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 قسم رياض االطفال-  كمية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية
الممخص
يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى المشكالت النفسية كالسمككية لدل االطفاؿ النازحيف
 التعرؼ عمى المشكالت النفسية كالسمككية لمعينة ككؿ-ٔ :كقد كانت اىداؼ البحث
كالتعرؼ عمى المشكمة التي برزت اكثر عند التالميذ-ٕ
كقد تككنت عينة البحث مف ٕٓٔ تمميذ كتمميذة لمصؼ االكؿ كالثاني كالثالث ابتدائي بكاقع
) تمميذة كقد قامت الباحثتاف ببناء مقياس لتحقيؽ اىداؼ البحث كتـ عرضوٙٓ() تمميذ كٙٓ(
عمى مختصيف كخبراء في ىذا المجاؿ كتـ تطبيقو عمى العينة كاستخراج النتائج بعد استخداـ
تكصمت

الكسائؿ االحصائية المالئمة كىي االختبار التائي كمعامؿ ارتباط بيرسكف كقد
الباحثتاف الى النتائج االتية
 يكجد لدل العينة ككؿ مشكالت سمككية ونفسُت-ٔ
مشكلت الخىف كان لها التاثُر االكبر علً االطفال-2

Abstract
The current research aims to identify the psychological and behavioral
problems of displaced childrenThe objectives of the research:
1 - identify the psychological and behavioral problems of the sample as a
whole.
2 - identify the problem that emerged most in the pupils
The study sample consisted of 120 students and students of the first,
second and third elementary grades of 60 students and 60 students. The
researchers constructed a measure to achieve the research objectives. It
was presented to specialists and experts in this field. It was applied to the
sample and the results were extracted after using the appropriate
statistical methods The T-test and the Pearson correlation coefficient.
The researchers found the following results
1. The sample as a whole has behavioral and psychological problems
2 - The problem of fear has had a greater impact on children
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الفصؿ االكؿ
مشكمة البحث
رعاية االطفاؿ مسؤكلية كبيرة كال بد اف لمف يتكلى القياـ بيا اف يحمميا باخالص كاف يككف
ىدفو الى بناء شخصية متكاممة بامانة ال يكجد فييا ام تعقيد اك اضطراب نفسي كاف االسرة
تحتؿ المكانة االكلى لتنشئة الطفؿ كتككيف شخصيتو كالتاثير في سمككو لككف االسرة اكؿ بيئة
يعيش فييا الطفؿ اضافة الى طكؿ فترة التي يقضييا الطفؿ في البيت مع االسرة (العمايرة
)ٔ٘ :ٕٕٓٓ،
حيث اف شخصية الطفؿ كسمككياتو تتككف مف الخبرات التي يتمقاىا مف الكسط الذم يعيش فيو
فاذا كانت ىذه الخبرات غير مناسبة اك غير صالحة فاف ذلؾ يمكف اف يؤدم الى معاناة مف
مشاكؿ نفسية التي يمكف اف تتطكر الى مشاكؿ سمككية فاذا كانت البيئة غيرصالحة لتربية
الطفؿ تربية سكية فاف الطفؿ قد يصاب باحد المشكالت النفسية كالقمؽ كالخكؼ كاالكتئاب كمف
ثـ تظير ىذه االالـ الن فسية يمكف اف تظير عمى شكؿ مشكالت سمككية كالتمعثـ كالتبكؿ
الالارادم كالعدكاف كغيرىا مف المشكالت (مختار  )ٖٔ٘ :ٕٓٓٓ ،كيتفؽ عمماء النفس عمى اف
المشاكؿ النفسية تؤثر في تككيف شخصية الطفؿ فمثال الطفؿ الذم لديو كثير مف المخاكؼ
تشتت نشاطو الذم كاف يرمي اليو (الطيب )ٜٗ :ٜٜٔٔ،
كتعتبر ظاىرة النزكح التي شيدىا مجتمعنا العراقي في االكنة االخيرة مف الظركؼ الغير طبيعية
التي كاجيت الشعب العراقي التي سببت ليـ كثير مف المشاكؿ النفسية كاالجتماعية كالثقافية
كالصحية كغيرىا مف المشاكؿ كباالخص االطفاؿ (الجبكرم  )ٔ :ٕٓٔٗ ،حيث يعد النزكح احد
االزمات الحياتية كالتي تسبب امراض كاضطرابات سمككية كنفسية حيث اف اىـ اسبابو النزاعات
المستمرة كالحركب مما يؤدم ذلؾ الى تفكؾ االسر كاالنعكاسات النفسية السالبة(غالب ،د.ت:
ٔ)) فاف مشاىدة الدماء كالذبح كالمكت كالدمار كاصكات اطالؽ النار كمحنة اليرب كفقد
األحبة ،التي كاجييا النازحيف ليا آثار سمبية عميقة في نفكس النازحيف عامة كعمى النساء
كاالطفاؿ خاصة .مضافا الى اف ظركؼ حياة النزكح الجديدة ىي بحد ذاتيا بركاف يغمي كيكلّد

حممان المراض نفسية قاسية( .الجبكرم )ٕ: ٕٓٔٗ،حيث اف النزكح القسرم مف مكاف يمثؿ
لالنساف خصكصيتو كحياتو كذكرياتو صدمة عنيفة تربؾ التكازف النفسي فقد يدخؿ الشخص في
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حالة احباط كقمؽ كخكؼ كانطكاء كيجب اف النيمؿ الجانب النفسي الف تبعاتو عمى المدل
الطكيؿ اىـ كاخطر (ابك طالب )ٕ :ٕٓٔٔ ،
كيرل( القرني) اف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تكاجو النازحيف منيا المشاكؿ االجتماعية
كالنفسية كما ينتج عنيا مف ضغكط النفسية كالعصبية الشديدة كتشتت تفكير كاالنشغاؿ بما
حدث(القرني ،د.ت)٘ٛ :
اضافة الى ذلؾ فاف مرحمة الطفكلة المتكسطة التي تعتبر مف المراحؿ التي تشيد تغير لالطفاؿ
في حياتيـ كحدث ميـ اال كىك الدخكؿ الى المدرسة كاالنتقاؿ مف بيئة االسرة الى بيئة المدرسة
فالطفؿ في الكسط االسرم كالكسط المدرسي اف لـ تحقؽ لو حاجاتو كرغباتو فانو يتاثر جراء ذلؾ
ن فسيا مما يجعمو يتخبط في كسط مشكالت نفسية عديدة منيا  :الغضب كالخكؼ كمشكالت
سمككية مثؿ العدكاف كالكذب كغيرىا مف المشكالت (سعدية  )ٙ: ٕٕٓٔ ،كاكد المختصكف اف
اخطر اثار الحركب كما ينتج عف الحركب مف نزكح كغيره ىك ما يظير بشكؿ مممكس الحقا
في جيؿ كامؿ مف االطفاؿ الذم يعانكف مف اثار كمشاكؿ نفسية قد تزيد اك تقؿ حسب استيعاب
االىؿ ككعي االىؿ لكيفية مساعدة الطفؿ كتجاكز المشاىد المركعة(الجبالي )ٕ : ٕٜٓٓ ،
كنظ ار لمظركؼ التي يعيشيا االطفاؿ في ىذه المرحمة مف حدة األزمات ككطأة الضغكطات
النفسية التي تكاجو النازحيف في المجاالت االنفعالية كاجتماعية كالصحية حيث اصبحت تشكؿ
عبئان كبي ار يشغؿ كاىؿ افراده مما يستدعي الكشؼ عنيا كالتصدم ليا كايجاد الحمكؿ التي مف
شئنيا التقميؿ مف اثارىا السمبية التي تنتج عف ىذه االزمات .كعمى الرغـ مف اف االدبيات تؤكد

عمى مكضكع المشكالت النفسية كالسمككية لكف لـ يحظى ىذا المكضكع اىتماـ كبير ضمف فئة
الطفكلة المتكسطة لالطفاؿ النازحيف كعميو ارتات الباحثتاف اف تتعرفا عمى المشكالت النفسية
كالسمككية لدل االطفاؿ في مرحمة الطفكلة الكسطى ال سيما بعدـ تكفر البيئة السميمة لمطفؿ اال
كىك ظرؼ النزكح الذم اصاب الكثيريف منيـ كيمكف تمخيص المشكمة بالسؤاؿ التالي:
ٔ-ىؿ ىناؾ مشكالت نفسية كسمككية لدل اطفاؿ المراحؿ الثالثة االكلى مف االبتدائية اـ ال ؟
اىمية البحث
يكلد المرء في ىذه الحياة كىك مزكد بمجمكعة مف الرغبات كالدكافع  ،إال أف ظركؼ المجتمع
تحكؿ بيف المرء كتحقيؽ كثير منيا ،مما يعرض المرء في حياتو لصد كاحباط يؤدياف بو لمصراع
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النفسي كمف شاف ىذا الصراع اف يكجد عند المرء قمقا نفسيا متى تكرر كزادت حدتو (.زريؽ
)ٖ٘ :ٔٗٓ٘،
كال يخمك مجتمع مف افراد ينحرفكف بسمككيـ عف السكاء كينقصيـ التكيؼ الصحي في محيط
المنزؿ اك المدرسة اك المجتمع كىذه المشكالت ذات تككيف يختمؼ مف كاحدة الى اخرل كما انيا
ليست عمى درجة كاحدة مف الخطكرة كلكنيا تظؿ مصدر قمؽ في حياة الفرد نفسو كفي حياة
مجتمعو (الياشمي  )ٕٜٕ : ٜٔٗٓ ،حيث ممكف اف نعتبر ظاىرة النزكح مف الظكاىر التي
تسبب انحرافات سمككية ك احباط كمشكالت مختمفة لدل االطفاؿ مػػثؿ الػػشعكر بالػػخكؼ كالػػيمع
كالحػػزف كاالحػػباط كالػػفشؿ كاالك ػػتئاب كالػتكتر كالقمؽ مف المستقبؿ المجيكؿ كالخكؼ مف مصادر
الخطر كعدـ االطمئناف لالخريف كسيكلة االصابو باألمراض الجسمية .اف ىذه المشاكؿ التي
تكاجة النازحيف قس انر بالتاكيد تزيد مف عكامؿ الضغكط النفسية ،اف مثؿ ىذه الضغكط قادره عمى
تفجر اضطراب نفسي قد يككف حاد كيدكـ مدة طكيمة كتختمؼ المكاقؼ الضاغطة باختالؼ
التركيب النفسي لمفرد فبعض االفراد لدييـ القدره عمى التحمؿ لمكاجية اعنؼ المكاقؼ بقدر كبير
مف االتزاف كبعظيـ التتكفر فييـ ىذه القدره فسرعاف ما يصابكف باالنييار الجسمي كبعض
األمراض االنفعالية(كناني  )ٔ: ٕٓٔٓ ،حيث نسبة كبيرة مف األطفاؿ النازحيف ُيعانكف مف
مشكالت نفسية كعصبية خطيرة مف آثار الحرب ،حيث يتعرضكف لضغكط نفسية يرافقيا حاالت
قمؽ كخكؼ كتكجس مف أف يصميـ رصاص بالخطأ أكتستيدفيـ جماعة مسمحة ال لذنب اقترفكه
سكل أف حظيـ العاثر رمى بيـ في تمؾ المنطقة )(www.alriyadh.com
يؤكد المختصكف اف اخطر اثار الحركب ىك ما يظير بشكؿ مممكس الحقا في سمككيـ كادائيـ
كيع تبر بعض االخصائييف النفسييف أف األعراض النفسية تتمحكر حكؿ ثالث ظكاىر أساسية،
أكليا التعمؽ كاالرتباط الشديد باألىؿ كما يتبعو ذلؾ مف حاالت االنطكاء الشديد كعدـ الرغبة في
الخركج مف البيت أك االختالط باألصدقاء في الشارع أك المدرسة" ،مشي انر إلى أف الظاىرة الثانية
تتعمؽ بمشاكؿ النكـ كالخكؼ مف الظالـ ،كالرعب مف سماع األصكات المرتفعة ،كما يرتبط بذلؾ

مف ككابيس مزعجة كصراخ كبكاء شديديف ،كىك ما يؤثر في القدرة عمى التحصيؿ الدراسي
كتأخر مستكل الذكاءكقد كاف الخكؼ كالقمؽ .
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التي تنتاب أعدادا كبيرة مف األطفاؿ النازحيف تؤدم بيـ إلى البكاء الشديد كأحيانان أخرل إلى

