSي� الســياق اليمـ ي ولول مــرة وتمثــل إضافــة إىل أدبيــات الصدمــة المســتمرة ،وتشـ يـر
أدبيــات  PTSDف ي� حالــة الصدمــة المســتمرة .انظــر عــى ســبيل المثــال
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.
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اضط ــراب م ــا بعد الصدمة ف� أوس ــاط أ
الطفال ف ي� اليمن
ي

منهجيــة البحث

2.1

مقياس اضطراب مــا بعد الصدمة
للأطفال()CPSS

2.2

عينــة البحث وإجراءاته

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ( )PTSDهــو
اضطـراب قلــق قــد ينتــج عــن رد فعــل عاطفــي
6
قــوي نتيجــة لحــدث مج ّهــد بشــكل غـ يـر عــادي.
ـخيص
واســتنادا إىل معايـ يـر دليــل إ
الحصــاء التشـ  7ي
الضطرابــات الصحــة العقليــة ( ،)DSM-IVتــم
تصميــم  CPSSلقيــاس شــدة أعــراض .PTSD
ويســتخدم مقيــاس الـــ  CPSSأ
للطفــال كتقريــر
ت
ذا� وعــى نطاق واســع لقيــاس اضطراب ما بعد
ي
ـ� اليافعـ ي ن
الصدمــة بـ ي ن
ـ� الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم
بـ ي ن
ـ�  8إىل 18؛ ليقيــس تكـرار أعـراض اضطرابات
ال� عـ ن
الجهــاد ،ومعالجــة عــدد المـرات ت
ـا� فيها
إ
ي
أ
ـبوع�ن
ن
طفــل مــا مــن عــرض معـ يـ� خــال السـ ي
الماضيـ ي ن
ـ� قبــل تاريــخ جمــع البيانــات .تتكــون
خيــارات االســتجابة عــى المقيــاس مــن خمــس
الطــاق )1( ،مرة واحدة
نقـ
ـاط هــي )0( :ال عىل إ
أ
أ
ف
ف ي� الســبوع  /أقــل 3-2 )2( ،مـرات ي� الســبوع /
إىل حــد مــا 5-4 )3( ،م ـرات ف� أ
الســبوع  /تكــرر
كثــراً 6 )4( ،مـرات أو أكـ ثـر ف ي� أ
الســبوع  /تتكــرر
ي
ي
تقريبــا .أجــاب أفـراد العينــة عــى
بشــكل دائــم
ً
ت
 17فقــرة وتــراوح الدرجــة عــى المقيــاس مــن
“صفــر إىل ( ”68كلمــا كانــت النتيجــة أعــى ،كانت
8
أعـراض  PTSDأكـ ثـر حــدة).
ين
النازحــ�
تتألــف عينــة الدراســة مــن الطــاب
ف ي� المــدارس الحكوميــة بمدينــة صنعــاء .بــدأت
ديســم�  2015مــن
عمليــة جمــع البيانــات ف ي�
ب

3

خــال حــر مجتمع الدراســة لتشــمل  11منطقة
تعليميــة موزعــة ف ي�  123مدرســة .أجريــت عمليــة
جمــع البيانــات خــال نيســان /أبريــل وأيــار/
مايــو  ،2016واســتهدفت  10 000طالــب ممــن
تســببت الغــارات الجويــة ف ي� نزوحهــم؛ لتشــمل
ين
النازحــ� داخليــاً ف ي� مدينــة صنعــاء
الطــاب
بســبب اســتهداف أحياؤهــم ومواقعهــم بفعــل
غــارات التحالــف ،أو الطــاب النازحـ ي ن
ـ� الذيــن
فــروا إىل صنعــاء مــن محافظــات أخــرى متـرض رة
(معظمهــم مــن تعــز ،وصعدة ،وحجــة ،ولحج،
وعــدن) .وتضــم العينــة النهائيــة ،مــا يقــرب من
تلــي متطلبــات العينــة
 1000طالــب نــازح؛ يك ب ي
الممثلــة .تــم جمــع البيانــات مــن  19مدرســة
ين
موزعــة عــى منطقتـ ي ن
تعليمت� بمدينــة صنعاء:
ـ�
مديريــة السـ ي ن
ـبع� ومديريــة الصافيــة.
أجــاب مــا مجموعــه  902مــن الطــاب عــى
النســخة العربيــة مــن اســتبيان اضطــراب
مــا بعــد الصدمــة .وتتكــون العينــة مــن 466
ت
فــى ( )52٪و 436فتــاة ( .)48٪متوســط عمــر
الطــاب الذيــن تــم أخــذ عينــات منهــم هــو
 14.05ســنة (االنحــراف المعيــاري = .)1.8
وقــد كان غالبيــة الطلبــة المشـ ي ن
ـارك� ف ي� العينــة
كبــرة ،بمتوســط حجــم ثمانيــة
مــن عائــات ي
ت
أعضــاء ،وبانحـراف =  ،3.3وتــراوح مســتويات
دخــل أ
الرسة مــن منخفــض إىل متوســط 9 .وكان
حــوال ث
ين
المشــارك� ف ي� الصــف الثامــن
ثلــي
ي
ي
والتاســع ( 31.5٪مــن الصــف الثامــن و 31.5٪
مــن الصــف التاســع) .ومجموعــة أخــرى مــن
الطــاب ( )18.2٪ف ي� الصــف الســابع ،ومــا تبقى
ـوال  151طالبــا ( )17٪ف ي� صفوف
مــن العينــة حـ ي
10
دراســية أعــى ممــا أشـ يـر اليــه آنف ـاً.

