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 األردنفي  لمدارس الالجئين السوريين لدى طمبة المرحمة األساسية النفسية الصدمةما بعد ضغوط اضطراب 
  هممن وجهه نظر 

 ، جامعة جرش، األردنعمم النفس التربوي، أستاذ مساعد في تماره نصيرد. 
 أستاذ مشارك في المناىج وطرق التدريس، جامعة جرش، األردن د. وليد الشدوح ،

 
 خصالمم

في الكشف عن اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى طمبة المرحمة األساسية لمدارس الالجئين السوريين  إلىىدفت ىذه الدراسة 

من وجيو نظر الطمبة أنفسيم في ضوء بعض المتغيرات، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، تكونت عينــة الدراسة األردن 

وكانت ( طالبا وطالبة، 373، والبالغ عددىم )محافظة اربدين في مدارس الالجئين السوريين في مـن مجموعة الطمبة الموجود

تم اختيار أفراد العينة  ( سنة.15-10) أعمارىمالتاسع، ممن و  الثامنو  السابعو  السادسو  الخامسالصف الصفوف المستيدفة: 

، استبانوقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية عمى شكل بناء م تملتحقيق أىداف الدراسة و  بالطريقة العشوائية البسيطة.

 التكرارات.)استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية آالتية: ( فقرة وتم التحقق من صدقيا وثباتيا.30تكونت بصورتيا النيائية من )

مستوى  أن نتائج الدراسةأظيرت  ،(ة( لحساب الفروق واألوساط الحسابي Tاختبار )و  معامل ارتباط بيرسون.و  النسب المئوية.و 

في اضطراب السموك ( α  =0.05فروق ذات داللة إحصائية )ىناك  .جاء متوسط اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية ككل

تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي ( α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) كذلك تم لصالح اإلناث. تعزى ألثر الجنس

النفسي والتربوي في  اإلرشادبضرورة تفعيل  الدراسة أوصتوقد . التحصيل األكاديمي المنخفض الطمبة ذوي ق لصالحوجاءت الفرو 

 .وأكاديميامدارس الالجئين السوريين لمساعدتيم نفسيا 

  .طمبة المرحمة الوسطى ،الالجئين السوريينالصدمة النفسية،  : اضطرابالكممات المفتاحية
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Post-traumatic stress disorder among students in the basic stage of Syrian 

refugee schools in Jordan from the perspective of the students themselves 
 

 Dr.Tamara  Nsair, Assistant Professor in Educational Psychology & Instruction, University of Jarash, -Jordan 

Dr. Waleed AL-Shdooh, Associate Professor of Curriculum & Instruction, University of Jarash, -Jordan 
Abstract 

 
     The aim of this study was to identify PTSD among the students of the basic stage of the Syrian 

refugee schools in Jordan from the perspective of the students themselves.  An available  sample was 

selected. The study adopted the analytical descriptive method. Consisted of the group of students in 

the Syrian refugee schools in Irbid (373) students. The target groups were the fifth, sixth, seventh, 

eighth and ninth grades, aged 10-15 years. To achieve the objectives of the study, a constructed 

measure of post-traumatic stress disorder in the form of a questionnaire, consisted of (30) items was 

used, after conducting  the validity and reliability of the scale.  

     The results of the study showed that the level of post-traumatic stress disorder was moderate 

among refugees' students. There were statistically significant differences (α = 0.05) in PTSD 

behavior by students'  gender in favor of females. Also statistically significant differences in PTSD 

were found by the variable of academic achievement and the differences were in favor of students 

with low academic achievement. The study recommended the need to activate the psychological and 

educational guidance in the schools of Syrian refugees to help them psychologically and 

academically. 
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 الدراسة وأهميتها مقدمة
 

تترك الحروب الكثير من الكوارث، والجرائم بحق األبرياء، ومن تدمير يمحق بالعمران والبيئة، ولكن أكثر          
نتائجيا مأساوية ما يتعمق بما يتركو لدى األطفال من أثار سمبية، التي قد ترافقيم طيمة حياتيم، لتحفر في 

 ر عمى صحتيم النفسية وبالتالي تسبب األمراض النفسية التي يصعب عالجيا.ذاكرتيم صورًا ال تنسى، تؤث
والصـعوبات والصـراعات فـي البيئـة التـي يعيشـون فييـا،  األزمـاتمنذ والدتيـم لمكثيـر مـن  األطفاليتعرض 

ـــؤثر عمـــى  ـــي بـــال شـــك ت ـــة  وأفعـــاليم ســـموكياتيموالت ـــا، بـــأخرى أوبطريق ـــل فـــي  وأحيان تحـــدد مالمـــح شخصـــية الطف
ــذلك أطفاليــا وســموكيات أفعــالتعــاني مــن بعــض  األســربعــض  أنتقبل، كمــا المســ المختصــين نفســيا  إلــىتمجــا ، ل

 .في كيفية التعامل معيم إلرشادىموتربويا 
المـدارس والمعممـين مـن سـموكيات  إداراتالمشكمة تصبح اكبر من خالل شكوى  أنوفي المدرسة نالحظ  

مشـكالت نفسـية واجتماعيـة ناتجـة عمـى تعـرض الطمبــة  إلـى ذلــك غيـر مرغوبـة لـدى بعـض الطمبـة، ويعـزو الـبعض
األطفــال مــن مختمــف الفئــات يتــأثر و كمــا  لـبعض المواقــف والخبــرات الســابقة انعكســت عمــى ســموكياتيم وتصـرفاتيم.

 ،بيـا تـأثرىمفي درجة التكيف وكيفية  األطفالبين  تفاوتاً  كىنا أن إال التي يمرون بيا، الصعبةالعمرية باألوضاع 
حـدد المعنـى الخـاص الـذي يعطيـو الطفـل والتـي ت   ،الشخصـية لكـل طفـل السـمات إلـىيعزى ىذا التفاوت  أن ويمكن
وتشــمل: بيــا.  تــأثرهفــي درجــة  ميمــاً  كمــا تــؤدي الخصــائص الشخصــية لمطفــل الــذي يتعــرض لالزمــة دوراً  لمحــدث.
 والعالقاتفي البيت والمدرسة  أزماتومع تكيف الطفل و  الطفل لمحدث إدراكطريقة و  المرحمة العمرية لمطفل طبيعة

 .(2012)عالونة، مع المشكالت لدى الطفل لمتعامل التعامل سابقة سابقة  وجود خبرةو  مع الرفاق
التوازن المطمـوب بـين اسـتعداداتو  إحداثبالضغوط النفسية عندما يدرك عدم قدرتو عمى  طفلوقد يشعر ال

ىــذه  أن أو يشــعر الفــرد بعــدم توافرىــا لديــو إمكانيــاتموقــف الضــاغط فحــين يتطمــب ال .ومطالــب الواقــع الشخصــية،
فـــي  ســـبباً يعتبـــر ســـوء التفســـير لمموقـــف  أنكمـــا  ،الشـــعور باالضـــطراب يبـــدأاقـــل ممـــا يتطمبـــو الموقـــف  اإلمكانيـــات

 بشـكل يسـاعد حداثة الموقف وعـدم تـوافر خبـرة سـابقة فـي كيفيـة المواجيـة إلى باإلضافة الشعور بالضغوط النفسية
ىـام فـي لشيء  أوالموقف ينطوي عمى تيديد لذاتو  أنعندما يدرك  خاصة قد يشعر الفرد بالضغوط ،التوافقعمى 
 (.2006)عبد الوىاب، حياتو 

المشـار إليـة  Hans Selye)العـالم النفسـي ىـانز سـيالي ) ومـن الـذين عرفـوا الضـغوط النفسـية كاسـتجابة
 يـؤديممـا  يئيـة تغيـر مـن حالـة التـوازن لمجسـم،يـرا مـن العوامـل البكث أن إلى أشارالذي 2016) من قبل المومني )

ـــوازن إلـــى ـــرات الضـــغطوىـــذه العوامـــل تســـمى  ،ردود فعـــل جســـمية الســـتعادة الت  وتتضـــمن ردود فعـــل الجســـم،  مثي
ـفالجسـم يسـتجيب لمضـغوط بجيـاز مـنظم مــن التغيـرات الجسـمية والكيميائيـة التـي ت   ،واسـتجاباتو د لممواجيــة. د الفـر ع 

 General Adaptation) التكيـــف العـــام أعـــراضعمييـــا  أطمـــق التـــيمـــن ردود الفعـــل  ان االســـتجابة تتكـــونو 

Syndrome)  ع الضــغوط التــي يواجييــا البيئــي ليتكيــف مــ التحــدي أوحيــث يقابــل الجســم عــن طريقيــا االعتــراض
 (.2016)المومني، 
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 اســتجابة الفــرد دتتحــدوعمييــا  ،حــد بعيــد إلــىمســألة نســبية  النفســية تعتبــر عمميــة إدراك الفــرد لمضــغوطكمــا 
اختالفــًا الســتجابة كــل  و يمكــن مالحظــةإال أنــ ،وقويــةعنيفــة  نفســية لصــدمةفقــد يتعــرض شخصــان  ،لضــغوطليــذه ا
تحـدث  ذيفـي السـياق الـ تتحـدد التـي  من العواملعمى عدد تتوقف  النفسية لمضغوط كما أن ردود األفعال ،منيما

 ،وحتميـة المعانـاة النفسـيةالنفسـية ال توجد عالقة خطية مباشرة بـين التعـرض لمصـدمة  إنو إذ ،النفسية فيو الصدمة
حيـث  ،أن يطـور أعـراض مـا بعـد الخبـرة الصـادمة النفسـية يتعـرض لمصـدمة إنسـانبمعنى أنو ليس بالضرورة لكـل 

ل القــدرات العقميــة مثــ ،توجــد مجموعــة مــن المتغيــرات والعوامــل الوســيطة التــي تمعــب دورًا حاســمًا فــي ىــذا الموضــوع
 (.2011 شريفة، أبو) .والعالقة الوالدية والفاعمية السموكية

سواء عالية  لدييم ميارات الذين وتشير الدراسات النفسية أن أقدر الناس عمى مواجية مصاعب الحياة ىم
لـدييم ميـارات عمـى  وأقـل النـاس حظـًا ىـم الـذين يولـدون ولـيس ،عمى التـأقمم تربويـًا فـي وسـط آمـن موراثيًا أو بالتعم