الصراخ

( الجابر )ٕ-ٔ :ٕٜٓٓ،كتشير الى أف الطفؿ عندما ينتقؿ مف بيئة ألخرل يؤثر عمى نفسيتو
كيعكس في داخمو تساؤالت عديدة ،قد اليستطيع األىؿ تبسيط الجكاب لمرد عميو ،فاألطفاؿ
النازحكف

أكثر ما رأيناه منيـ ىك انزعاجيـ لعدـ ذىابيـ لممدرسة كتفرقيـ عف أصدقائيـ

كألعابيـ ،ككجدنا أف بعض األطفاؿ يحتاج لمتأىيؿ النفسي خاصة بتغيير المكاف كفقده لمتكاصؿ
األسرم الذم كاف يحظى بو قبؿ النزكح(الجابر  )ٖ :ٕٜٓٓ،كيشير جكف مارم الى حماية
االشخاص الذم مكرس ضدىـ النزكح القسرم مف منازليـ داخؿ بمدانيـ امر غير بسيط كيحتاج
تخطيط كادارة محكمة في االزمات (جكف مارم )ٖ :ٕٓٓٛ ،
كتعتبر مرحمة الطفكلة المتكسطة مرحمة ميمة في حياة الطفؿ حيث فييا تتفاعؿ ظركؼ الحياة
المنزلية مع ظركؼ الحياة الخارجية التي يمكف اف تؤثر عمى الطفؿ ككؿ ما يكتسبو الطفؿ في
ىذه المرحمة مف خبرات مؤلمة كغير سارة سكاء مف االسرة اك المدرسة يؤدم بو المرحمة قد
يككف مع رض لكثير مف المشكالت سكاء نفسية اك سمككية ال سيما ىـ في دكر االعداد كالتطكر
كالتعمـ كتمقي خبرات جديدة (العمايرة  )٘ٚ : ٕٕٓٓ،حيث تككف ىذه المرحمة ذات اىمية في
تككيف شخصية الفرد كما يمقى الفرد مف خبرات في مرحمة الطفكلة تؤثر فيو فاذا كانت الخبرات
سارة يشب رجال سكيا كمتكيؼ مع نفسو كالمجتمع اما اذا كانت خبرات مؤلمة ترؾ ذلؾ اثا ار
ضارة عمى شخصيتو كعمى ذلؾ ينبغي االىتماـ بيذه المرحمة عمى كجو الخصكص كتكفير البيئة
المالئمة الصحية لمطفؿ كتقديـ الرعاية النفسية لو كالعمؿ عمى اشبع حاجاتو كحمايتو مف التكتر
كالقمؽ كالغضب كمما يصعب ىذه الميمة تعرض الطفؿ لكثير مف المشكالت السمككية كالعدكاف
كالكذب التي تشب معو لمكبر (العيسكم ) ٕٖٔ :ٜٜٖٔ،
كمشاكؿ االطفاؿ تظير في حياتيـ اليكمية مف خالؿ سمككياتيـ كتصرفاتيـ سكاء مع اكلياء
االمكر كاحيانا مع تعامميـ مع المجتمع فكثي ار ما تؤدم المشكالت السمككية التي يعانكف منيا
الى القياـ بسمككيات غير مقبكلة اجتماعيا كالسمكؾ العدكاني مما يؤثر عمى المحيطيف بيـ
(سعدية )ٕ: ٕٓٔٓ،
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كما أف المشكالت النفسية ال تقؼ عند سف المدرسة فقد تبدأ قبؿ ىذا بكثير ،ففي دراسة مطر(
ٕ )ٜٜٔعف ما يعانيو األطفاؿ مف مشكالت نفسية في مرحمة الحضانة كالركضة ككاف لنتائج
ىذه الدراسة كجكد مشكالت العناد كالغضب كاالنطكاء(العصيمي .. )ٙ :ٕٓٓٛ،
كيشير الى أف الطفؿ عندما ينتقؿ مف بيئة ألخرل يؤثر عمى نفسيتو كيعكس في داخمو تساؤالت
عديدة ،قد اليستطيع األىؿ تبسيط الجكاب لمرد عميو ،فاألطفاؿ النازحكف أكثر ما رأيناه منيـ
ىك انزعاجيـ لعدـ ذىابيـ لممدرسة كتفرقيـ عف أصدقائيـ كألعابيـ ،ككجدنا أف بعض األطفاؿ
يحتاج لمتأىيؿ النفسي خاصة بتغيير المكاف كفقده لمتكاصؿ األسرم الذم كاف يحظى بو قبؿ
النزكح(الجابر )ٖ :ٕٜٓٓ ،
كتؤكد دراسة احمد  ٕٓٓٚأف الحالة النفسية تتأثر بجميع العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية
عمكما ككؿ العكامؿ االجتماعية كالنفسية كالبيكلكجية
كالبيئية .شأنياكشأف الصحة كالمرض
ن
كثير في البيئة الفقيرة حيث ينخفض فييا مستكل
المتعددة التي تتفاعؿ فيما بينيا كيظير ذلؾ نا
التعميـ كنكعية السكف كما تنخفض فييا الرعاية الصحية كمستكيات الدخؿ .ىنا يمكف أف نفسر
زيادة تعرض الفئات المحركمة في جميع المجتمعات المحمية الضطرابات سمككية

كنفسية

بعكامؿ منيا الشعكر بعدـ األمف ،كفقداف األمؿ،كمخاطر العنؼ كاالعتالؿ الجسدم كما نجد أف
نكعية الحياة ليست الصحة الجيدة كالعافية البدنية فقط بؿ ىي عبارة عف مجمكعة متنكعة مف
الظركؼ األُخرل منيااالستقرار كالتكافؽ األُسرل كرفاىية األطفاؿ كالحرية في االستمتاع
باألنشطة المختمفة التي تتضمف اكقات الفراغ كالتعميـ كاألنشطة االجتماعية .كؿ ىذه العكامؿ
تعتبر جزء مف نكعية الحياة .فعندما تتكفر ىذه الظركؼ الجيدة ينعكس ذلؾ في صحة نفسية
جيدة كذلؾ الف نكعية الحياة(احمد  )ٗ :ٕٓٓٚ،كيؤكد ماسمك اىمية الشعكر باالمف النفسي لدل
االبناء في ىذا العالـ الذم يتصؼ بالحركب كالككارث كاالزمات كالخكؼ مف المستقبؿ
) ٖ(MASLOW,1970: 39-4
كيمكف القكؿ اف لمبحث اىمية نظرية لما ليذا المكضكع اىمية أم المشكالت النفسية كالسمككية
كخكصكصا لمنازحيف اضافة الىمية المرحمة العمرية التي اجرل عمييا البحث اضافة لالىمية
التطبيقية التي تضيؼ معمكمات لمجانب التطبيقي حكؿ ىذا المكضكع لالستفادة منو الحقا
اىداؼ الدراسة
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يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى
ٔ-المشكالت النفسية كالسمككية لدل االطفاؿ النازحيف ككؿ
ٕ -المشكمة التي برزت اكثر عند االطفاؿ
حدكد البحث
يتحدد البحث الحالي بالمراحؿ الثالثة االكلى مف المرحمة االبتدائية كلمعاـ الدراسي-ٕٓٔٚ
 ٕٓٔٛفي مدينة بغداد كرخ االكلى
تحديد المصطمحات
ٔ -المشكالت النفسية
عرفيا ركس ٕٜٜٔ
بانيا اضطراب نفسي يتضح عندما يسمؾ الفرد سمككا منحرفا بصكرة كاضحة عف السمكؾ
المتعارؼ عميو في المجتمع الذم ينتمي اليو الفرد بحيث يتكرر ىذا السمكؾ باستمرار كيمكف
مالحظتو مف قبؿ الراشديف االسكياء ممف ليـ عالقة بالفرد( بطرس ))ٕٓٓٛ،ٔ٘،
عرفتيا الجكالني (ٜٔٗٔق)
بانيا صعكبة يعاني منيا الفرد كتشمؿ عمى اعراض عضكية كاعراض نفسية تتمثؿ في
اضطرابات التفكير كاضطرابات االنفعاؿ (الجكالني )ٕٙ : ٜٜٜٔ،
ٖ -المشكالت السمككية
عرفو كاكفماف ()ٜٔٚٚ
بانو استجابة الفرد لمبيئة المحيطة بشكؿ غير مقبكؿ اجتماعيا اك غير متكقع كلو مقاكمة لمتعمـ
السكم كيتكرر بشكؿ غير مقبكؿ(ياسيف)ٖ :ٕٜٓٓ ،
عرفيا سالمة ٜٜٓٔ
ىي سمكؾ متكرر الحدكث غير مرغكب فيو يثير استيجاف البيئة االجتماعية ،كال يتفؽ كمرحمة
النمك ،كيجدر تغييره إلعاقتو( كفاءة الطفؿ االجتماعية أك النفسية أك كمييما ) ،كلما ليا مف آثػار
تنعكس عمى تقبؿ الفرد اجتماعيان عمى سعادتو ،كتظير في صكرة عػرض أك عػدة أعػراض
سمككية ،كيمكف مالحظتيا مثؿ الكذب ،كالسرقة ،كالتخريب ،كغيرىا (سالمة ٓ )ٔٚ :ٜٜٔٓ،