 6انظر
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.
 7انظر
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (2000), 4th ed. (DSM-IV), Washington D.C.
 8للحصــول عــى نتائــج قيمــة ،تمــت خطــوات المواءمــة لمقيــاس  CPSSف� البيئــة اليمنيــة ،باتبــاع عمليــة ت
ـ� لديهمــا الكفــاءة للغتـ ي ن
ال�جمــة مــن قبــل تم�جمـ ي ن
ـ�
ي
ف
يز
الجـراءات – تمــت
العربيــة
واالنجل�يــة ،وكالهمــا يمتلــكان خلفيــة ي� علــم النفــس ،تمــت عمليــة ترجمــة المقيــاس إىل اللغــة العربيــة – لضمــان صالحيــة إ
ت
ز
نجل�يــة.
ال�جمــة مــرة أخــرى مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة إ
ال ي
أ
ف
 9اســتندت المعلومــات عــن دخــل الرسة عــى مقيــاس مــن أربــع نقــاط ( )1ال يوجــد دخــل )2( ،نحــن ي� حاجــة  /أو دخــل منخفــض أو غـ يـر منتظــم،
الرسة من خالل أ
( )3لدينا دخل معتدل ،و ( )4لدينا دخل جيد .مالحظة :من الصعب الحصول عىل معلومات دقيقة عن دخل أ
الطفال.
ن
ن
الدارس� من العا�ش إىل الصف ي ن
اس� ي ف� الصف الثالث إىل الصف السادس ،و  7٪فقط
الثا� ع�ش .
ي
 10ما مجموعه  9٪من الطالب الدر ي
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الطفال ف ي� اليمن
ي

ئ
حصا�
المنهج إ
ال ي

تــم حســاب متوســط درجــة أطفــال المــدارس
اليمنيـ ي ن
ـ� عــى مقياس اضطراب مــا بعد الصدمة
باســتخدام  CPSSوفقــاً
لمعايــر .DSM-IV
ي
ت
الــي جمعتهــا الباحثــة،
واســتنا ًدا إىل البيانــات ي
أ
11
ونتائــج تحليــل المكونــات الساســية ،فقــد
ـ� لـــ  17فقــرة عن
أســفرت نتائــج
التحليــل العامـ ي
أ
ثالثــة مكونــات :العـراض االجتماعيــة العاطفيــة
والعــراض المعرفيــة أ
أ
12
والعــراض الســلوكية.
تــم حســاب المتوســط ،واالنح ـراف المعيــاري،
والمــدى للمكونــات الثالثــة بشــكل منفصــل
وتشــر النتائــج إىل
وكذلــك للعينــة بأكملهــا.
ي
ت
ـي
أهـ
ـم أعـراض اضطـراب مــا بعــد الصدمــة الـ ي
ن
ـا� منهــا أطفــال المــدارس ،إضافــة إىل عمــل
يعـ ي
مقارنــة حــول شــدة أع ـراض االجهــاد وتحليلهــا
وفقًــا لدرجــات القطــع والنــوع االجتماعــي.

3

3.1

تحليــل النتائج

الجهاد لما بعد الصدمة
ترتيــب أعراض إ

4

3.2

أنماط الأعراض

وفقــا للبيانــات الموصفــة أعــاه ،ومخرجــات
تحليــل المكونــات أ
الساســية ،أشــارت النتائــج
إىل وجــود ثالثــة مكونــات مــن أعــراض إجهــاد
مــا بعــد الصدمــة بـ ي ن
ـ� أطفــال المــدارس عــى
التــال :أعــراض االضطــراب االجتماعــي
النحــو
ي
ف
المعــر� ،
االنفعــال  ،وأعــراض االضطــراب
ي
ي
الســلوك .
اب
ر
االضطــ
اض
وأعــر
ي
االنفعال
 3.2.1أعـراض االضطراب االجتماعي
ي
يشـ يـر مصطلــح “أعـراض االضطـراب االجتماعــي
الالم أو أ
االنفعــال” إىل آ
الوجــاع االجتماعيــة
ي
يعــا� منهــا أ
ن
واالنفعاليــة ت
الفــراد بعــد
الــي
ي
ي
الصادمــة .ف
و� عينــة الدراســة
مرورهــم بالخـ بـرة
ي
الحاليــة ،وجــد أن متوســط مجمــوع الدرجــات
الفقرات الســت و المتضمنــة للمعاناة االجتماعية
االنفعاليــة كان مرتفعــا مقارنــة بالدرجــة 24
(المتوســط =  ،10.45االنحــراف المعيــاري =
ث
ـي العينــة تقريبــا يعانــون مــن
 .)6.63أي أن ثلـ ي
أ
العــراض التاليــة:

تمثــل نتائــج الدراســة إنــذاراً؛ كــون معظــم )1
أف ـراد العينــة يعانــون مــن ضأ�ار اضط ـراب مــا
بعــد الصدمــة ،فأكـ ثـر مــن ثلـ ثـي عينــة أ
الطفــال
ي
تشــعر باالنزعــاج عندمــا تتذكر أحــداث الصدمة.
خ�ات وتفاصيــل الصدمة تعيد )2
ويشــعرون
وكأن ب
ف
نفســها تتمثــل ي� مثـ يـرات خاطفــة الرسعــة مثــل
الصــور ،وتوخــي الحــذر المبالــغ فيــه مــن قبــل )3
ين
المســتجيب� ،والشــعور بالمباغتــة الرسيعــة،
كمــا أشــار أطفــال المــدارس إىل معاناتهــم مــن )4
صعوبــات ف� ت
ال�كـ ي ز
ـر اثنــاء تواجدهــم ف ي� الصــف
ي
اس .
الــدر ي

 )72٪( 646مــن الطلبــة عـ بـروا عــن عجزهــم
التعبــر عــن مشــاعرهم القويــة (مثــل
عــن
ي
عــدم قدرتهــم عىل البكاء أو الشــعور بالفرح
أو الســعادة).
 )70٪( 627يعانــون مــن اضطرابــات النــوم
(صعوبــة ف ي� النــوم واالســتيقاظ).
 )67٪( 604مــن الطــاب ال يشــعرون بالرغبة
أ
ف
ت
ـي اعتــادوا أن يعملوهــا.
ي� عمــل الشــياء الـ ي
 )63٪( 568من أطفال المدارس لديهم تخوف
وشــك ف ي� مســتقبلهم (يشــعرون أن خططهــم
وأحالمهــم المســتقبلية قــد ال تتحقق).

