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امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى الطلبة الالجئني ال�سوريني
يف املدار�س الأردنية .وللتحقق من �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
(ال�شريفني وال�شريفني .)2011 ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )543طالب وطالبة ،مت اختيارهم بالطريقة
الق�صدية املتي�سرة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن القلق جاء يف املرتبة الأولى مب�ستوى مرتفع ،ومن ثم
العدوانية جاءت يف املرتبة الثانية مب�ستوى مرتفع ،ومن ثم الرهاب جاء يف املرتبة الثالثة مب�ستوى مرتفع ،يليه
االكتئاب جاء يف املرتبة الرابعة مب�ستوى متو�سط ،ومن ثم الو�سوا�س القهري جاء يف املرتبة اخلام�سة مب�ستوى
منخف�ض ،ويف املرتبة الأخرية �أعرا�ض التج�سد مب�ستوى منخف�ض ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف الأعرا�ض النف�سية املر�ضية تبع ًا ملتغري اجلن�س �إذ بينت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
االكتئاب والو�سوا�س القهري و�أعرا�ض التج�سد لدى الإناث �أعلى من الذكور ،و�أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأعرا�ض النف�سية تبع ًا ملتغريات مدة الإقامة ،وال�صف ،وفقدان �أحد �أفراد
الأ�سرة.

الكلمات املفتاحية :الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ،القلق ،االكتئاب ،الرهاب ،الو�سوا�س القهري ،التج�سد،
العدوانية ،الالجئني ،الطلبة ،املدار�س.
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Abstract
This study aimed to reveal the level of psychopathological symptoms among Syrian
refugee students in Jordanian schools. The Psychopathological symptoms scale (AlShrefeen and Al- Shrefeen, 2011) was used to achieve study objectives. An available
sample was obtained of (543) males and female’s students.
The results of the study showed that the anxiety was in the first rank with high
level, then the Phobias came in the second rank with high level, then the depression
came in the third rank, with medium level, Hence the obsessive-compulsive disorder
came in fifth rank with a low level, and the symptoms of the incarnation in the last
rank with low level. The results of the study showed that there were statistically
significant differences in the psychopathological symptoms, according to the gender
variable, and the depression, compulsive disorder and symptoms of the Incarnation
were higher in females than males. The results showed that there were no statistically
significant differences in the psychopathological symptoms according to the variables
(duration of the stay, grade, and the loss of family individuals).

Keywords: Psychopathological Symptoms, Anxiety, Depression, Obsessive-Compulsive, Somatization,
Hostility, Refugee, Students, Schools.
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املقدمة:
تعد ال�صحة النف�سية من �أهم املو�ضوعات
التي ت�شغل بال الكثري من الأفراد يف الع�صر
احلايل نتيجة للتطورات التي �شهدها من تقدم
التكنولوجيا وانت�شار ال�ضغوط واال�ضطرابات
النف�سية واحلروب ،الأمر الذي �أدى �إلى ظهور
العديد من الأعرا�ض النف�سية املر�ضية املختلفة
ب�شكل �سريع (ر�ضوان.)2010 ،
�إذ تعد هذه الأعرا�ض منبه لفت �أنظار
املخت�صني �إلى وجود ا�ضطراب �أو مر�ض؛ لهذا
تعترب عملية الت�شخي�ص عملية جوهرية يعتمد
عليها املخت�صون يف حتديد اال�ضطراب وت�صنيفه
وو�ضع اخلطط العالجية املنا�سبة للحد من انت�شار
هذه الأ�ضطرابات املر�ضية النف�سية .ويركز العديد
من الأطباء على �أن مثل هذه الأعرا�ض النف�سية
قد تكون عالمة على وجود املر�ض والتي ت�ؤدي
بدورها �إلى ظهور العديد من الأمرا�ض النف�سية
(ال�شريفني وال�شريفني.)2011,
�إ�ضافة �إلى �أن هناك جمموعة من الظروف
التي تزيد من �إمكانية الإ�صابة بالأعرا�ض
النف�سية املر�ضية ،ومن هذه الظروف اللجوء،
�إذ تعد هذه املرحلة بيئة خ�صبة لظهور مثل
هذه الأعرا�ض ،حيث يعاين الالجئني من عدة
م�شاكل ج�سدية واجتماعية ونف�سية مرتبطة ب�سوء
التغذية ،وتطور الأمرا�ض ،والإ�صابات اجل�سدية،
واال�ستغالل اجل�سدي ،والتي ت�ؤثر على النمو
http://journals.uob.edu.bh

النف�سي واالجتماعي ،االمر الذي قد ي�ؤدي �إلى
�إمكانية ظهور بع�ض اال�ضطرابات املر�ضية مثل:
القلق ،واالكتئاب ،والعدوانية ،والو�سوا�س القهري
( .)Neugebaue, 2013كما �أن اخلربات التي يعي�شها
املراهقون الالج�ؤون من فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة،
وفقدان الأقارب ،وم�شاهدة القتل ،والتعذيب ،وكل
ذلك ي�ؤدي �إلى ظهور بع�ض الأعرا�ض املر�ضية
النف�سية وتطورها ،والتي ت�ؤثر على النمو ال�سوي
بالن�سبة للأفراد .Rousseau, 1995
يف حني يعد الك�شف املبكر لبداية ظهور مثل
هذه الأعرا�ض �أمر مهم يف احلد من انت�شارها؛
لذلك يرى بع�ض الأطباء �أن �أهم عملية يف خطة
العالج هي مرحلة الت�شخي�ص باعتباره البداية
احلقيقية للك�شف عن �أبعاد �أي ا�ضطراب ،والتعرف
على الأعرا�ض امل�صاحبة لهذه اال�ضطرابات
لغاية ت�صنيف وحتديد ال�شدة والنوع ،وبالتايل
و�ضع اخلطة العالجية املنا�سبة )Emery, 2015
.& Oltmanns