ٗ -النزكح
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عرفيا معجـ الكسيط

النازُح يقاؿ َ :ب همد ِ
النازُح ِ
ِ
نازهح  :بعيد .
كبئر ِ
نازهح  :قميمة الماء

) (http://www.almaany.com
عرفيا ابك سف (ٓ)ٜٜٔ
تعتبر اليجرة مف أىـ محاكر التنمية البشرية ،السكاف كالقكل العاممة كاليجرة انكاع متعددة مثؿ
اليجرة الداخمية كاليجرة الخارجية ،اليجرة المكسمية كالنزكح كقد حظيت اليجرة بشتى أنكاعيا
باىتماـ العمماء الدارسيف،كقد عرفت الحركات السكانية (محمد أبكسف ) ٚٗ:ٜٜٔٓ ،
التعريؼ االجرائي لممشكالت النفسية كالسمككية  :كىي الدرجات التي يحصؿ عمييا التالميذ مف
خالؿ مقياس المشكالت النفسية كالسمككية الذم اعد ليذا البحث
الفصل الثاني (االطار النظري والدراسات السابقة)
 -1النزوح
ال شؾ اف االزمات كالككارث سكاء الطبيعية (الزلزاؿ ،البراكيف ،االعاصير ،الفيضانات)اك غير
طبيعية (الحركب ،كحاالت النزاعات كالعنؼ كانتياؾ حقكؽ االنساف) انما تحدث بارادة اهلل
كتقديره في كافة انحاء العالـ اما اسباب خارجة عف نطاؽ االنساف اك يككف االنساف سببا فييا
كغال با ما تحدث دكف سابؽ انذار كاذا كاف مف الصعب كقكعيا كالتنبؤ بيا اال انو باالمكاف
العمؿ عمى الحد مف الخسائر المادية كالبشرية كاالثار النفسية التي قد تنجـ عنيا اذا ما اخذنا
باالسباب الكقائية كالتخطيط السميـ كىذا بال شؾ يعيف المتضرريف منيا عمى التحكـ في ما
يترتب عميو مف اضرار امنية كمشاكؿ نفسية اك اجتماعية بقدر االمكاف (ابك طالب :1111 ،
:)44يشير محمد ()ٕٓٓٙالى معنى النزكح في المعجـ االنكميزم تعني االنتقاؿ اك ترؾ المكاف
المعتاد كايضا انتقاؿ االفراد مف اماكف اقامتيـ كترككا مناقطعـ االصمية الى مناطؽ اخرل داخؿ
حدكد دكلتيـ خكفا مف النزاعات كالحركب االىمية اك بسبب انتياؾ حقكقيـ االساسية اك حماية
النفسيـ مف الككارث الطبيعية(محمد )ٕ :ٕٓٓٙ،كيعرؼ راميش راجاسينغاـ (ٕٓٔٓ) النازحيف
بانيـ اشخاص اجبركا عمى النزكح عف ديارىـ مع بقائيـ داخؿ حدكد بالدىـ(راميش:ٕٓٔٓ ،
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ٔ) كيعرؼ جكف بنيت ()ٜٜٔٛالنازحيف بانيـ االشخاص الذيف يحتاجكف الى العكف كالحماية
نتيجة نزكحيـ االضطرارم داخؿ حدكد اكطانيـ (بنيت)ٗ :ٜٜٔٛ،
كيمكف اف نكضح مفيكـ النزكح مف خالؿ المحاكر التالية
ٔ -القسرية :أم طردىـ بالقكة اك تخكيفيـ عف طريؽ التيديد اذف الحقيقة االكثراىمية ىك اف
النزكح (قسرم)اك غير الطكعي
ٕ -حقيقة الحركة :أم انيا تجرم داخؿ الحدكد الكطنية حيث يشير لفظ ديارىـ اك اماكف
اىتماميـ المعتادة اال اف االقامة االعتيادية ليست بالضركرة اف يككف مبنى كلكف يمكف اف تككف
االرض التي نعيش عميو
ٖ-حاالت العنؼ -:أم اف كثي ار يعيشكف في حاالت التكتر اك االضطرابات الداخمية
ٗ-الككارث  :سكاء الطبيعية اك التي مف صنع االنساف كمف االمثمة عمى ذلؾ حاالت الجفاؼ
كالفيضانات كالزلزاؿ كاالعاصير كالمجاعة كالحركب كالعنؼ( ابك طالب)ٗٙ :ٕٓٔٔ،
مراحؿ النزكح
تشير المجنة الدكلية لمصميب االحمر ()ٕٓٓٚالى اف النازحيف داخميا ينتقمكف مف اماكف سكناىـ
الى اماكف اخرل داخؿ حدكد بمدانيـ بمراحؿ نزكح متتابعة كالمتمثمة في
ٔ -اليركب مف اماكف سكناىـ
ٕ -الكصكؿ الى المجتمعات المضيفة اك الى ماكل لمطكارئ مخيمات لجكء
ٖ -االقامة لمدة اطكؿ في مجتمع محمي مضيؼ
ٗ -العكدة الى المكطف االصمي كاالندماج فيو مف جديد اك اعادة التكطيف النيائي في مكاف
غير محؿ االقامة االصمية(الصميب االحمر )ٔٓ :ٕٓٓٚ،
االثار الناتجة عف النزكح
ٔ -اثار اقتصادية ٕ-اثار صحية ٖ -اثار اجتماعية ٗ  -اثار نفسية ٘ -اثار امني
انكاع النزكح
النكع االكؿ الناجـ عف النزاعات المسمحة كيعد ىذا النكع احدل التبعات المباشرة لعمميات القتاؿ
كمكافحة التمرد اك نتيجة نزاعات ادت باضرار بشرية كغذائية كانتياكات لحقكؽ االنساف
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النكع الثاني  :النزكح الناجـ عف احتالؿ عسكرم كعمميات تنمية كيعكد ذلؾ لمصادرة اراضي
اك فرض ضرائب كغيرىا مف الممارسات االنتياكية
النكع الثالث ؾ النزكح الناتج عف ضعؼ االكضاع المعيشية مف حيث محدكدية التجارة
كالصناعة كااليدم العاممة كاالفتقار الى الخدمات (اشمي )ٔٙ :ٕٓٓٚ ،
المشكالت النفسية
يكضح شبير (ٜٔٗٓق )اف المشكالت النفسية ترجع باالساس الى سكء تكافؽ الفرد مع نفسو
كمع ب يئتو كذلؾ لفشمو في تحقيؽ اىدافو كارضاء حاجاتو النفسية كالجسمية كاالجتماعية كاىـ
ىذه االضطرابات التي يمكف يتعرض ليا الفرد في حياتو تتمثؿ بالقمؽ كالتكتر النفسي كفقداف
الثقة

كالخكؼ

كاالنطكاء

كاالنسحاب

كالتخاذؿ

كالكراىية

كالعدكاف

كغيرىا

مف

المشكالت(المنصكرم)ٖٓ : ٕٓٓٚ،
انكاع المشكالت النفسية
ا -الخكؼ
يقكؿ الباحث عكاشة عبد المناف اف مخاكؼ الطفؿ طبيعية الى حد معيف كيؤكد عمماء النفس
اف مف الضركرم التمييز بيف المخاكؼ الطبيعية كالمخاكؼ العصبية اياـ الطفكلة التي تميزىا
طريقة الشعكر اكثر مف الخكؼ نفسو(عبد المناف )ٖٔ :ٜٜٜٔ،
كيضيؼ احمد الزغبي اف الخكؼ انفعاؿ يتضمف حالة مف التكتر تدفع الشخ الخائؼ الى اليرب
مف المكقؼ الذم ادل الى استثارة خكفو حتى يزكؿ التكتر كتتميز مخاكؼ االطفاؿ بعدـ الثبات
كبالتغير مع التقدـ في العمر كتزكؿ عند الطفؿ بعض المخاكؼ لتحؿ محميا مخاكؼ
اخرل(الزعبي )ٕ٘ :ٕٓٓ٘،كيضيؼ الجبالي:انو مف المفيد مف الناحية العممية كالتربكية اف
نقسـ المخاكؼ االطفاؿ حسب مكضكعات حسية كغير حسية فمكضكعات االكلى يمكف الطفؿ
ادراكيا بحكاسيو المختمفة بخالؼ المكضكعات الثانية اذ ال يمكف لمطفؿ ادراؾ حقيقتيا (الجبالي
 )ٖٛ :ٕٓٓٙ،كيقاؿ اف المخاكؼ المحسكسة يككف ليا مصادر حقيقة كاقعية كمحددة حيث
يمكف لمسيا في االطفاؿ بسيكلة النيـ يعبركف عنيا بكضكح مف ىذه المخاكؼ الخكؼ مف
العسكرم كالخكؼ مف الحيكانات كالكمب مثال اك ما شابو ذلؾ كىناؾ اطفاؿ يخافكف مف السفر
في القطار اك مف الصعكد الى االماكف المرتفعة
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اما المخاكؼ الغير محسكسة نجد مف بينيا الخكؼ مف المكت كيككف سببو اف الطفؿ يعيش
مع بعض الكبار الذيف يخافكف مف المكت مما يؤثر عمى نفسية الطفؿ كتشعر باف ىناؾ خطر
اسمو المكت كمف تمؾ المخاكؼ ايضا الخكؼ مف الظالـ الذم يككف نتيجة ارتباط الظالـ
بالعفاريت مثال كقد يككف الخكؼ مف الظالـ طبيعيا ( الميالدم )ٖٔٙ : ٕٓٓٙ،
اسباب الخكؼ
تكجد اسباب عديدة يمكف اف تدفع الطفؿ الى اف يخاؼ في مكاقؼ مختمفة كمف بيف ىذه
االسباب -:
ٔ -الخبرات الغير السارة  -:اف الخبرات الغير سارة التي يمر بيا الطفؿ تترؾ اثا ار سمبية ال
تزكؿ بسيكلة اذ يخاؼ مف تكرارىا مثال الخكؼ مف العالج الطبي اك عممية جراحية اك الخكؼ
مف حيكانات معينة الحماـ اك (شفير )ٖٕٔ :ٜٜٔٛ،
ٕ -التاثير عمى االخريف  -:اف الطفؿ يستخدـ الخكؼ ككسيمة الستغالؿ االخريف لجذب
االنتباه كالمشكمة يصبح الخكؼ مريحا كمؤلما في اف كاحد كيزداد االمر تعقيدا عندما ال تككف
ىناؾ كسيمة اخرل لمطفؿ لمتاثير عمى االخريف(الزعبي)ٖٔ٘ :ٕٓٓٓ:
ٖ -الحساسية في االستجابة ذات المنشا الكالدم :يكصؼ بعض االطفاؿ بانيـ حساسكف لمغاية
كيخافكف مف الكالدة اك خالؿ السنة االكلى كالثانية كيظيركف استجابات قكية تجاه االصكات
كالحركة كالتغيرات البيئية ...الخ (.الزغبي )ٖٔ٘ :ٕٓٓٓ،
ٗ-اثر الجك العائمي  :لعؿ اسمكب التربية لو اثر كبير عمى اسباب الخكؼ فمثال النقد المستمر
كالتكبيخ لمطفؿ يؤدم الى تطكير شعكر الخكؼ لدييـ حيث يشعركف بانيـ غير قادريف عمى
فعؿ شيء صحيح كىذا بدكره يؤدم الى اف الطفؿ يفقد ثقتو بنفسو كيظير عميو الجبف كالخنكع
(جرجس  )ٔ٘ : ٜٜٖٔ،اضافة الى تقميد االطفاؿ لمخكؼ حيث ينتقؿ الييـ مف االباء كاالميات
الذيف يعانكف مف مشكمة الخكؼ(سميماف )ٔٓٛ :ٕٓٓ٘ ،
٘ -السخرية مف الطفؿ الخائؼ  -يمجا بعض االىؿ الى اثارة الضحؾ اثناء خكؼ الطفؿ
كاحيانا بعض االخكة يتخذكف مف بعض التصرفات التي تخيؼ اخكتيـ كسيمة لالستمتاع
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 -ٙتخكيؼ الطفؿ  :يمجا بعض االىؿ الى اخافة اطفاليـ كذلؾ لكي يمارسكا ما يطمبكنو منيـ
فيقكلكف مثال سكؼ نضعؾ في غرفة مظممة اك احاطة الطفؿ في جك مف التخكيؼ كالحذر
المبالغ بو
 -ٚاسمكب التربي ة الخاطئة :كتتمثؿ بالتفرقة بيف االخكة كالسمطة الزائدة كالبيئة المدرسية
المضطربة كاثارة المنافسة غير العادلة كغيرىا(الجبالي )ٕٔٓ ٕٜٓ-:ٕٜٓٓ،
 -ٛعدـ تحقؽ االماف كاالمف لمطفؿ :اف عدـ تكفر الجك االسرم السميـ كالجك العائمي االمف
الذم ىك شرط مف شركط ارضاء الحاجة لالمف عند االطفاؿ فانو يزرع الخكؼ عندىـ كبذلؾ
يشعر الطفؿ بعدـ االسقرار كاالمف داخؿ االسرة(الجبالي )ٕٔٓ :ٕٜٓٓ،
عالج الخكؼ عند االطفاؿ
لمكقاية مف الخكؼ عند االطفاؿ كالقضاء عميو البد مف اتخاذ اجراءات كقائية مف جانب االباء
كالمعمميف كمف ىذه االجراءات -:
ٔ -تجنب الطفؿ المكاقؼ المثيرة لمخكؼ
ٕ-عدـ اجبار الطفؿ عمى مكاجية المكاقؼ التي تثير انفعاؿ الخكؼ
ٖ -عدـ تيديد الطفؿ
ٗ -تكفير المثؿ االعمى الذم يقمده الطفؿ
٘ -عدـ السخرية بالطفؿ كاالستيزاء بو
 -ٙاستخداـ اساليب التربية الصحيحة
ٕ -القمؽ
اف مفيكـ القمؽ يعد مف االنفعاالت النفسية االساسية التي تصيب االنساف في ىذا العصر فقد
كصؼ عمـ النفس كالطب النفسي ىذا العصر بانو عصر القمؽ كالضغكط النفسية كما يشكؿ
القمؽ القاعدة االساسية كالمحكر الدينامي في جميع االضطرابات النفسية كالعقمية كقد يككف القمؽ
عرضا لبعض االضطرابات النفس ية كقد يغمب القمؽ في حاالت فيصبح ىك نفسو اضطرابا نفسيا
اساسيا (الزغبي )ٕٕ :ٕٓٓ٘،كالقمؽ بصكرة عامة ىك خبرة انفعالية غير سارة ال يعاني منيا
الفرد عندما يشعر بخكؼ اك تيديد مف شيء دكف اف يستطيع تحديده تحديدا كاضحا كغالبا ما
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يصاحب ىذه الحالة بعض التغيرات الفيزيكلكجية مثؿ ازدياد عدد ضربات القمب اك ارتفاع ضغط
الدـ كفقداف الشيية كاالكثار مف التبكؿ(الزبادم )ٕٛ :ٕٖٓٓ،
كيضيؼ (عبد المعطي) اف القمؽ في الطفكلة ىك حالة مف التكتر المصحكب بالخكؼ كتكقع
الخطر اك حالة مف عدـ االرتياح كالتكتر الشديد الناتج عف خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا
الطفؿ عندما يشعر بخكؼ اك تيديد دكف اف يعرؼ السبب الكاضح ليا فالقمؽ مجمكعة مف
المخاكؼ الغير محددة التي تظير في سمكؾ الطفؿ سكاء في حالة اليقظة اك حالة النكـ(عبد
المعطي )ٖٙٗ :ٕٖٓٓ،كيتكجب عمينا التمييز ما بيف ما يسمى القمؽ كحالة انفعالية ذاتية
مكقفية مؤقتة اقرب ما تككف الى حالة خكؼ الطبيعي يشعر بيا كؿ فرد في مكاقؼ التيديد كما
بيف القمؽ كسمة كىذا النكع مف القمؽ يككف عمى شكؿ استعداد سمككي كامف حتى تنشطو
منبيات داخمية كخارجية فتثير القمؽ لدل االفراد(سعدية )ٖٕ: ٕٕٓٔ،
اسباب القمؽ  -:كتكجد عدة اسباب لمقمؽ كىي-:
ٔ -اسباب عضكية كراثية :قد ينجـ القمؽ مف اضطرابات عصبية نتيجة كرـ في المخ اك التياب
في الدماغ كما اف نقص االككسجيف الناجـ عف مرض بجياز الدكراف اك اختالؼ ايقاع القمؽ اك
نقص الكفاءة الرئكية اك فقر الدـ زيادة التكتر العضمي تؤدم الى ظيكر القمؽ عند الطفؿ كما
تساىـ ايضا اضطرابات الغدد الصماء كالدرقية حاالت تسمـ بالكحكؿ كاالضطرابات اليرمكنية
كغيرىا في حدكث ذلؾ القمؽ
ٕ -اسباب نفسية كاجتماعية  :كيقصد بيا الضغكط الحياة التي نعيش فييا في ىذا العصر الذم
يكصؼ بعصر القمؽ كالضغكط النفسية كالعالقات االنسانية المضطربة بيف الناس كاالضطرابات
االسرية كالتعرض لمخبرات العاطفية (الزغبي )ٗٙ : ٕٓٓ٘،
كيرل عبد المعطي اف ىناؾ اسباب اخرل كىي
ٔ -اصابة احد الكالديف بالقمؽ
ٕ -التيديد المستمر لمطفؿ كعقابو:
ٖ -التعرض لمكاقؼ االحباط
ٗ -الصراع النفسي لدل الطفؿ
٘ -الشعكر بعدـ االمف نتيجة القصكر العضكم (عبد المعطي )ٖٜٙ :ٕٖٓٓ ،
ٖ٘ٛ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
عالج القمؽ عند االطفاؿ
ٔ -تقبؿ الطفؿ كمنحو شعكر بالطمانينة
ٕ -تدريب الطفؿ عمى االسترخاء
ٖ -الحديث االيجابي مع الذات
ٗ -تشجيع الطفؿ عمى التعبير عف االنفعاالت
٘ -استخداـ الطرؽ المتخصصة (القاسـ )ٔ٘ٓ :ٕٓٓٓ،
المشكالت السمككية
قبؿ البدء بتعريؼ المشكالت السمككية البد مف اإلشارة إلى أنو ال يكجد خط فاصؿ بػيف السمكؾ
السكم السمكؾ الالسكم) ككذلؾ ال يكجد تعريؼ جامع لمفيكمي (السػكم الالسػكم))كذلؾ بسبب
اختالؼ المعاير التي قد يستند إلييا،كىذا كيكاجو الباحثكف في كثير مػف األحيػاف مشكالت
كصعكبات جمة عند تعريؼ أحد المفاىيـ في دراساتيـ عمي اختالفيا ،غير أف مكمف ىذه
المشكالت كالصعكبات التي تعترض الباحثيف ليست الصعكبة في حد ذاتيا ،فأحيانان تنجـ

