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 ملخص:

 
 احلرب آثار ىل التعرف علىإهدفت الدراسة 

 الدراسي االستقرار على اليمين والصراع

، املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي

، املنهج الوصفي التحليلي الباحثاستخدم قد و

واستخدم أداة االستبانة جلمع البيانات من عينة 

معلًما وإداريًّا يف مدارس  (152الدراسة اليت بلغت )

وتوصلت  ،املهرة التعليم األساسي مبحافظة

 درجة أن الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها:

 الدراسي االستقرار على اليمن يف احلرب آثار

 املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي

 بلغ حيث متوسطة، كانت املعلمني نظر وجهة من

 ككل االستبانة على العينة استجابة متوسط

  حيث ،%(61.87) بلغت مئوية وبنسبة ،(3.09)

 بالرتتيب الدراسي االستقرار على تأثريها جاء

 على تأثريها يليه ،(3.40) مبتوسط األول،

 ثم ،(3.19) بلغ مبتوسط األطفال انفعاالت

 بلغ مبتوسط األطفال، سلوكيات على تأثريها

 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال كما ،(2.74)

 تعزى األداء على العينة استجابة متوسطات بني

 ذات فروق توجد بينما الدراسي، واملؤهل النوع ملتغري

 املعلمني لصاحل االنفعاالت حمور إحصائية داللة

 األطفال باستيعاب الدراسة وأوصت اإلداريني، على

 تسجيلهم، إجراءات وتسهيل املدارس يف النازحني

 لألطفال النفسي واإلرشاد للتأهيل برامج وإعداد

 حمافظة إىل اليمن يف الصراع مناطق من النازحني

 .املهرة

، آثار احلرب، االستقرار الدراسيالكلمات املفتاحية: 
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آثار الحرب اليمنية ىلع االستقرار الدراسي والسلوكي لألطفال النازحين 
 إلى محافظة املهرة

The Effects of the Yemeni War on the Academic and Behavioral Stability 

of the Displaced Children to the Governorate of Al-Mahrah 

 



Abstract:                          

 The study aimed at 

identifying the effects of the Yemeni 

war and conflict on the academic and 

behavioral stability of the internally 

displaced children to the governorate 

of Al-Mahrah. The researcher utilized 

the descriptive analytical approach 

and used a questionnaire to collect 

data from the sample of the study 

comprising (152) teachers and 

administrators from the primary 

schools in Al-Mahrah governorate. 

The study reached a set of results with 

the most notable ones as follows: 

from the teachers’ point of view, the 

degree of the effects of the war in 

Yemen on the academic and 

behavioral stability of the internally 

displaced children to Al-Mahrah 

governorate was moderate, where 

overall, the average sample response 

of the sample was (3.09), at (61.87%). 

The effects of the war on the academic 

stability came first, with an average of 

(3.40), followed by its effects on the 

children’s emotions with an average 

of (3.19), then its effect on the 

children’s behavior with an average of 

(2.74). Further, there are no 

significant statistical differences 

between the mean of the sample 

responses on the instrument due to the 

type variable and the academic 

qualification, whereas there are 

significant statistical differences in 

the axis of emotions in favor of the 

teachers over the administrators. The 

study recommended the 

accommodation of the internally 

displaced children in schools, 

facilitation of their registration 

procedures and preparation of 

rehabilitation and psychological 

counseling programs for the internally 

displaced children coming from the 

areas of conflict in Yemen to the 

governorate of Al-Mahrah. 

 

Keywords: The Effects of War, 

Academic Stability, Behavior, 

Displaced Children, Governorate of 

Al-Mahrah. 
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 مقدمة :

 والبيئة، وتلحق الدمار واخلراب بالعمران األبرياء، حبق واجلرائم الكوارث، من الكثري احلروب ترتك

حياتهم، تؤثر  طيلة ترافقهم قد سلبية آثار من األطفال لدى ترتكه ما مأساوية نتائجها أكثر لكن

 على سلوكياتهم وانفعاالتهم، ناهيك عن تأثريها على مستوى حتصيلهم واستقراراهم الدراسي.

 احلرب تعاصر اليت األجيال تعطيل إىل يضطر مما والفرار، واخلوف القلق ثقافة تنتشر احلروب؛ ويف

 .(13 ،2009 الصادق،)حياتهم  بقية على التأثري ميتد وقد جيد بشكل احلياة مع التواصل عن

وتوضح األدبيات املرتبطة حبالة األطفال وتالميذ املدارس يف املراحل التعليمية املختلفة خالل احلروب 

وأن اجملال يصبح واسًعا أمام ظهور الضغوط  %(17)بأن األمراض النفسية تزداد بنسبة ال تقل عن 

ألزمات العنيفة، وحتد من النفسية القوية واخلربات املؤملة اليت تؤدي إىل اإلحباط الشديد والصدمات وا

(، كما أوضح املركز اإلقليمي للدراسات 550، 2002النمو السليم ) سعادة وأبو زيادة وزامل، 

.  وهناك آثار أخرى للحروب على األطفال، يتمثل باستقطاب األطفال املتسربني ( 2015)االسرتاتيجية 