الميـارات، ثـم واجيـوا العديـد مـن التحـديات والصـراعات فـي حيـاتيم، فيـم  بيم عمـى تعمـم ىـذهيتـدر يـتم أو لـم  ،التأقمم
 (.2007 ،. )الخطيبالنفسية باالضطراباتسرعة اإلصابة في  اقل تعرضا بالتالي

 واع منيا: ىناك عدة أن أن إلى  (2009)الفريركما أشار ية وتتعدد الضغوط النفس
  وينــتج عنيــا اســتجابات طفيفــة مــع مجموعــة عالمــات الضــغط و أعراضــو التــي مــن  حــادة:ضــغوط غيــر

  مالحظتيا.السيل 
  وتختمـف  المواجيـة،تتجـاوز قـدرة الفـرد عمـى  أنيـاوينتج عنيـا اسـتجابات شـديدة القـوة لدرجـة  حادة:ضغوط

نما ،عقمية أو جسمية أمراضجود و  إلىوال يشير بالضرورة  ،آخر إلىىذه االستجابات من شخص  ىي  وا 
 التدخل.ضرورة  إلىاستجابات تشير 

  فترة.تظير بعد  أنما ،وقوع الحدث أثناءوىي ال تظير دائمًا  متأخرة:ضغوط  
 الفـردوىـي ناتجـة عـن حـوادث عنيفـة وشـديدة وعاليـة وتتـرك آثارىـا عمـى  النفسـية: ضغوط ما بعد الصـدمة 

  بشكل طويل المدى. 
 Post Traumatic) النفسـية أو كمــا يقابميــا باإلنجميزيـةمـا بعــد الصــدمة  ضــغوط اضــطراب مصـطمحإن       

stress Disorder)  كان العمماء يسـتعممون قبـل  إذ ،(1980)لم تكن موجودة في قاموس الطب النفسي قبل عام
 أي (PTSD)المعــــارك والحــــروب. ومصــــطمح  أوىــــذا التــــاريع بعــــض العبــــارات الخاصــــة مثــــل صــــدمة القصــــف 

وبعــد  ،ىــو لمداللــة عمــى اضــطراب نفســي خــاص يتمــو حــدوث الصــدمة النفســية مــا بعــد الصــدمة ضــغوط اضــطراب
التركيـــز عمـــى عمميـــة : أوال ىـــي:و  ،بعـــض التعـــديالت بـــاجراء جمعيـــة الطـــب النفســـي األمريكيـــة قامـــتســبع ســـنوات 

واألفكـــار  األشـــياء)تجنـــب  .نفســـيةال مـــا بعـــد الصـــدمة لمداللـــة عمـــى اضـــطراب أساســـياالتجنـــب الـــذي يعتبـــر مؤشـــرًا 
ـــوقظ ذكريـــات الحـــدث( أن)وتجنـــب الوضـــعيات التـــي يمكنيـــا ، والمشـــاعر المرتبطـــة بالحـــدث( وألول مـــرة  :ثانيـــاً  .ت

عـــب المتكـــرر المـــرتبط الم عنـــد األطفـــال )اســـتعاده الحـــدث المـــؤلم عـــن طريـــقالنفســـية مـــا بعـــد الصـــدمة  اضـــطراب
، )خيـر بــكيـارات بمـا فـي ذلـك الكـالم والم األنشـطةالرغبـة فـي بعــض  انخفـاض إلـىباإلضـافة ، (النفسـيةبالصـدمة 

2008).   
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ىـو  (Post Traumatic stress Disorder)( PTSD) النفسـية مـا بعـد الصـدمةضـغوط إن اضـطراب 
او ما ينتج عن صدمة نفسية جراء خطر حقيقي مثـل الحـروب، والـذي مـن  ،الصادمة األحداثرد فعل شديد عمى 

 أبــو كمـا أشـار ويتميـز رد الفعــل  اك والقمـق والفــزع والحـزن واالكتئـاب والضــغط العـاطفي والسـموكي،اعراضـو االرتبـ
 يمي: بما (2011)    شريفو،
وتكــون مصــحوبة بكـــوابيس  ،األخــرىالشــعور بــأن الصــدمة يتكــرر حــدوثيا المــرة تمــو  أي التجربــة:إحيــاء  .1

 متكررة وذكريات مزعجة تتعمق بالصدمة.
 لتجنب كل ما يتعمق بالتجربة الصادمة. التماشي: حافز قوي .2
يحـــدث وبســـبب ىـــذا الوضـــع عـــادة  ،إثـــارة مفرطـــة: إحســـاس مســـتمر بالتأىـــب والعصـــبية وصـــعوبة التركيـــز .3

 اضطرابات أثناء النوم وصعوبة في الخمود لمنوم. 
خاصة النفسية ما بعد الصدمة  ضغوط العوامل التي تساعد عمى حدوث اضطرابىناك مجموعة من  أنكما 

 : منيا (2001 )المحتسب،كما أشار   لدى األطفال
 أو شخص مقرب لمطفل. األسرة أفرادوفاة احد  .1
 وحرمان.فقر شديد  .2
 .اإلعاقة نتيجة إلصابة جسدية .3
 .التيجير واالغتراب .4
 .من العمر األولى ةالستانفصالو عن الوالدين خصوصًا خالل السنوات  .5
 والقتل. رىابواإلالعنف مثل التخوف والتعذيب  أفعاليشيد  أن .6
 .االعتقال والتوقيف والتعذيب :العنف مثل أفعاليكون ضحية  أن .7
 العدوانية كالقتل والقصف والتدمير. األعمالالمشاركة في  .8
المؤلمة كالحروب  األحداثولكن  ،السعيدة لسنين طويمة األحداثقوية جدا فيم يتذكرون  األطفالذاكرة  إن       

غير  ألوضاعردود الفعل من الصدمة النفسية، ىي ردود طبيعية  أنياتيم. ومع تنطبع في ذاكرتيم وتؤثر في ح
تعتبر مرحمة الطفولة  أن كما ، األمدما يمكن لمحد من المعاناة طويمة  بأسرع إجراءاتطبيعية. لذا البد من اتخاذ 

مرحمة التي توضع فييا من أخطر المراحل النمائية في تكوين الشخصية اإلنسانية، وال يقتصر خطرىا عمى أنيا ال
بل أنيا المرحمة التي توضع فييا أسس الشخصية السميمة بأبعادىا  ،بذور اضطرابات الشخصية المختمفة

أن ما يكتسبو الفرد في ىذه المرحمة من عادات واتجاىات وقيم عبر تنشئتو وتربيتو، يميل  إذومكوناتيا المختمفة، 
 .( 2010 ،)المالكيد الثبات النسبي ويصعب تغييره فيما بع إلى

مـــا يتعـــرض لـــو مـــن جـــراء  أقســـىتعتبـــر الحـــروب،  بســـبب األطفـــالالصـــدمات التـــي يتعـــرض ليـــا  إن كمـــا
 ،تكـررت الصـدمات لتتـراكم فـي فتـرات متقاربـة إذاصـعوبة  األمـور. وتـزداد رسـوخا بالـذاكرة وأكثـرالكوارث الطبيعية 

الحالة النفسية  أويصعب عمييم التعبير عن الشعور ىو انو  األطفالن ىذه الحاالت لدى عومن معوقات الكشف 
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البيئــة  أو األىـللـم يـتمكن  إذا ة خاصـةمشـكالت نفسـية عميقـ  إلـى، وتـؤدي بينمـا يختزليـا العقـل ،بيـا التـي يمـرون
 .(2009) البدراوي،  ومساعدة الطفل عمى تجاوزىا ،المحيطة بيم من احتواء ىذه الحاالت

نقـص االىتمـام بالصـحة  أنمـن   World Health Organizationة  ة العالميـحتحذر منظمة الصـ الذ
 ، ومـن شـانواألمـداضطرابات نفسية ذات عواقب طويمـة  إلىقد يؤدي  في ىذه المرحمة والمراىقين لألطفالالنفسية 

ومنتجـة )منظمـة الصـحة  آمنـةتحيـا حيـاة  أنلتوافق مع النظم الصحية، ويقمل من قدرة المجتمعات عمى يدمر ا أن
 (.2003العالمية، 
يكون لديو عقل  أنمن جسم صحيح معافى، فالشخص السوي صحيا يجب  أكثرالصحة الجيدة تعني  إن

حــل جميــع المشــكالت التــي تواجيــو فــي بالعقــل الســميم يكــون قــادرا عمــى التفكيــر بوضــوح، وعمــى  اإلنســان و ،ســميم
مرتــاح معنويــا ويجمــب الســعادة لمــن  بأنــووالعائمــة، فيشــعر  األصــدقاءالحيــاة، وعمــى االســتمتاع بعالقــات جيــدة مــع 

يجـــب تحقيقـــو فـــي  األمــرحولــو فـــي مجتمعـــو، وىــذه النـــواحي مـــن الصــحة ىـــي التـــي تمثـــل الصــحة النفســـية، وىـــذا 
الســوري والتــي تشــتمل عمــى القتــل والقصــف وتــدمير البيــوت والحصــار الظــروف الضــاغطة التــي يعيشــيا الشــعب 

فـي جميـع منـاحي الحيـاة االجتماعيـة   واألزمـات ة خصـبة لظيـور العديـد مـن المشـكالتاالقتصادي، بما يـوفر تربـ
 .(2014 ،المحتسب و )العزمية لألطفاللعدوان والقمق خاصة والخوف وا كاإلحباطواالقتصادية والنفسية 

 أنويمكن لممصاب أو من حولو  ،نتج عن االضطراب النفسيتالتي  األعراضرئيسية من  أنواعس ك خملىنا
 وىي:( 2009 )غنام وآخرون،كما أشار  يالحظيا
 جسمانية  أعراضSomatic symptoms ىذه تؤثر عمى الجسد وعمى الوظائف العضوية ومنيا اآلالم :

 .المرض النفسي عادة ما ينتج عن مرض عضوي أنمن الميم تذكر  و والشعور بالتعب ومشاكل النوم
 انفعالية )المشاعر( " أعراضfeeling "emotional symptoms:  الشعور  األعراضبرز ىذه أومن

 بالحزن والخوف.
 معرفية  أعراضcognitive symptoms "Thinking":  التفكير في االنتحار  األعراضومن ابرز ىذه

 عدم القدرة عمى التفكير بوضوح والنسيان بسرعة.و  ،مما سيقوم بايذائي اشخص أنلتفكير وا
 السموك(  –سموكية )التصرف  أعراض"behavioral symptoms "behaving:  األعراضوىذه 