الصعكبة (اسماعيؿ )ٖٔ: ٕٜٓٓ،

ك يؤكد( الظاىر )ٚ٘ : ٕٓٓٗ،عمي أف المشاكؿ السمككية ليست نكعان كاحدان أك درجة كاحدة،

كانما ىي أنكاع متعددة كدرجات متباينة ،كمف ىنا يأتي صعكبة إيجاد تعريؼ يتفؽ عميػو
الميتمكف ،حيث أف كؿ مختص يعرفو برؤيتو الخاصة كيعرفو الجبكرم عمى انو نمط مف
االفكار كاالنفعاالت السمككية التي تتصؼ باالبتعاد عف السمكؾ المقبكؿ كعدـ كجكد مبرر لو
كيصاحب بسكء تكيؼ كيسبب ضيقا كتكت ار لمفرد كيتحدد بتكرار السمكؾ كلو القدرة عمى تغيير

اتجاىات الفرد حكؿ اكجو الحياة (الجبكرم . )ٕ٘ :ٜٜٔٙ ،
كيشر(القاسـ ك آخركف) ٖٔ : ٕٓٓٓ،الى أف ككف المشكالت السمككية ميدانان جديدان تـ البحث
فيو في العقديف السابقيف عمى كجو الخصكص ،إال أنو اختمؼ االختصاصيف كالتربكيكف في

تحديد تعريؼ كاحد كاضح لو عدا أنيـ اختمفكا في التسميات ليذا الميداف ،حيث أطمقكا عميو عػدة
مصطمحات  ،كيؤكد (يحيى) ٔ٘ : ٕٓٓٓ،عمػى تعػدد التعريفػات التػي تطرقػت لتحديػد
االضطرابات كاالنفعالية كتعريفيا لدل كؿ فرد مف األفراد كالشباب التي حددت مف قبؿ
األطباء،كاالأطباء النفسييف ،كالمربيف ،ك األخصائييف النفسييف كالقانكنييف .
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مف المشكالت السمككية
ٖ -مشكمة العدكاف
تتخذ مشكمة السمكؾ العدكاني أشكاالن عديدة عند األطفاؿ فمنيـ مف ىك مستمر في عدكانيتو ال
ينقطػع عنيا كمنيـ مف يتصرؼ بشكؿ عدكاني في بعض المناسبات  ،كبعضيـ اآلخر يسػمؾ

سػمككان عدكانيان خاصان كالعض كالتخريب أك التمزيؽ أك استخداـ المخالب في الخربشة أك فػي

إزعػاج زم الئو أك السطك عمي ما لدييـ  ،أك العبث بو بشكؿ يضيؽ احتمالو  ،كػذلؾ اسػتخداـ
األدكات الحادة كعمي رأسيا القمـ المبرم ،الكتابة عمي دفاتر الغير  ،أك تمزيؽ بعض أكراقيا أك
الكتابػة عمى األلبسة كالحقائب  ،أك الجدراف كالمقاعد أك تمزؽ كرؽ الجػدراف أك رمػي الحقائب
كاألدكات كالمناشؼ كالمأككالت عؿ األرض كالدكس عمييا  ،كغير ذلؾ مف مظػاىر(حسف
)ٚٗ :ٕٕٓٓ،
مفيكـ السمكؾ العدكاني عند االطفاؿ
اف السمكؾ العدكاني احد الخصائص التي يتصؼ بيا الكثير مف االطفاؿ كمع اف العدكانية
سمككا مالكفا في كؿ المجتمعات تقريبا اال اف ىناؾ درجات مف العدكانية بعضيا مقبكؿ
كمرغكب كالدفاع عف النفس مثال كالبعض االخر غير مقبكؿ كيعتبر سمككا مزعجا في كثير مف
االحياف ( القمش) ٕٕٓ :ٕٓٓٚ،كيعرؼ السمكؾ العدكاني فايد (ٕ٘ٓٓ )عمى انو سمكؾ يرمي
الى ايذاء الغير اك الذات اك ما يحؿ محميا مف الرمكز كيعتبر السمكؾ العدكاني تعكيضا عف
الحرماف الذم يشعر بو الشخص المعتدم كالعدكاف يككف اما مباش ار مكجو نحك مصدر االحباط
سكاء كاف شخصا اك شيئا اك يككف عدكانا متحكال كىك مكجو الى غير مصدر االحباط (فايد،
ٕ٘ٓٓ)ٚٔ :
اسباب السمكؾ العدكاني
ٔ -عكامؿ بيكلكجية غير مكتسبة  :فالدفع كالرفس باليديف اك الرجميف كما يصاحبو مف ثكرات
الغضب عف المكاليد يمكف اف يككنا ىما االساس لمعدكاف البدني بعد ذلؾ
ٕ-مكاقؼ االحباط التي يتعرض ليا الطفؿ  :كىي المكاقؼ التي تقيـ الحكاجز بيف الطفؿ كبيف
اشباع دافع ما كالتي تحكؿ دكف تحقيؽ ىدؼ اك رغبة سكاء كاف االحباط مصدره خارجي اك
داخمي
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ٖ -ما يحسو الطفؿ مف كراعية الكالديف اك المعمميف :لمغيرة اثر كبير في انتاج سمكؾ العدكاف
ٗ-الشعكر بالنقص :الشعكر بالنقص في التحصيؿ الدراسي اك كجكد نقص جسمي مف عاىة اك
خمؿ في الحكاس يؤدم الى اف يجد تعكيضا عف الخمؿ بيف جماعتو كلك كاف ذلؾ في اسمكب
تخريبي
٘ -تشجيع الكالديف لطفميـ في سمككو العدكاني :ىناؾ بعض االباء تدعـ السمكؾ العدكاني
عندما يرضكف عنو اك ينصح بو
 -ٙتقميد السمكؾ العدكاني لدل االخريف :مشاىدة الطفؿ لنمكذج عدكاني يجعميـ يقكمكف بتقميده
-ٚقمة الحب كاالىتماـ ككثرة النقد المكجو لمطفؿ
 -ٛتعرض الطفؿ لمعقاب عندما يصدر منو سمكؾ عدكاني  :فاستخداـ االباء لمعقاب البدني
لسمكؾ ابنائيـ العدكاني ال يقمؿ مف العدكانية لدييـ كانما يجعمكا مف انفسيـ نمكذجا يقمده الطفؿ
عالج العدكاف لدل االطفاؿ
ٔ -تعميـ الطفؿ العدكاني لالساليب المقبكلة في التعامؿ مع المحيطيف بو
ٕ -اذا اعتدل طفؿ عمى اخر لمحصكؿ عمى مكسب يجب حرمانو مف المكسب حتى ال يرتبط
العدكاف في ذىنو نتائج اجابية
ٖ -يميؿ الطفؿ المنبكذ اجتماعيا الى العدكاف لجمب االىتماـ لذلؾ يجب في مثؿ ىذه االحكاؿ
احاطة الطفؿ بالرعاية االجتماعية كاالىتماـ بو اىتماما كبي ار حتى ال يشعر بالحاجة الى العدكاف
ٗ -يستحسف اتاحة فرص اجتماعية كفيرة اماـ االطفاؿ المياليف الى العدكاف لمشاىدة اطفاؿ
اخريف يمارسكف سمككا كديا
٘ -يجب عمى االباء كالمربيف اف يتحمكا بالصبر اثناء تعامميـ مع االطفاؿ العدكانييف(سمارة
)ٔٛٚ :ٜٜٜٔ،
النظريات
اوال -نظريات التحميل النفسي :
سيجموند فرويد : Sigmund Freud
اكد فركيد مف خالؿ نظريتو في التحميؿ النفسي الدكر الحاسـ لسنكات الطفكلة المبكرة في ارساء
الخصائص االساسية لبناء الشخصية كتككيف الضمير اذ يرل اف الشخصية يكتمؿ الجزء االكبر
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كاالىـ فييا خالؿ السنكات االكلى مف العمر  ،كاف ما يمي ذلؾ مف نمك يقكـ في معظمة عمى
صياغة البناء االساسي ( جبريؿ كاخركف  : ٜٜٕٔ ،صٕٔٔ ) (ليندزم كىكؿ : ٜٔٚٛ ،
ص) ٜٙ
كاف سمات الشخصية لمفرد الراشد تتحدد عمى اساس مف الطريقة التي اشبعت بيا اك لـ تشبع
الحاجات الطبيعية لمطفؿ في مراحؿ نمكه المختمفة  ( .اسماعيؿ  : ٜٜٔٛ ،صٕٕٔ – ٖٕٔ )
كالشخصية السكية ىي التي تـ اشباع حاجاتيا في كؿ مرحمو مف مراحؿ النمك اما اذ لـ يتـ
اشباع ىذه الحاجات كتعرض الطفؿ الى صدمات معينة كالكبت كالحرماف كالصدمات االنفعالية
الشديدة فاف ذلؾ يؤدم الى انحراؼ النمك عف مساره الطبيعي االمر الذم ينتيي بحدكث ركاسب
تظؿ مكبكتو في نفسو كىذه المشاعر كاالالـ كالصدمات تبقى فعالو كتظير اثارىا عمى سمكؾ
الطفؿ في مستقبؿ حياتو عمى شكؿ عقد كنزعات عدكانية كصراعات بيف االنا  Egoكاالنا
العميا  Super Egoككذلؾ في عالقات الفرد المختمفة مع االخريف سكاء في االسرة اك الزكاج
اك العمؿ كحتى مع نفسو ( بشير كمخمكؼ  : ٜٔٚٛ ،ص . ) ٖٜ – ٖٛ
نظرية التعمـ االجتماعي:ثانيا
مف أبرز الباحثيف المؤيديف لنظرية التعميـ االجتماعي ألبرت باندك ار كتبدك كجية النظر
كضكحا في كصؼ السمكؾ كاألفعاؿ العدكانية مف خالؿ تجاه التعميـ االجتماعي.
ىذه أكثر
ن
تبعا لنفس
حيث ترم ىذه النظرية أف األفعاؿ العدكانية ىى سمككيات متعممة  ،كالتي تظير ن

