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 دراسة ھولندية حول طالبي اللجوء العراقيين                                                                                               
  

تأثيرطول مدة إجراءات اللجوء على مدى وقوع األضطرابات النفسية والمؤشرات الصحية األخرى لدى طالبي اللجوء 
 العراقيين في ھولندا: دراسة وبائية.                                                                                                            
 

ھذه األطروحة تبحت وعلى طريقة منھجية، طبيعة ومدى األضطرابات الطبية النفسية وجودة الحياة والعجز الوظيفي 
والصحة البدنية لدى احدى  أكبر مجموعة من طالبي اللجوء السياسي في ھولندا. ومن ثم تبحث االطروحة الروابط  بين 
ھذه المؤشرات - الصحية وعوامل األصابة المحتملة مثل الخصائص األجتماعية والديموغرافية واألحداث الحياتية المرعة 
وظروف الحياة المقلقة قبل و بعد الخروج من العراق (عوامل األصابة قبل وبعد الھجرة). وتعطي األطروحة أھمية خاصة 

لعالقة طول مدة إجراءات اللجوء بذلك. ومن ثم يتم النظر الى مرافق الرعاية الصحية التي استفاد منھا الالجئ العراقي  
وإلى أي مدى. وتنتھي األطروحة باألستنتاجات المترتبة على ما توصلت اليه الدراسة، ألجل تقديم المساعدة الصحية في 

الواقع العملي وتقديم طرح تحليلي حول أنموذج موجه مرن للتشخيص والعالج، ومالئم بصفة خاصة لطالبي اللجوء.        
                                                                                                                                       

جمع  وقد تم .ھولنداكافة أرجاء  فيكانوا من سكنة مناطق مختلفة، منتشرة ) العينة( بحثالذين شاركوا في ال ءواللجطالبي 
.                                                                            2001و  2000 ينلدراسة  في السنتالمستخدمة في االبيانات   

 
 الجزء األول : مقدمة، المنھجية والنتائج الوصفية                                                                                         
 
في السنوات العشر السابقة لھذه الدراسة كان قد طلب أكثر من 3 ماليين شخص  اللجوء في أحدى الدول األوربية. وكان في 
الفترة نفسھا عدد طالبي اللجوء في ھولندا 300.000، مما أدى إلى وضع ضغوط ھائلة على نظام الھجرة في ھذا البلد. 
مايقرب من خمس عدد ھذه الطلبات كان من قبل الالجئين العراقيين. وبسبب األعداد الھائلة لطالبي اللجوء من جھة 
والسياسات التقييدية لمنح القبول من جھة أخرى، تزايد العدد األجمالي لطالبي اللجوء المنتظرين للبت في طلباتھم في واحد 
من مرافق األستقبال في ھولندا من 30.000 في عام 1994 إلى 80.000 في عام 2001. وكان على كثير من ھوالء 
األنتظار لمدة طويلة جدا على قرارالبت ھذا، ففي عام 2000 إنتظر على سبيل المثال 34.0 ٪ من إجمال المتقدمين البالغ 
 عددھم 78.200 ألكثر من سنتين.                                                                                                             
  

.            )عقلية(وا بحاجة لرعاية صحية ناوك م في بلدھم األ حداث مروعةأل كان عدد كبير من طالبي اللجوء قد تعرضوا  
إن مؤسسات صحية مثل الرعاية الصحية العقلية في محافظة درينتا (GGZ Drenthe)، وجدت نفسھا في موقع، مستعدة 
لتقديم الخدمات لجماعة من الناس لم يكونوا لغاية ذلك الوقت إالعلى علم قليل بمثل ھذه المؤسسات. وإن إختالف الثقافة 
واللغة كان من شأنھا أن تصعب عملية التواصل والعالج. باألضافة إلى ذلك كان من المتوقع أن يأثر طول مدة إجراءات 
اللجوء سلبيا على نتائج العالج بل ويؤدى إلى زيادة المشاكل الصحية خالل فترة األنتظار. وألن الدراسات العلمية الموجودة 