وتظهر هذه الأعرا�ض على الفرد من من�ش�أ
ع�صابي نف�سي بعيد ًا عن الأعرا�ض اجل�سمية
والبيولوجية ،ودور العامل النف�سي دور مهم يف
ظهور مثل هذه الأعرا�ض املر�ضية ،وي�شري الأطباء
�إلى �أن مثل هذه الأعرا�ض التي ي�شعر بها الفرد
تدل على وجود الأعرا�ض واال�ضطرابات النف�سية
املر�ضية (ال�شريفني وال�شريفني .)2011 ،وقد مت
يف هذه الدرا�سة تناول بع�ض الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية وفيما يلي عر�ض ومناق�شة لها:
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�أو ًال -ا�ضطرابات القلق (:)Anxiety Disorders
يرى �سرحان والتكريتي وحبا�شنة (� )2004أن
القلق حالة مر�ضية غري طبيعية ت�ؤثر على التوازن
النف�سي للإن�سان ،ويظهر من خاللها جمموعة
من الأعرا�ض النف�سية واجل�سدية وال�سلوكية بال
�سبب� ،أو ان ال�سبب يكون ب�سيط ًا ،وال يتنا�سب مع
درجة القلق الظاهر� ،أو �أنه مع زوال ال�سبب تبقى
الأعرا�ض ظاهرة ،وي�صبح الإن�سان غري قادر على
التعامل مع املواقف التي ت�سبب له القلق .واخلربات
ال�صادمة التي يتعر�ض �إليها الأفراد يف فرتة
احلروب �أو الكوارث الطبيعية من �أهم م�صادر
تطور العديد من اال�ضطرابات النف�سية ،ومن
�أهمها القلق ،وهذه اخلربات مرتبطة ب�إثارة بع�ض
الآثار النف�سية التي ت�س ّبب القلق لدى الأفراد مما
ينعك�س �سلب ًا على �صحتهم النف�سية (Momartin,
.)Silove, Maicavasagar, & Steel, 2004
كما �أن انتقال الالجئني من بلدهم الأ�صلي �إلى
بلد جديد ،و�ضرورة التعامل مع املتغريات احلياتية
اجلديده ،والتي تتمثل باالفتقار �إلى العديد من
احلاجات الأ�سا�سية من م�سكن وم�أكل وم�شرب،
�إ�ضافة الى ذلك فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة �أو
الأ�صدقاء ،او التعر�ض �إلى التعذيب يف بع�ض
الأحيان من الأمور التي تزيد من انت�شار ا�ضطراب
القلق لدى الالجئني (.)Weinstein, 2001
ويعترب التعر�ض �إلى خربات �سلبية يف احلروب،
وا�ضطرار الأفراد �إلى ترك منازلهم وبلدهم الأم
واللجوء �إلى بلد �أخر من �أهم العوامل امل�سببة
لتطور ا�ضطراب القلق (Momartin, Silove,
 .)Maicavasagar & Steel, 2004ويالحظ �أن
ا�ضطراب القلق من �أكرث اال�ضطرابات انت�شار ًا
بني الالجئني ،مما ي�ؤثر على �صحتهم النف�سية
واجل�سدية ،وي�أخذ �أ�شكا ًال متعددة من �أهمها القلق
االجتماعي وقلق االنف�صال (Bentley, Thobum,
.)Stewart & Boynton, 2011
ثانياً -ا�ضطرابات االكتئاب (Depression
 :)Disordersيعرف االكتئاب ب�أنه حالة من
احلزن ال�شديد امل�ستمر نتيجة للظروف املحزنة
http://journals.uob.edu.bh
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الأليمة التي مر بها الفرد ،وقد يكون الفرد غري
واع للم�صدر احلقيقي حلزنه يف بع�ض الأحيان
(ال�سامرائي� .)2007 ،إن تعر�ض الأطفال
واملراهقني الالجئني للحروب ي�ؤدي �إلى انت�شار
م�ستويات االكتئاب ،وا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة
والتي تنتج من م�شاهدتهم للحروب ،والتي كانوا
�ضحاياها الأ�سا�سيني (Thabet, Abed, & Vostanis,
 .)2004كما يتعر�ض الأطفال واملراهقون الالج�ؤون
�إلى العديد من الأحداث التي ت�سهاهم يف زيادة
م�ستويات االكتئاب لديهم .))Ellis et al,. 2008
واالكتئاب �أحد اال�ضطرابات التي تتولد من خالل
تعر�ض الالجئ �إلى ظروف �سلبية ت�ؤدي �إلى تطور
اال�ضطرابات النف�سية امل�ؤثرة على النمو النف�سي
ال�سوي للأفراد الالجئني (Porter & Haslam,
.)2005
ثالثاً -ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري
( :)Obsessive-Compulsiv Disordersهو
ا�ضطراب نف�سي يت�صف بوجود �أفكار ًا و�صور ًا
موجودة يف تفكري الفرد ال يراها على �أر�ض الواقع،
ويحاول ب�شكل م�ستمر مقاومتها والتخل�ص منها،
ولكن تف�شل هذه املحاوالت وتبقى هذه الأفكار
موجودة لديه (�سرحان .)2008 ،وقد تبني �أن
الو�ساو�س املرتبطة باملوت من الأعرا�ض النف�سية
ال�شائعة لدى الالجئني من الأطفال �أو الرا�شدين،
ويت�صف بالعديد من الأفكار املتكررة وال�صور حول
موت الفرد� ،أو موت الآخرين املهمني يف حياتهم
(.)Abdel-Kahlek, Al-Arja & Abdella, 2006
بينما يرى عبداخلالق ولي�سرت (Abdel-Khalek
� )& Lester, 2002أن الو�سوا�س لدى الالجئني
يتطور من عدة �أ�سباب �أهمها �أن الالجئ يدرك ب�أن
حياته قد حتولت حيث كان يعي�ش يف بيئة اجتماعية
و�سيا�سية تت�صف باال�ستقرار الن�سبي ،الأمن
والأمان ،وتوفر الغذاء والدواء� ،إلى مرحلة حياتية
�أخرى تت�صف بال�شك ،مما يجعله غري مت�أكد حول
ما �سيحدث يف امل�ستقبل ،وبالتايل يتطور ا�ضطراب
الو�سوا�س لديه.
رابعاً -ا�ضطرابات �أعرا�ض اجل�سدنه
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( :)Somatization Disordersالأعرا�ض اجل�سدية
هي جمموعة من الأعرا�ض املالزمة لال�ضطرابات
النف�سية ذات ال�شكل اجل�سدي ،وهي ال�شكوى
املتكررة ملجموعة �أعرا�ض ج�سمية تدفع الفرد
�إلى تطور �أفكار العقالنية ،مثل الرغبة املتكررة
بالذهاب �إلى الطبيب ،و�إجراء الفحو�ص الطبية.
وعلى الرغم من �أن العديد من الأفراد الذين
يعانون من هذا اال�ضطراب ال يجدون تف�سري ًا
ع�ضوي ًا �أو ج�سدي ًا ل�سبب معاناتهم من جمموعة من
الآالم اجل�سدية ،ويغفل ه�ؤالء عن حقيقة �أن هذه
الأعرا�ض ناجتة عن جمموعة من اال�ضطرابات
النف�سية مثل االكتئاب والقلق والو�سوا�س القهري
(امل�شعان.)2011 ,
وي�ؤكد كل من هنتون وبي�ش و�سافرين (Hinton,
� )Pich & Safren, 2005أن الالجئني ي�سجلون
�أعرا�ض ًا نف�س ج�سمية وا�ضحة مثل ال�شعور
بالدوار ،وعدم القدرة على املحافظة على التوازن
�أثناء الوقوف ،وعدم و�ضوح الر�ؤية ،وال�صداع،
والتقي�ؤ ،و�صعوبة التنف�س ،وال�شعور بربودة اليدين
والقدمني ،ووجع يف الرقبة ،وال�شعور بالأمل يف
الذراع وال�ساقني ،وال�شعور بالوهن وال�ضعف
اجل�سمي ،وانخفا�ض م�ستوى ال�شهية للطعام.
وت�ؤثر ظروف اللجوء ت�أثري ًا �سلبي ًا على
بع�ض الوظائف اجل�سدية التي يقوم بها الأفراد
املراهقني ،حيث �أن ارتفاع م�ستويات االكتئاب
والقلق والو�ساو�س ي�ؤدي �إلى انخفا�ض امل�ستوى
الوظيفي لدى ال�شخ�ص الالجئ ،مما ي�ؤثر �سلب ًا
على زيادة �أعرا�ض اجل�سدنة .فبع�ض الأعرا�ض
اجل�سدية ،مثل املعويه ،نتيجة ملرورهم يف خربات
�سلبية ناجتة عن تعر�ضهم للجوء وم�شاهدتهم
لبع�ض ال�صور امل�ؤملة (.)Hasanovic, 2012
خام�ساً -ا�ضطرابات العدوانية (Hostility
 : )Disordersت�شري جمعية الطب النف�سي الأمريكية
( )2001ب�أن هناك العديد من الأعرا�ض التي
تظهر على الأفراد العدائيني وهي :تكرار الكذب،
واالحتيال على الآخرين ،وعدم ال�شعور بالندم،
وعدم االكرتاث مب�شاعر الآخرين ،واال�ستهانة
http://journals.uob.edu.bh

بحقوق الآخرين وانتهاكها ،وعدم االهتمام ب�سالمة
الذات والآخرين ،وعدم القدرة على التخطيط
للم�ستقبل ،واالعتداء البدين وكرثة ال�شجار.
و ُينظر �إلى الأطفال يف مناطق احلرب على
�أنهم جنود امل�ستقبل ،وو�سيلة انتقام بد ًال من النظر
�إليهم على �أنهم �ضحايا بريئة لي�س لها �أي ذنب يف
�سبب قيام احلرب ،وبالتايل يعاين ه�ؤالء الأطفال
من العديد من اال�ضطرابات النف�سية التي تطورت
لديهم ،نتيجة لتعر�ضهم �إلى �أحداث عنيفة حدثت
�أمام �أعينهم مما ينعك�س �سلبي ًا على �سلوكياتهم
امل�ستقبلية و�إظهارهم لل�سلوكيات العدوانية جتاه
الآخرين (.)Machel, 2001
�ساد�ساً -ا�ضطرابات الرهاب (Phobia
 :)Disordersعرفته منظمة ال�صحة العاملية
( )WHO, 1992, 136ب�أنه“ :ا�ضطراب قلق عام
غالب ًا ما يبد�أ لدى الأفراد يف مرحلة املراهقة� ،إذ
يرتكز خوفهم حول �إمعان الآخرين بالنظر فيهم،
ويحدث �أثناء تواجدهم يف املجتمعات الكبرية،
مما ي�ؤدي بالفرد �إلى جتنب املواقف االجتماعية،
ويكون �شائع ًا لدى الرجال والن�ساء” .والرهاب
�أحد ا�ضطرابات القلق امل�صنفة يف معايري (DSM-
 )III & DSM-Rوهو ميثل خماوف مر�ضية غري
منطقية ،وغري عقالنية جتاه �شيء معني� ،أو موقف
معني .ومت تقدمي تعريف وت�شخي�ص للرهاب منذ
بدء تقدمي معايري ت�شخي�ص ( )DSMحيث كان
هناك عدة �أنواع من الرهاب من �أهمها :الرهاب
جتاه الدم ،والإبر ،والإ�صابة ،واحليوانات ،والبيئة
الطبيعية ،والرهاب املوقفي ،والرهاب جتاه �أ�شياء
�أخرى غري حمددة (.)LeBeau, et al., 2010
ويعرف �شتاين وووكر ( )2002الرهاب
االجتماعي ب�أنه :خوف مالحظ ومتوا�صل يتعر�ض
له الفرد نتيجة تعامله مع ا�شخا�ص جدد  ،مما
يجعل ال�شخ�ص يت�صرف ب�شكل متوتر وقلق
ومرتبك ب�شكل كبري .ويعد الرهاب االجتماعي
�أحد �أنواع اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة لدى
الالجئني �إذ يظهر من خالل �سلوكات متعددة من
�أهمها ،االن�سحاب االجتماعي ،وجتنب االحتكاك
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والتوا�صل مع الآخرين ،واالنطواء االجتماعي
والعزلة (Thapa, Van Ommeren, Sharma, De
.)Jong & Hauff, 2003