األساسيات التي تحد السمككيات األخرل المتعممة  ،كتفترض ىذه النظرية أف السمكؾ العدكاني

تعميمو مف خالؿ مالحظة الطفؿ لنماذج مكجكدة في البيئة المحيطة بو ممف يمارسكف
يمكف ّ
السمكؾ العدكاني كاآلباء ،األخكة  ،األقراف فيذا التعميـ السمكؾ العدكاني مف المتكقع حدكثو
كظيكره كذلؾ يمكف اف يكتسب الطفؿ السمكؾ العدكاني مف خالؿ الخبرة المباشرة التي بمكجبيا
تعزز الطفؿ لمرد باسمكب عدكاني لجذب انتباه االخريف لو كربما يسمؾ السمكؾ العدكاني عندما
يناؿ شيئا ما مف طفؿ اخر اك مف الكالديف اكتساب السمكؾ العدكاني مف الخبرات السابقة التعميـ
المباشر لممسالؾ العدكانية كاإلثارة المباشرة لألفعاؿ العدكانية الصريحة في أم كقت تأكيد ىذا
السمكؾ العدكاني مف خالؿ التعزيز كالمكافآت كاثارة الطفؿ اما باليجكـ الجسمي بالتيديدات اك
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االىانات اك اعاقة سمكؾ مكجو نحك ىدؼ اك تقميؿ التعزيز اك انيائو قد يؤدم الى العدكاف
كالعقاب يؤدم الى زيادة العدكاف (العقاد ..)ٔٔ٘ :ٕٓٓٔ،
Solevanثاثا -:ىاري استاك سوليفان:
يعتقد سكليفاف اف السمكؾ بانكاعو سكاء اكاف مقبكال اك منحرفا يككف عف طريؽ عممية التفاعؿ
االجتماعي المستمرة مع الكالديف ككفقا الساليب التنشئة االجتماعية المعتمدة في الطفكلة  ( .ابك
النيؿ  : ٜٔٛٗ :ص ٕٓٔ )كيرل اذا لـ يتـ اشباع حاجة الطفؿ لمعطؼ كالحناف في مرحمة
الطفكلة المبكرة كالمتكسطة بسبب تقمبات الكالديف االنفعالية  ،فاف ذلؾ يؤثر تأثي انر سيئا في
شخصيتة كبذلؾ يرتبط الشعكر بالحاجة لمعطؼ كالحناف مع الشعكر بالخيبة  ،كبالتالي الشعكر

بالقمؽ  ( .فيمي  : ٜٔٙٚ ،ص ٔ) ٖٚ
نظرية ىورني Horneyرابعا: -
اكدت ىكرني اىمية البيئة في بناء االنساف كنمكه كالعالقات االنسانية التي يتمتع بيا الفرد
ىي النقطة الحاسمة في ىيكؿ الشخصية  ،كاف جميع خبرات الطفكلة ترتبط لتشكؿ ىيكؿ
شخصية م عينة  ،ام اف )الخبرات الشاممة تتراكـ عند البالغ خالؿ حياتو لتحدد ىيكؿ شخصيتو
ٕٜٓ( :Bischof , 1970
اعتقدت ىكرني اف الطفكلة تتميز بحاجتيف اساسيتيف  :حاجة االماف كاحاجة الرضى  ،كمع ذلؾ
فاف االماف يحتؿ في نظرية ىكرني اىمية اكبر بكثير مما يمثمو الرضى  ،النو يشمؿ بعض
حاجاتنا الفسيكلكجيو االساسية اذ يحتاج الفرد الى الطعاـ كالشراب كالنكـ  ،فالطفؿ ال يستطيع
البقاء لمدةطكيمة بدكف حد ادنى مف االشباع اك الرضى الغمب المتطمبات البايكلكجية كلكنيا
ليس ذات اىمية اساسية في تككيف الشخصية .
( شمتز  ) ٜٙ : ٜٖٔٛ ،اف القمؽ ىك محصمة كنتاج لفقداف االمف كالنفسي بالنسبة لمطفؿ
الناشئ مف سكء العالقات التي تربطو بكالديو  ،كترل ىكرني باف القمؽ ىك االحساس الذم
ينتاب الطفؿ بعزلتو كقمة حيمتو في عالـ يحفؿ بامكانات العداكة  ،كاف العكامؿ البيئية المعاكس
التي تمعب ىذا الدكر في التحكـ كالسيطرة المباشرة كغير المباشرة ( الييتي  : ٜٔٛ٘ :ص
ٕٖٔ – ٕٗٔ ) فتراه يميؿ الى العدكاف في سمككو كالذم ىك كسيمة يحاكؿ بيا االنساف حماية
امنو  ،فيك غير فطرم اك غريزم  ( .جبريؿ  : ٜٜٔٙ ،ص ) ٛٛقد يستخدـ القكة لتعكيض
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احساسو بالعجز اك النقص  ،كقد يستغؿ االخريف منافسا كيصبح الكسب عنده اىـ مف االنجاز
 ،كاذا ما استمر الشخص ممارسان الحد االساليب التي تحقؽ لو اشباعاتو  ،فاف ىذا االسمكب قد
يصبح في حد ذاتو دافعا ممحا ممي از لمشخصية  ،كيتمثؿ ىذا بكضح في سيككلكجية العصاب .

( داككد كاخركف  : ٜٜٔٔ ،ص . ) ٔٚٗ – ٖٔٚفالعصاب في نظر ىكرني ىك محصمة
لممكاقؼ االجتماعية التي يتعرض ليا الفرد.
الدراسات السابقة
دراسة سممى محمد إبراىيـ (  ٜٜٔٛـ)) ٔ-
عنكاف الدراسة أثر النزكح عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل النازحيف بمعسكر السالـ.
حاكلت الباحثة مف خالؿ دراسة ظاىرة النزكح كالمخاطر كاإلف ارزات عمى المستكل االجتماعي
كالنفسي كاالقتصادم لدل النازحيف ،أيضا دراسة النزكح كأثره عمى المرأة باعتبارىا شريحة ميمة
مف شرائح المجتمع كتكافقيا النفسي مع المجتمع مف حكليا .كما درست أسباب النزكح كامكانية
تفادييا مستقبال .كذكرت في دراستيا أف نسبة األمراض النفسية كالعصبية قد ارتفعت بمستشفى
تجاني الماحي لألمراض النفسية كالعصبية في الفترة مف( ٖ ٜٔٛـ ٜٔٛٙ -ـ) ،كىى أعكاـ
النزكح نتيجة لمجفاؼ كالتصحر كاندالع حرب الجنكب مرة أُخرل كذكرت الدراسة اف لمنزكح اثار
سالبة ايضا كلو اثار مكجبة لعؿ ابرزىا فسح المجاؿ لالنصيار القكمي بيف األجناس المختمفة،
كمحك المعتقدات الضارة التي أتى بيا النازحيف مف مناطقيـ االصمية(احمد )ٚٚ :ٕٓٔٓ،
ٕ -دراسة عبد الباقي دفع اهلل ( ٕٓٓٓ ـ)
بعنكاف االضطرابات النفسية كسط األطفاؿ كالنساء النازحات بمعسكر قكز السالـ بككستي
كاف اليدؼ مف الدراسة التعرؼ عمى السمة العامة لالعراض النفسية لمنازحيف نساء كاطفاؿ
ككانت عينة البحث مككنة مف ٕٔٔ طفال ك ٕٔٔ امراة ككانت اداة البحث مقياس الصحة
االعراض النفسية كتكصمت الدراسة الى النتائج االتية:
.النساء أكثر عرضة لألعراض النفسية كسكء األعراض النفسية لألطفاؿ
.ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في األعراض النفسية بيف المجمكعات العرقية.
.كجكد فركؽ دالة بيف المجمكعات العرقية في األعراض النفسية لألطفاؿ.
سمبا عمى األعراض النفسية التي تظير عمى المرأة.
.طكؿ الفترة الزمنية يؤثر ن
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سنا
نا
.األعراض النفسية أكثر
سنا بدرجة دالة مقارنة باألطفاؿ األقؿ ن
ظيكر لدل األطفاؿ األكبر ن
(احمد )ٚٙ: ٕٓٔٓ،

ٖ -دراسة (سعدية ٕٕٔٓ)
المشكالت النفسية كالسمككية لدل اطفاؿ السنكات الثالثة االكلى ابتدائي كعالقتيا بالتحصيؿ
الدراسي ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى معرفة العالقة بيف المشكالت النفسية كالسمككية لدل
اطفاؿ السنكات الثالث ابتدائي كالتعرؼ عمى الفركؽ في متكسط المشكالت تبعا لمتغير الجنس
كاتبعت الدراسة منيج الكصفي النو االنسب الى معرفة كاقع الدراسة ككانت العينة مؤلفة مف
ٖٓٓ تمميذ تتراكح اعمارىـ بيف  ٜ-ٙسنة يدرسكف في مناطؽ ريفية كتكصمت الى النتائج انو
تكجد عالقة عكسية ضعيفة جدا بيف المشكالت النفسية القمؽ لدل اطفاؿ السنكات الثالث االكلى
كتكجد ايضا عالقة عكسية ضعيفة جدا بيف المشكالت السمككية مف مشكالت منزلية كعالقة
بالرفاؽ كمشكالت مدرسية لدل اطفاؿ الثالث سنكات االكلى