أ
“ 11تحليــل المكونــات الساســية ( ،)Principal Component Analysis-PCAهــو معالجــة إحصائيــة تتضمــن مجموعــة مــن إالج ـراءات وتســتخدم التحويــل
التعامــدي ،لتعــر عــن مجموعــة مــن المشــاهدات المالحظــة وذات الحــد أ
ال ن
د� مــن العالقــة ت
الم�ابطــة القائمــة بـ ي ن
ـ� المتغـ يـرات إىل مجموعــة مــن القيــم
ب
الخطيــة لمتغــرات غــر تم�ابطــة ،تدعــى بالمكونــات أ
الساســية”
ي
ي
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).
ت
ـيكوم�ية مــن صــدق وثبــات ي ف�
 12المكونــات الثالثــة وجــدت بنــا ًءا عــى نتائــج دراســة تجريبيــة ،قامــت بهــا الباحثــة بغــرض الحصــول عــى الخصائــص السـ
أ
ئ
ت
ـي أوضحتهــا دراســة
البيئــة اليمنيــة .أيــدت نتائــج التحليــل االحصـ ي
ـا� باســتخدام تحليــل المكونــات الساســية مــن وجــود ثالثــة مكونــات مشــابهة للعوامــل الـ ي
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.
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5

جــدول  :1تكـرارات أعـراض اضطرابات ما بعد الصدمة (عــدد أفراد العينة )902
رقم
الفقرة*

1

أعراض الكرب

عدد
الطالب*

2

*٪

3

أشــعر باضطراب ف� أ
ن
وأعا� من تخيالت لما حدث ف� ي ن
ح� ال أريد أن
الفكار
ي
ي
ي
أتذكره

649

72٪

2

أعا� من أ
ن
الحالم المزعجة
ي

621

69٪

3

أترصف وكأن ما حدث يل يتكرر
أشــعر
ـمعأوبعض أ
ـاهد الصور وأشعر ن
وكأ� ف ي� مكان الحادثة)
ـ
أش
أو
صوات
ال
(أسـ
ي

707

79٪

4

أشــعر بحزن عندما أفكر فيما حصل أو أســمع عن الحادثة
(فمثال ً أشــعر بالخوف الشــديد ،الغضب ،الحزن ،والشعور بالذنب....ألخ)

751

83٪

أشــعر باالضطراب عندما أفكر ف ي� ما حصل أو عندما أســمع عن الحادثة
قل� )
(فمثـا ً أتبلل عرقاً ،يزداد خفقان ب ي
ـيس ف ي� ما حصل
أحاول أال أفكر وال أتحدث عما حصل وال أمعن أحاسـ ي
أ
أ
ن
ت
تذكر� بالحادثة الصادمة
ال�
ي
أحاول االبتعاد عن النشــطة والنــاس والماكن ي

574

64٪

639

71٪

572

63٪

8

ال أســتطيع أن أتذكر الجزء المهم من الحدث المؤســف

549

61٪

9

أ
ف
ت
ال� اعتدت أن أقوم بها
أشــعر بعدم الرغبة ي� عمل الشــياء ي

604

67٪

10

أشــعر بعدم الرغبة ف ي� أن أكون مع الناس

563

62٪

11

التعب� عن مشاعري
ال أســتطيع
ي
(فمثال ً ال أســتطيع البكاء ،أو ال أســتطيع أن أشعر بالفرح)

646

72٪

12

الشــعور بأن خطط المســتقبل لن تتحقق (فمثال لدي الشــك ف ي� أن أحصل
عــى وظيفة وأتزوج ويكون لدي أطفال)

568

63٪

13

ن
ـا� من اضطـراب عند النوم وعند النهوض منه
أعـ ي

627

72٪

14

أشــعر بالتهيج وأغضب برسعة

551

61٪

15

ن
أعا� من مشــكلة ت
ال� ي ز
ك� (مثالً :أنىس أحداث قصة شــاهدتها ف ي� التلفاز،
ي
ت
ز
اس )
أنىس ما أقرأه ،وال أســتطيع ال� يك� داخل الصف الدر ي