 كالتسمط ومحاولة االنتحار. ،متعمقة بما يقوم بو الشخص المريض
 خيالية )خيال( أعراض Imagining-perceptual symptoms : اس مثل وىذه تتعمق باحدى الحو

 يراىا اآلخرون. أوال يسمعيا  أشياءرؤية  أو أصواتسماع 
اىتمام الدراسات االجتماعية والنفسية بالنفسية  الصدمةما بعد ضغوط حظيت اضطرابات  آخر من جانب

 أنيا إذفيي مرتبطة بحياة األفراد  ،غير محسوبة أوواعتبروىا ليست مجرد ظواىر تحدث لفترة عابرة  ،والتربوية
الشخصية  نماطاألوتؤثر عمى ، الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية األبعادتغيرات جذرية في  إلى تؤدي

الفردية كموت عزيز  أمجماعية كالحروب والكوارث الطبيعية  أكانتالصدمة سواء  تأثير إنوالبناء االجتماعي، 
كالخوف والقمق غير السوية،  األفعالرا من ردود لتفرز كثي آثارهيبقى كامنا في النفوس وتتراكم  حادث مريع أو

http://www.bing.com/search?q=world+health+organization+website&FORM=R5FD7
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الصدمة(  أحداثالناجمة عن  باألمراضوتشير الدراسات االيديمولوجية )وىي الدراسات التي تيتم  .واإليذاء والقتل
 وتنيي ،تدمير الشخصية عمى كل المستويات النفسية منيا والبدنية إلىاالضطرابات التالية لمصدمة تؤدي  أن

منيا فقدان الثقة في المحيط االجتماعي الذي يربك البيئة اإلنسانية لمفرد ليا وتحدث شرخا كبيرا،  خط الدفاع
وان الكشف المبكر عن أعراض الصدمة يقي من حدوث المضاعفات  . صاب الصدمةاألمر الذي يؤدي إلى ع  

وقد تستمر بعض  ،الفرد قد تمتد طوال حياه مد الزمات الحربفاآلثار بعيدة األ ،يستعصى عالجيالتي قد ا
 أنياكما  ،التأثيرات السمبية المعروفة باضطراب ما بعد الضغوط التالية لمصدمة لسنوات عديدة من عمر الفرد

 (. 2013حسين، عبد األبناء ) إلىتنتقل من اآلباء 
ويـة الشـائعة مـن المشـكالت النفسـية الترب يعـد مـا بعـد الصـدمة النفسـية ضـغوط اضـطراب ويرى الباحثين ان       

 ىذا االضـطراب إن، وخاصة لدى طمبة الالجئين السوريينوالتعميمية  التربوية المؤسساتوفي  ،في الوسط التربوي
 .تحصمي أواجتماعية  أوسواء كانت تربوية  بةسمبا عمى حياه الطم قد ينعكس

 :لدراسات السابقةا
دفت التعـرف عمـى معـدالت االضـطرابات ى دراسة   Thabet& Vostans,2000)ثابت وفوستانس ) جرىأ     

النفسية الناتجة عن قمق ما بعد الصدمة، وتاثيرىا عمى الصحة النفسية لالطفال الذين تعرضوا لصـدمات الحـروب 
، ممـن تعرضـوا لقمـق مـا ( سنة13-7( طفال ممن تتراوح اعمارىم بين )234من ) لمدة سنة. تكونت عينة الدراسة

الدراســة عمــى ان االضــطرابات النفســية الناتجــة عــن مواقــف صــادمة تميــل الــى  بعــد صــدمات الحــرب. دلــت نتــائج
فـي حـين ان تـراكم الخبـرات الصـادمة يشـكل عـامال خطـرا فـي اسـتمرارية  النقصان في غياب مواقف صادمة حديثة

 االضطرابات النفسية الناتجة  عن المواقف الصادمة.
 الصـدمة بعـد مـا الصـادمة واضـطراب الخبـرة بـين مـا عالقـةال  تعرف: إلى ىدفتدراسة  (2004حجازي ) جرىأوقد 

 كالجنس المتغيرات بعض تأثير عمى وكذلك التعرف األقصى، انتفاضة شيداء أطفال لدى الشخصية سمات وبعض

 واالكتئـاب، والقمـق، الشخصية )كالعصاب، سمات وبعض أعراض االضطراب، في العينة أطفال آباء وحالة والعمر

(  14-9) سـن مـن األقصـى انتفاضـة شـيداء أطفـال :وىـي مجموعـات ثـالث من عينة الدراسة تكونت وقد (واالنبساط
: أىـم النتـائج وكانـت طفـال( 176) العينـة قـوام وكـان اليتامى، غير العاديين واألطفال العاديين اليتامى سنة واألطفال

 لمخبرات بالنسبة القطاع باقي محافظاتو  غزة محافظة في يقيمون الذين األطفال بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم

 .الذكور لصالح الصادمة لدرجة الخبرات بالنسبة واإلناث الذكور بين فروق توجدو انو  الصادمة،
 األحـداث عمـى التعـرف إلـى ىـدفتفقـد  :( (Farhood, Dimassi, Lehtinen, 2006دراسـة  أمـا

 لـدى العامـة النفسـية واالضـطرابات لمصـدمة يـةالتال الضـغوط ومعـدالت اضـطرابات بـالحرب المرتبطـة الصـدمية

والوضـع  والعمـل التعميمـي، والمسـتوى كـالعمر، الديمغرافيـة المتغيـرات مـن عـدًدا درست لبنان، كما جنوب في المدنيين
 النفسـية لمصـدمة واالضـطرابات التاليـة الضـغوط اضـطرابات معـدالت بـين ارتباط وجود إلى النتائج وأشارت العائمي،

 %) لمصـدمة التاليـة لمضـغوط النسـبة العامـة وبمغـت صـدمية ألحـداث تعرضـوا  (% 97.7 )أن إلى وأشارت العامة،
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 منخفضـي ولـدى بالرجـال، مقارنـة النسـاء لـدى لمصـدمة أعمـى التاليـة الضـغوط اضـطرابات معـدالت وكانـت (3 ,23

 .لعازبيينا مقابل المتزوجين ولدى المستوى التعميمي، بمرتفعي مقارنة التعميمي المستوى
 ساعدت بشكل التي الحماية عوامل عن بعمق الكشف إلى ىدفتالتي  :(2008)ونيل الطويل وفي دراسة

 في طفل كل أن عمى الرغم ،وصحية واجتماعية نفسية باضطرابات إصابتيم من التقميل أو األطفال حماية في كبير

 تتراوح أطفال (6) من الدراسة عينة ونتصادمة، وتك خبرة عشرة خمس عن يزيد ما إلى تعرض قد الدراسة ىذه

 أوضحت المصغرة، المييكمة المقابمة تقنيات استخدام من خالل مقابمتيم تمت حيث( سن، 18-13 بين ) أعمارىم

 ما اضطرابات بأعراض اإلصابة من المصدومين األطفال حماية عمى ىامة ساعدت عوامل ىناك بأن الدراسة نتائج

 التكيف عالية عمى وقدرة إيجابية شخصية بسمات األطفال ىؤالء تمتع وىي ،األعراض تمك أو تطور الصدمة بعد

 حبيم خالل من األطفال القوي ليؤالء اإليديولوجي وااللتزام االنتماء غزة، قطاع في المأساوية الحياة ظروف مع

 المحتل مقاومة في وحقيم ةالحيا في وحقيم بعدالة قضيتيم واإليمان أجمو، من لمتضحية واالستعداد لموطن الشديد

 .المحتل مواجية في الصبر بأىمية القوي إيمانيم وكذلك والديمقراطية، مبادئ الحرية عمى والثبات لو، الخضوع وعدم
مستويات اضطراب ضغوط عمى التعرف  ىدفت إلىفي نيجيريا دراسة  :(Uguak, 2010 ( أجرىوقد 

نة الدراسة من الذين يدرسون في عدد من المدارس، تكونت عيالنازحين  األطفالما بعد الصدمة لدى عينة من 
عينة الدراسة،  أفراد( طفال وطفمة. استخدمت الدراسة مقياس ضغوط ما بعد الصدمة في جمع البيانات من 235)

 أظيرتكما  احداث الحرب وظيور ضغوط ما بعد الصدمة إلىلمتعرض  إحصائياالنتائج وجود اثر دال  أظيرت
 عمرا. األقل األطفالولصالح  ،العمر إلىد فرق تعزى النتائج وجو 

التوجو ن متغيري اضطراب ما بعد الصدمة و االرتباطية بيالتي تناولت  :(2011شريفة ) أبووفي دراسة 
نحو الدعاء لدى عينة من زوجات الشيداء، تبعا لبعض المتغيرات مثل: العمر، مستوى التعميم، المستوى 

( من زوجات 314قد تم اختيار عينة عشوائية تتكون من ) عدد سنوات الزواج. و االقتصادي، منطقة السكن،
 أىم( فقرة. وكانت 22الشيداء في قطاع غزة، صممت الباحثة مقياس اضطراب ما بعد الصدمة وتكون من )

عاء حو الدنعند مستوى الداللة بين مقياس التوجو  إحصائيةالنتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة 
 ومقياس اضطراب ما بعد الصدمة. 

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية التالية لدى  عمىالتعرف  إلىفيدفت  :(2011دراسة الشيع ) أما
تترك وراءىا اضطرابات نفسية. تم االعتماد  أناألطفال الذين تعرضوا لمواقف ضاغطة )كحوادث السير( دون 

( طفل 100الباحثة، تألفت عينة البحث من ) إعدادمة النفسية من عمى مقياس اضطراب الضغوط التالية لمصد
( طفال من العينة تبين بعد 27بمدينة دمشق قد تعرضوا لحوادث سير منيم ) األساسيوطفمة في مرحمة التعميم 

 .(PTSD)( من العينة لم تظير لدييم أعراض ال 73لدييم و ) (PTSD)التشخيص وجود اضطراب 
بعنوان اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتو بالقمق االجتماعي دراسة  :(2013) حسين وقد أجرى

لمضغوط الصدمية وقامت ببناء   2005لدى المراىقين. لتحقيق اليدف استخدمت الباحثة مقياس االزيرجاوي لعام 
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وكانت ( طالب وطالبة، 120مقياس يقيس سمة القمق االجتماعي، وقد طبقت المقياس عمى عينة مكونة من )
  وكذلك ال يعانون من القمق االجتماعي. ،النتائج بشكل عام ال يعانون من اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

إلـــــى معرفـــــة مســـــتوى اضـــــطراب ضـــــغوط مـــــا بعـــــد الصـــــدمة، وابـــــرز  :(2014ىـــــدفت دراســـــة الغرايبـــــة )و 
( مراىق 500ينة الدراسة من )استراتيجيات التعامل لدى المراىقين في مخيم الزعتري لالجئين السوريون. تكونت ع

الباحـــث بنـــاء مقيـــاس اضـــطراب  أعـــادالدراســـة  أىـــدافومراىقـــة مـــن مخـــيم الزعتـــري لالجئـــين الســـوريين. ولتحقيـــق 
العينــة جــاء  أفــرادمســتوى اضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة لــدى  أنالنتــائج  أوضــحتضــغوط مــا بعــد الصــدمة. 