كال تكجد فركؽ بيف الذككر

كاالناث في المشكالت النفسية كال تكجد فركؽ بيف الذككر كاالناث في المشكالت المنزلية كعالقة
بالرفاؽ كالمشكالت المدرسية في الثالث سنكات الدراسة (سعدية )ٖ :ٕٕٓٔ ،
مناقشة الدراسات
مف خالؿ التعرؼ عمى الدراسات السابقة نرل اف كؿ الدراسات اكدت عمى الجانب النفسي
كالصحي حيث دراسة ابراىيـ اكدت عمى االضطرابات النفسية كدراسة عبد الباقي اكدت عمى
ذلؾ ايضا كدراسة سعدية اكدت عمى الضغكط النفسية ايضا كفي دراسة ابراىيـ كعبد الباقي كاف
ىناؾ تاثير عمى ىذه الضغكط اال كىك النزكح الذم كاف لو السبب الكبير في نشكء الضغكط
النفسية اما ما يخص عينة البحث فقد كانت عينة البحث لدراسة ابراىيـ عمى المراة كعينة دراسة
عبد الباقي كانت عمى االطفاؿ كالنساء اما دراسة سعدية فقد كانت عينتيا حكؿ االطفاؿ ممف
ىـ بعمر  ٜ-ٙسنكات ككانت لكؿ دراسة اداة خاصة لقياس السمة المراد قياسيا كتكصمت
النتائج الى اف ىناؾ فركؽ ففي الدراسة االكلى كاف النزكح لو تاثير عمى العينة كالدراسة الثانية
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كاف النزكح ايضا تاثير عمى االطفاؿ اـ دراسة سعدية فاكدت عمى كجكد ضغكط نفسة لدل الفئة
العمرية
الفصؿ الثالث
إجراءات البحث
يتضمف ىذا الفصؿ اإلجراءات التي اتبعت في تحديد مجتمع البحث كاختيار العينة كبناء
أداة البحث كتطبيقيا كالكسائؿ اإلحصائية المتبعة في تحميؿ البيانات ،كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ.
أوال -مجتمع البحث
ككف مجتمع البحث مف تالميذ االبتدائية لممراحؿ الثالثة االكلى في مدارس بغداد الحككمية
تَ َّ
لمعاـ الدراسي  ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙفي بغداد الكرخ االكلى كالثانية كالثالثة .
ثانيا -عينة البحث :تككنت عينة التالميذ مف(ٕٓٔ) تمميذ كتمميذة بكاقع (ٓ )ٙتمميذ ك( ٓٙ
)تمميذة مف الصؼ االكؿ كالثاني كالثالث ابتدائي تـ اختيارىـ عشكائيا مف (ٗٔ) مدرسة الجدكؿ
(ٔ) يكضح ذلؾ.
الجدول()1
إعداد التالميذ (عينة البحث)
اعى انًذسعخ
د
يذسعخ انًجبىج
1
يذسعخ انفبسًق
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
2

ركٌس
4
5

انبث
4
3

يجًٌع
8
8

يذسعخ انعذل
يذسعخ انشيٍذ عجبط
يذسعخ يجبىج االصىبس
يذسعخ االصٍم
يذسعخ صالح انذٌن
يذسعخ انخنذق
يذسعخ نٌس انشًظ
يذسعخ انجبيعخ

3
5
4
5
4
5
2
5

4
5
5
5
2
4
3
5

6
8
9
11
6
9
7
11

يذسعخ كبيم انشجٍت

3

5

8

يذسعخ انٌسكبء

4

4

11
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1
3
1
4

يذسعخ انطجشي

5

6

9

يذسعخ داس انحكًخ

6

5

14

61

61

121

ثالثا :أداة البحث:
مقياس المشكالت النفسية كالسمككية :لتحقيؽ اىداؼ البحث تـ بناء مقياس لممشكالت النفسية
كالسمككية كقد اعتمدت الباحثتاف منيج الخبراتي باالستعانة ببعض االساتذة كالمختصيف في
المجاؿ اضافة الى االطالع عمى االدبيات السابقة كالمقاييس االخرل كالنظريات كالدراسات
السابقة كذلؾ لقياس المشكالت عمى تالميذ الدراسة االبتدائية كقد تـ اختيار ثالث مشكالت كىي
مشاكؿ نفسية كا(الخكؼ كالقمؽ)كالسمككية (العدكاف) كقد تـ صياغة الفقرات ٕٗ فقرة بكاقع ٗٔ
فقرة لكؿ مشكمة
صالحية فقرات المقياس :لمتحقؽ مف صالحية فقرات المقياس استخرج الصدؽ الظاىرم لو.
الصدق الظاىري لممقياس:الصدؽ الظاىرم يعني اطالع المتخصصيف عمى مدل تمثيؿ الفقرات
لمصفة المراد قياسيا) ،(Ebel,1972:556إذ عرض المقياس بصيغتو األكلية عمى(ٔٔ) خبراء
في مجاؿ القياس النفسي كعمـ النفس التربكم* .إلبداء أرائيـ كمالحظاتيـ في مدل صالحية
فقرات المقياس ،كبدائؿ اإلجابة المكضكعة عمييا ،كمدل مالئمتيا لتالميذ مرحمة الدراسة
االبتدائية .كاعتمدت نسبة اتفاؽ( ٘ )%ٜفأكثر ،كبعد تفريغ إجابات الخبراء لصالحية المقياس.
تبيف اتفاقيـ عمى صالحية فقرات المقياس كبدائمو.
لجنة المحكمين حسب األلقاب العممية والتخصص
 أ .د .سعدي جاسم عطية  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /عمم النفس. أ.م.د بشرى حسين  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /نمو أ .م.د.ليمى يوسف كريم  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/رياض اطفال. م.د .مروج عادل خمف /جامعة بغداد  /كمية التربية االساسية /رياض أطفال.ٖٜٗ
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 أ.م .د.ايمان عبد الكريم /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/صحة نفسية. م.د .ايناس محمد /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمم النفس التربوي م.د .ياسمين طو ابراىيم جامعة بغداد  /كمية التربية االساسية /رياض اطفال م.د  .امل حمودي  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /رياض اطفال م.د .لينا عقيل  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية//رياض اطفال م.د.فالح حسن  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية//قياس وتقويم م.د.حيدر مجيد/الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية/مسرح دمىالتجربة االستطالعية:
لغرض التعرؼ عمى مدة الكقت المستغرؽ في اإلجابة  ،ككضكح تعميمات كفقرات المقياس،
كبدائؿ اإلجابة ،كالكشؼ عف الفقرات غير الكاضحة التي تكاجو أفراد العينة لتالفييا اختيرت
عينة استطالعية بالطريقة العشكائية بمغت (ٖٓ) تمميذان كتمميذة مف المراحؿ الثالثة لمدراسة
االبتدائية .كبعد تطبيؽ المقياس تبيف إف كقت اإلجابة يستغرؽ(ٕ٘) دقيقة ،فضالن عف كضكح

التعميمات ،كصياغة الفقرات.
تصحيح المقياس:

لغرض تصحيح المقياس أعطيت الدرجات (ٕ )ٓ ،ٔ ،لبدائؿ اإلجابة (دائما ،أحيانا ،ابدا)
عمى التكالي لمفقرات االيجابية كعمى العكس لمفقرات السمبية ،كقد كانت فقرات المقياس ٕٗ فقرة
بكاقع ٗٔ فقرة لكؿ مشكمة كبذلؾ تككف أعمى درجة يحصؿ عمييا التمميذ ىي( ٗ ) ٛكأقؿ درجة(
صفر)كمتكسط الدرجات(ٕٗ).
التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس:
تعد عممية تحميؿ الفقرات إحصائيان خطكة أساسية في بناء المقاييس كاالختبارات النفسية،

كأف اليدؼ األساسي مف التحميؿ ىك اإلبقاء عمى الفقرات المميزة ،كالصادقة ،كالثابتة لمتأكد مف
صالحية المقياس (Ebel ,1972,:392) .لتحقيؽ ذلؾ طبؽ مقياس المشكالت النفسية
كالسمككية بمساعدة طالبات قسـ رياض االطفاؿ في المدارس القريبة عمى مناطؽ سكناىـ في
الكرخ عمى عينة مككنة مف (ٕٓٓ) تمميذان كتمميذة مف المرحمة األكلى كالثانية كالثالثة االبتدائي
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يحدد حجـ عينة التحميؿ
كيتفؽ حجـ العينة مع الشرط الذم كضعوُ نانمي ) (Nunnalyكالذم ّ
إلى حد أدنى ىك خمسة أفراد لكؿ فقرة (.)Nunnaly, 1972 : 46
لتحميل اإلحصائي لمفقرات:
تعد عممية التحميؿ اإلحصائي أكثر دقة مف التحميؿ المنطقي كالذم غالبان ما يتأثر بذاتية

الخبراء ،ك جرل تحميؿ الفقرات باآلتي:
 -قوة تمييز الفقرة:

القكة التمييزية ( ) Discrimination Powerىي قدرة الفقرة عمى التمييز بيف األفراد
الذيف حصمكا عمى درجة عالية في االختبار كبيف الذيف حصمكا عمى درجة كاطئة فيو
( .)Stang&Wrightsman,1972:51كبعد حساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات
االختبار انظر الجدكؿ(ٕ) ،تـ قبكؿ جميع الفقرات بدكف ام حذؼ تبعا لرام ايبؿ ( )Ebelإف
فقرات االختبار تعد جيدة كيمكف االحتفاظ بيا إذا كانت قكة تمييزىا (ٖٓ )ٓ.فأكثر
()Ebel,1972:406
معامل صعوبة الفقرات:
تعد صعكبة مفردات االختبار مف الخصائص التي تؤدم دك انر ميمان في االختبارات

مرجعية الجماعة أك المعيار ( ،)Norm- Referenced Testsكتؤثر إجابات األفراد عف

مفرداتيا ،فالمفردات التي تشمميا ىذه االختبارات ينبغي أف تميز تميي انز دقيقان بيف مستكيات السمة

المراد قياسيا ،فالمفردة التي يجيب عنيا جميع األفراد ،أك التي ال يستطيع احدىـ اإلجابة عنيا
ال تفيد في الكشؼ عف الفركؽ بينيـ فيما يقيسو االختبار (عالـ )ٕٙٛ :ٕٓٓٓ ،كبعد حساب

مستكل صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كما في الجدكؿ السابؽ(ٕ) ُك ِجد إنيا تراكحت بيف
(ٖ ،)ٓ.٘ٗ-ٓ.ٙكيرل ( )Detrikإف االختبار يعد جيدان كصالحان لمتطبيؽ إذا كاف معامؿ
صعكبة فقراتو يتراكح بيف (ٕٓ)ٓ.ٛٓ -ٓ.
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 -1الصدق -:
أف المقياس الصادؽ ىك المقياس الذم يحقؽ الكظيفة التي كضع مف أجميا االختبار،
كالدرجة التي يككف فييا قاد انر عمى تحقيؽ أىداؼ محددة تتمػثؿ في قياس الظاى ػرة المدركسة
)(Stanley&Hopkins,1972:101كمف انكاعو

أ -الصدق الظاىري:
لتحقيؽ ىذا الصدؽ عرضت فقرات المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف لمحكـ
عمى مدل صالحية الفقرات كما تـ اإلشارة إلييا مسبقان.

ب -صدق البناء:

تحقؽ صدؽ البناء مف خالؿ أيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة االستجابة عف الفقرة
بالدرجة الكمية عمى المقياس ( معامؿ االتساؽ الداخمي ) حيث تعد الدرجة الكمية لممقياس بمثابة
قياسات معياريو آنية  Immediate Criterion Measuresمف خالؿ ارتباطيا مع أم مف
درجات المستجيبيف عمى الفقرات ،كبالتالي فإف ارتباط درجة الفقرة مع الدرجة الكمية يعني أف
ٖٜٚ
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الفقرة تقيس نفس المفيكـ الذم يقيسو المقياس ) .(Stanley&Hopkins,1972:111كأظيرت
النتائج أف جميع معامالت االرتباط بيف الفقرات كالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيان عند

مستكل (٘ٓ )ٓ.كبذلؾ كانت فقرات المقياس (ٕٗ) فقرة .
 -1الثبات:

عد حساب الثبات مف خصائص المقياس الجيد ألنو يؤشر عمى اتّساؽ فقرات االختبار
ُي ّ
في قياس ما ُيفترض أف يقيسو بدرجة مقبكلة مف الدقّة (عكدة كالمكاكم .)ٕٖ٘ :ٜٜٕٔ،كىناؾ
طرائؽ عديدة إليجاد ثبات مقياس الثقافة الغذائية كقد تـ استخداـ أكثر مف طريقة لحساب الثبات

لغرض التحقّؽ بشكؿ أكثر دقّة ككاآلتي:
 -1طريقة إعادة االختيار  :Test-Retestيطمؽ عمى معامؿ الثبات المستخرج بيذه الطريقة
بمعامؿ االتساؽ الخارجي External Consistencyكيكشؼ مدل استقرار استجابات
المفحكصيف عمى االختبار عبر الزمف ،كتقكـ فكرة ىذه الطريقة عمى حساب االرتباط بيف
درجات مجمكعة مف أفراد العينة (مجمكعة الثبات) عمى االختبار عند تطبيقو كاعادة تطبيقو بعد
مركر مدة زمنية عمى التطبيؽ في المرة األكلى (عكدة كالمكاكم .)ٖٗ٘: ٜٜٕٔ،إذ تـ حساب
الثبات بيذه الطريقة بعد إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات البالغ عددىا (ٓٗ) تمميذان