667

74٪

16

حول )
أتوخــى الحذر بشــكل مبالغ (فمثـا ً أتفحص من هو خلفي أو من هم ي

737

82٪

17

أشــعر بالمباغتة رسيعاً (مثـا ً عندما ش
يم� أحدهم خلفي)
ي

705

78٪

1

5
6
7

الرقــام هنــا إىل ترتيــب الفقرات كمــا وجدت ف� مقياس اضطراب ما بعــد الصدمة أ
* )1تشــر أ
للطفال . CPSS
ي
ي
ن
والموافق� عــى محتوى الفقرة.
* )2تشـ يـر إىل أعــداد الطــاب الذيــن يعانون من أعراض اضطراب مــا بعد الصدمة
ي
ين
للموافق� عىل مضمون الفقرة مــن أفراد العينة.
* )3تعـن ي النســبة المئويــة
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ن
ـا� أفـراد العينــة مــن أطفــال  )61٪( 549 )7مــن العينــة يعانــون مــن النســيان
 )62٪( 563 )5يعـ ي
أ
“عــدم قدرتهــم عــى تذكــر الجـزاء المهمــة
المــدارس مــن الشــعور بالوحــدة والبعــد عن
آ
ت
ـي تعــد خـ بـرة صادمــة”.
الخرين.
مــن الحادثــة الـ ي
 )61٪( 551 )6يشــكو المســتجيبون مــن عــدم
ـلوك
ـال “مثل شــعورهم بالتهيج  3.2.3أعراض
االضطراب السـ ي
االســتقرار االنفعـ ي
آ
ت
ـي تمثــل شــواهد لــ�الم أو
والغضــب برسعــة”.
تجمعــت الفقـرات الـ ي
أ
االنفعال المتمثلة
الوجاع ذات العالقــة بالجانب
ف� عــدد مــن الســلوكيات المضطربــة ال يـ تـي يعــا�ن
ي
ي
ي
ف
منهــا ،أطفــال المــدارس النازحــون ف ي� مدينــة
المعر�
العقل
 3.2.2أعراض االضطـراب
ي
ي
يشــر مصطلــح أ
ف
عــروا عنهــا .
“العـر
اض المعرفيــة الضط أـراب صنعــاء ي� حياتهــم فاليوميــة كمــا ب
ي
أ
مــا بعــد الصدمــة” إىل النشــطة العقليــة للفراد تمحــور هــذا البعــد ي� أربــع فق ـرات ،بمتوســط
الذيــن واجهــوا حدثــا صادمــا .وقــد تحملــت قــدره  8.38خــارج  16درجة (االنحـراف المعياري
ســبع فق ـرات المقيــاس عــى المكــون العقــ� .)4.40 = /حصلــت الفقـرات أ
الربــع لمكــون البعد
ي
ف
 ،11.14الســلوك عــى أعــى النســب المئويــة مــن بـ ي ن
ـ� كل
المعر�؛ لتحرز أعىل درجة (المتوســط =
ي
ي
االنحـراف المعيــاري =  )6.36من بـ ي ن
ـ� المكونات قياســات مقيــاس اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة،
ف
ـال:
الثالثــة الضط ـراب مــا بعــد الصدمــة ي� البيئــة عــى النحــو التـ ي
اليمنيــة ،وكمــا عـ بـر عنهــا طلبــة المــدارس عــى
 )83٪( 751 )1مــن عينــة الطلبــة “يشــعرون
ـال:
النحــو التـ ي
باالضطــراب عندمــا يفكــرون فيمــا حصــل
أو يســمعون عــن الحادثــة (فمثــا ً التبلــل
 )79٪( 707 )1أوضــح المشــاركون أنهم يعانون
بالعــرق ،وزيــادة خفقــان القلــب )”.
مــن “الشــعور أو التــرف وكأن مــا حــدث
يتكــرر (أســمع بعــض أ
الصــوات أو أشــاهد  )82٪( 737 )2مــن العينــة يشــكون مــن كونهــم
الصــور وأشــعر ن
“يتوخــون الحذر بشــكل مبالــغ (فمثال ً تفحص
وكأ� ف ي� مــكان الحادثــة)”.
ي
ين
مــن هــم خلفهــم أو مــن هــم حولهم)”.
المشــارك� يعانــون مــن
 )72٪( 649 )2مــن
“اضطـراب أ
تأ�  )78٪( 705 )3وصــف الطلبــة المشــاركون �ف
الفــكار وتخيــات عما حــدث ت
ي
ي
إىل رؤوســهم ف� ي ن
عينــة الدراســة أنهــم “يشــعرون بالمباغتــة أو
حــ� ال يرغبــون ف ي� تذكرهــا”.
ي
ش
يشــعرون بالمفاجــأة (عندمــا يمـ ي أحدهــم
 )71٪( 639 )3مــن العينــة “ال يفكــرون فيمــا
خلفهــم)”.
حصــل ،أو يتحدثــون عما حصل ،وال يمعنون
ن
يعــا� أطفــال المــدارس مــن
667 )4
أحاسيســهم فيمــا حصــل”.
( )74٪ت ي
ف
ز
كــر (نســيان أحــداث قصــة
 )69٪( 621 )4من العينة “يعانون من اضطرابات
مشــاكل ي� فال� ي
يشــاهدونها ي� التلفاز ،نســيان ما يقرأون ،وال
ف ي� النوم ،عند النوم وعند االســتيقاظ”.
يســتطيعون ت
ال� ي ز
اس ).
 )64٪( 574 )5أوضــح المشــاركون أنهــم “عندما
كــرداخــلالصــفالــدر ي
يفكــرون فيمــا حصــل لهــم ،يشــعرون بتبلــل
أجســامهم بالعــرق والزيــادة ف
خفقــان
�
ي
 3.3حدة أعراض مــا بعد الصدمة
القلــب”.
الشــارة أعــاه ،فــإن الغالبيــة المطلقة
 )63٪( 572 )6مــن
العينــة “يحاولــون تــرك كمــا تمت إ
أ
أ
ت
الــي تذكرهــم مــن العينــة يعانــون مــن أع ـراض اضط ـراب مــا
النشــطة والنــاس والماكــن
ي
أ
ف
و�
بمــا حصــل لهــم”.
بعــد الصدمــة مــرة واحــدة عــى القــل .ي
هــذا الخصــوص ،أســس الباحثــون والممارســون
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الذيــن يتعاملــون مــع أعـراض اضطـراب مــا بعد  3.4النــوع االجتماعي وأعراض اضطراب
ـر بـ ي ن
الصدمــة لدرجــات قطــع تميـ ي ز
ما بعد الصدمة
ـ� المســتويات
أ