وقد �أ�صبح اللجوء من الق�ضايا التي حظيت
باهتمام الباحثني والدار�سني يف ال�سنوات الأخرية
يف �ضوء زيادة �أعداد الالجئني ب�شكل م�ضطرد،
نتيجة النت�شار احلروب والكوارث الطبيعية يف
خمتلف دول العامل .وت�شري �إح�صائيات الأمم
املتحدة �أن هناك �أكرث من ( )15.4مليون من
الالجئني يف خمتلف بقاع العامل� .إ�ضافة �إلى وجود
�أكرث من ( )28.8مليون ًا من النازحني و�أن هذه
الن�سب يف تزايد م�ضطرد (.)UNHCR, 2013
وقد �أظهرت العديد من التقارير ال�صادرة
عن املنظمات املخت�صة �أن الأطفال واملراهقني
يف بيئات اللجوء يعانون من العديد من امل�شكالت
والتحديات التي تت�ضمن التمييز ،ونق�ص فر�ص
التعليم ،والزواج املبكر ،واالنحراف ،والتي تتطلب
املزيد من الدعم (Refugees Studies Centre,
 .)2001كما تتعر�ض هذه الفئة من الالجئني
يف الكثري من احلاالت �إلى الإيذاء واال�ستغالل
االقت�صادي اجلن�سي ،ويعمل ه�ؤالء املراهقني
مقابل �أجور زهيدة يف الغالب.
وت�شكل امل�شكالت لدى فئة املراهقني من
الالجئني ال�سوريني حتديا خا�صا يف �ضوء جمموعة
من احلقائق التي من �أهمها �أن �أكرث من ()3700
طفل مراهق �سوري يعي�شون يف الأردن ولبنان
دون �أحد �آبائهم �أو كليهما� ،أو دون وجود �أي
�شخ�ص بالغ يقوم بتقدمي الرعاية لهم .كما يعاين
املراهقون معاناة بالغة ج�سديا ونف�سيا ،فهناك
منهم من تعر�ض للإ�صابة بطلقات القنا�صة،
�أو ال�صواريخ� ،أو ت�ساقط احلطام عليهم ،مما
ي�ضاعف من م�شكالتهم ،كما �أن تعر�ضهم لتجربة
ال�صراع والدمار والعنف ب�صورة مبا�شرة قد يقود
�إلى �إ�ستمرار �آثار تلك التجارب املروعة لفرتات
طويلة .كما تقود ال�ضغوط الناجمة عن اللجوء
والتغريات التي تطر�أ على منط احلياة ب�سببه �إلى
�شعور املراهقني بالعزلة و�إنعدام الأمن (مفو�ضية
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الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.)2013 ،
ويوفر الأدب النظري �أدلة قوية على �أن اللجوء
يرتبط بالعديد من اال�ضطرابات النف�سية ،فقد
�أجرى لويز و�آخرون ( )Llosa, et al, 2013درا�سة
هدفت الك�شف عن م�ستويات الإ�ضطرابات النف�سية
لدى عينة من الالجئني الفل�سطينيني يف خميم
برج الرباجنة يف لبنان .وقد قام الباحثون ب�إجراء
مقابالت �أ�سرية ومقابالت فردية يف املرحلة الأولى
من الدرا�سة التي وظفت كل من املنهج النوعي
والكمي ،بالإ�ضافة �إلى �إعادة تقييم �إكلينيكي
يف املرحلة الثانية من الدرا�سة على جمموعة
من ( )194من بني ( )326فرد ًا �ضمتهم العينة
النهائية للدرا�سة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى الإ�ضطرابات النف�سية املر�ضية الإجمايل
كان ( .)%19.4وكان الإكتئاب هو الإ�ضطراب
الأكرث �شيوعا لدى عينة الدرا�سة وبن�سبة (،)%8.3
وكانت ن�سبة �إنت�شار اخلوف من الأماكن العامة
( ،)%4ون�سبة �إنت�شار الرهاب االجتماعي (،)%2
ون�سبة �إنت�شار الو�سوا�س القهري ( ،)%7والذهان
(.)%3.3
كما هدفت درا�سة توم�سون والي وكريون وتود

()Thomessen, Laghi, Cerrone, & Todd , 2013

�إلى التعرف على م�ستويات انت�شار اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية لدى املراهقني غري امل�صحوبني
بذويهم من الالجئني يف �إيطاليا ومقارنتها
بامل�ستويات املقابلة لدى املراهقني الإيطاليني.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )120مراهق ًا ومراهقة،
( )60من املراهقني الالجئني �إلى �إيطاليا و()60
من املراهقني الإيطاليني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستوى اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية لدى
املراهقني الالجئني �أعلى مقارنة ب�أقرانهم من
الإيطاليني .وكانت ن�سبة انت�شار �أعرا�ض التج�سد
لدى املراهقني الالجئني �ضمن عينة الدرا�سة
( )%8.43يف مقابل ( )%5.95لدى املراهقني
الإيطاليني ،وال�سلوكيات العدوانية ( )%10.45يف
مقابل ( )%3.15لدى املراهقني الإيطاليني.
و�ضمن االطار ذاته �آجرى �صالح
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وعبدالرحمن ولين�س وعيد ومارتينز وهوف