عمى مقيـاس ضـغوط مـا بعـد  إحصائيةوجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة  أشارتضمن المستوى المتوسط. وقد 
متغيــر التعــرض لمصــدمة، ولصــالح الــذين تعرضــوا لصــدمة ســابقة. كمــا اظيــرت النتــائج عــدم  إلــىالصــدمة تعــزى 

 .اإلقامةمتغير الجنس، ومدة  إلىتعزى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
مــا بعــد  أعــراضعـالج بالســيكودراما فــي خفـض اختبــار فاعميــة ال :إلــى تىـدفدراســة ( 2017تــيمع ) وأجـرى

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقـة القصـدية  .األردنالالجئين السوريين في  األطفالعمى عينة من النفسية الصدمة 
 أعـــراضبرنــامج العـــالج بالســيكودراما فـــي خفــض  فـــردا. وقــد دلـــت نتــائج الدراســـة عمــى فعاليـــة (28وتكونــت مــن )

لمخبرات الصادمة، بينما لم تظير الدراسة اثر  لألطفالالحدث  تأثيرصدمة عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد ال
 عمى المقياس البعدي. لألداء إحصائياالعينة دال  ألفرادلمتغيري الجنس 

( التي ىـدفت الـى: معرفـة مسـتوى اضـطراب مـا بعـد الصـدمة 2017) والمومني مقدادي كل من دراسة أما
ريين الالجئين في مخيم الزعتـري ومعرفـة الفـروق فـي درجـة االضـطراب. تكونـت عينـة لدى عينة من االطفال السو 

ولتحقيــق اىــداف الدراســة اســتخدم الباحثــان مقيــاس اضــطراب  ( انــاث،31( ذكــور و)45( طفــال )76الدراســة مــن )
 ودلــت النتــائج عمــى وجــود مســتوى متوســط مــن ضــغوط مــا بعــد الصــدمة، بعــد التاكــد مــن صــدق وثبــات المقيــاس.

اضـطراب مـا بعـد الصــدمة لـدى عينـة البحـث، كمــا دلـت نتـائج الدراســة عمـى انـو ال توجـد فــروق دالـة احصـائيا فــي 
 درجة الضغوط بين الذكور واالناث.

( دراسة ىدفت الـى: الكشـف عـن طبيعـة العالقـةبين اضـطراب مـا بعـد الصـدمة 2017وقد اجرت النخالة )
وقـد اتبعـت الباحثـة فـي دراسـتيا  لدى عينة من االطفـال فـي قطـاع غـزة،وبين التفكير االستداللي والحكم االخالقي 

 ( طفال وطفمة من اطفال  اضطراب ما بعـد الصـدمة،205)المنيج الوصفي التحميمي(، تكونت عينة الدراسة من )
، ولجمــــع البيانــــات ( مـــن االنــــاث88مــــن الــــذكور، ) (117( ســــنة مــــوزعين الـــى )12-8تتـــراوح اعمــــارىم مــــا بـــين )

مت الباحثة مجموعة من االدوات تمثمت في استبانة جمع البيانـات ) اعـداد الباحثـة (، مقيـاس اضـطراب مـا استخد
 (2001، مقياس التفكير االخالقي اعداد )فوقيو عبد الفتاح،(2009، بعد الصدمة اعداد )المولى وخفاجي

 الخبرة بين ما العالقة خالل ما تم عرضو من دراسات سابقة يالحظ بان معظم الدراسات تحدثت عنمن و 

( و دراسـة 2004كدراسـة حجـازي ) األطفـال لـدى الشخصـية سـمات وبعـض الصـدمة بعـد مـا الصـادمة واضـطراب
Farhood, Dimassi, Lehtinen, 2006)  ومنيــا مــا تنــاول دراســة مســتويات اضــطراب ضــغوط مــا بعــد ،)

 (  ي عـــدد مـــن المـــدارس كمـــا فـــي دراســـةالصـــدمة لـــدى عينـــة مـــن األطفـــال والمـــراىقين النـــازحين الـــذين يدرســـون فـــ
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Uguak, 2010( ودراسة الغرايبة )وقد تم إجراء اختبار فاعمية العالج بالسـيكودراما فـي خفـض أعـراض 2014 ،)
 (.2017ما بعد الصدمة النفسية عمى عينة من األطفال الالجئين السوريين في األردن كما في دراسة تيمع )

 : وأسئمتها مشكمة الدراسة
المستعصية وتزرع الخوف والقمق  األسئمةالعديد من  تثير في أذىان األطفال بو الحر  أنمعروف من ال

ان الحرب في سوريا  صعب جدا،الحرب عمى ذوييم  تأثيرالذين شاىدوا  ىؤالء األطفالويكون التعامل مع فييم، 
الشعب السوري والتي  الصعبة التي يمر بيا األوضاعوفي ظل  .حممت في طياتيا ما حممتو من دمار وقتل

صابة ،الخاصةو العامة  واألماكنالرصاص وقصف البيوت والمدارس  إلطالقتتمثل في التعرض  األطفال  وا 
كبيرة من عمى شاشات التمفاز، كل ىذا يجعل شريحة  أو ومشاىدة المصابين سواء عمى ارض الواقع والبالغين،
تكون خارج مفاجئة وغير متوقعة  بأحداثوالتي توصف  ،عرضة لممعاناة والخبرات النفسية الصادمةاألطفال 

العادية، وغالبا ما تكون خبرات الصدمة النفسية بانطباعات حسية شديدة تمتصق بالذاكرة  اإلنسانيةحدود الخبرة 
تؤثر عمى بضغوط نفسية تسبب ليم يقد طفال ألحداث حياتية صعبة وصادمة، إن تعرض بعض األ .لألبد

سموكيم االجتماعي وعالقاتيم مع اآلخرين إلى سوء تكيفيم مما ينعكس عمى  التالي يؤدي، وبتوافقيم النفسي
( في مدى تأثرىم أم إناثاً  ،تحصيميم الدراسي. وتوجد فروق فردية بين األطفال سواء أكانوا )ذكوراً وبالتالي 

كما تؤدي  .ختمفة إثرىافبعض األطفال ال يستطيعون تجاوزىا ويتعرضون الضطرابات نفسيو م ،بالصدمة النفسية
طريقو إدراك الطفل  وتشمل ،الخصائص الشخصية لمطفل الذي يتعرض لألزمة دورا ميما في درجة تأثره بيا

حساسو مع األزمات التي كانت تواجيو في البيت ، وتكيفو بالقوة والدعم االجتماعي المتوافر لو لمحدث الصعب، وا 
 .والمدرسة والعالقات مع الرفاق

إن تعرض األطفال لمصدمات النفسية البحث ىي  ىذا إلجراء الباحثان استدعت التي المسوغات نوم       
يخرج من الصدمة حتى يدخل في صدمة  أنبل ما يبرح الطفل  ،الناجمة عن الحروب يتزايد يوما بعد آخر

عمماء التربية  ويرجع وىذه الصدمات تترك بصماتيا في نفسية الطفل وتؤثر عمى جميع مجاالت حياتو، أخرى.
وعمم النفس ذلك لعدم اكتمال نضج األطفال نفسيًا واجتماعيًا، وبذلك إذا كانت ظروف الكوارث فوق طاقة الكبار 

ومن خالل زيارة الباحثان لبعض مدارس الالجئين السوريين في  .األطفالبشكل مضاعف فوق طاقة تحمل فيي 
 لألعدادير جذابة، وال تساعد عمى التعمم نتيجة غ من المدارسان البيئة المدرسية في كثير  لوحظ ،محافظة اربد

 كبيرة من الطمبة. أعدادليست معدة من قبل الستيعاب  الكبيرة لمطمبة فييا، خاصة وان الكثير من ىذه المدارس
كاساتو عمى وىذا دفع وزارة التربية والتعميم لمعمل بنظام الفترتين )الصباحي والمسائي( رغم سمبيات ىذا النظام وانع

 الطمبة والمعممين والمجتمع والمرافق الدراسية.
ومــن ىــذه المســوغات جــاءت ىــذه الدراســة لتكشــف عــن اضــطراب مــا بعــد الصــدمة النفســية لــدى طمبــة المرحمــة 

  المتغيرات.األساسية لمدارس الالجئين السوريين من وجية نظر الطمبة أنفسيم في ضوء بعض 
 -اآلتيين:الية اإلجابة عن السؤالين حاولت الدراسة الح وبالتحديد،
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مـــا بعــد الصــدمة النفســية لــدى طمبـــة المرحمــة األساســية لمــدارس الالجئـــين  ضــغوط مــا مســتوى اضــطراب (1
 السوريين من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟

مــا بعــد الصــدمة النفســية لــدى طمبــة المرحمــة األساســية لمــدارس الالجئــين  ضــغوط ىــل يختمــف اضــطراب (2
 الجنس/ والتحصيل األكاديمي؟ متغير:ف السوريين باختال

 

 الدراسة: أهمية
حظيـت اضــطرابات مـا بعــد الضـغوط الصــدمية اىتمـام الدراســات االجتماعيـة والنفســية والتربويـة، واعتبروىــا        

 األبعــادتغيــرات جذريــة فــي  إلــىتــؤدي  إنيــا إذليســت مجــرد ظــواىر تحــدث لفتــرة عــابرة، فيــي مرتبطــة بحيــاة األفــراد 
ىــذا وان الكشــف  الشخصــية والبنــاء االجتمــاعي، أنمــاطافيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية والتربويــة، وتــؤثر عمــى الثق

المبكر عن أعراض الصدمة يقي من حدوث المضاعفات التي قـد يستعصـى عالجيـا فاآلثـار بعيـدة األمـد الزمـات 
  الحرب واإلحداث الصدمية قد تمتد طوال حياه الفرد.