المختلفــة لع ـراض الصدمــة 13 .وبالنســبة لهــذه
العينــة مــن أطفــال المــدارس ،يتكــون المقيــاس
مــن خمــس نقــاط عــى مجمــوع درجــات تـ تـراوح
وبالتــال فــإن المســتويات
مــن صفــر إىل .68
ي
المختلفــة ألعـراض اضطـراب مــا بعــد الصدمــة
ال تظهــر أع ـراض ( ،)0أع ـراض خفيفــة (،)14-1
أعــراض متوســطة ( ،)27-15أعــراض معتدلــة
إىل شــديدة ( ،)47‑28وأعـراض حــادة (.)68-48

يظهــر تكـرار أعـراض اضطـراب مــا بعــد الصدمة
( )PTSDمصنفة حسب النوع االجتماعي والموضحة
ف ي� الشــكل أدنــاه .ومــن المالحــظ أن توزيــع نســبة
النــاث ف ي� العينــة قريبــة مــن التوزيــع
الذكــور إىل إ
يشــر إىل كــون عينــة الدراســة
الطبيعــي ممــا
ممثلــة ،وتوجــد بعـ يـض االختالفــات البســيطة �ف
ي
أعـراض اضطـراب مــا بعــد الصدمــة وفقــا للنــوع
االجتماعــي .وعــى وجــه التحديــد ،عــى مســتوى
النــاث عــى درجــة أعــى
الدرجــة الكليــة حصلــت إ
(  )SD = 14.25, M = 34مــن الذكــور
( .)SD = 13.74, M = 27لذلك ،يمكننا أن نستنتج
ـ� أكـ ثـر مــن أ
أن الفتيــات يعانـ ي ن
الوالد مــن أعـراض
اضطـراب مــا بعــد الصدمــة ف ي� حياتهــن اليوميــة.
ويبــدو أن هــذه النتائــج منطقيــة عنــد النظــر ف ي�
أســاليب تربيــة أ
الطفــال والعوامــل االجتماعيــة
والثقافيــة والنفســية أ
الخــرى المحــددة ألدوار
كل أفـراد النــوع االجتماعــي منــذ الطفولــة حيــث
النــاث
يتقبــل المجتمــع أن تعـ بـر الصغـ يـرات مــن إ
أ
عــن مشــاعر الخــوف أو الحــزن أكـ ثـر مــن الوالد

تظهــر النتائــج مــدى تأثــر الطالب بشــدة؛ إذ أن
هنــاك  )10.4٪( 93من الطــاب الذين يواجهون
أعراضــا حــادة ف ي� حياتهــم اليوميــة مــع تكـرار 48
إىل  68مرة ف� أ
السبوع )46.8٪( 420 .من الطالب
ي
يواجهــون أعراضــا متوســطة إىل شــديدة ( 28إىل
 47حالــة) و )29.5٪( 265يعانــون مــن أع ـراض
متوســطة (مــن  15إىل  .)27وتوجــد فقــط 119
( )13.3٪تقــع ف ي� المســتوى المعتــدل للمعانــاة
مــن أعـراض اضطـراب مــا بعــد الصدمــة مــن (1
إىل  )14مــرة ف� أ
الســبوع ،وهنــاك حالــة واحــدة
فقــط ( )0.1٪ي ي ن
بــ� العينــة الذيــن لــم يواجهــوا
أي أعــراض مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة.
البيــا� التــال تكــرارا أ
ن
للعــراض
يوضــح الرســم
ً
ي
ي
المصابــة بالصدمــة المصنفــة وف ًقــا للمســتويات الشــكل  :2تواتــر اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
بــ� أ
ين
الوالد والبنــات
الخمســة الموضحــة أعــاه:
ين
للمســتجيب� ف ي� كل
الشــكل  :1النســبة المئويــة
مســتوى (المســتويات الخمســة)
46,6

50
45
40
35
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30
25
20
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15
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5

0,1
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الصغــار؛ إذ يطالــب الفـ تـى أن يكــون أكـ ثـر تجلــدا
وصالبــة؛ ألن مــن شــأنه أن يصبــح رجــل البيــت.

ن
تعــا� مــن أعــر ٍاض معتدلــة إىل شــديدة مــن
ي
ف
ت
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة � ،ي ن
تــأ�
حــ� ي
ف ت ي
المجموعــة التاليــة لهــا ي� ال�تيــب (المرتبــة
ن
ت
ـا� مــن مســتويات معتدلــة مــن
ـي تعـ ي
الثانيــة) الـ ي
اضطــراب مابعــد الصدمــة .والجديــر بالذكــر
أن المسـ ي ن
ـتجيب� الذيــن يعانــون مــن مســتويات
شــديدة أو خفيفــة لـــ  PTSDهــم أقل نســبة من
الــكل لعينــة الدراســة.
المجمــوع
ي