ذا الموضوع  ة بصورة جيدة حول ھصمممت الحاجة إلى دراسة زاد، لحد ذلك الوقت لم تستطع أن تقدم فھما لھذه الحالة
 وھذه أدت بدورھا إلى والدة فكرة ھذا البحث (دراسة ھولندية حول طالبي اللجوء العراقيين).                                     
 
الفصل األول يعطي لمحة عامة عن الدراسات الھولندية والدولية المتوفرة لغاية سنة 2000 ( سنة إجراء األطروحة)، حول 
المشاكل الصحية لطالبي اللجوء والالجئين. وأظھرت الكتابات ھذه الكثير من المشاكل الصحية بين ھذه الشريحة. إن ما 

 خوف ال ضطراباتكأضطرابات األخرى  األ ، ولكنبدت كثيرة الحدوث) PTSD(بعد الصدمة  الشدة ضطرابيسمى بأ
وأضطرابات الكآبة واألضطرابات األنفصالية كانت قد سجلت أيظا. وغالبا ما وجد أكثر من إضطراب نفسي واحد عند 

        .                                                                                                                            الشخص الواحد
وكانت الدراسات الخاصة بطالبي اللجوء حصريا، نادرة جدا وكانت باألضافة إلى ذلك تفتقر ھذه الدراسات أيضا إلى 
مواصفات علمية ھامة. ومن ھذه النواقص: إستخدام عينات بحثية غير مختارة عشوائيا، قياس إحدى األضطرابات النفسية 
او أثنين فقط (في العادة إضطراب الشدة بعد الصدمة والكآبة)، إستخدام األدوات التي تستخدم حصريا في دراسات الالجئين 

اة الحي ةمثل جود عوامل التركيز على عدم، )لسكانلعامة الشرائح الالمقارنة مع ن شأنھا أن تصعب عملية والتي م(
 واألعاقة الوظيفية واألعراض الصحية البدنية وكذلك وجود أكثر من مجموعة عرقية واحدة في البحث الواحد.                
 

عند تعريف ھذه و. شاكل النفسية بين طالبي اللجوء والالجئينلمل تعرضلعن عوامل ا تباافي ھذه الكتبحث ومن ثم 
العوامل تم فرزھا إلى العوامل قبل الھجرة والعوامل بعد الھجرة. على الرغم من أن الكتابات المتوفرة ھذه قد أعطت الكثير 

على  مروعةالحياتية ال دماتالنسبي لعامل الصتأثير الكنھا لم توضح الالمختلفة،  صابةأھمية عوامل األ حولمن المعلومات 
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 ولذلك قمنا. )جراءات اللجوء ومشاكل مابعد الھجرةإلطويلة الفترة ال(مثل  األخرىالتعرض  عواملمقابل تأثير  الصحة،
:                                  التالي الرئيسي يالبحث السؤالتعتمد  واللتي طالبي اللجوءب جديدة خاصةدراسة أستحداث بنحن   

                   
اليومي لطالبي  والنشاط  ة الحياة واألداءوعلى جود اللجوء على الصحة العقلية والبدنية اتإلجراءلمدة الطويلة ماھو تأثير ا

 اللجوء العراقيين في ھولندا وعالقتھا بعوامل األصابة قبل وبعد الھجرة؟                                                              
                                                               

الفصل الثاني يصف منھجية الدراسة. إذا أخذنا سؤال البحث المطروح أعاله في نظراألعتبار، كان من المفضل إجراء 
 ،لالجئين كثيرةالسكنية التنقالت ال :ممكنا بسبب مشاكل عملية كثيرة مثل مثل ھذا البحث لم يكندراسة طولية، ولكن تحقيق 

مغادرة الالجئين إلى جھات مجھولة، الترحيل أو األختفاء بعد رفض طلب الجوء. ولھذا السبب تم إجراء دراسة سكانية 
) ة إجراءات اللجوءفتر(= ة البقاء فترمن حيث طول  تينختلفم عينات عشوائية من مجموعتينعرضية مقطعية وأخذ فيھا 