كتمميذة تـ اختيارىـ مف عينة التحميؿ اإلحصائي ،كبعد مركر (ٗٔ) يكمان

بمغت
حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني ،كقد
ْ
(ٖ.)ٓ.ٚ

تـ
مف التطبيؽ األكؿ ّ
قيمة معامؿ االرتباط

ٕ -معامل الفاكرونباخ Alfa Formula
تعتمد الطريقة عمى اتساؽ اداء الفرد مف فقرة الى اخرل (ثكرندايؾ كىيجف)ٜٚ :ٜٜٔٛ ،
كيشير نانمي الى اف معامؿ الفا يزكدنا بتقدير جيد لمثبات في اغمب المكاقؼ
(.)Nunnally,1978:230
كالجؿ استخراج الثبات بيذه الطريقة اختيرت (ٓ٘) استمارة (كىي االستمارات نفسيا التي
اختيرت في طريقة اعادة االختبار) ،ثـ استخدمت معاممة الفاكركنباخ كقد بمغ معامؿ ثبات الفا
لالختبار الحالي ككؿ (ٖ )ٓ.ٚكىك معامؿ ثبات يمكف االعتماد عميو.
الوسائل االحصائية:
ٖٜٛ
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لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي ،تـ استخداـ الكسائؿ االحصائية االتية:
 -1وقد استعانت الباحثتان بالمعالجات االحصائية لبحثيما بالحقيبة االحصائية ).(SPSS
 -1االختبار التائي  :t-testلعينتيف مستقمتيف متساكيتيف بالحجـ ،الستخراج القكة التمييزية
لممقياس
 -3معادلة الصعوبة :Difficult Formulaكقد استعممت معادلة الصعكبة الستخراج صعكبة
فقرات المقياس
 -4عامل ارتباط بيرسون  :Pearson Correlation Coefficientالستخراج الثبات
بطريقة اعادة االختبار.)Runyon& Hober, 1980:131( .
 -5معامل الفاكرونباخ :Alfa Formulaالستخراج الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي (عالـ،
ٕٕٓٓ.)ٕٔٓ :
 -ٙاختبار-: t-testلعينة كاحدة الستخراج اىداؼ البحث
الفصل الرابع
اىداؼ البحث -:يتحدد ىذا الفصؿ يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي خرج بيا البحث الحالي
كاإلجراءات التي مر بيا لتحقيؽ ىدؼ البحث  ،كيتضمف أيضان مناقشة كتفسير تمؾ النتائج عمى

كفؽ اإلطار النظرم كاألدبيات السابقة المعتمدة في البحث ،ثـ الخركج بالتكصيات كالمقترحات
المتعمقة بالبحث الحالي كعمى كفؽ ما استخرج مف نتائج لمبحث الحالي.
ٔ -اليدؼ االكؿ :قياس المشكالت النفسية كالسمككية لدل االطفاؿ ككؿ
نالحظ مف خالؿ البيانات في الجدكؿ (ٖ) إف المتكسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث
عمى مقياس المشكالت ىي( )ٙٗ.ٙٛٙدرجة كاف االنحراؼ المعيارم ليا يساكم ) )ٗ.ٚٛٚفي
حيف كاف المتكسط الفرضي يساكم ( )42كبعد استعماؿ االختبار التائي لعينة كاحدة تبيف أف

القيمة التائية المحسكبة كانت( )٘ٔ.ٛٛكىي ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (٘ٓ)ٓ.
عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية ( ،)ٔ.ٜٙمما يشير إلى اف تالميذ المراحؿ الثالثة لدييـ مشكالت
نفسية كسمككية الف قيمة المحسكبة اكبر مف القيمة الجدكلية
اليدؼ األكؿ (جدكؿ ٖ)نتائج اليدؼ االكؿ
المتغُر

عذد أفراد المتىسط

االنحراف المتىسط
ٖٜٜ

درجت

العُنت التائُت

مستىي
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المشكالت

العُنت

الحسابٍ

المعُارٌ

الفرضٍ

الحرَت

المحسكبة

الجدكلية

ٕٓٔ

ٙٗ.ٙٛٙ

ٗ.ٚٛٚ

ٕٗ

ٜٔٔ

٘ٔ.ٛٛ

ٔ.ٜٙ

الذاللت
.0.0
دالة
لصالح
المتكسط
الحسابي

ٕ-اليدؼ الثاني :معرفة أم مشكمة مف المشكالت كاف ليا االثر االكبر عمى التالميذ كالتي
ظيرت بشكؿ كبير لدييـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج المتكسط الحسابي لمخكؼ كالذم بمغ
(٘ٔٔ)ٕٕ.كاالنحراؼ

المعيارم

لو()ٕ.ٙ٘ٚكقيمةالمحسكبة(٘ٗ)ٖٖ.اماالعدكاف

المتكسط(ٖ)ٕٔ.ٖٚكاالنحراؼ(ٗ)ٕ.ٛٙكالمحسكبة

(ٕٓ)ٕٛ.اما

القمؽ

فكاف

فقد

كاف

المتكسط

لو(ٕٓٓ)ٕٔ.كاالنحراؼ( )ٕ.ٜٜٓكالمحسكبة(ٔٔ)ٕٚ.كالجدكلية كانت ()ٔ.ٜٙكبعد مقارنة
النتائج المحسكبة بالجدكلية عند مستكل داللة(٘ٓ)ٓ.نجد اف مشكمة الخكؼ كاف ليا تأثير اكبر
مف المشكالت االخرل عمى االطفاؿ النازحيف بحسب مقارنة الجدكلية بالمحسكبة لممشكالت
جميعيا اليدؼ الثاني (جدكؿٗ) نتائج اليدؼ الثاني
عدد
أفراد

الرتبة

المتغير

ٔ

الخكؼ

ٕٓٔ

ٕ

العدكاف

ٕٓٔ

ٖ

القمؽ

ٕٓٔ

العينة

المتكسط

االنحراؼ

المتكسط درجة

الحسابي

المعيارم

الفرضي الحرية

ٕٕٔٔ.
٘
ٕٔ.ٖٚ
ٖ
ٕٕٓٔ.
ٓ

مستكل

العينة التائية

الداللة

المحسكبة

الجدكلية

ٕ.ٙ٘ٚ

ٗٔ

ٜٔٔ

ٖٖ٘ٗ.

ٔ.ٜٙ
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ٕٗ.ٛٙ

ٗٔ

ٜٔٔ
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دالة
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ٗٔ

ٜٔٔ

ٕٔٔٚ.
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االستنتاجات :في ضوء النتائج اعاله يتضح لنا ان اطفال المراحل االبتدائية كان النزوح
عمييم ذا تاثير قوي سبب ليم مشكالت نفسية وذلك تبعا لمظروف التي عاشيا ىؤالء التالميذ
من خوف وتوتر نتيجة لممشاىد التي كانت اماميم وكانت مشكمة الخوف ىي االكثر تاثير
عمى االطفال وىذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة ان لمنزوح دور في نشوء مشكالت لدى
االطفال اضافة لباقي االمور االخرى وىذا ما يتفق مع نظرية التحميل النفسي ونظرية ىورني
التوصيات:
في ضكء ما خرجت بو نتائج البحث الحالي يمكف لمباحثو أف تكصي بما يأتي-:
ٔ -يجب عمى المربيف مراعاة الظركؼ التي عاشيا التالميذ النازحيف كالتي سببت ليـ مشاكؿ
كثيرة
ٕ -مراعاة كيفية التعامؿ بطريقة تربكية كعقالنية مف قبؿ المعممة تجاه التالميذ الذيف لدييـ
مشاكؿ
ٖ -اقامة دكرات تدريبة لكيفية الحد مف تفاقـ المشكالت.
المقترحات:
استكماالن لنتائج البحث الحالي تقدـ الباحثتاف عددان مف المقترحات كىي كاآلتي-:
ٔ -إجراء دراسة تطكرية عف النازحيف بعمر اكبر ( )ٕٔ-ٜسنة
ٕ -بناء برنامج لتقميؿ المشاكؿ عف التالميذ كتطبيقو عمييـ
ٖ-اجراء دراسة حكؿ مشكالت اخى ليا عالقة بالنازحيف حكؿ فئة اكبر
المصادر
ٔ.

 اشمي ساوث( )1117تعريف اليجرة القسرية في بورما الطبيعية المتغيرة الزماتالنزوح نشرة اليجرة القسرية ،مركز دراسات الالجئين ،بورما ،ورقة عمل ()39العدد
1631

ٕ.

_____()ٜٜٔٙالصحة النفسية .منشكرات جامعة القدس

ٖ.

ابو طالب ،محمود ( )1431النزوح ليس جسدا فقط .صحيفة عكاظ يومية مؤسسة
عكاظ لمصحافة والنشر العدد 3176
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ٗ.

ابو طالب،عمي بن منصور بن باري(()1111المساندة االجتماعية وعالقتيا باالمن
النفسي لدى عينة من الطالب النازحين وغير النازحين عمى الحدود الجنوبية بمنطقة
جازان) جامعة ام القرى /عمم النفس

٘.

احمد،امنة يس موسى

()1111

الصحة النفسية وعالقتيا بنوعية الحياة لدى

النازحين بمعسكر أبو شوك بمدينة الفاشر والية شمال دارفور /رسالة ماجستير ،
كمية االداب  ،الخرطوم
.ٙ

اسماعيل :ياسر يوسف (1119،المشكالت السموكية لدى االطفال المحرومين من
بيئتيم االسرية )الجامعة االسالمية كمية التربية عمم النفس

.ٚ

اسماعيؿ  ،محمد عماد الديف( )ٜٜٔٛالطفؿ مف الحمؿ الى الرشد السنكات الست االلى
الجزء االكؿ الطبعة االكلى

.ٛ

بشير ،اقباؿ محمد كخمكؼ اقباؿ ابراىيـ ()ٜٔٚٛاالعتبارات النظرية لممارسة الخدمة
في العمؿ مع االفراد المكتب الجامعي االسكندرية

.ٜ

بطرس حافظ بطرس( )1118المشكالت النفسية وعالجيا /دار المسيرة عمان الطبعة
االولى

ٓٔ.

بنيت ،جون( )1998اليجرة القسرية داخل حدود الوطن جدول اعمال النزوح الداخمي
/مجمة اليجرة القسرية برنامج دراسات الالجئين باالشتراك مع برنامج المسح العالمي
لقضايا النزوح الداخمي جامعة اكسفورد بريطانيا ،العدد 4-1

ٔٔ.

الجابر ،مريم( )1119االطفال

ٕٔ.

الجبالي ،حمزة ( )1119مشاكل الطفل والمراىق النفسية  ،دار اسامة عمان االردن

ٖٔ.

الجبالي،اشرف ابراىيم محمد( )1119المشكالت السموكية لدى االطفال بعد حرب غزة
وعالقتيا ببعض المتغيرات /كمية التربية عمم النفس رسالة ماجستير غزة

ٗٔ.

جبريؿ  ،مكسى كاخركف(ٕ )ٜٜٔالتكيؼ كرعاية الصحة .الطبعة االكلى ،منشكرات
جامعة القدس المفتكحة

٘ٔ.

الجبوري ،فارس ( )1119ازمة النازحين مشاكل وحمول ،مؤسسة اليمامة الصحفية

ٕٓٗ
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.ٔٙ

الجبوري،مي يوسف عبود ( )1996انتياك حرمة الطفل وعالقتيا بظيور بعض
االضطرابات السموكية (رسالة ماجستير /االداب /المستنصرية

.ٔٚ

جرجس ،مالك ( :) 1993مخاوف الطفل وعدم ثقتو بنفسو ،مكتبة المحبة ،مصر

.ٔٛ

الجوالني،فادية عمر( )1999تشخيص وعالج المشكالت النفسية واالجتماعية مصر
االشعاع الفني

.ٜٔ

جون ماري  ،ولويزبك( )1118النازحون المشردون داخميا في القانون الدولي
االنساني ،سمسمة القانون الدولي االنساني رقم (4-3:)8

ٕٓ.

حسن ،عبد المعطي (  : ) 1111االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة  ،مكتبة
القاىرة لمكتاب ،القاىرة

ٕٔ.