Study

يوضح الشــكل  :2أعاله أن أعداد أ
الوالد والبنات
ف ي� عينــة أطفــال مــدارس صنعــاء ،الذيــن يعانون
مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة -متفاوتــة ف ي�
توزعهــا عــى المســتويات الخمســة .وبشــكل
ين
يعان�
عــام ،يظهــر المخطط أعــاه أن الفتيــات
أكـ ثـر مــن أ
الوالد ف ي� كال الدرجــات المنخفضــة أو
المرتفعــة ،عــى الرغــم مــن أن أ
الوالد ســجلوا
أعراضــا لمــا بعــد الصدمــة أقــل تواتــراً مــن
ين
المجموعت� تحمالن مؤ�ش ات
الفتيات ،إال أن كال
عاليــة ألع ـراض كــرب مــا بعــد الصدمــة ،حيــث
ت
ـوا� يعانـ ي ن
ـ� من مســتوى
أن  14٪مــن إ
النــاث اللـ ي
ـال مــن اضطـراب مــا بعــد الصدمــة ،وحصلــن
عـ ٍ
ف
ن
عــى درجــة عاليــة جـ ًـدا (> )54ي� حـ يـ� نجــد أن
نســبة الطــاب تصــل إىل  10٪فقــط و الذيــن
حصلــوا عــى درجــة مرتفعــة (>.)52
ويشــكل الطــاب الذيــن جــاءوا ف ي� المســتوى
المعتــدل إىل الشــديد ( )47-28العــدد أ
الكـ بـر:
الناث و  42٪مــن الذكور .بينما
منهــم  52٪مــن أ إ
ث
النــاث
كانــت فمعانــاة الوالد ( )33٪أكــر مــن إ
( )26٪ي� المســتوى المتوســط ( )27-15وفقــاً
لمقيــاس اضطــراب مــا بعــد الصدمــة .و 18٪
مــن أ
الوالد أيض ـاً جــاءوا ف ي� المســتوى الخفيــف
( )14-1ألع ـراض اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة،
ف� حـ ي ن
ـ� أن  7.9٪مــن الفتيــات فقــط وقعــن ف ي�
ي
هــذا المســتوى الخفيــف.
وبشــكل عــام ،تــم تصنيــف غالبيــة العينــة إىل
ـتوي� :المجموعــة أ
الكـ بـر مــن المسـ ي ن
مسـ ي ن
ـتجيب�

3.5

مقارنــة نتائج الدراســة بحاالت مماثلة

أشــارت نتائــج هــذه الدراســة إىل أن متوســط
المعــرة عــن المســتوى العــام
الدرجــة
ب
يش� إىل معاناة
( )SD = 11.72, M = 30.12مما ي
عينة أطفال مدارس صنعاء من أعراض اضطراب
مــا بعــد الصدمة ،وهي درجة مرتفعــة مقارنة بما
تــم رصــده ف� الحــاالت او المجتمعــات أ
الخــرى
ي
ت
ً
الــي شــهدت رصاعــا؛ ففعــى ســبيل المثــال
ي
تشــر الدراســات إىل أن متوســط اضطــراب مــا
ي
أ
بعــد الصدمــة لطفــال شـ
ـي� هــو
ـمال المسيسـ ب ي
14
ـر إىل أن
( ،)M = 13.8, SD = 11.72بينمــا تشـ ي
متوســط أطفال الســودان الذين عانوا من تجارب
15
ت
وتقــرب
صادمــة هــو(.)SD = 2.2, M = 6.5
درجــة معانــاة أطفــال المــدارس ف ي� اليمــن الذيــن
خــروا تجــارب صادمــة ( )78.6٪مــن مســتوى
ب
أ
ف
درجــة الصدمــة لوســاط العائــات ي� كردســتان
16
تقريبــا (.)87٪
العـراق وبنســبة أقــل مــن 10٪
ً
و تجــدر الشــارة إىل أن أ
الطفــال الذيــن تمــت
إ
ف
ن
ـنت� مــن
مقابلتهــم ي� هــذه الدراســة مــروا بسـ ي
أ
الحــروب والرصاعــات ،مقارنــة بالمناطــق الخرى
ت
ـي شــهدت نزاعــات مســلحة .و كانــت النســبة
الـ ي

 14انظر
Stewart, Regan W. et al. (2015): ‘The Child PTSD symptom scale: An investigation of its psychometric properties’,
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 15انظر
Paardekooper, Brechtje et al. (1999): ‘The psychological impact of war and the refugee situation on South Sudanese children
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in: European Child & Adolescent Psychiatry 9, pp. 235-43.
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المئويــة ألع ـراض اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة
لهــؤالء أقــل بكثــر مــن تلــك الـ تـي عنــد أ
الطفــال
ي
ي
فلســط�ن
ن
ين
بــ� هــؤالء أطفــال
ي
اليمنيــ� .مــن ي
الذيــن بلغــت النســبة لديهــم  .41 ٪و مــن هؤالء
أيضــا أطفــال أفغانســتان الذيــن كانــت النســبة
لديهــم  20.4٪فقــط للمشـ ي ن
ـارك� مــن مقاطعــة
ننكرهــار الذيــن كانــوا ف ي� الخامســة ش
عــرة مــن
17
ـرة ،تصــف
العمــر ومــا فــوق .وعــى نفــس الوتـ ي
درجــة  PTSD 17.1٪معانــاة ألبــان كوســوفو،
الذيــن كانــوا ف ي� عمــر  15ســنة ومــا فــوق ،مــن
أع ـراض اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة 18 .وأظهــر
الرسائيليـ ي ن
ـ� أعـراض اضطـراب
 9٪مــن الســكان إ
19
مــا بعد الصدمــة أثنــاء االنتفاضــة الثانية .ومع
اعتبــار االختالفــات المنهجيــة المحتملــة ،فــإن
معــدل اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة ف ي� أوســاط
عينــة أطفــال اليمــن مرتفــع للغايــة.
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الخالصة