في ھولندا: وھما المجموعة األولى (أقل من 6 أشھر) والمجموعة الثانية (أكثر من سنتين). وقد إستطعنا جمع وتحليل 
المعلومات من 294 مستطلعا (المجموعة األولى: 143 والمجموعة الثانية: 151. وقد تم إستعمال قوائم إستبيانية باللغة 

 .لھذا الغرض صااختدريبا مدربين عراقيين الت من قبل متطوعين مقابال ريتأجو  .العربية، متكاملة الھيكل ومتجددة ثقافيا
، )CIDI, 2.1( الصحة العالمية لمنظمة الدولي المركب يالتشخيص بمقياس األستطالعنفسية الضطرابات ألا تقيسو

وقيست جودة الحياة بمقياس (WHOQoL¸ Bref)، والعجز الوظيفي بمقياس إستبيان مختصرلإلعاقة (BDQ) وقيست 
.                    بواسطة الئحة متطورة حديثا تحتوي على أسئلة حول أعراض جسدية وأمراض بدنية الصحة البدنيةيرا أخ

                
 وقد تم األستفسارعن األحداث الحياتية المروعة على أربعة فترات حياتية مختلفة لالجئ:                                           

(1) 0-12 سنة، (2) 13 سنة - مغادرة العراق، (3) مغادرة العراق -  الوصول إلى ھولندا (4) بعد الوصول إلى ھولندا. 
وإستخدم لھذا الغرض إستمارة إستبيان ھارفارد للصدمة (HTQ). وتم األستفسار بصورة مفصلة عن سابقة التعذيب 
النفسي والجسدي بحسب مقياس التعرض للتعذيب (ETS). باألضافة إلى ذلك تم جمع المعلومات حول حاالت الوفاة 

 النشوء،قائمة الظروف العائلية في مرحلة  تضمنتوكما . فقدان الممتلكاتوأفراد العائلة فقدان و نفصال عن األسرةاألو
أسئلة حول ما إذا كان الالجئ نشأ في معية أحد أوكال الوالدين. وأحتوت القائمة كذلك على 14 بندا حول ما إذا كان ھناك 

، ما يسمى بالمشاكل المشاكل في فترة مابعد الھجرةوتم قياس . مرحلة النشوء في نااألم للالجئ  أوعدم وجود إھمال
                       .(Silove .ea 1997) بإستخدام نسخة مرھمة من قائمة سيلوف ،(PMLP) الحياتية مابعد الھجرة

                                                       
وقد أعتمدت قائمة اإلستبيان العربية- العراقية المستحدثة في ھذا البحث، لحد كبيرعلى النسخة العربية-  الفلسطينية. وقد 

وقد . )طريقة الخطوات السبعة(وتمت الترجمة وعملية التجديد الثقافي حسب  اإلنجليزية ترجمت ھذه النسخة األخيرة من
قامت مجموعة متخصصة متكونة من 8 رجل وإمرأة، ذوي خلفيات عرقية ومھنية مختلفة، بترھيم القوائم األستطالعية 
المذكورة بحيث يمكن إستخدامھا لشريحة الالجئين العراقيين. وقد تم حساب التردد ومعدالت النتائج وحساب عوامل 
األصابة وتقدير الفروقات بين المجموعتين، بواسطة إختبار كوادرات الشي (Chi-Quadrate test) واختبارات ستودينت 

وأستخدمت طريقتي تحليل األنحدارالخطي البسيط  واألنحدار الخطي المتعدد لدراسة  األرقام ). t-tests Student(التائية 
المتوقعة لعوامل األصابة قبل وبعد الھجرة، مع تركيز خاص على تأثير مدة البقاء في ھولندا على ذلك.                       