(& Salah, Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez

 )Hauff, 2013درا�سة هدفت �إلى تقييم م�ستويات
�إنت�شار الرهاب االجتماعي والعوامل االجتماعية
والدميغرافية ذات العالقة لدى اال�شخا�ص
النازحني داخليا يف ال�سودان .ومت جمع البيانات
عرب املقابالت مع ( )1876من الأفراد ،يف خميمات
قرب العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم .و�أظهرت
النتائج �أن ن�سبة �إنت�شار الرهاب االجتماعي لدى
تلك الفئة من الالجئني تبلغ ( ،)%14.2وكان
الرهاب االجتماعي مرتبطا ب�إ�ضطرابات �أخرى
من �أهمها القلق والإكتئاب وقلق ما بعد ال�صدمة
وبينت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة انت�شارها كانت
على النحو الآتي :االكتئاب ( ،)%24.3والقلق
( ،)%23.6وا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة
( .)%12.3و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
انت�شار الرهاب ،و�أعرا�ض االكتئاب ،و�أعرا�ض
القلق ،وا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة �أعلى
لدى الالجئني اجلدد ،والإناث.
�أما درا�سة جبار وظاظا (Jabbar & Zaza,
 )2014فقد هدفت التعرف �إلى �أثر احلرب ال�سورية
على ال�صحة النف�سية لدى الأطفال يف خميم
الزعرتي يف الأردن .وا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )216من الأطفال الالجئني الذين مت اختيارهم
ع�شوائي ًا من خميم الزعرتي ،ومنطقة الرمثا،
ومنطقة عمان .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
انت�شار القلق واالكتئاب لدى الأطفال الالجئني
ال�سوريني كان متو�سط ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستويات انت�شار القلق واالكتئاب لدى الأطفال
الالجئني يف خميم الزعرتي �أعلى مقارنة مع
الأطفال الالجئني يف منطقة عمان والرمثا.
بينما هدفت درا�سة جاكب�سون ودميوت وهري
( � )Jakobsen, Demott & Heir, 2014إلى بحث
مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية التي يعانيها
الالجئني لدى و�صولهم الى الدول امل�ضيفة .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )160الجئ من �أفغان�ستان
و�إيران وال�صومال ،ومت �إجراء مقابالت معهم
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خالل ال�شهور الأربعة الأولى من و�صولهم �إلى
الرنويج .ومت ا�ستخدام جمموعة من الأ�سئلة التي
�أعدها الباحثون ال�ستخدامها يف املقابالت مع
�أفراد عينة الدرا�سة لغايات جمع البيانات ذات
العالقة مبو�ضوع البحث .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود اال�ضطرابات النف�سية بن�سب مرتفعة لدى
�أفراد العينة ،كما �أظهرت النتائج وجود ا�ضطراب
قلق ما بعد ال�صدمة لدى عينة الدرا�سة ()%30.6
والإكتئاب ( ،)%9.4ثم رهاب اخلالء (،)%4.4
وا�ضطراب الو�سوا�س القهري ( ،)%3.8والهلع
( ،)%0.6و�إ�ضطرابات الرهاب االخرى (.)%3.1
و�أخري ًا� ،آجرى كوميالي و�آخرون (Comellas
 )et al , 2015درا�سة هدفت �إلى بحث م�ستوى
�أعرا�ض التج�سد لدى الأ�شخا�ص النازحني
داخلي ًا يف جمهورية جورجيا ب�سبب احلرب .مت
�إجراء �إ�ستطالع �أ�سري ت�ضمن ( )3600فرد ًا من
النازحني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أعرا�ض
التج�سد لدى ( )%42من �أفراد عينة الدرا�سة
( %29لدى الذكور و %48لدى الإناث) ،وارتبطت
�أعرا�ض التج�سد بوجود ا�ضطرابات الإكتئاب
والقلق ،وا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى
�أفراد العينة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الباحثني
يف هذه الدرا�سة قد قاموا بتق�سيم م�ستويات
�أعرا�ض التج�سد �إلى �أربع فئات :امل�ستوى الطفيف
( )%51.27واملنخف�ض ( )%30.83واملتو�سط
( )%14.50واملرتفع (.)%3.36
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
ي�ؤدي اجلانب النف�سي للفرد دور ًا مهم ًا يف
ت�شكيل �شخ�صيته ،وكيفية تعامله مع املواقف
املحيطة به ،ويف مراحل منوه الطبيعية ،حيث يظهر
ت�أثري هذا اجلانب ب�شكل وا�ضح يف مرحلة املراهقة،
ملا لهذه املرحلة من تغريات نف�سية وف�سيولوجية،
ومتطلبات اجتماعية ،وزيادة يف امل�س�ؤولية التي
تقع على عاتق الفرد ،خ�صو�ص ًا �إذا تعر�ض الفرد
ملجموعة من الظروف التي تقع خارج �إرادته والتي
تقف يف �سري حياته ب�شكلها الطبيعي .ومن هذه
الظروف ظروف اللجوء التي مير بها الأطفال
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واملراهقني ال�سوريني ،حيث تفر�ض عليهم هذه
الظروف جمموعه من التحديات التي تعيق منوهم
النف�سي والعقلي واالجتماعي ب�شكله ال�سوي� ،إ�ضافة
�إلى امل�شكالت املتعلقة بالتفاعل مع املجتمع املحيط،
وال�شعور بالأمن ،ومدى �إمكانية توفر احلاجات
الأ�سا�سية املتمثلة بال�سكن وامل�أكل ،وافتقارهم �إلى
العي�ش �ضمن بيئة اجتماعية ي�سودها اال�ستقرار،
ورمبا فقد �أحد الأبوين �أو �أحد �أفراد الأ�سرة ،الأمر
الذي يجعل من بيئة اللجوء بيئة خ�صبه لظهور
اال�ضطرابات النف�سية العائدة ب�سبب اخلوف وعدم
توفر الأمان ،واالنتقال من املوطن الذي يعي�ش فيه
الفرد �إلى بيئة ثقافية وجمتمع جديد خمتلف.
ونظر ًا �إلى قلة الدرا�سات التي تناولت االعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى املراهقني الالجئني
ال�سوريني على ال�صعيدين العاملي والعربي ،االمر
الذي دفع الباحثان ملعرفة م�ستوى انت�شار الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية عند الطلبة الالجئني ال�سوريني
يف املدار�س الأردنية يف �ضوء بع�ض املتغريات.
وحتاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
�أو ًال -ما م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني
ال�سوريني يف املدار�س الأردنية؟
ثاني ًا -هل يختلف م�ستوى الأعرا�ض النف�سية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني
ال�سوريني يف املدار�س الأردنية يف حمافظة �إربد
تبع ًا للمتغريات الآتية :اجلن�س ،مدة الإقامة،
فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة ،ال�صف؟
�أهمية الدرا�سة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها ت�سعى �إلى
الوقوف على مدى انت�شار الأعرا�ض النف�سية لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني ال�سوريني يف
املدار�س الأردنية يف حمافظة �إربد .وتظهر �أهمية
الدرا�سة احلالية يف حمورين رئي�سني وهما� :أو ًال
الأهمية النظرية من خالل اهتمام امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية واملنظمات الدولية
بالالجئني ملا تعانيه هذه الفئة من �صعوبات نف�سية
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وج�سمية .كما ُتعد الدرا�سة احلالية -ح�سب علم
الباحثان -من �أوائل الدرا�سات امليدانية التي
تناولت م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى
الالجئني ال�سوريني يف املدار�س الأردنية .وي�ؤمل
�أن هذه الدرا�سة �ستوفر للباحثني واملخت�صني �إطار
نظري حول م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى الالجئني ال�سوريني يف الأردن؛ مما يفتح
الباب لدرا�سات �أخرى الحقة يتم من خاللها تناول
املو�ضوع من جوانب �أخرى ومتغريات جديدة .ثاني ًا
الأهمية التطبيقية وتربز من خالل ت�سليط ال�ضوء
على م�ستوى انت�شار الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى عينة من الطلبة الالجئني ال�سوريني يف
الأردن ،وحماولة الدرا�سة احلالية تقدمي معلومات
عن م�ستوى انت�شار الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى الأطفال الالجئني مل�ساعدة العاملني يف املجال
النف�سي والطبي واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية
لتو�سيع خدماتهم وتطوير برامج �إر�شاديه ونف�سية
قادرة على م�ساعدة هذه الفئة من الطلبة ،للو�صول
بهم �إلى م�ستوى منا�سب من ال�صحة النف�سية
اجل�سمية.
التعريفات الإ�صطالحية والإجرائية:
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية“ :جمموعة متنوعة
من املتغريات املر�ضية التي تظهر يف �صورة
اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية وال�سلوكية”
(بطر�س� ,2008 ،ص .)132ويعرف �إجرائيا
بهذه الدرا�سة :الدرجة الكلية التي يح�صل عليها
املفحو�ص على مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية،
وامل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية واملت�ضمن االبعاد
االتية :القلق ،االكتئاب ،العدوانية ،الو�سوا�س
القهري ،اجل�سدنه ،الرهاب.
حمددات الدرا�سة:
تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
طبيعة الأداة امل�ستخدمة مقيا�س الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية املعد من قبل (ال�شريفني
وال�شريفني )2011،ومبا يتمتع به من خ�صائ�ص
�سيكومرتية.
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املرحلة
العينة امل�ستخدمة حيث اجريت هذه الدرا�سة
الأ�سا�سية العليا لالجئني ال�سوريني املوجودين يف
على طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني
ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر يف املدار�س
ال�سوريني يف ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر
الأردنية يف حمافظة �إربد واملنتظمني يف الدرا�سة
يف املدار�س الأردنية يف حمافظة اربد؛ لذا ف�إن
خالل العام الدرا�سي  ،)2015/)2014والبالغ
نتائج هذه الدرا�سة �ستكون �صاحلة للتعميم على
ً
عددهم ( )2724طالبا وطالبة ح�سب �إح�صائية
جمتمعها الإح�صائي واملجتمعات املماثلة له فقط.
مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد.
الفرتة الزمنية التي جمعت فيها البيانات من
عينة الدرا�سة :
�أفراد عينة الدرا�سة (الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي .)2015/2014
مت �أخذ عينة الدرا�سة بالطريقة املتي�سرة بن�سبة
( )%20من الطلبة الالجئني ال�سوريني الذين
تنح�صر ددالت املفاهيم وامل�صطلحات
يدر�سون يف ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر يف
الإجرائية واملفاهيمية املحددة فيها.
املدار�س الأردنية .حيث تكونت عينة الدرا�سة من
الطريقة والإجراءات:
( )543طالب وطالبة ،واجلدول ( )1يبني توزيع
جمتمع الدرا�سة:
�أفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة.
جدول ( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفقاً للمتغريات ال�شخ�صية
املتغري
اجلن�س
مدة الإقامة

فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة
ال�صف

امل�ستوى
ذكر
�أنثى
�أقل من �سنة
من �سنه �إلى
�سنتني
�سنتني ف�أكرث
الأم
الأب
�إحدى الإخوة
ال يوجد
الثامن
التا�سع
العا�شر

مقيا�س الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية املعد من قبل ال�شريفني وال�شريفني
( ،)2011حيث قام الباحثان بالتحقق من �صدق
املقيا�س وثباته ،وذلك على النحو الآتي:
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التكرار
244
299
32
283
228
18
39
40
446
153
180
210

الن�سبة املئوية
%44.9
%55.1
%5.9
%52.1
%42.0
%3.3
%7.2
%7.4
%83.2
%28.2
%33.1
38.7

