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 المقدمة

من الراهن الوقت فً المسلحة النزاعات عن الناجمة والنفسٌة االجتماعٌة اآلثار تعتبر 

   .والتحلٌل والبحث الدراسة تستوجب التً الحٌوٌة الموضوعات

جسمٌة وعوائق مخاوف من عنها ٌنجم لما لألسرة األكبر الهاجس المسلحة النزاعات تمثل 

 .األبرٌاء ضحٌتها من المسلحة فالنزاعات مادٌة أو بشرٌة أو

آلخر مجتمع من حدتها تفاوت مع ، العالمٌة المشاكل من المسلحة النزاعات مشكالت إن 

 .األساسٌة لمسبباتها تبعا  

 التً والمآسً والمعاناة واالجتماعً اإلنسانً الجانب على سلبٌا   المسلحة النزاعات تإثر 

 .لها حصر ال تسببها



 

 أهداف البحث

 جراء األسر نزوح عملٌة إلٌها تإدي أن ٌمكن  التً األضرار معرفة إلى البحث هذا ٌهدف

 الدراسة نتائج خالل من للنزوح النفسٌة و االجتماعٌة باألضرار المتمثلة  المسلحة الصراعات

 : عن تكشف التً المٌدانٌة

 المادٌة المعٌشة بمتطلبات المتعلقة المشاكل من النازحة األسر معاناة حجم. 

 االجتماعً بالجانب المتعلقة المشاكل من النازحة األسر معاناة حجم. 

النفسً بالجانب المتعلقة المشاكل من النازحة األسر معاناة حجم. 

األمنً بالجانب المتعلقة المشاكل من النازحة األسر معاناة حجم. 

الجدٌد الواقع مع النازحة األسر تكٌف مدى. 

أفرادها مستقبل على النازحة األسرة اطمئنان مدى معرف . 



 أهمٌة البحث

 : من البحث أهمٌة تنبثق

البحوث من النوع لهذا إثرائها خالل من الموضوع أهمٌة. 

القرارات اتخاذ على ٌساعد ممـا المختصة للجهات نتائجه ٌقدم البحث أن 

 .اآلثار تلك حدة من التخفٌف شؤنها من التً الصائبة

االستفادة سبل إٌجاد تحاول التً والدراسات البحوث من لمزٌد المجال ٌفتح أنه 

 .االجتماعٌة المإسسات من

البحوث من النوع هذا إلى كغٌرها العربٌة المجتمعات حاجة . 

 



  

 حدود البحث

غشٌر بن قصر منطقة فً البحث هذا أجري : المكانٌة الحدود - 

   .طرابلس لٌبٌا

من النازحة األسر من عٌنة البحث هذا استهدف : البشرٌة الحدود 

   .لٌبٌا داخل أخرى مناطق إلى المنطقة

 2015-2014أجري البحث خالل العام : الحدود الزمنٌة . 

النفسٌة و االجتماعٌة اآلثار البحث هذا شمل : األكادٌمٌة الحدود 

   .النزوح عملٌة على الناجمة

 
 

  

 

 . 
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 الدراصة مرجمع

صر من الدراصة مرجمع ِجنٍن
أ
صرة (7240) غددًا والبالؼ طرابلس الػاصمة من الوازحة ال

أ
 (9) فُ مٍزغة  ا

  بلدِة مرالس

 الدراصة غّوة

 اصجمارة (375) بجٍزِع الباحدان فكام ، الدراصة مرجمع من (%5) لٍامٌا غشٍائّة غّوة غلَ البحح إزراء ثم

 بما بشّطة غشٍائّة بطرِكة الصجمارات وزغت ولد للجحلّو صالحة اصجمارة (320) اصجرداد وثم

صر اإلهشاهُ والٍضع ِجالئم
أ
 .الوازحة لال



 

داة
أ
 الدراصة ا

داة لبواء 
أ
دبّات الوظري، اإلطار اصجكراء ثم الدراصة ا

أ
 الصحة موظمة) ًّشبر بمكّاس الصجرشاد ثم وهذلم الجربٍي، البحح وا

صر من غّوة مع الموالشات إزراء ثم هما  (الػالمّة
أ
حداث زراء الوازحة ال

أ
 حٍل الصجزادة دفبٌ الػاصمة شٌدثٌا الجُ ال

ٍع داة محاور  ثحدِد ثم غلّي وبواء   ، البحح مٍض
أ
   .الوٌائّة بصٍرثٌا ال

داة ثنٍهت ولد
أ
ِن من الدراصة ا

أ
ول الرزء ثواول حّح ززا

أ
 والحالة الػمر ، المؤًو ، الروس) وًُ الشخصّة البّاهات ال

ما ، ( الزجماغّة
أ
شجمو الداهُ الرزء ا

أ
 المشنالت ، المادِة المػّشة بمجطلبات المجػلكة المشنالت) وًُ محاور  صت غلَ فا

مان المجػلكة المشنالت ، الوفشُ بالراهب المجػلكة المشنالت ، الزجماغُ بالراهب المجػلكة
أ
 المجػلكة المشنالت ، بال