                                    
أطول  ساكنين لمدةطالبي اللجوء العراقيين اللدى نفسية الضطرابات ألأن اب) الجزء الوصفي للنتائج( الثالث الفصلويبين 

من سنتين في ھولندا (المجموعة 2) أكثر بوضوح مما عليه أولئك الذين قد وصلوا لتوھم إلى ھولندا (المجموعة 1). فقد 
كان معدل إنتشار ' إضطراب نفسي واحد أو أكثر' 42.0٪ في المجموعة 1 و 66.2٪ في المجموعة 2. كذلك كانت 
معدالت إنتشار إضطرابات الخوف والكآبة والھجاس (وھم المرض) أعلى بشكل ملموس في المجموعة 2 مقارنة مع 
المجموعة 1. وكانت نسبة إضطراب الشدة بعد الصدمة مرتفعة في كال المجموعتين، ولم يكن اإلختالف بين المجموتين 
ملموسا (ع < 0.05). وكان اإلدمان على الكحول موجودا فقط في المجموعة 2. عالوة على ذلك أظھرت المجموعة 2 

من  )6من  5(كل وتبين بأن تقريبا . الجسديةعراض واألالوظيفي  لعجزأخرى عالية لالحياة و جودةدرجات منخفضة ل
األعراض الجسدية المزمنة كانت قد سجلت أكثر لدى المجموعة 2 مقارنة مع المجموعة 1. كانت النسبة المئوية لألحداث 
الحياتة المروعة كبيرة، على سبيل المثال : أوضاع قتالية (41.8 ٪)، مشاھدة وفاة أفراد العائلة أو األصدقاء (45.0 ٪)، 
السجن (32.3 ٪)، التعذيب  (29.3 ٪). كانت أكثرية مشاكل مابعد الھجرة المذكورة مرتبطة بإجراءات اللجوء والقضايا 
المتعلقة بالعائلة. ھذا وقد أدلى عدد كبير(74.2 ٪) من المستطلعين في المجموعة 2 بأنھم يتعرضون للقلق بسبب عدم 
السماح لھم بالعمل. وبصورة عامة أضھرت المجموعة 2 نسبة أعلى من كل من األحداث الحياتية المروعة ومشاكل مابعد 
الھجرة. وأظھرت النتائج الوصفية لألستفادة من الرعاية الصحية بأن (71.4 ٪) من المستطلعين قد أستخدم في الشھرين 
األخيرين قبل المقابلة، بصورة ما إحدى أشكال الرعاية. وعلى الرغم من أن الفريق 2 أظھرت النسبة األكبر من المشاكل 
الصحية، إال أنھم لم يستخدموا خدمات طبيب العائلة أو األخصائي (غير النفسي) أكثر من قرائنھم في الفريق 1. صحيح  
بأن المجموعة 2 قد إستخدموا خدمات ألصحة العقلية بنسبة (9.3 ٪)، ولكن ھذه  النسبة تعتبر منخفضة بالمقارنة مع أرقام 
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شيوع األضطرابات النفسية المشار إليھا سابقا. كانت نسبة إستخدام العقاقير الطبية في المجموعة 2 أعلى بنسبة ملموسة.  
وفي نھاية ھذا الفصل سأل عن رأي المستطلعين حول المقابلة بصورة عامة، وما ھو جدير بالذكر كان رأي أكثر من نصف 
 المشاركين حول المقابلة إيجابيا.                                                                                                                
                                                                                                                           

                                                                                                      تحليل المحددات والنتائج: الجزء الثاني 
 

في الفصل الرابع تتم دراسة ووصف أرقام معدل إنتشار األضطرابات النفسية (السايكوباثولوجي) ونتائج التحليل األنحداري 
اللوجستي. وبإستخدام ھذا النوع من التحاليل، حسبنا التأثير النسبي للعوامل األجتماعية – الديموغرافية وعوامل األصابة 
قبل وبعد الھجرة بالنسبة للسيكوباثولوجي. ولكي نتمكن من دراسة تأثير اإلجراءات الطويلة لمدة للجوء، أدخلنا عضوية 
المجموعة 2 في التحاليل. وألنه كان من الممكن أن يختلف المجموعتين بالنسبة لعوامل إصابة مھمة، تم األعتماد في 