املجموع
543
543

543
543

دالالت �صدق املقيا�س وثباته ب�صورته
الأ�صلية:
�أو ًال -دالالت ال�صدق:
للتعرف على دالالت ال�صدق املنطقي مت التحقق
منه اعتماد ًا على التحليل النظري من خالل
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حتديد ال�سمة املرغوب قيا�سها وهي الأعرا�ض
املر�ضية ومكوناتها (�أبعادها) ،ومن خالل �صياغة
الفقرات وحتكيمها� .أما التعرف على �صدق البناء
العاملي للمقيا�س ،وقد �أفرز التحليل ت�سعة عوامل،
وهو متطابق متام ًا مع االفرتا�ض النظري الذي
بنيت على ا�سا�سه فقرات املقيا�س ،ومع احلقائق
الإكلينيكية ،مما ي�ؤكد حتقق ال�صدق الظاهري
الذي بنيت على �أ�سا�سه فقرات املقيا�س ،و�أن هذه
العوامل قد زادت قيمة اجلذر الكامن لها عن واحد،
وف�سرت ما ن�سبته  %78من التباين كما مت ح�ساب
معامل االرتباط بري�سون بني الدرجات املتحققة
على الأداة ككل و�أبعادها ومعامالت ارتباط الأبعاد
بع�ضها بع�ض ًا وعلى ال�صورة النهائية للقائمة،
والتي افرزتها نتائج التحليل العاملي ( )84فقرة،
على اعتبار �أن كل بعد من هذه الأبعاد يقي�س بعد ًا
من �أبعاد املقيا�س.
ثانياً -دالالت الثبات:
قام ال�شريفني وال�شريفني ( )2011بتقدير
ثبات االت�ساق الداخلي للدرجات الكلية للمقيا�س
ب�صورته النهائية ( )84فقرة ،وللأبعاد الت�سعة
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وقد كانت قيم �ألفا
كما يلي :الأعرا�ض اجل�سمية ( ،)0.83والو�سوا�س
القهري ( ،)0.81واحل�سا�سية التفاعلية (،)0.84
واالكتئاب ( ،)0.85والقلق ( ،)0.83والعداونية
( ،)0.83وقلق اخلوف ( ،)0.75والبارانويا
( ،)0.81والذهان ( ،)0.83وللمقيا�س الكلي
( )0.90وت�شري قيمة �ألفا للعالمة الكلية �إلى �أن
هناك درجة عالية من التجان�س الداخلي ،وقيم
الفا للأبعاد (الأعرا�ض) الفرعية �أقل منها
للعالمة الكلية.
كما مت تقدير ثبات الإعادة ب�إعادة تطبيق
مقيا�س على عينة تتكون من ( )40فرد ًا ،وبعد
م�ضي حوايل �أ�سبوعني على التطبيق الأول
متت �إعادة التطبيق مرة �أخرى .ثم ح�سبت
قيم معامل ارتباط بري�سون بني درجات العينة
يف مرتي التطبيق فكانت كما يلي :الأعرا�ض
اجل�سمية ( ،)0.85والو�سوا�س القهري (،)0.84
http://journals.uob.edu.bh
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واحل�سا�سية التفاعلية ( ،)0.81واالكتئاب
( ،)0.83والقلق ( ،)0.81والعداونية (،)0.80
وقلق اخلوف ( ،)0.84والبارانويا (،)0.80
والذهان ( ،)0.82والعالمة الكلية (،)0.89
وتعد هذه القيم مقبولة ،وعليه ف�إن مقيا�س القائمة
املعدلة للأعرا�ض وابعاده يتمتع بدرجة مقبولة من
اال�ستقرار مع مرور الزمن ،ويعد ذلك م�ؤ�شر ًا على
دالالت الثبات.
�صدق وثبات مقيا�س الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية يف الدرا�سة احلالية:
�أو ًال � -صدق املقيا�س:
عر�ض الباحثان مقيا�س االعرا�ض النف�سية
املر�ضية ب�صورته االولية املعد من قبل ال�شريفني
وال�شريفني ( )2011املكون من ت�سع جماالت ومن
( )84فقرة ،على ( )13من املحكمني من ذوي
االخت�صا�ص يف جمال االر�شاد الرتبوي النف�سي،
والقيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي ،حيث
طلب منهم �إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول
�سالمة ال�صياغة اللغوية للفقرات ،وو�ضوحها من
حيث املعنى ،و�سهولة الفهم ،وانتماء الفقرة للبعد
و�أية مالحظات وتعديالت يرونها مالئمة للمجال.
وبعد عر�ض املقيا�س على املحكمني �أ�شار املحكمون
�إلى �أن هذا املقيا�س ي�صلح لهذه الدرا�سة .فقام
الباحثان ب�أخذ املالحظات بعني االعتبار باقت�صار
املقيا�س الى( )59فقرة ،ومن ت�سعة جماالت �إلى
�ست جماالت و�إ�ضافة وحذف و�إعادة �صياغة بع�ض
الفقرات.
وبهدف التحقق من �صدق البناء مت تطبيق
�أداة الدرا�سة على جمموعة من خارج عينة
الدرا�سة مكونة من ( )50طالب وطالبة ،حيث
مت ح�ساب معامل االرتباط بني الدرجات على
الفقرة والدرجات على املجال ،وكذلك معامالت
االرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات
على املقيا�س ككل حيث تراوح ارتباط الفقرات
مبجاالتها ما بني ( ،)0.79-0.47وتراوحت
معامالت ارتباط الفقرات باملقيا�س ككل ما بني
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ثانياً  -ثبات املقيا�س:
( ،)0.78-0.36واعتمد الباحثان على معيارين
لقبول الفقرات وهما� :أال يقل معامل الإرتباط
مت الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام
بني درجات املفحو�صني على الفقرة ودرجاتهم
طريقة االختبار و�إعادة االختبار (،)Test-Re Test
الكلية على املجال �أو املقيا�س ككل عن ()0.25
وح�ساب االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
(عوده ،)2010 ،و�أن يكون دا ًال عند م�ستوى الداللة
كرونباخ �ألفا بتوزيع �أداة الدرا�سة على جمموعة من
الإح�صائية ()0.05=α؛ وجميع هذه امل�ؤ�شرات
خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )50طالب وطالبة،
ت�ؤكد ب�أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من ال�صدق
وجدول( )2يبني معامالت الثبات ومعامالت ارتباط
ويفي لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
بري�سون ملجاالت الدرا�سة واملقيا�س ككل.
جدول ( :)2معامالت الثبات (كرونباخ الفا) ومعامالت ارتباط بري�سون ملجاالت الدرا�سة واملقيا�س ككل
()n=50

معامل الثبات
املجال
0.76
جمال الأعرا�ض اجل�سمية
0.70
جمال الو�سوا�س القهري
0.75
جمال االكتئاب
0.71
جمال القلق
0.77
جمال العدوانية
0.78
جمال الرهاب
0.72
املقيا�س ككل
*دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (=.)0.05 α

�أو�ضح جدول (� )2أن جميع قيم معامالت الثبات
بطريقة (كرونباخ الفا) كانت مقبولة لأغرا�ض
التطبيق ،حيث �أنها تراوحت بني (،)0.78-0.70
كما �أن قيم معامالت االرتباط بطريقة بري�سون
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (،)0.05=α
وجمعيها قيم مقبولة لأغرا�ض التطبيق.
طريقة الت�صحيح:
مت ا�ستخدام �سلم ليكرت للتدرج اخلما�سي
(دائم ًا ،كثري ًا� ،أحيان ًا ،نادر ًا ،مطلق ًا) ،حيث
�أعطيت دائم ًا( )5درجات ،وغالب ًا( )4درجات،
و�أحيان ًا ( )3درجات ،ونادر ًا ( )2درجتان ،و�أبد َا
( )1درجة واحدة .ولتحديد م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية
على النحو الآتي 2.33( :فما دون م�ستوى
منخف�ض)( ،من  3.66-2.34م�ستوى متو�سط)،
( 3.67فما فوق م�ستوى مرتفع).
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معامل االرتباط
*0.73
*0.71
*0.71
*0.74
*0.74
*0.75
*0.73
ت�صميم الدرا�سة:
مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام املنهج الو�صفي
كونه الأن�سب لهذا النوع من الدرا�سات ،وذلك
للتعرف على م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى
الطلبة الالجئني ال�سوريني يف املدار�س الأردنية.
املعاجلة الإح�صائية :
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ح�سبت املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة على مقيا�س
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية .وللإجابة عن ال�س�ؤال
الثاين ح�سبت املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
كما ا�ستخدم حتليل التباين الرباعي املتعدد،
وحتليل التباين الرباعي.
نتائج الدرا�سة:
نتائج ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا لالجئني ال�سوريني يف املدار�س الأردنية؟
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العينة عن جميع جماالت الدرا�سة ،واجلدول ()3
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
يو�ضح ذلك.
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد
جدول ( :)3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن جميع جماالت
الدرا�سة (ن=)543
الرتبة
1
2
3
4
5
6

املجال
الرقم
جمال القلق
4
جمال العدوانية
5
جمال الرهاب
6
جمال االكتئاب
3
جمال الو�سوا�س القهري
2
جمال الأعرا�ض
1
اجل�سمية
املقيا�س ككل

املتو�سط احل�سابي
4.29
3.83
3.75
2.64
2.25

االنحراف املعياري
0.46
0.78
0.83
0.75
0.75

2.24
3.03

0.65
0.25

الفقرة
�أح�س ب�ضعف يف �أجزاء من ج�سمي
�ألتقط �أنفا�سي ب�صعوبة
�أح�س ب�آالم يف �أ�سفل ظهري
تقتحم عقلي �أفكار قريبة وال تفارقني
�أ�شعر بالآم يف ع�ضالتي
�أقوم ب�أعمايل ببطء �شديد الت�أكد من
دقتها
�أح�س بثقل يف ذراعي ورجلي
ي�شغل بايل التفكري يف القاذورة
والقاذورات
لدي �صعوبة يف تذكر الأ�شياء
�أ�شعر بعدم القدرة على �إمتام �أعمايل
�أح�س بالإرهاق
�أح�س بالغثيان وا�ضطراب يف املعدة
�أكرر �أفعايل عدة مرات كي �أت�أكد �أنني
فعلتها
جمال “ الأعرا�ض اجل�سمية “ ككل

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
1.24
2.68
1.24
2.65
0.96
2.61
1.14
2.40
1.05
2.27
1.37
2.25
1.27
2.14
1.08
2.11
1.32
2.01
1.18
2.01
1.06
1.99
1.12
1.95
1.09
1.91
0.65
2.24

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط

متو�سط

( )2.25وم�ستوى منخف�ض ،وجاء يف املرتبة
يظهر من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية
ال�ساد�سة والأخرية جمال الأعرا�ض اجل�سمية
لإجابات �أفراد العينة على جماالت الدرا�سة ما بني
مبتو�سط ح�سابي ( )2.24وم�ستوى منخف�ض ،وبلغ
( )4.29-2.24كان �أعالها ملجال القلق مبتو�سط
املتو�سط احل�سابي ملقيا�س الأعرا�ض النف�سية ككل
ح�سابي ( )4.29وم�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية
( )3.03وم�ستوى متو�سط.
جاء جمال العدوانية مبتو�سط ح�سابي ()3.83
وم�ستوى مرتفع ،يف املرتبة الثالثة جاء جمال الرهاب
كما ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
مبتو�سط ح�سابي ( )3.75ومب�ستوى مرتفع ،واحتل
املعيارية لإجابات �أفراد العينة على فقرات كل
جمال االكتئاب املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي
جمال من جماالت املقيا�س ،كما يلي:
( )2.64وم�ستوى متو�سط ،وجاء جمال الو�سوا�س
�أو ًال -جمال الأعرا�ض اجل�سمية:
القهري يف املرتبة اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي
جدول ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال
“االعرا�ض اجل�سمية” ()n =543
الرتبة الرقم
5
1
4
2
1
3
8
4
3
5
12
6
6
7
10
8
9
9
11
10
7
11
2
12
13
13
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امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
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وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف املرتبة الأخرية ()13
يظهر من اجلدول (� )4أن املتو�سطات
“�أكرر �أفعايل عدة مرات كي �أت�أكد �أنني فعلتها”
احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
مبتو�سط ح�سابي ( )1.91وم�ستوى منخف�ض ،وبلغ
“الأعرا�ض اجل�سمية” تراوحت بني (-1.91
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل (.)2.24
 )2.68كان �أعالها للفقرة (�“ )5أح�س ب�ضعف
يف �أجزاء من ج�سمي” مبتو�سط ح�سابي ()2.68
ثانياً -جمال الو�سوا�س القهري:
جدول ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال
“الو�سوا�س القهري” ()n=543
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري امل�ستوى
الفقرة
الرقم
مرتفع
1.50
2.83
�أقوم ب�أعمايل ببطء �شديد الت�أكد من دقتها
2
متو�سط
1.33
2.52
�أ�شعر بعدم القدرة على �إمتام �أعمايل
1
متو�سط
1.14
2.38
�أفكر يف االنتحار
7
متو�سط
1.36
2.38
لدي �أح�سا�س ب�أنني حمبو�س �أو مقيد احلركة
8
منخف�ض
1.30
2.23
�ألوم نف�سي على الأحداث التي متر بي
9
�أكرر القيام ببع�ض الأفعال(غ�سل اليدين،
منخف�ض
1.30
2.13
4
ال�صالة).....
منخف�ض
1.25
2.13
لدي �صور ذهنية غري مرغوب بها ال تفارق بايل
5
منخف�ض
1.29
2.12
� 10أ�شعر بالوحدة واحلزن
منخف�ض
1.22
2.04
�أكرر �أفعايل عدة مرات كي �أت�أكد �أنني فعلتها
3
منخف�ض
0.90
1.71
�أح�س باخلمول �أو قلة الن�شاط
6
منخف�ض
0.75
2.25
جمال “ الو�سوا�س القهري” ككل