 :من أيضا أهميته بحثال هذا استمدكما 
 اضطراب مـا بعـد الصـدمة النفسـية لـدى  مستوى عن محمية معمومات عمى بالحصول ترتبط : نظرية أهمية

وبالتـالي تمقـي الضـوء  ،طمبة المرحمة األساسية لمدارس الالجئين السـوريين مـن وجيـو نظـر الطمبـة أنفسـيم
 ة الدراسة كمؤشر لممجتمع األصمي.عمى حجم المشكالت النفسية والسموكية التي تعاني منيا عين

 نمائيـة نفسـية وضـع بـرامج فـي البحـث إلييـا سـينتيي التي النتائج توظيف بامكانية ترتبط  :تطبيقية أهمية  وا 

رشادية ووقائية  .نفسية اضطرابات ليم تسبب نفسية وضغوط يتعرضون ألزمات الذين األطفال لمساعدة وا 
بحـــوث مســـتقبمية تيـــتم باضـــطراب  أمـــامتفـــتح البـــاب  أنلدراســـة انـــو مـــن الممكـــن لنتـــائج ىـــذه ا إضـــافة إلـــى

 .ما بعد الصدمة النفسية ضغوط
 الدراسة: أهداف

ونتائج يعمل عمى تثبيت أو نفي صحتيا بالدليل العممي،  ،إن لكل عمل عممي أىداف يسعى إلى تحقيقيا
 :األىداف اآلتيةوبيذا كان اليدف من دراستنا ىذه ىو تحقيق 

مـا بعـد الصـدمة النفسـية لـدى طمبـة المرحمـة األساسـية لمـدارس الالجئـين ضـغوط اضطراب معرفة مستوى  (1
 السوريين من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟

مــا بعــد الصــدمة النفســية لــدى طمبــة المرحمــة األساســية لمــدارس ضــغوط اضــطراب  فــي معرفــة االخــتالف (2
 / والتحصيل األكاديمي؟الجنس متغير:ين السوريين باختالف الالجئ

 حدود الدراسة:
 :تتمثل حدود الدراسة بمايمي

 محافظة اربد.أجريت ىذه الدراسة بمدارس الالجئين السوريين في  المكانية: الحدود
 .2018-2017 صل األول لعام طبقت ىذه الدراسة في بداية الف الحدود الزمنية:
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 – الخــامس)مــن الصــف  ســوريينطمبــة مــدارس الالجئــين الطبقــت ىــذه الدراســة عمــى عينــة مــن  الحدددود البشددرية:
 .التاسع(

 :مصطمحات الدراسة
يعــرف طبقــا  " : Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)  اضددطراب مددا بعددد الصدددمة النفسددية

لمرابطة االمريكية لمطب النفسي عمى انو فئة من فئات اضطراب القمق، حيث يتكـون كنتيجـة لتعـرض الفـرد لحـدث 
 (. 14: 2017) مقدادي؛ المومني ،  يضاغط نفسي او جسمي غير عاد

المسـتخدم فـي اضطراب مـا بعـد الصـدمة النفسـية بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس  إجرائيا:عرف تو 
 ىذه الدراسة، الذي اعد خصيصا ليذا الغرض. 

 أذى أوموتــا  مواجيتـو، وىــذا الحــدث يتضــمن أومشــاىدتو  أومعايشــة الفـرد لخبــرة الحــدث ": ىــي الصدددمة النفسددية
 أوالعجــز  أو، مــع حــدوث رد فعــل فــوري مــن الشــعور بــالخوف الشــديد آخــرين ألشــخاص أوتيديــدا لمفــرد  أوحقيقيــا 
 .(2011 :854   الشيع،) "الرعب

: مقارنـــة متوســـط مـــا يحصـــل عميـــة الطالـــب مـــن الـــدرجات فـــي المـــواد التـــي يدرســـيا بالمعـــدل األكددداديميالتحصدددي  
لمصـــدمة النفســـية بمتوســـط درجاتـــو لمعـــام  ومـــن الســـنة الدراســـية بعـــد تعرضـــ األولل التراكمـــي لمطالـــب خـــالل الفصـــ

 النفسية.لمصدمة  والسابق بعد تعرض
 .( فأكثر )مرتفع(% 70)، ( )متوسط(% 69-50) منخفض(، ( )% 50قل من )أ :كاآلتيويكون  

سـنوات بااللتحـاق فـي المـدارس  وىـي مرحمـة إلزاميـة تمـزم الطالـب الـذي بمـغ سـن  سـت   :األساسديةالدراسدة المرحمة 
ـــة، تبـــدأ مـــن الصـــف األول األساســـي، وتنتيـــي فـــي الصـــف العاشـــر، وىـــي مرحمـــة  ســواًء أكانـــت حكوميـــة، أو خاص 

مــن  تبــدأ، مجانيــة، ال ي كم ــف فييــا الطالــب بــدفع أي رســوم دراســية فــي )المــدراس الحكوميــة( طيمــة فتــرة التحاقــو بيــا
 .( 1994،(أ –7(، الـمــــــــادة )3والتعميم، رقم ))قانون وزارة التربية  (15 -6) عمر

 األمـنبحثـا عـن  آخـرمكـان  إلىحالة يجد فييا الشخص نفسو مرغما عمى ترك موطنو األصمي واالنتقال  المجوء:
وقد عرفت األمم المتحدة الالجئ بأنو: شخص أو مجموعة أشخاص أرغموا او ألزموا  (.2014 ،والحماية )الغرايبة

ة منـــاطقيم األصـــمية تفاديـــا لنـــزاع مســـمح او كـــوارث طبيعيـــة او ىربـــا مـــن اضـــطياد، وانتيـــاك لحقـــوقيم عمـــى مغـــادر 
 (.1993األساسية )حقوق اإلنسان المادة األولى، 

فــي المعتــادة  إقــامتيم أمــاكن أوىــم الطمبــة الــذين اجبــروا عمــى مغــادرة بالدىــم  :الالجئددين السددوريينطمبددة مدددارس 
مـن اجـل تفـادي النزاعـات المسـمحة وحـاالت العنـف أعـدت خصيصـا لمطمبـة السـوريين سوريا ويتعممون في مـدارس 

ىـم طمبــة صـفوف )الخــامس، السـادس، الســابع، الثــامن،  :إجرائيدداويعرفددوا  بشـكل عــام، ويقيمـون فــي محافظـة اربــد.
ناثالتاسع( ذكورا   ، في مدارس الالجئين السوريين في محافظة اربد.وا 

جراءاتهامنهجية الدراسة   :وا 
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 البحث طبيعة اقتضت اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، لمالئمتو مع موضوع الدراسة وأىدافيا.

 عنيا والتعبير بدقة بوصفيا وييتم الواقع في دراسة الظاىرة عمى يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنيج عمى االعتماد

 وتنظيميا. المعمومات تصنيف في ويسيم وكيفيًا، كمياً 
 ع الدراسة وعينتها:مجتم

مـوزعين مـدارس الالجئـين السـوريين فـي محافظـة اربـد )لـواء بنـي عبيـد(،  طمبـةيتألف مجتمـع الدراســة مـن 
ناث اذكور (  3901 وعددىم ) مدارس، عمى تسع الطمبـة الموجـودين مجموعة أما عينــة الدراسة فقد تكـونـت مـن  .اوا 

 األساسيةمدرسة الصريح  ، في كل من المدارس التالية:بني عبيد( )لواءمدارس الالجئين السوريين في منطقة في 
األساســية لمبنـــات، مدرســة الخنســاء األساســـية  لمبنـــين، مدرســة ميســمون األساســيةلمبنــين، مدرســة عمــار بـــن ياســر 

 التاســع،، الثــامن ،الســابع ،الســادس ،الصــفوف المســتيدفة: الخــامس ( طالبــا وطالبــة،373والبــالغ عــددىم ) لمبنــات،
، بعد أن تم رصد سـجالت عشوائية البسيطةبالطريقة ال العينة أفراد تم اختياروقد  .( سنة15-10بأعمار )ممن ىم 
  ( يبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة.1) المدرسة. والجدول إدارةمن قبل  الطمبة

 
 (1جدو  )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة التكرار تالفئا 

 53.6 200 ذكر الجنس

 46.4 173 أنثى 

 4.3 16 منخفض التحصيل

 19.3 72 متوسط 

 76.4 285 مرتفع 

 100.0 373 المجموع 

 
 

  أداة الدراسة:
 عمــى شــكل اســتبانة، اضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة النفســية مقيــاستــم بنــاء لتحقيــق أىــداف الدراســة 

مراجعـــة  ذي العالقـــة باضـــطراب ضـــغوط مـــا بعـــد الصـــدمة النفســـية، كـــذلك النظـــري باالســـتناد الـــى تحميـــل االدب
؛  Betemps & Baker, 2004)؛ )(2001،المحتســب : مثــلالمقــاييس والدراســات الســابقة ذات العالقــة، 

؛ (2014، الغرايبــة)؛ (2014العزميــة والمحتســب، )؛ (2013 ،حســين)( ؛ Uguak, 2010؛ )(2009الفريـر، )
الدراسـة الحاليـة.  وأغـراضبما يتناسب مع عينة  (.2017(؛ )مقدادي والمومني، 2017؛ )النخالة، (2017،تيمع)
بدرجة عالية جدا، بدرجة عالية، بدرجـة متوسـطة، بدرجـة ( سؤاال، تكون اإلجابة عنيا )30يتكون المقياس من ) و

 .منخفضة، بدرجة منخفضة جدا(
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 صدق األداة:
من المختصين، وطمب منيم بيان مدى انتماء الفقرة لمبعد الذي ( محكمين 8عمى ) ستم عرض المقيا

 مفقرة، وأي مالحظات يرونيا مناسبة، وقد توضعت فيو، ومدى وضوح الفقرة، ومدى سالمة الصياغة المغوية لم
  التعديل وفق آراء المحكمين.