صرة بجنّف
أ
صرة مشجكبو غلَ بالطمئوان المجػلكة المشنالت و الردِد الٍالع مع ال

أ
 ( ال



 هجائذ الدراصة

ول  
أ
 المادِة المػّشة بمجطلبات المجػلكة المشنالت : ا

ن الوجائذ بّوت
أ
   مجٍصطة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ

 الثراى الشائد لإلزابة

 لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 840. متوسطة 1.76 درجة المعاناة من عدم توفر مٌاه الشرب 1
 530. متوسطة 1.84 درجة المعاناة من سد حاجة األسرة من الغذاء 2
 790. متوسطة 1.93 درجة المعاناة من عدم توفر المالبس أو الفرش أو األغطٌة 3
 790. متوسطة 2.04 درجة المعاناة من مشكلة الدخل أو المال 4
 710. متوسطة 1.73 درجة المعاناة من مشكلة الحصول على الرعاٌة الصحٌة 5
 760. متوسطة 1.91 درجة المعاناة من مشكلة المحافظة على النظافة 6
 710. متوسطة 1.71 درجة المعاناة من المشاكل الصحٌة 7
 80. متوسطة 1.92 درجة المعاناة من مشكلة الحصول على المساعدات 8

 0.36 متوسطة 1.86 إجمالً المجال



 هجائذ الدراصة

 الزجماغُ بالراهب المجػلكة المشنالت :خاهّا  

ن الوجائذ بّوت
أ
   مجٍصطة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ
 الثراى الشائد لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 0.83 إلى حد ما 1.75 تشعر بنظرة سلبٌة من المحٌطٌن حولك 1
 0.63 إلى حد ما 1.87 تشعر بعدم القدرة على المشاركة فً المناسبات االجتماعٌة 2
 0.89 إلى حد ما 1.88 تشعر بفقدان القدرة فً السٌطرة على األبناء 3
 0.78 ال 1.52 تشعر بممارسة بعض السلوكٌات السٌئة مثل التدخٌن 4
 0.78 إلى حد ما 1.71 تعانً من مشكلة االنفصال عن أسرتك 5
 0.89 إلى حد ما 2.11 تعانً من عدم توفر األخبار عن مدٌنتك 6

 0.4 إلى حد ما 1.81 إجمالً المجال



 هجائذ الدراصة

 الوفشُ بالراهب المجػلكة المشنالت :خالدا  

ن الوجائذ بّوت
أ
 غالّة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ
 الثراى الشائد لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 0.74 نعم 2.38 تشعر بالوحدة 1
 0.68 إلى حد ما 2.28 تشعر بعدم القٌمة 2
 0.78 إلى حد ما 2.22 تشعر بعدم القدرة على تحمل المسؤولٌة 3
 0.64 نعم 2.4 تشعر بدونٌة وفقدان الثقة بالنفس 4
 0.62 نعم 2.43 تشعر بوجود وقت فراغ كبٌر 5
 0.6 نعم 2.45 (القلق ، الضٌق)تشعر بالكرب أو الحزن  6

 0.37 نعم 2.36 إجمالً المجال



 هجائذ الدراصة

موُ بالراهب المجػلكة المشنالت :رابػا  
أ
 ال

ن الوجائذ بّوت
أ
 غالّة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ
 الثراى الشائد لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 0.72 إلى حد ما 1.98 تعرضت للتهدٌد بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة 1
 0.74 دائما   2.41 تشعر بعدم األمان على أسرتك 2
 0.79 إلى حد ما 2.08 تعرض أبنائك للعنف أو االبتزاز 3
 0.74 دائما   2.34 تشعر بالخوف دائما رغم عدم وجود أسباب 4
 0.6 دائما   2.55 تشعر بعدم قدرتك على التنقل بٌن األماكن 5
 0.57 دائما   2.65 تشعر بغٌاب القانون والعدالة 6