( )2.83وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف املرتبة الأخرية
يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات
فقرة (�“ )6أح�س باخلمول �أو قلة الن�شاط”
احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
مبتو�سط ح�سابي ( )1.71وم�ستوى منخف�ض ،وبلغ
جمال “الو�سوا�س القهري” تراوحت بني (-1.71
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل (.)2.25
 )2.83كان �أعالها للفقرة (�“ )2أقوم ب�أعمايل
ببطء �شديد الت�أكد من دقتها” مبتو�سط ح�سابي
ثالثاً -جمال االكتئاب:
جدول ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال
“االكتئاب” ()n=543
الرتبة الرقم
4
1
3
2
7
3
9
4
6
5
1
6
11
7
10
8
5
9
2
10
8
11
12
12

الفقرة
�أ�شعر ب�أين عدمي الأهمية
لدي �أح�سا�س ب�أن حياتي كلها تعب و�شقاء
�أعاين من فرط النوم يوميا
ميكن جرح م�شاعري ب�سهولة
�أعاين من الأرق عند الدخول �إلى النوم
�أ�شعر بعدم االهتمام مبا حويل �أو مبن
حويل
�أ�شعر �أن النا�س من حويل ال يحبونني
�أ�شعر ب�أن الآخرين ال يفهمونني
وزين يختلف عما كان عليه قبل �شهر
ال �أ�ستطيع الرتكيز �أو التفكري العميق
بالأعمال التي �أقوم بها
�أ�شعر باحل�سا�سية اجتاه الآخرين
لدي �إح�سا�س ب�أين �أقل من الآخرين
جمال “االكتئاب” ككل
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املتو�سط احل�سابي
3.12
3.03
2.95
2.92
2.82
2.76
2.74
2.53
2.51
2.37
2.01
1.89
2.64

االنحراف املعياري امل�ستوى
مرتفع
1.33
مرتفع
1.33
مرتفع
1.40
مرتفع
1.33
مرتفع
1.40
مرتفع
1.35
مرتفع
1.27
متو�سط
1.42
متو�سط
1.36
متو�سط
1.26
متو�سط
1.18
متو�سط
1.18
متو�سط
0.75
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فقرة (“ )12لدي �إح�سا�س ب�أين �أقل من الآخرين”
مبتو�سط ح�سابي ( )1.89وم�ستوى منخف�ض ،وبلغ
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل (.)2.64
رابعاً -جمال القلق:

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال “االكتئاب”
تراوحت بني ( )3.12-1.89كان �أعالها للفقرة
(�“ )4أ�شعر ب�أين عدمي الأهمية” مبتو�سط ح�سابي
( )3.12وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف املرتبة الأخرية
جدول ( :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال “القلق”
()n=543

الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
الرقم
�أ�شعر باخلوف من فقدان ال�سيطرة على الأمور
6
التي �أقوم بها
� 5أ�شعر برع�شة باجل�سم
� 4أ�شعر ب�سرعة االنفعال �أو اال�ضطراب الداخلي
�أ�شعر بعدم اال�ستقرار لدرجة ال متكني من
9
اجللو�س هادئا يف �أي مكان
تنتابني نوبات من الفزع �أو الذعر بدون �سبب
8
معقول
� 2أ�شعر بنق�ص الثقة يف �أثناء وجود الآخرين
� 1أ�شعر بال�ضيق عندما يتحدث النا�س علي
� 7أ�شعر بت�سارع يف �ضربات قلبي
�أجتنب ممار�سة الأن�شطة والأعمال التي تتطلب
3
االحتكاك بالآخرين
جمال “ القلق” ككل

املتو�سط
احل�سابي
4.46
4.41
4.39

االنحراف
املعياري
0.69
0.74
0.74

مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.29

0.75

مرتفع

4.28
4.25
4.23
4.17

0.78
0.77
0.78
0.79

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.14

0.82

مرتفع

4.29

0.46

مرتفع

امل�ستوى

يف املرتبة الأخرية (�“ )3أجتنب ممار�سة الأن�شطة
يظهر من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية
والأعمال التي تتطلب االحتكاك بالآخرين”
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال “القلق”
مبتو�سط ح�سابي ( )4.14وبلغ املتو�سط احل�سابي
تراوحت بني ( )4.46-4.14بدرجة تقييم
للمجال ككل (.)4.26
مرتفعة جلميع الفقرات كان �أعالها للفقرة ()6
“�أ�شعر باخلوف من فقدان ال�سيطرة على الأمور
خام�ساً -جمال العدوانية:
التي �أقوم بها” مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.46وجاء
جدول ( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال
“العدوانية” ()n=543
الفقرة
الرتبة الرقم
تنتابني ثورات مزاجية ال ميكن ال�سيطرة
2
1
عليها
� 7أرغب يف قذف الأ�شياء
2
 3لدي دافع ملح ب�أن ا�ضرب �شخ�ص معني
3
 6تنتابني نوبات من ال�صراخ
4
 1ا�شعر ب�سرعة امل�ضايقة واال�ستثارة
5
� 5أرغب جمادلة الآخرون
6
� 4أ�شعر برغبة ملحة لتك�سري الأ�شياء
7
جمال “ العدوانية” ككل
http://journals.uob.edu.bh

املتو�سط احل�سابي
4.24
4.17
3.88
3.83
3.74
3.70
3.27
3.83

االنحراف
املعياري
1.09
1.11
1.17
1.17
1.30
1.22
1.23
0.78

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
مرتفع

70

Rami Tashtoush & Saleh Al Asmar: The Psychopathological Symptoms Students ...

وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف املرتبة الأخرية الفقرة
يظهر من اجلدول (� )8أن املتو�سطات
(�“ )4أ�شعر برغبة ملحة لتك�سري الأ�شياء”
احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
مبتو�سط ح�سابي ( )3.27وم�ستوى متو�سط ،وبلغ
“العدوانية” تراوحت بني ( )4.24-3.27كان
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل (.)3.83
�أعالها للفقرة (“ )2تنتابني ثورات مزاجية ال
ميكن ال�سيطرة عليها” مبتو�سط ح�سابي ()4.24
�ساد�ساً -جمال الرهاب:
جدول ( :)9املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن فقرات جمال
“الرهاب” ()543=n
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

7
6
1
3
8
2
5
4

الفقرة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

امل�ستوى

4.11
4.08
3.92
3.70
3.65
3.57
3.56
3.41
3.75

1.21
1.12
1.24
1.27
1.25
1.34
1.33
1.24
0.83

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
مرتفع

�أـ�شعر باخلوف من الإغماء يف الأماكن العامة
�أ�شعر بالتوتر عندما �أكون مبفردي
�أ�شعر باخلوف من الأماكن املفتوحة مثل ال�شوارع
�أ�شعر باخلوف عند التنقل بالبا�صات �أو ال�سيارات
�أ�شعر باخلوف عند الدخول �إلى احلدائق والب�ساتني
�أ�شعر باخلوف من اخلروج من منزيل مبفردي
�أ�شعر ب�ضيق يف الأماكن املزدحمة كالأ�سواق
�أجتنب �أماكن معينة لأنها ت�سبب يل الإح�سا�س باخلوف
جمال “ الرهاب” ككل

يظهر من اجلدول (� )9أن املتو�سطات احل�سابية
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال “الرهاب”
تراوحت بني ( )4.11-3.41كان �أعالها للفقرة
(�“ )7أـ�شعر باخلوف من الإغماء يف الأماكن العامه»
مبتو�سط ح�سابي ( )4.11وم�ستوى مرتفع ،وجاء يف
املرتبة الأخرية فقرة (�“ )4أجتنب �أماكن معينة
لأنها ت�سبب يل الإح�سا�س باخلوف» مبتو�سط ح�سابي
( )3.41وم�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجال ككل (.)3.75
جدول ( :)10املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة عن جماالت الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية تبعاً ملتغريات (اجلن�س ،مدة الإقامة ،فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة)

نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل يختلف م�ستوى
الأعرا�ض النف�سية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا لالجئني ال�سوريني يف املدار�س الأردنية يف
حمافظة اربد تبعاً للمتغريات الآتية :اجلن�س،
مدة الإقامة ،فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة؟ للإجابة
عن ال�س�ؤال الثاين ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.