 ثبات أداة الدراسة:
عادة االختبار )لمتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االخ  ( بتطبيق test-retestتبار وا 

نة من ) عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو  من  وطالبة، ا( طالب50المقياس، وا 
ومن ثم تم حساب معامل ارتباط  لمبنين، األساسية أيدونلمبنات، ومدرسة  األساسيةمدرسة زينب بنت الرسول 

وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي  (.0,93يم في المرتين اذ بمغ )بيرسون بين تقديرات
 ( واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة.0,91حسب معادلة كرونباخ ألفا، اذ بمغ )

 متغيرات الدراسة:
 اشتممت الدراسة عمى نوعين من المتغيرات، ىما:

 المتغيرات المستقمة؛ وتشتم  عمى: .1
  ) الجنس: ولو فئتان: )ذكر/ أنثى 
 التحصيل األكاديمي: ولو ثالث مستويات:  مستوى 

 ( فأكثر )مرتفع(.% 70( )متوسط(، )% 69-50( )منخفض(، ) % 50اقل من ) 
 .: وتتمثل في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسيةالمتغيرات التابعة .2

 إجراءات الدراسة: 
 ات اآلتية:لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطو 

 .المتعمقة بمشكمة الدراسة النظري والدراسات السابقة لألدبالمقياس بالرجوع بناء تم  .1
عـد الـذي مـب مـنيم بيـان مـدى انتمـاء الفقـرة لمب  وط   ،( محكمـين متخصصـين8المقياس عمى ) عرضثم تم   .2

رونيـا مناسـبة، وضعت فيو، ومدى وضوح الفقرة، ومدى سالمة الصـياغة المغويـة لمفقـرة، وأي مالحظـات ي
  المحكمين. آراءالتعديل بناء عمى وقد تم 

 الحصول عمى كتاب من وزارة التربية والتعميم، مديرية تربية منطقة لواء بني عبيد، لتسييل ميمة الدراسة. .3
 من الصدق والثبات لممقياس. تحقق الباحثان  .4
الخـــامس،  الصـــفوف التاليـــة: لكـــل مـــنطمبـــة مـــدارس الالجئـــين الســـوريين تحديـــد أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن  .5

 الثامن، التاسع. ،السابع ،السادس
 المقياس عمى أفراد عينة الدراسة، وتوضيح الفقرات الغير واضحة ليم. توزيع .6
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دخالو في الحاسوب ومعالجتو إحصـائيا باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي لمعمـوم االجتماعيـة  .7 جمع المقياس وا 
(SPSS.) 

 :تصحيح المقياس
سمم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسـة، باعطـاء كـل فقـرة مـن فقراتـو درجـة ة الحالية اعتمدت الدراس

واحـــدة مـــن بـــين درجاتـــو الخمـــس )بدرجـــة عاليـــة جـــدًا، بدرجـــة عاليـــة، بدرجـــة متوســـطة، بدرجـــة منخفضـــة، بدرجـــة 
الي ألغراض تحميـل ياس الت( عمى الترتيب، وقد تم اعتماد المق1، 2، 3، 4، 5وىي تمثل رقميًا ) ،منخفضة جدًا(

 منخفض  مستوى فاقل  2.33    من  النتائج: 
 متوسط مستوى     3.67 - 2.34 من
  مرتفع مستوى   5.00 - 3.68 من

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:
 (1الحد األدنى لممقياس ) -( 5الحد األعمى لممقياس )

 (3عدد الفئات المطموبة )
            1-5       =  1.33  

        3 
 إلى نياية كل فئة.  (  1.33) إضافة ومن ثم

 المعالجات االحصائية:
 :آالتية اإلحصائيةالمعالجات  استخدمت الباحثان

 التكرارات. .1
 النسب المئوية. .2
 معامل ارتباط بيرسون. .3
 الحسابية. األوساط( لحساب الفروق و  Tاختبار )ت،  .4

 
 :قشتهاومنا نتائج الدراسة

مددا بعددد الصدددمة النفسددية لدددى طمبددة المرحمددة األساسددية لمدددارس ضددغوط السددلا  األو : مددا مسددتوى اضددطراب 
 الالجئين السوريين من وجهة نظر الطمبة أنفسهم؟

لإلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتوى اضـــطراب 
لـدى طمبـة المرحمـة األساسـية لمـدارس الالجئـين السـوريين مـن وجيـة نظـر الطمبـة  مـا بعـد الصـدمة النفسـيةضغوط 

 أنفسيم، والجدول أدناه يوضح ذلك.

 (2جدو  )
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ما بعد الصدمة النفسية لدى طمبة المرحمة األساسية  ضغوط لمستوى اضطرابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية أنفسهم الطمبة ئين السوريين من وجهة نظرلمدارس الالج

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.49 3.22 أشارك في الحصة الصفية حتى ال أظير ضعفي أمام زمالئي الطمبة 24 1

 وسطمت 1.51 3.13 أنزعج بشدة عند رؤيتي منظرًا يذكرني بالحرب 12 2

 متوسط 1.39 2.93 أتذكر الحرب عمى شكل صور أو خياالت 2 3

 متوسط 1.46 2.92 أجفل عندما يممسني شخص بشكل مفاجئ 11 4

 متوسط 1.49 2.91 أشعر بانزعاج شديد كمما شاىدت برامج التمفزيون ذات العالقة بالحرب 18 5

 متوسط 1.44 2.87 عمى نفسي أحيانًا ألحقق ذاتي من خالل النجاح أتمرد 23 6

 متوسط 1.49 2.84 أتجنب تذكر التفاصيل الدقيقة لمحرب 17 7

 متوسط 1.34 2.75 أجد صعوبة عند الخمود إلى النوم مساءً  1 8

 متوسط 1.39 2.73 أجيد نفسي بالسيطرة عمى الخوف من المجيول 8 9

 متوسط 1.48 2.73 أبتعد عن األشخاص الذين يتحدثون عن الحرب 15 9

 متوسط 1.45 2.71 الحرب بأصواتأجفل عند سماع أي صوت يذكرني  16 11

 متوسط 1.49 2.71 تتسارع نبضات قمبي كمما تذكرت حوادث الحرب 19 11

 متوسط 1.59 2.70 يداي ترتجف في أثناء الكتابة من شدة التوتير 30 13

 توسطم 1.45 2.65 أعيش حالة من التوتر الدائم، الذي يفقدني التركيز في الدراسة 3 14

 توسطم 1.49 2.54 الصور والخياالت تفقدني التركيز في االمتحانات 29 15

 توسطم 1.41 2.47 تراودني أحالم مزعجة ذات عالقة بالحرب 13 16

 متوسط 1.33 2.43 يتممكني الخوف عندما يطرح عمى المعمم سؤاالً  5 17

 منخفض 1.29 2.32 رسياأجد صعوبة في التركيز عمى األنشطة التي أما 20 18

 منخفض 1.37 2.29 أعيش في حالة شرود تام في أثناء الحصة الصفية 9 19

 منخفض 1.37 2.15 أبقى متيقظًا استعدادا لميرب خوفًا من حدوث شيء 7 20

 منخفض 1.36 2.10 تذكرني بالحروب  ألنياأنزعج من حصة التاريع  25 21

 منخفض 1.29 2.02 عد تعرضي لمحربب أسرتي أفرادأشعر بتعاسة مع  21 22

 منخفض 1.24 2.00 أشعر باني أصبحت عاجزًا عن التفاعل مع اآلخرين 14 23

 منخفض 1.33 1.99 ال أشارك بالنشاطات المدرسية خوفًا من أن يصيبني مكروه 6 24

 منخفض 1.37 1.98 اإلنذاريذكرني بصوت جرس  ألنويزعجني جرس المدرسة  28 25

 منخفض 1.39 1.97 ني معمم األحياء ألنو يذكرني بالقتل والدميزعج 27 26

 منخفض 1.28 1.92 المخبر ألنو يذكرني بالحرب الكيماوية إلىأخشى الدخول  26 27

 منخفض 1.35 1.86 المدرسة إلىأتظاىر بالمرض حتى ال أذىب  10 28

 منخفض 1.34 1.85 اشعر بالعداء تجاه زمالئي الطمبة 22 29

 منخفض 1.23 1.70 اودني شعور باليرب من المدرسةير  4 30
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 توسطم 86. 2.45 الدرجة الكمية  

(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم 3.22-1.70المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت مــابين ) إن( 2يبــين الجــدول )
ألولى ( والتي تنص عمى "أشارك في الحصة الصفية حتى ال أظير ضعفي أمام زمالئي الطمبة" في المرتبة ا24)

خفـاء ضـعفيم الطمبـة يحـاولون ا أن إلـى وقد يعزى ذلـك .(1.49، وانحراف معياري)(3.22وبمتوسط حسابي بمغ )
عمــييم  أثــرتوالظيــور بمظيــر األقويــاء، ممــا يظيــرىم بمظيــر القــادرين عمــى التغمــب عمــى الضــغوط النفســية التــي 

 اإليجـابيلصحة النفسي ة تجعمو أكثـر قابميـة لمتعامـل تمتُّع الفرد با أنكما  األحداث الصادمة التي يمرون بيا، جراء
قوع تحـت الضـغوط الحياتي ـة المختمفـة، والتغمـب عمييـا، وتحمـل وتوازن االنفعاالت عند الو  ،مع المشكالت المختمفة

 أوضـحتالتـي ( 2008وتتفق نتيجة ىـذه الدراسـة مـع دراسـة الطويـل ونيـل )المسؤوليات دون اليرب واالنسحاب. 
 مـا اضـطرابات بـأعراض اإلصـابة مـن المصـدومين األطفـال حمايـة عمـى ىامة سـاعدت عوامل ىناك بأن يانتائج
عاليـة  وقـدرة، إيجابيـة شخصـية بسـمات األطفـال ىـؤالء تمتـع :يمـي كما وىي األعراض، تمك تطور أو الصدمة بعد
 مـن األطفال القوي ليؤالء اإليديولوجي وااللتزام االنتماء غزة، قطاع في المأساوية الحياة ظروف مع التكيف عمى
 فـي وحقيـم الحيـاة فـي وحقيـم ضـيتيمبعدالـة ق واإليمـان أجمـو، مـن لمتضحية واالستعداد لموطن الشديد حبيم خالل
 الصـبر بأىميـة القـوي إيمانيم وكذلك والديمقراطية، مبادئ الحرية عمى والثبات لو، الخضوع وعدم المحتل مقاومة

 .المحتل مواجية في

( ونصيا "يراودني شعور باليرب من المدرسة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط 4بينما جاءت الفقرة رقم )
 أىمالمناخ المدرسي يعتبر واحدا من  أن إلى ذلك وقد يعزى. (1.23، وانحراف معياري)(1.70حسابي بمغ )