يســلط هــذا الملخــص الضــوء عــى الصحــة
ـ� النازحـ ي ن
النفســية للطلبــة اليمنيـ ي ن
ـ� ف ي� مجتمــع
صنعــاء .ويوضــح جانبــاً مــن آثــار الحــرب
الشــديدة الــرض ر عــى أ
الطفــال المتمثلــة ف ي�
أع ـراض اضط ـراب مــا بعــد الصدمــة (،)PTSD
فمنــذ انــدالع الـراع والحــرب ،تســبب العنــف
المســتمر ف ي� تبعــات نفســية شــديدة ف ي� مختلــف
مجــاالت الحياة اليومية للســكان الذين يعيشــون
ف� رصاع طويــل أ
المــد.
ي
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مــن أصــل  902مشــاركًا أبلغــوا عــن مشــاعرهم
حــول تبعــات أ
الحــداث المؤلمــة أشــارت النتائج
إىل أن  )79٪( 712يعانــون مــن أعراض اضطراب
مــا بعــد الصدمــة ،بمعــدل مرتفــع مقارنــة
بالعينــات ف� البلــدان أ
الخــرى كمــا ســبق �ش حــه.
ي
تشــر البيانــات إىل ارتفــاع مخاطــر المشــاكل
ي
ن
ت
ـا� منهــا أطفــال المــدارس
ـي قــد يعـ آ ي
فالنفســية الـ ي
ف
و� المســتقبل أيض ـاً.
ي� حياتهــم اليوميــة الن ي
أيضــا متوس ـ ً
مرتفعــا ألع ـراض
طا
تظهــر النتائــج ً
ً
ف
ـر�  ،ممــا يشـ يـر إىل وجــود
مكــون إ
الدراك المعـ ي
أ
ف
المعــر� لفــراد
خطــر عــى عمليــة التطــور
ي
ف
ـ� ذلــك أعـراض الصدمــة ي� البعــد
العينــة .ويـ
االجتماعــي يالعاطفــي .أمــا أع ـراض الصدمــة �ف
ي
المكــون الســلوك فقــد حصــل عــى ن
أد� متوســط
ي
مــن أع ـراض مــا بعــد الصدمــة ،وقــد يكــون ف ي�
ذلك داللة عىل اســتخدام ت
اس�اتيجيات اجتماعية
فاعلــة .عــى الرغــم مــن أن العينــة اقتــرت
عــى أ
الداخل
الطفــال الذيــن تعرضــوا للتهجـ يـر
ي
والتفجـ يـرات المعتــادة ،إال أن نتائــج هذا البحث
ت
االفــراض بــأن العديــد مــن أطفــال
تــرر
قــد ب
ف
المــدارس ي� اليمــن ،يتعرضــون لحــاالت حرجــة
مماثلــة ،وقــد يعانــون مــن أع ـراض مماثلــة.
تأث�ات اضطراب
وتش� الدراسات السابقة إىل أن ي
ي
ت
مــا بعــد الصدمــة يمكــن أن تكــون دائمــة وتــرك
آثــارا قابلــة للتشــخيص لمــدة ت
تــراوح ي ن
بــ� 40
إىل  50ســنة منــذ حصــول الصدمــة  .20ولــذا،

 17انظر
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
 19انظر
Hoffman et al. (2011).
 20انظر
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).

Study

اضط ــراب م ــا بعد الصدمة ف� أوس ــاط أ
الطفال ف ي� اليمن
ي

فــإن أطفــال المــدارس اليمنيــة ف ي� حاجــة ماســة
للمســاعدة مــن أجــل التغلــب عــى صعوبات قد
ف
بالضافة إىل
يواجهونهــا مبكراً أو ي� وقــت الحق .فإ
ذلــك ،وبطبيعــة الحــال ،فــإن الكبــار ي� اليمــن
(مــن الشــباب ،والكهــول ،و المسـ ي ن
ـن� ) ،هــم ف ي�
ـ� والعاطفــي أيضـاً.
حاجــة إىل الدعــم النفـ ي
وعليــه ،فعــى المســتوى الفــردي ،يمكــن أن
ـ� تأثـ يـراً إيجابي ـاً
تحــدث برامــج
التدخــل النفـ ي
ت
ـالدراك
عــى تنميـ
ـة االســراتيجيات المتعلقــة بـ إ
أ
ف
ـر� للطفــال الذيــن تظهــر عليهــم أعـراض
المعـ ي
مــا بعــد الصدمــة .فعــى ســبيل المثــال ،يمكــن
ف
المعــر� مســاعدة الطفــل ف ي� إدارة
للعــاج
ي
أ
االنفعــاالت وتنظيم العاطفة والفكار التســلطية
كالصــور الـ تـي تـ ت
ـأ� وهــو ال يريــد أن يتذكرهــا،
ي
ي
بالعـراض أ
ـام أ
الخــرى المنتـ شـرة بـ ي ن
ـ�
مــع االهتمـ
أ
الطفــال مــن هــذا القبيــل مثل التبــول الالإرادي
ف ي� الفــراش ،واالكتئــاب ،والقلــق .و كلهــا مــن
أ
ت
ـي تحتــاج للتدخــل.
المــور المهمــة الـ ي
ت
ـأ� تعليــم النــاس
عــى المســتوى المجتمعــي ،يـ ي
كيفيــة التعامــل مــع الصدمــة ،وتوفـ يـر التدريــب
ف
الجهــاد بمثابــة
الــازم للتعامــل ي� كيفيــة إدارة إ
نقطــة انطــاق جيــدة .يضــاف إىل ذلــك أن عمل
االستشــارات الجماعيــة والفرديــة مــن خــال
ين
الخصائيـ ي ن
الديني� يمكن
ـ� ف ي� المــدارس والقــادة
إ
أن يكــون مناســبا ثقافيــا .كمــا يمكــن أن يســهم
النفس .
الذاعي ف ي� عملية التوعية والدعم
البــث إ
ي
وعــى وجــه العمــوم ،توضــح هــذه الدراســة أن
الحاجــة إىل العمــل أمــر عاجــل وطــارئ؛ ألن
التقاعــس ف� هــذا أ
المــر يمكــن أن يؤثــر عــى
ي
ن
المجتمــع اليم ـ ي لعقــود قادمــة.
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تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكــة مــع ش
الــرق
الباحثــ�ن
( )CARPOف ي� العــام  2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن
ي
أ
ين
والمقيمــ� ف ي� ألمانيــا مــن ذوي االختصاصــات ذات
اللمــان
الوســط أ
الصلــة بدراســات ال�ش ق أ
وال ن
د�  ،والعلوم السياســية،
ث
واالن�بولوجيــا االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محــور
يتجــاور فيــه البحــث العلمي ،مع االستشــارة ،و التبــادل الثقا�ف
ي
أ
والكاديمــي .ويركــز العمــل ف ي� المركــز عــى تنفيــذ مشــاريع
بالتعــاون وال�ش اكــة مــع الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين
الوســط أ
ف� بلــدان الـ شـرق أ
وال ن
د�  .يؤمــن الباحثــون ف ي� CARPO
ي
بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق
ـلميا مــن خــال صنــع سياســات تتســم
مســتقبال مزده ـرا و سـ َّ
بالشــمول وال�ش اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي
َّ
والخلقــة لــدى
يســتفيد مــن كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ـ� المعنيـ ي ن
الفاعلـ ي ن
ـإن  CARPOيفتــح القنــوات
ـ� .ومــن هنــا ،فـ َّ
بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــ� للمعرفــة ي ن
بــ�
ي
ـ� ،وأصحــاب المبــادرات أ
المواطنـ ي ن
والعمــال ،و صنــاع القـرار.