ذكر
اجلن�س
�أنثى

املتو�سط احل�سابي

الأعرا�ض
اجل�سمية
2.14

الو�سوا�س
القهري
2.00

2.50

االنحراف املعياري

0.62

0.65

0.69

0.49

املتو�سط احل�سابي

2.32

2.45

2.75

4.31

3.80

االنحراف املعياري

0.66

0.77

0.78

0.43

0.81
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الأداة
ككل
2.95

االكتئاب

القلق

العدوانية

الرهاب

4.27

3.78

3.83

0.74

0.77

0.23

3.69

3.09

0.88

0.25
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�أقل من 1
مدة
الإقامة

2-1
�أكرث من
�سنتني
الأم

فقدان
�أحد
�أفراد
الأ�سرة

الأب
�أحد
الأخوة
ال �أحد
الثامن

ال�صف

التا�سع
العا�شر

املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

الأعرا�ض
اجل�سمية
2.37
0.67
2.18
0.63
2.29
0.66
2.22
0.62
2.38
0.84
2.22
0.62
2.35
0.60
2.09
0.57
2.35
0.68
2.25
0.65

الو�سوا�س
القهري
2.24
0.68
2.18
0.75
2.33
0.76
2.24
0.75
2.33
0.78
2.21
0.67
2.75
0.78
2.13
0.71
2.35
0.78
2.24
0.74

االكتئاب

القلق

العدوانية

الرهاب

2.55
0.65
2.58
0.77
2.71
0.74
2.65
0.76
2.54
0.77
2.62
0.68
2.38
0.65
2.48
0.76
2.68
0.76
2.72
0.72

4.41
0.49
4.32
0.46
4.25
0.45
4.34
0.54
4.44
0.48
4.27
0.44
4.17
0.08
4.36
0.44
4.27
0.44
4.26
0.48

3.90
0.62
3.87
0.80
3.77
0.78
3.73
0.91
3.99
0.72
3.83
0.77
3.86
0.40
3.89
0.78
3.75
0.79
3.87
0.77

3.82
0.72
3.78
0.85
3.70
0.83
3.65
0.90
3.88
0.65
3.75
0.84
3.88
0.18
3.85
0.76
3.69
0.85
3.74
0.86

الأداة
ككل
3.07
0.27
3.01
0.25
3.05
0.25
3.04
0.26
3.07
0.24
3.02
0.25
3.08
0.24
2.98
0.24
3.06
0.26
3.04
0.24

ال�صف) ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق
يظهر من اجلدول (� )10أن هناك فروق
ا�ستخدم حتليل التباين الرباعي عدمي التفاعل
ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات
على الأداة ككل تبع ًا ملتغريات الدرا�سة ،واجلدول
�أفراد العينة عن جماالت الدرا�سة تبع ًا ملتغريات
( )11يو�ضح ذلك.
(اجلن�س ،مدة الإقامة ،فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة،
جدول ( :)11نتائج حتليل التباين الرباعي على الأداة ككل تبعاً ملتغريات الدرا�سة
املتغري

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

F

الداللة الإح�صائية

اجلن�س
مدة الإقامة
فقدان �أحد �أفراد
الأ�سرة
ال�صف
اخلط�أ
املجموع

2.70
0.15
0.25
0.66
30.51
5013.29

1
2
3
2
534
543

2.70
0.08
0.08
0.33
0.06

4.27
1.31
1.46
1.65

0.00
0.27
0.22
0.09

�أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول (� )11أن قيمة
( )Fللأداة ككل تبع ًا ملتغري اجلن�س بلغت ()4.27
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
http://journals.uob.edu.bh

( ،)0.05=αوهذا يدلل على وجود اختالف يف
م�ستوى الأعرا�ض اجل�سمية تبع ًا ملتغري اجلن�س،
وبالرجوع �إلى اجلدول ( )10يتبني �أن الفروق كانت
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يف الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ككل تبع ًا ملتغريات
ل�صالح (الإناث) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.09بينما
(فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة ،وعدد �أفراد الأ�سرة،
بلغ املتو�سط احل�سابي للذكور (.)2.95
ومدة الإقامة ،وال�صف).
كما �أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول ()11
وقد ا�ستخدم حتليل التباين الرباعي املتعدد
�أن قيمة ( )Fللأداة ككل تبع ًا ملتغريات (موت �أحد
على جماالت الأعرا�ض النف�سية املر�ضية تبع ًا
�أفراد الأ�سرة ،وعدد �أفراد الأ�سرة ،ومدة الإقامة،
ملتغريات (اجلن�س ،مدة الإقامة ،فقدان �أحد �أفراد
وال�صف) غري دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الأ�سرة) ،واجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
( ،)0.05=αوهذا يدلل على عدم وجود اختالف
جدول ( :)12نتائج حتليل التباين الرباعي املتعدد على جماالت الأعرا�ض النف�سية املر�ضية تبعاً
للمتغريات
املتغري

اجلن�س

مدة الإقامة
’(Wilks

)Lambda=0.01

فقدان �أحد �أفراد
الأ�سرة
’(Wilks

)Lambda=0.01

ال�صف

’(Wilks
)Lambda=0.05

املجاالت
جمال الأعرا�ض
اجل�سمية
جمال الو�سوا�س
القهري
جمال االكتئاب
جمال القلق
جمال العدوانية
جمال الرهاب
جمال الأعرا�ض
اجل�سمية
جمال الو�سوا�س
القهري
جمال االكتئاب
جمال القلق
جمال العدوانية
جمال الرهاب
جمال الأعرا�ض
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�أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول (� )12أن قيمة
( )Fملجال الأعرا�ض اجل�سمية تبع ًا ملتغري اجلن�س
بلغت ( )9.40وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ،)0.05=αوهذا يدل على وجود �أثر
دال �إح�صائي ًا ملتغري اجلن�س على جمال الأعرا�ض
اجل�سمية .بينما بلغت قيمة ( )Fملجال الو�سوا�س
القهري تبع ًا ملتغري اجلن�س ( )49.62وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05=αوهذا
يدل على وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري اجلن�س على
جمال الو�سوا�س القهري.
كما �أظهرت النتائج �أن قيمة ( )Fملجال االكتئاب
تبع ًا ملتغري اجلن�س بلغت ( )13.51وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05=αوهذا
يدل على وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري اجلن�س
على جمال االكتئاب .يف حني كانت قيم ( )Fملجاالت
الدرا�سة تبع ًا ملتغريات( :موت �أحد �أفراد الأ�سرة،
عدد �أفراد الأ�سرة ،مدة الإقامة ،ال�صف) غري
دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (،)0.05=α
وهذا يدل على عدم وجود �أثر لهذه املتغريات على
جماالت الأعرا�ض النف�سية املر�ضية.
مناق�شة النتائج:
�أو ًال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال
الأول ”:ما م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني
ال�سوريني يف املدار�س الأردنية”؟
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا
لالجئني ال�سوريني يف املدار�س الأردنية كالآتي:
جاء جمال”القلق” يف املرتبة الأولى ،تالها يف
املرتبة الثانية جمال “العدوانية” ،ثم جمال
“الرهاب” ثم جمال “االكتئاب” ،وجاء جمال
“الو�سوا�س القهري” يف املرتبة اخلام�سة ،و�أخري ًا
جمال “الأعرا�ض اجل�سمية”.
وتف�سر هذه النتيجة يف �ضوء معرفة طبيعة
ال�ضغوط املختلفة التي يتعر�ض لها الطلبة ب�شكل
عام ،والطلبة الالجئني ب�شكل خا�ص؛ ب�سبب
http://journals.uob.edu.bh