يساىم  العوامل التي تؤثر عمى سموك الطمبة واتجاىاتيم نحو التعمم والمدرسة، وليذا فان تطوير المناخ المدرسي
بيا عمى سموك الطمبة ويساىم في ، ويؤثر ايجاأنفسيمفي خمق عالقات ايجابية بين المعممين والطمبة، وبين الطمبة 

ميمون عنده  بأنيم  إشعارىمالطمبة في مع  األنشطةكما تسيم مشاركة المعمم في بعض  زيادة تحصيميم.
ايجابيا عمى الطمبة فقط،  أثراوال تترك مشاركة المعممين لمطمبة  .اىتماماتيمويستحقون تخصيص وقت لمشاركتيم 

 .(2003)ىارون، لذلك ال يفكر الطمبة باليروب من المدرسة .األمور أولياءعند تترك انطباعا ايجابيا  أيضالكنيا 

وبمـــغ المتوســـط الحســـابي لمدرجـــة الكميـــة لمســـتوى اضـــطراب ضـــغوط مـــا بعـــد الصـــدمة النفســـية ككـــل كمـــا 
ــــاري )(2.45) ــــى. وقــــد يعــــزى ذلــــك وى متوســــطأي مســــت (86.، وانحــــراف معي  ،المدرســــة إدارة) مــــن: كــــل دور إل

وحتـى يحق ـق الجـو المدرسـي مـا ىـو مرجـو منـو، تـدعيمًا لمصـحة النفسـية لمطـالب،  .البيئة االجتماعيـة(و  ،المعممين
وتخفيفًا لمضغوط النفسية والصدمات التي يمرون بيا مـن جـراء الحـرب، وتقـديم المسـاعدة ليـم فـي حـل مشـكالتيم، 

سـي ىـو الجـو الـذي تسـوده روح المحبـة الجـو المدر يكـون والعمل عمى تنمية قـدراتيم واسـتغالل طاقـاتيم، ينبغـي أن 
دارة المدرسـة معممــييموالـود  والتعـاطف بــين الطمبـة أنفسـيم، وبيــنيم وبـين  وبـين إدارة المدرســة والمعممـين، بحيــث  ،وا 

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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أىـداف مشـتركة تتمث ـل فـي  . ولممدرسـةخاصة فـي ضـوء األحـداث التـي يمـرون بيـايشعر الجميع بأنيم أسرة واحدة 
ع  ،فضــل الظــروف التــي تمكــن يم مــن النمــو والــتعم مخدمــة الطمبــة وتــوفير أ ــن مــن العمــل فــي جــو مــريح يشــج  وتمك 
يضـفي جـو كمـا بعيـدًا عـن التنـاحر والتنـافر والبغضـاء،  ،العطـاء واإلخـالص فـي العمـل إلـىالتعاون، ويدفع المعم م 

والرضـــا عـــن  باالرتيــاح يعطــي شـــعوراً  ، والحــب والمـــودة عمــى الحيـــاة المدرســية والســـعادة والرضـــا بالنســبة لمطالـــب
مكاناتو  أنكما  .العمل أقصـى درجـة  إلىالجو المدرسي المناسب، ىو الذي يساعد الطالب عمى استغالل قدراتو وا 

مكاناتو بعيدا عن الضغوط والصـدمات  ممكنة، ويمك نو من الوصول في تعم مو إلى أفضل وضع تسمح بو قدراتو وا 
 .(2003)ىارون،  التي يعاني منيا

وال يقـــف المعمـــم موقـــف مـــن يصـــدر  ،مدرســـييم ىمـــوميم ومصـــاعبيم مشـــاركة بامكـــانيم أنيعـــرف الطمبـــة  عنـــدماو 
عمـى  المعمـم فـان ىـذا يسـاعد حـول المشـكالت التـي يواجييـا، يفيـم مـن وجيـة نظـر الطـالب أنبل يحاول  األحكام
يســاعده عمــى تخطـــي  ذلك، وبــبعــين االعتبـــار التجــارب التــي مــرة بيـــا يأخــذالوضــع الــذي يعيشـــو الطمبــة وان فيــم 

 (.2005)الريفي،  بمساعده المرشد التربوي الصدمات التي يمر بيا

ىذه النتيجة  وتتفق. (2017، ودراسة النخالة )(2013عبد حسين ) نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة تختمفو 
اضــطراب  أن مســتوى نتائجيــاأوضــحت  التــي( 2017، ودراســة مقــدادي و المــومني )(2014مــع دراســة الغرايبــة )

 جاء ضمن المستوى المتوسط. )السوريين( في مخيم الزعتريضغوط ما بعد الصدمة لدى أفراد العينة 

 

 

 

 

 

 

ما بعد الصدمة النفسية لددى طمبدة المرحمدة األساسدية لمددارس ضغوط اضطراب السلا  الثاني: ه  يختمف 
ي  األكداديمي مدنخف / متوسدط/ الجنس ذكدر/ أنثدىو ومتغيدر التحصد)  متغيرالالجئين السوريين باختالف 

 مرتفع(.
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اضطراب ما 
بعد الصدمة النفسية لدى طمبة المرحمة األساسية لمدارس الالجئين السوريين حسب متغيري الجنس والتحصيل 

  .يبين ذلك ( 3)كاديمي والجدولاأل
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 (3دو  رقم )ج
لمستوى اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى طمبة المرحمة األساسية لمدارس الالجئين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 حسب متغيري الجنس والتحصي  األكاديميالسوريين 

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التحصيل الجنس
 12 82. 3.89 منخفض ذكر

 40 86. 2.74 متوسط  

 148 64. 2.08 مرتفع  

 200 84. 2.32 المجموع  

 4 15. 4.87 منخفض أنثى

 32 98. 3.52 متوسط  

 137 54. 2.31 مرتفع  

 173 86. 2.59 المجموع  

 16 83. 4.14 منخفض المجموع

 72 99. 3.08 متوسط  

 285 60. 2.19 مرتفع  

 373 86. 2.45 المجموع  

( تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اضطراب ما بعد 3ول )بين الجدي      
الصدمة النفسية لدى طمبة المرحمة األساسية لمدارس الالجئين السوريين بسبب اختالف فئات متغيري الجنس 

لحسابية تم استخدام تحميل التباين الثنائي والتحصيل األكاديمي ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ا
 (.4جدول )

 (4جدو  رقم )
 مستوى اضطراب ما بعد الصدمة النفسيةألثر متغيري الجنس والتحصي  األكاديمي عمى الثنائي تحمي  التباين 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 اإلحصائية

 000. 25.052 11.782 1 11.782 الجنس

 000. 105.046 49.403 2 98.807 التحصيل األكاديمي

   470. 369 173.541 الخطأ

    372 279.085 الكمي

 اآلتي: (4) يتبين من الجدول
 ( وجود فروق ذات داللة إحصائيةα  = 0.05تعزى ألثر الجنس، حيث بمغت قيمة ف )(25.052) 

حساسية من  أكثر اإلناثونظرا الن  وجاءت الفروق لصالح اإلناث. ،( 000.) بمغت إحصائيةوبداللة 
 لمتعرض لمصدمات وأكثر ،النفسية والضغوط باالضطرابات لإلصابةعرضة  أكثرالناحية االنفعالية فيي 

باإلضافة  ،تختمف عن الذكر األنثىويمكن تفسير ىذه النتيجة بان طبيعة كما . (40: 1997عكاشة، )
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وخاصة في بيئتنا العربية، حيث ينظر  واإلناثلكل من الذكور  االجتماعية التنشئة بأسالياختالف  إلى
في تصرفاتيا  تحفظاً  أكثرتكون  أنيختمف عن الذكر، فيي يجب  دوراً  نظرة خاصة، وبان ليا األنثى إلى

والتوتر قدرة عمى استخدام الحيل الدفاعية لمتخمص من القمق  أكثرالذكر  أنواقل حرية من الذكر، كما 
الزعبي، ) األنثىمن  انفعالياً  نضجاً  أكثروالضغوط التي يواجييا، كما انو  األزماتالناجمين عن 

1997.) 

 الشبؤونو دراسة  (، (Farhood, Dimassi, Lehtinen, 2006دراسة كل من  ىذه النتيجة مع وتتفق
 بالنسبة واإلناث الذكور بين روقف دو وج ىيالتي كانت نتائجيا و  (2004دراسة حجازي )وتختمف مع . (2011)

 .الذكور لصالح الصادمة لدرجة الخبرات

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائيةα  =0.05 تعزى ألثر التحصيل األكاديمي، حيث بمغت قيمة ف )
، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات ( 000.)وبداللة احصائية بمغت  ( 105.046)

 (.5ستخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيو كما ىو مبين في الجدول )الحسابية تم ا

 (5جدو  )
 مستوى اضطراب ما بعد الصدمة النفسية ألثر التحصي  األكاديمي عمى  هشيفيالمقارنات البعدية بطريقة 

 مرتفع متوسط منخفض المتوسط الحسابي التحصيل األكاديمي

    4.14 منخفض

   *1.05 3.08 متوسط

  *89. *1.95 2.19 مرتفع

 ( دالة عند مستوى الداللةα  =0.05 .) 
( بـين مـنخفض مـن جيـة وكـل مـن α  =0.05( وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية )5يتبين من الجـدول )
 ،(4.14بمتوسط حسابي ) منخفضال التحصيل األكاديمي وجاءت الفروق لصالح أخرىمتوسط، ومرتفع من جية 
 ( بين متوسط ومرتفع وجاءت الفروق لصالح متوسط. α  =0.05ات داللة إحصائية )كما يتبين وجود فروق ذ

بعــد الضــطراب ضــغوط مــا  الفئــات تعرضــاً  أكثــرالطمبــة ذوي التحصــيل المــنخفض ىــم  أنأظيــرت النتــائج 
ويشــعر  ،يم نحــو ذاتيــمتشــعور الطمبــة بــالنقص والعجــز يضــعف مــن دافعيــ أن إلــىويعــزى ذلــك  ،الصــدمة النفســية

حــراز ،يتخمصــوا مــن وساوســيم وخــوفيم أن أويغيــروا فــي بيئــتيم  أنال يســتطيعون  بــأنيمة الطمبــ  وكــأنيمالنجــاح،  وا 
وليســـوا قـــادرين عمـــى تـــدعيم  ،عمـــى التعبيـــر عـــن الغضـــب احيانـــا ىـــؤالء الطمبـــة غيـــر قـــادرين يبحثـــون عـــن الفشـــل.