حسين عمي فايد ()1115المشكالت النفسية االجتماعية ،مؤسسة طيبة القاىرة
الطبعة االولى

ٕٕ.

داككد كاخركف(ٔ )ٜٜٔالشخصية بيف السكاء كالمرض ،مكتبة االنجمك المصرية

ٖٕ.

راميش راجاسينغام ( )1111النزوح الداخمي اوتشا في رسالة مقسم النزوح ودعم
الحماية جنيف العدد1-1

ٕٗ.

الزبادي،احمد محمد( )1113الصحة النفسية لمطفل ،دار الثقافة ،عمان الطبعة
االولى

ٕ٘.

زريق  ،معروف (  1415ه )  :مشاكمنا النفسية  ،ط  ، 1دار الفكر  ،عمان.

.ٕٙ

الزعبي  ،احمد محمد ()1115مشكالت االطفال النفسية والسموكية والدراسية واسبابيا
وسبل عالجيا،دار زىران عمان

.ٕٚ

الزعبي  ،أحمد(  :) 1111األمراض النفسية و المشكالت السموكية و المدرسية عند
األطفال،دار زىران ،عمان ،األردن

.ٕٛ

سعاد موسى (  1111م) :نوعية الحياة لدى ربات البيوت وعالقتيا ببعض المتغيرات
الديغرافية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الخرطوم

ٖٓٗ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
.ٕٜ

سعدية ،عبد الالوي(  )1111المشكالت النفسية والسموكية لدى اطفال السنوات
الثالثة االولى ابتدائي وعالقتيا بالتحصيل الدراسي مرسالة ماجستير عمم النفس
جامعة مولود معري تيزي وزو

ٖٓ.

سالمة ،محمد احمد()1991المشكالت السموكية لمتالميذ بدولة قطر مجمة مركز
البحوث  117/164/قطر

ٖٔ.

سمارة ،عزيزة ( )1999سيكولوجية الطفولة  ،دار الفكر عمان الطبعة الثالثة

ٕٖ.

شمتز ،دكاف(ٖ)ٜٔٛنظريات الشخصية  ,ترجمة كلي حمد الكربكلي كعبد الرحمف
القيسي،جامعة بغداد

ٖٖ.

شيفر  ،شارلز وميممان  ،ىوارد  ،ترجمة  :نسيمة داود ونزيية حمدي (
)1989مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب المساعدة فييا  ،ط  ، 1منشورات
الجامعة األردنية ،عمان  ،األردن

ٖٗ.

الطيب ،محمد عبد الظاىر(  :) 1991مشكالت األبناء وعالجيا من الجنين إلي
المراىق ،الطبعة الثانية،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ،مصر

ٖ٘.

الظاىر  ،قحطان أحمد (  .) 1114تعديل السموك  ،ط  ، 1عمان  :دار وائل
لمنشروالتوزيع

.ٖٙ

عبد المعطي  ،محمد ( )1114المساندة االجتماعية والمساندة االكاديمية وفعالية
الذات االكاديمية في ضوء مستويات متباينة من مستويات التحصيل الدراسي لدى
طالب الصف االول بالتعميم الثانوي العام /مجمة دراسات تربوية المجمد  11العدد
187-111

.ٖٚ

عبد المنعم الميالدي ( )1116مشاكل نفسية تواجو الطفل  ،مؤسسة شباب الجامعة
 ،االسكندرية

.ٖٛ

العصيمي ،جزاء بن عبيد بن جزاء (  ) 1118يعض المشكالت النفسية الشائعة
لدى طالب مراحل التعميم العام بمدينة الطائف .رسالة ماجستير مكة المكرمة كمية
التربية

ٗٓٗ
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.ٖٜ

العقاد  ،عصاـ (ٕٔٓٓ) سيكمكجية العدكاف كتركيضيا  .الطبعة االكلى دار غريب
مصر

ٓٗ.

عكاشة عبد المنان ( )1999الخوف والقمق عند االطفال  ،بيروت الطبعة االولى

ٔٗ.

عالم  ،صالح الدين  :) 1111 (.االختبارات التشخيصية مرجعية المحك فيالمجاالت التربوية والنفسية والتدريسية  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي .

ٕٗ.

العمايرة ،محمد حسن( )1111المشكالت الصفية  ،دار الميسرة لمنشر عمان االردن

ٖٗ.

عكدة ،احمد سميماف ،كالمكاكم ،فتحي حسف(ٕ: )ٜٜٔأساسيات البحث العممي في
التربية والعموم اإلنسانية ,عماف.

ٗٗ.

العيسوي،عبد الرحمن()1993مشكالت الطفولة والمراىقة جامعة االسكندرية

٘ٗ.

غالب ،معتصم الرشيد (د.ت)البناء النفسي لالطفال المشردين  :دراسة تطبيقية عمى
مدينة الخرطوم جامعة الجزيرة /كميتة التربية واد مدني/السودان

.ٗٙ

فيمي ،مصطفى ( )ٜٔٙٚعمـ النفس االكمينكي دار مصر لمطباعة

.ٗٚ

القاسم  ،جمال وآخرون (  .) 1111االضطرابات السموكية  ،عمان  :دار صفاء
لمنشر والتوزيع

.ٗٛ

القرني،عبد اهلل ،محمد(د.ت) االخالء وااليواء في حاالت الكوارث ،معيد االدارة العامة

.ٜٗ

كناني ،حيدر الزم ( )1111الضغوط النفسية التي يعاني منيا النازحون قس ار (الحوار
المتمدن)

ٓ٘.

المجنة الدولية لمصميب االحمر( )1117النازحون داخل بمدىم الطبعة العربية االولى
،برنت رايت لالعالن مصر

ٔ٘.

لخميفي،سبيكة يوسف( )1994المشكالت السموكية لدى اطفال المدرسة االبتدائية
بدولة قطر

ٕ٘.

محمد  ،عثمان احمد( )1116تعريف النزوح  ،جامعة الخرطوم  /السودان

ٖ٘.

محمد ،عثمان احمد( )1117تعريف النزوح .جامعة الخرطوم السودان

ٗ٘.

محمد اليادي أبوسن (  1991م)  :الموقف السكاني في السودان  ،كمية الصحة
والدراسات البيئية ،الخرطوم
٘ٓٗ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
٘٘.

مختار  ،وفيق صفوت ( )1111ابناءنا وصحتيم النفسية  ،دار العمم القاىرة

.٘ٙ

مصطفى نوري القمش ( )1117االضطرابات السموكية واالنفعالية  ،دار الميسرة ،
عمان االردن

.٘ٚ

ممحم،سامي محمد (  :) 1111مشكالت طفل الروضة ،الطبعة األولي  ،دار
الفكر،عمان،األردن

.٘ٛ

المنصوري ،خالد بن احمد عثمان( )1117المشكالت النفسية واالجتماعية االكثر
شيوعا وبعض السمات الشخصية لدى عينة كمية المعممين بالطائف/جامعة ام القرى
كمية التربية رسالة ماجستير

.ٜ٘
ٓ.ٙ

النازحون يدفعون ثمن الخوف طول العمر /مجمة الرياض العدد 15116
الييتي  ،مصطفى  ،عبد السالـ (٘ )ٜٔٛعالـ الشخصية  .الطبعة االكلى مطبعة منير
 .بغداد

ٔ.ٙ

ياسيف ،عبد الرزاؽ( : )ٕٜٓٓاالضطرابات السمككية

ٕ.ٙ

يحيى  ،خولة (  .) 1111االضطرابات السموكية واالنفعالية  ،عمان  :دار

ٖ.ٙ
ٗ.ٙ
٘.ٙ
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المالحؽ

ممحؽ (ٔ)

جامعة المستنصرية
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثالث عشر
كمية التربية االساسية
قسم رياض االطفال
حضرة االستاذ ......................المحترم
.تحية طيبة
تروم الباحثتان بأجراء الدراسة الموسومة ( المشكالت النفسية والسموكية لدى التالميذ
النازحين من عمر 9-6

)ولتحقيق اىداف الدراسة فقد قامت الباحثتان ببناء

سنوات

مقياس لممشكالت النفسية لدى التالميذ .وقد عرفت المشكالت النفسية (االنحراف الواضح
والممحوظ في مشاعر وانفعاالت الفرد حول نفسو وحول بيئتو ويستدل عمى وجود االضطراب
النفسي عندما يتصرف الفرد تصرفا يؤذي بو نفسو او االخرين ) (نيوكمر  )1991عمما ان
الباحثتان اختارتا المشكالت (العدوان –الخوف -القمق) ونظ ارً لما تتمتعون بو من خبرة
ومكانة عممية في مجال البحث العممي تود الباحثتان االستشارة بارائكم السديدة في التاكد من

صالحية الفقرات التي تم جمعيا من االدبيات السابقة .ترجو الباحثتان تفضمكم بقراءة فقرات
المقياس وابداء ارائكم حول مدى صالحية الفقرات لقياس المشكالت النفسية ام ال واذا كان
لديكم اراء او مالحظات او مقترحات يرجى التفضل بكتابتيا في حقل التعديل المقترح عمما ان
الباحثتان قد استخدمت المقياس الثالثي (دائما ،احيانا ،ابدا)
مع جزيل الشكر والتقدير
الباحثتاف
 -1الخوف -:حالة انفعالية طبيعية تشعر بيا الكائنات الحية في بعض المواقف فيظير في
اشكال متعددة وبدرجات تتراوح بين الغدر واليمع والرعب
دائما

ت

الفقرات

1

الخوف

-

االصوات العالية

احيا
نا

1

رؤية

سماع

من

الكوابيس

باستمرار(االحالم
ٗٓٚ

ابدا
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المزعجة)
3

يخاف من الظالم

4

يصرخ عند سماع صوت
غريب

5

البكاء عند سماع أي
صوت غريب

6

يخاف

من

االماكن

العالية
7

يخاف الجموس لوحده
في أي مكان

8

يخاف من المعب مع
االخرين

9

يخاف التكمم مع الغرباء

1

يخاف من رؤية الدم

1
1

يخاف عند رؤية أي

1

شجار بين االخرين

1

يعاني التبول االارادي

1
من

1

الخوف

3

الطمق الناري

1

يخاف

من

4

المسرعة

سماع
السيارات
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 -1العدوان  -:ىي حاجة الى االعتداء او ايذائيم او االستخفاف بيم او ايالميم او السخرية
منيم او اغاضتيم بشكل ماكر او توجيو التيم ليم لغرض انزال عقوبة بيم
1

يستي از باالخرين و يسخر من زمالئو

5
1

يكسر االشياء

6
1

يضرب اصدقائو اذا تضايق منيم

7
1

لعبو عدواني دائما

8
1

يتشاجر مع زمالئو باستمرار

9
1

يصرخ ويشتم زمالئو

1
1

يمزق كتبو

1
1

يتمف ممتمكات غيره

1
1

يبصق عمى االخرين

3
1

ينادي اصدقائة بالفاظ سيئة

4
1

يخفي حاجات االخرين

5
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1

ال يتقبل الخسارة ويمجا الى الضرب

6
1

يمفق التيم لزمالئو ليعاقبوا من

7

المعممة

1

يتدافع مع اصدقائو ليسقطيم

8
القمق  -:ىو خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يشعر بالخوف او تيديد من
شي دون ان يستطيع تحديده تحديدا واضحا
ٌتهكب عنذ االجبثخ
2
9
كثٍش انتجٌل عنذ شجبس االخشٌن
3
1
ٌتصجت عشلب عنذيب ٌخطب
3
1
لهٍم انثمخ ثنفغو
3
2
ٌٌاجو صعٌثخ فً انتشكٍض احٍبنب
3
3
ٌتٌتش عنذيب تغبنو انًعهًخ
3
4
ٌشعش ثتشبؤو ين انًغتمجم
3
5
دائًب افكبسه عٍئخ
3
6
ٌمهك ين خغبسح ًانذٌو
3
7
ٌمهك ين خغبسح انًذسعخ
3
8
ٌشفض انزىبة انى انًذسعخ
3
9
ٌصعت اكًبل يب ٌطهت ينو
4
1
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4
1
4
2

ٌتٌتش عنذ تكهى انغشثبء يعو
ٌمهك فً يٌالف يعٍنخ كغًبع صٌد
عبل اً سؤٌخ شجبس

ٔٔٗ