73

متطلبات احلياة وما تفر�ضه عليهم من ظروف
متمثله يف ت�أمني احلاجات الأ�سا�سية من م�أكل
وم�سكن ،واالن�سجام مع البيئة املدر�سية� ،إ�ضافة
�إلى ما تعر�ضوا �إليه من �أحداث �ضاغطة قبل
و�أثناء فرتة اللجوء املتمثلة يف التعاي�ش مع �أعمال
العنف وال�صراعات امل�سلحة ،والتعر�ض مل�شاهد
القتل الوح�شي والتعذيب؛ مما يت�سبب يف انت�شار
حاالت االكتئاب والقلق ،واخلوف من امل�ستقبل،
والنزوع نحو العنف والعدوانية .كما �أن ما تقدمه
املنظمات املحلية والدولية وامل�ؤ�س�س�سات احلكومية
من م�ساعدات نف�سية و�أجتماعية ت�ساعدهم الى
حت�سني م�ستوى ال�صحة النف�سية ،كما قد يعود ذلك
الى ما يقدمه ال�شعب الأردين من معونة ،ووقوفة
ايل جانب ال�شعب ال�سوري.
�إ�ضافة �إلى �أن اللجوء يعد من �أهم م�صادر
ال�ضغوط النف�سية واال�ضطرابات النف�سية؛ كالقلق
واالكتئاب والرهاب ،وا�ضطراب �ضغوط ما بعد
ال�صدمة ( ،)PTSDيف �ضوء حقيقة �أن الالجيء
ينتقل من مرحلة �إلى مرحلة جديدة تت�صف
بعدة متغريات بيئية واجتماعية ،ونف�سية غري
م�ألوفة بالن�سبة له ،مما ي�ؤدي �إلى تطور الأعرا�ض
النف�سية واجل�سدية ال�سلبية التي ت�ؤثر على م�سار
حياته يف بلد اللجوء (& Bently, Thoburn, Stewart
.)Boynton, 2012
�أما فيما يتعلق بح�صول �أعرا�ض القلق على
املرتبة الأولى ومب�ستوى مرتفع ،فقد يعزى �إلى
�أن القلق ا�ضطراب م�شرتك بني جميع الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية ،كما �أن عينة الدرا�سة من
املراهقني وهذه املرحلة تعترب فرتة حرجة متتع
بخ�صائ�ص معينة وتت�سم بقلق م�ستمر ،كما �أن
الطلبة الالجئني يعي�شون يف حالة من اخلوف على
م�ستقبلهم ،وعلى �إمكانية ا�ستقرارهم� .إذ ت�ؤثر
اخلربات والأحداث ال�صادمة واملهددة يف احلالة
النف�سية للأطفال والرا�شدين على حد ال�سواء،
حيث يرتبط االكتئاب والقلق مع م�شاهدة الأحداث
ال�صادمة والتعر�ض لها (;AL-Balhan, 2006
.)Berthold, 2000
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�أما فيما يتعلق بح�صول �أعرا�ض العدوانية
والرهاب يف املرتبة الثانية والثالثة ومب�ستوى مرتفع،
ف�إن ذلك قد يعود �إلى طبيعة امل�شاهدات اليومية التي
كان يتعر�ض لها الطلبة الالجئني من مواقف م�ؤملة
ت�شتمل على الق�صف ،والتعذيب ،و�أحداث �صادمة،
و�إعتقال الأفراد وتهديدهم .االمر الذي قد يكون
�أدى �إلى تكوين �سلوكات لدى الطلبة يف اجتاهني
فمنهم من جل�أ �إلى العدوانية كتنفي�س انفعايل،
ومنهم من جل�أ �إلى الرهاب ك�سلوك ان�سحابي .يف
حني �أن جمال اعرا�ض اجل�سدنه كان منخف�ض
امل�ستوى فقد يعود ذلك �إلى �أن هذه االعرا�ض املتمثلة
بظهور اعرا�ض ج�سدية والتى ترجع الى من�ش�أ نف�سي
حتتاج الى م�شاكل نف�سية متقدمة ،ومبا ان م�ستوى
االعرا�ض النف�سية املر�ضية جاءت لدى الطلبة
الالجئني ال�سوريني جاءت بدرجة متو�سطة وهذا
على خالف ما كان يعتقده الباحثان الأمر الذي يدل
على انهم ميرون يف حالة نف�سية متو�سطة مل ت�صل
الى درجة التعقيد.
وتتفق نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة الدرا�سات
الآتية :درا�سة لويز و�آخرون (،)Llosa, et. al, 2013
ودرا�سة توم�سون والي وكريون وتود (Thomessen,
 ،)Laghi, Cerrone, & Todd , 2013ودرا�سة �صالح
وعبدالرحمن ولين�س وعيد ومارتينز وهوف(Salah,
Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez & Hauff,

 ،)2013ودرا�سة جبار وظاظا
 )2014ودرا�سة جاكب�سون ودميوت وهري ( Jakobsen,
 ،)Demott & Heir, 2014ودرا�سة كوميالي و�آخرون
(.)Comellas et al , 2015
ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال
الثاين“ :هل يختلف م�ستوى الأعرا�ض النف�سية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا لالجئني
ال�سوريني يف املدار�س الأردنية يف حمافظة اربد
تبعا للمتغريات الآتية :اجلن�س ,مدة الإقامة,
فقدان �أحد �أفراد الأ�سرة ،ال�صف؟”
�أظهرت النتائج وجود �أثر دال �إح�صائي ًا
ملتغري اجلن�س على جماالت الأعرا�ض اجل�سمية
(Jabbar & Zaza,
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والو�سوا�س القهري واالكتئاب� ،إذ تبني �أن الإناث
�أكرث ت�أثر ًا ب�أعرا�ض االكتئاب والو�سوا�س القهري
و�أعرا�ض التج�سد من الذكور .ويعد ال�سبب يف
هذه النتيجة �إلى �أن البنية النف�سية ،وامل�شاعر،
والأحا�سي�س لدى كل من الذكور والإناث ،تت�أثر
بالظروف املحيطة ،و�أن الإناث �أكرث ح�سا�سية
و�أقل مقاومة لطبيعة الظروف احلياتية التي
يواجهنها� ،إ�ضافة �إلى �أن الإناث والأطفال هم �أكرث
الفئات امل�ستهدفة يف احلروب واللجوء ،ف�ض ًال عن
م�شاهدة حوادث التعذيب والعنف ،وعدم قدرتهن
على الدفاع عن حقوقهن الأ�سا�سية ،وتذكر املواقف
ال�صادمة وامل�ؤملة ب�شكل متكرر؛ الأمر الذي ي�سبب
حالة من املزاج الت�شا�ؤمي والأفكار غري املنطقية،
واخلوف غري امل�سوغ من الظروف اليومية� ،إ�ضافة
�إلى ما يفر�ضه املجتمع من قيود على الإناث من
عدم الإختالط باملجتمع املحيط ب�شكله املريح
وبناء عالقات اجتماعية التي بدورها حتد من
االكتئاب والقلق واملخاوف والأفكار غري الطبيعة
(.)Hermann & Betz, 2006
وقد اتفقت نتيجة هذ ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة
كوميالي و�آخرون ( ،)Comellas et al , 2015والتي
�أ�شارت �إلى �أن م�ستوى انت�شار �أعر�ض التج�سد لدى
عينة من النازحني يف جورجيا لدى الإناث �أعلى
منه لدى الذكور .كما اتفقت �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة
�صالح وعبدالرحمن ولين�س وعيد ومارتينز وهوف

(& Salah, Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez

 )Hauff, 2013والتي �أ�شارت �إلى �أن م�ستوى انت�شار
�أعرا�ض االكتئاب لدى عينة من الالجئني يف
ال�سودان لدى الإناث �أعلى منه لدى الذكور.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود �أثر دال
�إح�صائي ًا ملتغريات مدة الإقامة ،وفقدان �أحد �أفراد
الأ�سرة ،وال�صف على جماالت الأعرا�ض النف�سية
واملر�ضية .وقد يعزى ذلك الى الت�شابه بني املجتمع
ال�سوري والأردين من حيث العادات والتقاليد
وطبيعة الظروف االجتماعية؛ �أي �أن البيئة مل تتغري
على الطلبة ب�شكل جذري ,كما �أن الطلبة ال�سوريني
انخرطوا يف البيئة املدر�سية الأردنية مما �أدى �إلى

)Int. J. Res. Edu. Psy. 7, No. 1 (April 2019

�ضعف ت�أثري مدة الإقامة على م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية� .إ�ضافة �إلى طبيعة العالقات
االجتماعية والأ�سرية ال�سائدة بني �أفراد املجتمع
ال�سوري ،والتي تت�سم بال�صالبة والعي�ش �ضمن
الأ�سر املمتدة وداخل �إطار الأ�سرة الواحدة ،ف�ض ًال
عما تقدمه امل�ؤ�س�سات واملنظمات املحلية والدولية
من م�ساعدات نف�سية ومادية تكفل لهم بع�ض
حاجاتهم الأ�سا�سية� .أما بالن�سبة ل�ضعف ت�أثري
ال�صف على م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
فيعود �إلى �أن الظروف الأكادميية واالجتماعية التي
يع�شها الطلبة مت�شابهة �إلى حد ما ،ف�ض ًال عن �أن
الفروق العمري بينهما �ضئيلة ،فهم يعي�شون بنف�س
املرحلة النمائية تقريب ًا ،والتي تتمتع مبجوعة من
اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية املت�شابهة.
وقد اختلفت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة
�صالح وعبدالرحمن ولين�س وعيد ومارتينز وهوف

(& Salah, Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez

 )Hauff, 2013والتي �أ�شارت الى انت�شار الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى الالجئني اجلدد ،بينما مل
يجد الباحثان درا�سات تناولت �أثر متغريي فقدان
�أحد �أفراد الأ�سرة وال�صف يف الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية لدى الالجئني.
التو�صيات:
ا�ستناد ًا على ما تو�صلت الية هذه الدرا�سة
من نتائج ،ويف �ضوء مناق�شة هذه النتائج يو�صي
الباحث يف الآتي:
-1العمل على توفري الربامج الرتبوية والإر�شادية
والتوعوية من �أجل الوقاية من م�ستوى انت�شار
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية بني جمموعات
الالجئني ال�سوريني خ�صو�ص ًا الطلبة املراهقني.
 -2توثيق العالقة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملنظمات الإن�سانية املحلية والدولية ب�شكل
ي�ساعد الطلبة الالجيئن �أعلى حتقيق اعلى
م�ستوى من ال�سالمة وال�صحة النف�سية .
 -3العمل على �إجراء درا�سات حول �أعرا�ض نف�سية
مر�ضية �أخرى كالذهان والبارنويا ،ويف �ضوء
http://journals.uob.edu.bh
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متغريات جديد للك�شف عن العوامل التي ت�سهم
�أو حتد من انت�شار مثل هذه الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية وخا�صة يف ندرة هذه الدرا�سات حول
هذا اجلانب.
 -4الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة يف خدمات
التوجيه والإر�شاد النمائي والوقائي والعالجي.
قائمة املراجع:
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