وتصـبح  ،متدنيـةوالـتعمم و الدراسـة ولـذلك تصـبح دافعيـتيم نحـ ،داخميـم إلـىويمتـد عـدم رضـاىم عـن ذاتيـم  أنفسيم،
 .  الدافعية لدييم إثارةفي  أثرىاطموحة وتفقد المعززات واضحة و غير  أىدافيم
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الناتجة عن الخبرات السمبية التي  مساعدة الطمبة عمى التعامل مع الضغوط والصراعات النفسية إن
التي يعاني منيا التمميذ،  األزمات أومن خالل التركيز عمى جوانب محددة من الصراعات يكون  ،تعرض ليا

 أووتطوير بدائل ايجابية لمتعامل مع المواقف التي تسبب ىذه الصراعات  ،ومساعدتو عمى تبصر المشكمة
 (.2002 ،)عدس؛ قطامي ، وبالتالي يستطيع أن يتخطاىااألزمات

 التوصيات: 
 في ضوء نتائج الدراسة، توصي الدراسة بمايمي:

 التربوي لمساعدة الطمبة عمى تجاوز آثار الضغوط النفسية.و  تفعيل اإلرشاد النفسي .1
 النفسـي المناسـب الجـو تـوفير كيفية في الطالب أمور أولياء لتوعية إرشادية توجييية برامج عمل ضرورة .2

تاحة وطموحاتيم، شخصياتيم بفيم وذلك ألبنائيم،  عمى أنفسيم ومساعدتيم عن لمتعبير أماميم الفرصة وا 
 .بمستقبميم المتعمقة السميمة القرارات اتخاذ

 ليـؤالء الطمبـة، والتركيـز عمـى أصـحاب التحصـيل األكـاديمي المـنخفض، داعمـة إرشـادية بـرامج إعـداد .3
 ليـتم عمميـة أسـس عمـى قـائم مـنظم بأسـموب اعتمـدوىا، ولكـن والميـارات التـي األسـاليب عمـى لتـدريبيم
 .طةضاغ لمواقف تعرضيم عند بيا والعمل ىذه الميارات اكتساب

 مـع التعامـل عـن أسـاليب بمعمومـات المـدارس فـي النفسـيين المرشـدين قبـل مـن جمـيعيم تزويـد الطمبـة .4
 .وقائية إرشادية محاضرات أو برامج خالل من الضغوط

 
 :العربية المراجع
اضددطراب مددا بعددد الصدددمة وعالقتدده بالتوجدده نحددو الدددعاء لدددى عينددة مددن (. 2011ابـو شــريفة، ميســاء.) -

، كميـة التربيـة، الجامعـة اإلسـالمية، غـزة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ي قطداع زدزة.زوجات الشدهداء فد
 فمسطين.

العـدد و مجمدة عربيداتفـي الحـروب واثارىـا وعالجيـا.  لألطفال(. الصدمة النفسية 2009البدراوي، نعمة.) -
 (، القاىرة، مصر.13)

اضدطراب  أعرا دراما في خف  فعالية برنامج عالجي جمعي قائم عمى السيكو (. 2017تيمع، منال.)  -
 ، جامعة عمان االىمية، االردن.رسالة ماجستير غير منشورة ما بعد الصدمة.

(. اضطراب ما بعد الصـدمة الضـغوط الصـدمية وعالقتـو بـالقمق االجتمـاعي لـدى 2013حسين، بمقيس. ) -
 ، جامعة ديالي.األساسية، كمية التربية 55العدد الفتحو مجمة االطفال. 

سـالة . ر الضدغوط النفسدية وعالفتهدا باالضدطرابات السديكوماتية لددى النسداء(. 2016يدوب. )حفيظة، ى -
 جامعة قاصدي مرباح ورقمة. ،ماجستير غير منشورة
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(. تقــيم عوامــل األنــا لــدى الشــباب الفمســطيني فــي مواجيــة األحــداث الصــادمة. 2007الخطيــب، محمــد.) -
 .1088 -1051:(2)15المجمد و ،  (نيةة )سمسمة الدراسات اإلنسامجمة الجامعة اإلسالمي

 الصدددمات النفسددية لدددى العددراقيين بعددد الحددرب )اضددطراب مددا بعددد الصدددمة((. 2008خيــر بــك، رشــاد.) -
 منشورة، جامعة دمشق، سوريا. غير دراسة ميدانية عمى العراقيين في دمشق، رسالة ماجستير

مجمدددة مركدددز . ة جامعـــة صـــنعاء(. مســـتوى القمـــق بوصـــفو حالـــة وســـمة لـــدى طمبـــ1997الزعبـــي، احمـــد.) -
 .السنة السادسة، قطرو 12العدد البحوث التربويةو 

سددديكولوجية الضدددغوط النفسدددية وأسددداليب التعامددد  (. 2014الســميران، ثـــامر ؛ المســـاعيد، عبـــد الكـــريم. ) -
 . دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.معها

المجمــــد مجمددددة جامعددددة دمشددددقو د المــــراىقين. (. القمــــق وعالقتــــو باالكتئــــاب عنــــ2011الشــــبؤون، دانيــــا.) -
27(3،4). 

(. اساليب التعامل مع اضطراب الضغوط التالية لمصدمة النفسـية وعالقتيـا بـبعض 2011الشيع، منال.)  -
( ســنة فــي محافظــة 12-9المتغيــرات. دراســة ميدانيــة مقارنــة لــدى االطفــال الــذين تعرضــوا لحــوادث ســير )

 .887 -847 (:3،4)27المجمدو مجمة جامعة دمشقدمشق. 
(. اثـــر اإلرشـــاد بأســـموب إيقـــاف التفكيـــر فـــي خفـــض اضـــطراب مـــا بعـــد الضـــغوط 2007صـــادق، ســـالم. ) -

 .33العدد و مجمة الفتحالصدمية لدى طالب المرحمة المتوسطة، 
. دار الفكــر لمنشــر والتوزيــع، عمــان، مبددادع عمددم الددنفس(. 2002عــدس، عبــد الــرحمن؛ قطــامي، نايفــة.) -

 االردن.
 فـي والراشـدين األطفـال لـدى النفسـي االضـطراب مؤشـرات(. 2014ة، عـالل؛ المحتسـب، عيسـى.)العزميـ -

المجمــد  واإلنسددانية( العمددوم سمسددمة (األقددص جامعددة مجمددةغــزة.  جنــوب قطــاع التمــاس منــاطق
18(2):250-286. 

ىرة، . الطبعــة الخامســة، مكتبــة االنجمــو المصــرية، القــاالطددب النفسددي المعاصددر(. 1997عكاشــة، احمــد.) -
 مصر.

. دار المســيرة، عمــان، سديكولوجية التطددور االنسدداني مددن الطفولددة الددى الرشدد(. 2012عالونـة، شــفيق.) -
 االردن.

اضددطراب ضددغوط  مددا بعددد الصدددمة واسددتراتيجيات التعامدد  لدددى عينددة مددن (. 2014الغرايبــة، محمــود.) -
 ، جامعة اليرموك، األردن.. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربيةالمراهقين في مخيم الزعتري

. فريـــق التوجيـــو واالرشـــاد، منطقـــة رفـــح التعميميـــة، وكالـــة الغـــوث الصددددمة النفسدددية(. 2009غنـــام، ريـــم.) -
 الدولية.

عمــان،  . دار الشــروق لمنشــر،التعامدد  مددع الضددغوط النفسددية(. 2009الفريـر، احمــد؛ ابــو اســعد، احمــد.)  -
 االردن.
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. دار الكتاب اإلدارة الصفية )خمق مجتمع من المتعممين((. 2005. )الريفي، باربارا؛ ترجمة: محمد ايوب -
 الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة.

دون ســــن  األطفــــال(. اضــــطرابات مــــا بعــــد الضــــغوط الصــــدمية وعالقتيــــا بــــذكاء 2010المــــالكي، فاطمــــة.) -
 و12العـــدد مفتوحدددةو مجمدددة الكميدددة التربويدددة ال(، )دراسدددات تربويدددةســـنوات.  5-4المدرســـة مـــن عمـــر 

www.pdffactory.com 
. االضطراب الناتج عن الصدمة النفسية وطدرق التعامد  معده عندد االطفدا (. 2001المحتسب، عيسى. ) -

خـان  يوم دراسي بعنوان: واقـع الطفـل الفمسـطيني فـي ظـل انتفاضـة االقصـى، جامعـة القـدس المفتوحـة، منطقـة
 يونس التعميمية.

اضدددطراب ضدددغوط مدددا بعدددد الصددددمة لددددى اطفدددا  الالجئدددين (. 2017مقـــدادي، يوســـف؛ المـــومني، فـــواز.) -
. بحـث عممــي محكـم مقــدم لمــؤتمر" التربيـة: تحــديات وافــاق مسـتقبمية" فــي الفتــرة السددوريين فددي مخدديم الزعتددري

 نيسان. جامعة اليرموك، األردن.  25-27
. موضـوع اليـوم االضدطرابات العاطفيدة والسدموكية لالطفدا  والمدراهقين(. 2003يـة. )منظمة الصحة العالم -

 العالمي لمصحة النفسية، النشرات االعالمية، المكتب االقميمي لمشرق االوسط.
(. الضغوط النفسية لدى مرضى القولون العصبي فـي ضـوء بعـض 2016المومني، فواز؛ عمارين، سالم.) -

(، جامعـــة اليرمـــوك، 3) 12مجمـــد التربويدددةو المجمدددة االردنيدددة فدددي العمدددوم موغرافيـــة. المتغيـــرات الطبيـــة والدي
 االردن.

اضطراب ما بعدد الصددمة وعالقتده بدالتفكير االسدتداللي والحكدم االخالقدي لددى (. 2017النخالة، افنـان .) -
ســالمية، غــزة، ، كميــة التربيــة، الجامعــة االرســالة ماجســتير غيــر منشــورة فددي قطدداع زددزة. األطفددا عينددة مددن 
 فمسطين.

 . دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.االدارة الصفية(. 2003ىارون، رمزي.) -
(. مدى فاعمية أسموب االسترخاء العضـمي فـي خفـض مسـتوى أعـراض اضـطراب مـا 2005يونس، محمد.) -

و عموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمة دراسات البعد الصدمة النفسية لدى عينة من الطمبة في الجامعة األردنية، 
 .، الجامعة االردنية، االردن، العدد ( 3)32المجمد 
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