 0.34 دائما   2.34 إجمالً المجال



 هجائذ الدراصة

 الردِد الٍالع مع بالجنّف المجػلكة المشنالت :خامشا  

ن الوجائذ بّوت
أ
 مجٍصطة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ
 الثراى الشائد لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 0.67 إلى حد ما 2.05 لدٌك عالقات اجتماعٌة طٌبة مع محٌطك االجتماعً الحالً 1
 0.82 إلى حد ما 2.09 لدى األبناء عالقات اٌجابٌة مع زمالئهم فً المدارس 2
 0.73 إلى حد ما 1.89 تتوفر الخدمات فً المنطقة التً تسكن فٌها 3
 0.74 إلى حد ما 1.74 فً السكن وسائل الراحة و االستجمام ٌتوفر 4
 0.72 إلى حد ما 1.85 تحصل على الدعم المادي أو العاطفً من الناس 5
 0.67 إلى حد ما 1.93 السكن الحالً ٌتناسب مع افراد اسرتك 6

 0.29 إلى حد ما 1.93 إجمالً المجال



 هجائذ الدراصة

فراد مشجكبو غلَ بالطمئوان المجػلكة المشنالت :صادصا  
أ
 ال

ن الوجائذ بّوت
أ
 غالّة هاهت المشنالت ًذى من المػاهاة درزة ا

 
 الػبارة ت

المجٍصط 

 الحشابُ
 الثراى الشائد لإلزابة

الهحراف 

 المػّاري 

 0.67 نعم 2.44 تشعر بقلق على مستقبل األبناء الدراسً 1
 0.67 نعم 2.45 ال تشعر باألمان على منزلك السابق ومقتنٌاته 2
 0.8 إلى حد ما 2.22 تشعر بصعوبة رعاٌة أفراد األسرة الذٌن ٌعٌشون معك 3
 0.69 نعم 2.42 تشعر بانخفاض المستوى التحصٌلً ألبنائك 4
 0.76 إلى حد ما 2.18 تشعر بالمعاناة فً توفٌر مستلزمات الدراسة 5
 0.66 نعم 2.51 تعانً من وصول االبناء الى أماكن الدراسة قٌاسا بالسابق 6
 0.78 بعضهم 2.25 انقطاع األبناء عن الدراسة بسبب النزوح 7

 0.38 نعم 2.34 إجمالً المجال



ًم
أ
صرة ثػاهٌّا الجُ المشاهو ا

أ
 الوازحة ال

ن الوجائذ بّوت صر اأ
أ
ولَ بالدرزة الوفشُ الراهب فُ فػلّة مشاهو ثػاهُ الوازحة ال

أ
موُ بالراهب و ال

أ
 مشاهو و الداهّة بالدرزة ال

فرادًا مشجكبو غلَ بالطمئوان ثجػلق فػلّة
أ
   الدالدة بالدرزة ا

  صر ثنّف فُ ثمدلت مجٍصطة بدرزة مشاهو إلَ إضافة
أ
 مجػلكة ومشاهو المادِة المػّشة ومجطلبات الردِد الٍالع مع الوازحة ال

   .الزجماغُ بالراهب

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

متطلبات 
المعٌشة 
 المادٌة

الجانب 
 االجتماعً

الجانب 
 النفسً

التكٌف مع  الجانب األمنً
 الواقع الجدٌد

اإلطمئنان 
على مستقبل 

 األفراد

1.86 1.81 

2.36 2.34 

1.93 

2.34 



 الجٍصّات

صر مواصبة بّئة ثٍفّر ضرورة1.
أ
 .والوفشّة الزجماغّة مػاهاثٌم غن للجخفّف الوازحة لال

بواء الفرص إثاحة2.
أ
صر ل

أ
 .الدراصة ثػّق الجُ الصػٍبات وثذلّو دراصجٌم لمٍاصلة الوازحة ال

فراد لنو اإلرشادِة الخدمات لجٍفّر الوفشُ اإلرشاد مراهز من الػدِد بإهشاء الًجمام3.  .المرجمع اأ

 الجُ الوفشّة المشاهو من الجكلّو بغّة واإلهمائُ الٍلائُ الوفشُ اإلرشاد برامذ غلَ الجرهّز الوفشُ اإلرشاد مرال فُ المخجصّن غل4َ.

صر لٌا ثػرضت
أ
 .المشلحة الوزاغات زراء ال

صدلاء بّن الػاللة ثٍخّق فُ المجمدلة الشّاصّة الحلٍل ثكدِم5.
أ
صدلاء إلَ المجوازغّن ثحٍِو غلَ والػمو ال

 .اأ

 

 

 

 