واألطفال والعرق   زوجيةالعمر والجنس والحالة ال :مثل ،ديموغرافيةال - جتماعية لبيانات األل ةيليفصتقائمة على  التحاليل
كل امشالفي العراق والمھارات اللغوية و ةالمھني والتعليمالمستوى الجغرافية و والخلفية قابلية الكتابة والقراءةوالدين و

األربعة  القوائمفي فترة النشوء و قائمة ظروف األسرةل األرقام المسجلة بالنسبة متوسطوقد تم حساب . نفسية في الماضيال
 بأن التعذيبمعروفا  ه كان من خالل الدراسات السابقةألنو. ليلافي التح وأدرجت ھذه األرقام المروعةة تيحداث الحياألل

عامل مھم لألصابة باألضطرابات النفسية (خاصة إضطراب الشدة بعد الصدمة) أدرج ھذا البند بشكل منفصل في التحاليل. 
 عامل من أھم ھو" 2المجموعة  بأن عضوية" ضطرابات النفسية أو أكثرمن األ ةواحدل"بالنسبة التحليل  ةجينتلقد أظھرت و

إجراءات اللجوء تؤدي  :بعبارة أخرى). OR׃ 2· 58(، النتيجة ال تنطبق على جنس األنثى )OR׃ 2· 16(صابة عوامل األ
الطويلة المدة إلى مضاعفة التعرض إلضطراب نفسي بضعفين، بغض النظرعن األحداث في البلد األم. عوامل اإل صابة 

، في الفترة بين )OR.1· 28) (من العمر 13لغاية السنة (نشوء في مرحلة ال المروعةة تيحداث الحيااأل: ھي األخرى
 المروعةة تيحداث الحياھذا ولم تظھر األ). OR.1· 66(ا الى ھولند وصولالوبعد  )OR.1· 35( مغادرة العراقسنة و13

في الفترة ما بين مغادرة العراق والوصول الى ھولندا أية زيادة لإلصابة. كذلك بالنسبة لعامل 'التعذيب' لم يظھر أية زيادة 
لألصابة بإ ضطراب نفسي في ھذا التحليل. كما أظھرتحليل حاالت إضطرابات الكآبة و إضطرابات الخوف وإضطراب 
الھجاس (وھم المرض) بأن إجراءات اللجوء الطويلة واألحداث الحياتية المروعة بعد الوصول إلى ھولندا أدت الى نسبة 

أعلى  لألصابة (OR أكبر)، إذا ما قورنت باألحداث الحياتية المروعة في الفترات السابقة.                       
                 

وكان . والسايكوباثولوجي مشاكل ما بعد الھجرة الخامس تم وصف ونقاش مدى األھتمام بكيفية العالقة بينفي الفصل 
الھدف من ھذه التحاليل بصفة أكبر، ألجل فھم الطريقة التي أثرت بھا إجراءات اللجوء الطويلة على ظھور المرض النفسي 
(السايكوباثولوجي). ومن خالل عملية تحليل العوامل ظھرت اإلمكانية بتقسيم مشاكل مابعد الھجرة إلى 5 حزم: العوامل 
المتعلقة بالعائلة، التمييز، العوامل المتعلقة بإجراءات اللجوء، الظروف المعيشية األجتماعية واألقتصادية وأخيرا العوامل 
األجتماعية -  الدينية. أما مشاكل اللغة والعوامل المتعلقة بالعمل فلم يكن من الممكن إدراجھما في أية من ھذه الحزم الخمسة، 
لذلك تم إدراجھما في حزم خاصة لتحاليل أخرى الحقة. ھذا وقد قارننا األرقام المسجلة لمشاكل مابعد الھجرة للمستطلعين 