فوزية العمار :حصلت عىل درجة الدكتوراه
ف� 2008م مــن معهــد ت
ال�بيــة بالجامعــة
ي
الســامية العالميــة ي ز
مال�يــا ف ي� مجــال علــم
إ
ت
ـ� وتربوي) .و
النفــس ال�بــوي (قيــاس نفـ ي
ـت�
كانــت قــد حصلــت عــى درجــة الماجسـ ي
مــن جامعــة صنعــاء ف ي� مجــال القيــاس
والتقويــم ت
ال�بــوي .منــذ 2009/2008م
تعمــل فوزيــة بدرجــة أســتاذ مســاعد �ف
ي
جامعــة عمران .وعملت رئيســة لقســم علم
النفــس خــال الفـ تـرة 2017-2015م .كمــا
ض
محــا�ة وباحثــة ف ي� مركــز أبحــاث
تعمــل
التنمية الدولية ودراســات النوع االجتماعي،
بجامعــة صنعــاء .و إىل جانــب ذلــك تعمــل
باحثــة واستشــارية للمـ شـروع المشـ تـرك عــن
الصحــة النفســية ف� اليمــن بـ ي ن
ـ� كل من مركز
ي
ت
االســراتيجية وعيــادة
صنعــاء للدراســات
النســان بجامعــة كولومبيــا ،و كليــة
حقــوق إ
ميليمــان للصحــة العامــة بجامعــة ميليمان.

تــم نـ شـر هــذه الورقــة ف� اطارم�ش وع “النهــج أ
الكاديمية لبناء الســام
ي
اليمــن” ،والــذي تمولــه الهيئــة أ
اللمانيــة للتبــادل
وبنــاء الدولــة ف ي�
الكاديمــي ( )DAADف� إطــار �ش اكــة التحول العربيــة أ
أ
اللمانية .ال�ش كاء
ي
ف� المـ شـروع هــم معهــد الدراســات ال�ش قيــة آ
والســيوية ف ي� جامعــة
ي
بــون ،مركــز أبحــاث ودراســات النــوع االجتماعــي و التنميــة ف ي� جامعــة
صنعــاء و  .CARPOعــى خلفيــة الحــرب المســتمرة ف ي� اليمــن ،يهــدف
هــذا المـ شـروع إىل المســاهمة ف ي� بنــاء الســام وبنــاء الدولــة ف ي� البالد.
ـ� الباحثـ ي ن
يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تقويــة الروابــط بـ ي ن
ـ�
والكادر أ
والخــراء ف ي� مجتمــع السياســة والتنميــة
الكاديمــي والطــاب
ب
بالضافــة
مــن خــال ورش العمــل والمــدارس الصيفيــة والمؤتمـرات إ
إىل سلســلة مــن المطبوعــات.
موقع الم�ش وعbonn-sanaa.de :

االتصالalmmar.fawziah@gmail.com :
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لقــد تــم تمويــل تحريــر هــذا التقريــر وتنســيقه مــن خــال
ش
المــروع الممــول مــن “ DAADالنهــج االكاديميــة ي ف� بنــاء
ف
ف
ش
الســام وبناء الدولة ي� اليمن” ي� معهد الدراســات ال�قية
والآســيوية ي ف� جامعــة بــون ش
بال�اكــة مــع مركــز أبحــاث
ف
ودراســات تنميــة النــوع االجتماعي ي� جامعــة صنعاء وكاربو.
ت
ـ� دعمــت تمويــل الورقــة
أيضــا
نشــكر ً
جامعــة روســكيلد الـ ي
آ
ي ف� المراحــل الأوىل مــن البحــث .المواقــف والراء المعروضة
هنــا هــي خاصــة بالمؤلفــة وليــس من جامعــة روســكيلد ،أو
 DAADأو ش�كاء المـ ش
ـروع.
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