عتبرة من السايكوباثولوجي، فوجدنا بأن كافة الفروق بين الفريقين كانت م) بأنواع مختلفة(المصابين وغيرالمصابين 
وملموسة. وقد بينت التحاليل من نوع األنحدارالخطي المتعدد بأن الحزم اآلتية تظھر أقوى إرتباط مع ظھور 
السايكوباثولوجي: القلق بسبب العوامل المتعلقة بإجراءات اللجوء مثل (عدم وضوح إمكانية الحصول على تصريح األقامة، 
التخوف من األرجاع إلى البلد األم وعدم وضوح آفاق المستقبل)، القلق بسبب العوامل المتعلقة بالعائلة مثل (فقدان العائلة، 
القلق حول العائلة في العراق، عدم إمكانية الرجوع إلى البلد في حالة حدوث مكروه للعائلة والوحدة) والقلق بسبب عدم 
السماح بالعمل. رقم أعلى لعامل عدم جواز العمل أدى إلى زيادة التعرض "لواحدة أو أكثر من األضطرابات النفسية" بنسبة 

أكثر ذكرامن قبل المستطلعين  "مابعد الھجرة حياتية مشاكل" وكما سبق الذكر في الفصل الثالث كان ھذا النوع من. ٪ 44
                                    .                                                                                               2في المجموعة 

                                                                                                                    
 مشاكلكوباثولوجي وبالسيتھا بوالصحة البدنية وعالق وق الوظيفية الحياة والعجود ،نتائجبحث مقاييس الي السادس الفصل 

ماقبل ومابعد الھجرة. المجموعة 2 أظھرت معدال أكثر إنخفاظا بالنسبة للسؤالين العامين حول جودة الحياة وبالنسبة لثالثة  
لم  )جتماعيةالعالقات األ( الرابع لمجالبالنسبة لفقط  .)الحياتية الصحة البدنية والصحة النفسية والبيئة(األربعة  من المجاالت

دالت أعلى عم: كان أشد 2المجموعة  وق الوظيفي لدىأن العب تبينو. فرقا ملموسا أو ذو داللة لمجموعتينبين ا لفرقيكن ا
). األخيرالمتصفة بمعوقات كبيرةشھرالمجموع الكلي أليام ال(وكذلك ) جتماعياألوق العوق البدني والع(بالنسبة لكل من 
عراض ألكما ھو الحال مع ا، 1 المجموعةبمقارنة ، ربأكوسة تحدث بنسبة ملم لم تكن 2المجموعة عند األمراض البدنية 

 . 1المجموعة في  ٪ 38.5 رمقابلبدني واحد أو أكثبوجود عرض  من المشاركين ٪ 66.2 دلىأ 2في المجموعة ف. البدنية
المرض كانت ذات عالقة بحدوث  والصحة البدنية وق الوظيفيأن كال من العب المختلفة يةنحدارليل األاتحال توأظھر

البقاء فترة طول'أن ت بوضوح بليل، بدامابعد الھجرة  إلى التحوعوامل ماقبل ت أضيف ماوبعد ).كوباثولوجيالسي(النفسي 
، كانت متنبئات لمقاييس النتائج، وبغض النظرعن مختلفةالمابعد الھجرة  الحياة مشاكلالمروعة و الحياةوأحداث  'في ھولندا
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، المجموع الكلي في ھولندا المروعة الحياةأحداث  ة البقاء في ھولندا،فترطول كل من  :دقة أغياصوب. كوباثولوجيالسي 
مابعد  الحياتية مشاكلمن ال "األقتصادية -ظروف الحياة األجتماعية "األخيرالمتصفة بمعوقات كبيرة والحزمة شھرأليام ال

الھجرة، تنبأت بمعدالت منخفضة لجودة الحياة. والسايكوباثولوجي (أي ' إضطراب نفسي واحد أو أكثر'، إضطرابات 
إكتئابية وإضطرابات وھامية)، السن الكبير وحزمة 'البنود المتعلقة بالعائلة' من المشاكل الحياتية مابعد الھجرة تنبأت 
بدورھا بعجز وضيفي أكبر. وتم التنبؤ بحدوث أعراض جسدية مزمنة بسبب السيكوباثولوجي ( بعبارة أخرى، إضطرابات 
إكتئابية وإضطرابات الخوف وإضطرابات وھامية)، ولكن كذلك بسبب طول فترة البقاء في ھولندا وأحداث الحياة المروعة 

مابعد  الحياتية مشاكلمن ال 'ةعائلة بالقلعالبنود المت'ومغادرة العراق وعامل الجنس األنثوى وحزمة  13 سن في الفترة بين
                                                                                                               .                               ةالھجر

  
الفصل السابع  يصف إستخدام المرافق الصحية الوقائية والعالجية (البدنية والعقلية) ويبين أوجه األرتباط بين ھذا األستخدام 

مجموعات متميزة من  رعاية الصحية تفرزالدراسات ثالثةال مرافق ستخدامألة سببالن. ئةتغيرات المبحوثة المتنبوالم
المتغيرات: قابلية األصابة وتحسين األستخدام والحاجة للرعاية. القابلية وإستعداد األصابة تقاس بالعوامل: العمر والجنس 

: في البحث كانت أدرجت التي اجة للرعايةالح اتمتغير). قامةمدة األأي (' 2عضوية المجموعة 'والدين والعرق و
األضطرابات النفسية، الصحة البدنية، جودة الحياة والعجزالوضيفي. وباألضافة إلى ذلك تم إضافة المشاكل الحياتية مابعد 

 ألن الخدمات الصحية تحسين األستخدام اس متغيراتيقولم يتم   .للرعاية متغيرات الحاجة ضمن مجموعة مستقلةك ةالھجر
دراسة العالقة بين ى ليل األولاالتحوقد تم في . لطالبي اللجوء مالية ةمن دون عقبا متوفره ومسموحة في ھولند العادية

السايكوباثولوجي وإستخدام الرعاية.  أظھرت نتائج ھذه التحاليل أن إستخدام المصابين باألمراض النفسية لمرافق الرعاية 
على ه النتيجة تنطبق ھذ تكانو ).٪ 54.5٪ مقابل  70(ستطالع ن شملھم األابين مممصالبغير ة مقارنةملحوظنسبة بأعلى 

كل من إستخدام الرعاية الوقائية وإستخدام الرعاية العالجية. المستطلعين المصابين باألمراض النفسية في المجموعة 1 
األمراض ستطلعين المصابين بلمالنسبة لب الحالعليه ھو بكثير مما  أكثر) نغير النفسي( نيئخصاألا اءطبترددوا على األ

النفسية في المجموعة 2.  إستخدام األدوية (المسكنات والدواء المقلل للخوف والمنومات) كان في كال المجموعتين أعلى 
مختلفة  اأنماط أظھرت كل المتغيرات، ت فيھادرجأالتي األخرى  ليلاالتح.  األمراض النفسيةستطلعين المصابين بالم لدى

من المؤشرات ألستخدام مرافق الرعاية المختلفة. يستنتج من ھذه التحاليل بأن إجراءات اللجوء الطويلة ليست مؤشرا لزيادة 
األستفادة من الرعاية الصحية، بأستثناء إستخدام الرعاية الصحة النفسية (GGZ) وتعاطي األدوية. إن السايكوباثولوجي 
يؤدي الى إستخدام أكبر للرعاية، ولكن عند تصحيح ھذه العالقة بالنسبة لتأثيرالعوامل األخرى كقابلية األصابة والحاجة 

 ستنتاجألا. ، يتبين لنا بأن تأثير العوامل األخرى مثل العجز الوضيفي والمعدل المنخفض لجودة الحياة أكبر من ذلكلرعايةل
اآلخر للتحاليل ھو أن وجود ' إضطراب نفسي واحد أو أكثر' مؤشر إلى إستشارة طبيب أخصائي (غير طبيب نفساني)، 
وليس مؤشرا ألستخدام مرفق صحي عقلي (GGZ). بصورة عامة إستخدام المرافق الصحية العقلية منخفضة جدا، إذا ما 
قورنت بنسبة إنتشار األمراض النفسية (السايكوباثولوجي): أكثر من 80 ٪ من طالبي اللجوء المصابين بإضطراب نفسي 

.                                مصحة لألمراض العقليةمنھم يتردد على  ٪ فقط 8.8، ولكن ةصحيالفق امرال تفيد من خدماستي  
 

 الجزء الثالث : إستعماالت األطروحة في واقع تقديم الخدمات                                                                           
 

يا وعالجيا تشخيصا نموذجأ لخدمات ويقدم الفصلتقديم اصالح واقع نتائج الدراسة لتطبيقية لثارالاآلالثامن يعالج  الفصل
مرن التوجه. وأھم فوائد ھذه النتائج: ھناك حاجة ماسة إلى مرحلة تشخيصية شاسعة ومنظبطة وأن العالج الينبغي أن يركز 

مشاكل الحياة اليومية ة بجديب ھتميجب أن ي ماضي ولكنفي ال الحياة أحداثالصدمات الحياتية وفي المقام األول على 
يتم في ھذا الفصل  .مرن التوجه عالجتقديم بية وصيتم الت ذاھلو .إجراءات اللجوء من جراءالمستمر  قلقوال) الظروف(

الحديث عن عدد من المصادر البيولوجية والنفسية واألجتماعية والدينية والثقافية للمرونة ويتم ترجمتھا إلى عالج طالبي 
                                                                                                                                               .اللجوء

: مرونةال نن موالضعف وجانبيقلق ال يمويتضمن مفھ "ROTS اتستراتيجيالموجه واألالمرن العالج " بأنموذج ما يسمى
خصائص شخصية في األنموذج  الضعف والقوة ويعتبر .جتماعيوالدعم األ) مع المشاكل مثل التعامل(الشخصية  القوة

 ).SSKK( في الھولنديةويسمى ھذا األنموذج ). عوامل خارجية(ة يخصائص بيئ والدعم قلقاليعتبرو) عوامل داخلية(
. ةمختلفالالعوامل ھذه بين ) دينامي( حركي توازنوجود الحاجة الى  وذجالنم رىي اسليم ىبقيو الشخص سليما كي يصبحول

اذا و. ةيصحعراض الالتي قد تؤثرعلى األو في مرحلة التشخيصالمھمة فھم العوامل على  يساعد )ROTS( نموذجھذا األ
ومن  في رأينا. يةحلة العالجللمر خيارات الالزمة وفر العديد من األفكار واليفإنه  ،بصورة جيدةحسن تطبيق ھذا النموذج أ

                 .لطالبي اللجوء اتفي جميع أنواع العالجيمكن تطبيقه بصورة جيدة  )ROTS( نموذجنا نقول بأن رباتجخالل 
إستنتاج ھذا الفصل ھوأن الخيارات العالجية تصبح على كل حال محدودة بسبب وجود الضغط والقلق المستمر وبسبب 

ستنتاج بحاجة إلى ھذا األو يبقى . ھو ممكن طالبي اللجوءل كن العالج لبالقلق، و ابات النفسية المتعلقةضطراأل مركب وجود
                                                                                                                                      .بعد أدلةعلمية
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.                                                                        المناقشة والتوصياتستنتاجية والمالحظات األ : بعراالجزء ال  
 

منھجية بشأن تصميم ال التخميناتليھا بعض أھمية لألطروحة، ويركثستنتاجات األالنتائج واأليتم وصف  التاسع في الفصل
ا لجعلھا قابلة ثقافيوتجديد األستبيانات  الترجمةو المستخدمة وسائلوالوصية صخستجابة والألالبحث وطريقة أخذ العينات وا

 لبحوث المستقبلية والصحة العامةا تخصھذه التوصيات . بعض التوصياتيتم صياغة عامة المناقشة البعد  .لألستعمال
                                                                                                                .الساسة وصناع القرارالدولة وو

 هھذو. عامة لطالبي اللجوءال على الحالة الصحية اثر سلبيؤطويلة تالأن إجراءات اللجوء  يالنتيجة النھائية لھذه الدراسة ھ
 بلدالندماج في ھولندا أو في األ عملية على اسلبي كذلكرالمعنيين، ولكن تأثجئين لالامعاناة تعني فقط ال السيئة الحالة الصحية

                                                                                                                          . الذي يعيش فيه الالجئ
 
 