حة اليت تقوم بتدريبهم على استخدام األسلحة من التعليم من جانب التنظيمات اإلرهابية واملليشيات املسل

أو تنفيذ عمليات انتحارية؛ مما دفع منظمة اليونيسيف للقيام حبمالت بعنوان )العودة للتعليم( يف عدد 

من الدول العربية املتضررة من الصراعات الداخلية. إال أنها مبادرات تتسم مبحدودية النطاق وافتقادها 

ألطفال املتضررين من الصراعات الداخلية باإلضافة إىل قلة التمويل )العزيزي القدرة على استيعاب كل ا

 (.38، 2018ومريط، 

ضرورة معرفة النتائج السلبية للظروف القاسية )ومنها احلروب( على األطفال ( 7، 2013)ويرى شيخاني 

م على التأقلم، يف خمتلف األصعدة االجتماعية والثقافية والنفسية؛ مما يؤسس للعمل على مساعدته

 ويشمل هذا دور األسرة واملربني يف كيفية بث الطمأنينة يف نفس الطفل.

 النفسية الرعاية جمال يف العربية البالد يف واضًحا تقصرًيا هناك أن كثري من املختصني كما يري

 الغربية الدول غالبية أن حني يف األطفال، على احلروب والنزاعات الحتواء آثار الضرورية الوسائل وتأمني

 أرضهم، على دارت إذا احلرب مواجهة يف فقط ليس األطفال، مع التعامل كيفية إىل األهل بتوجيه تقوم

 بعيدة، أخرى دول يف تدور اليت احلروب الستيعاب لألطفال النفسي بالتوازن االهتمام إىل ذلك تتجاوز بل

 (.2، 2009التلفزة )اجلبالي،  شاشات على اإلنسانية اجملازر مشاهد من الطفل تأثر دون للحيلولة وذلك
 

 مشكلة الدراسة:

دخلت  نكبة مل تشهدها من قبل، وذلك بعد أن (م2015)عام مطلع  اليمنية منذ تعيش اجلمهورية

السكنية منها  ؛اليمنية، دمرت املباني العمرانيةيف خمتلف احملافظات  يف صراعات وحروب داخلية

األسر من مناطق الصراع غلب أ وهاجرت وقتل الكثري من السكان. واحلكومية وغريها من املباني،

ومنها حمافظة املهرة اليت تقع يف أقصى الشرق، وبعيدة عن مناطق النزاع، وقد نزح  ،إىل املناطق اآلمنة
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هلذه الصراعات واحلروب آثار  إليها كثري من األسر من خمتلف حمافظات اجلمهورية. وما من شك أن

كبرية على سلوكيات األطفال وانفعاالتهم وحتصيلهم واستقرارهم الدراسي، وهو ما أكدته الكثري 

 وكزار ومحزة ،(2017) ومقدادي ،(2018) والعزيزي ،(2019) من الدراسات ومنها دراسة: الشامي

ى سلوكيات األطفال وانفعاالتهم ، اليت دلت نتائجها على تأثريات احلروب والنزاعات عل(2016)

واستقرارهم الدراسي، كما الحظ الباحث تسرب بعض األطفال النازحني من املدارس مبحافظة املهرة 

 خالل السنوات السابقة، وميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآلتي:

 حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي الدراسي االستقرار على اليمن يف احلرب ما آثار

 املهرة؟

 أسئلة الدراسة:

 يتفرع عن السؤال الرئيس ملشكلة الدراسة األسئلة الفرعية اآلتية:
 ؟املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال الدراسي االستقرار على اليمن يف احلرب آثار ما -1
 ؟املهرة حمافظة إىل النازحني األطفال سلوكيات على اليمن يف احلرب آثارما  -2
 ؟املهرة حمافظة إىل النازحني األطفال انفعاالت على اليمن يف احلرب آثارما  -3

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة العينة على أداة الدراسة تعزى  -4

 ؟للمتغريات الدميغرافية )النوع، املؤهل، نوع الوظيفة(
 

 أنها: يف تتمثل أهمية الدراسة أهمية الدراسة:

 الدراسي االستقرار على اليمنية احلرب التعرف على آثار موضوًعا بالغ األهمية يهدف إىل تتناول -1

 .املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي

 تطوير البحث العلمي.وقد متثل إضافة جديدًة ومساهمة يف إثراء املعلومات وزيادة املعرفة،  -2

الدراسة صناع القرار يف مكاتب وزارة الرتبية يأمل الباحث أن يستفيد من نتائج وتوصيات هذه  -3

والتعليم واملعلمني واألسر؛ ملعاجلة اآلثار املرتتبة للحرب والصراعات اليمنية على االستقرار الدراسي 

 والسلوكي لألطفال النازحني من مناطق الصراعات.
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 تهدف هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة:
 املهرة. حمافظة إىل النازحني لألطفال الدراسي االستقرار على اليمن يف احلرب توضيح مدى تأثري -1
 املهرة. حمافظة إىل النازحني األطفال سلوكيات على اليمن يف احلرب مدى تأثري تبيني -2
 املهرة. حمافظة إىل النازحني األطفال انفعاالت على اليمن يف احلرب آثار التعرف على -3

إحصائية بني متوسطات استجابة العينة على أداة الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة  -4

 الدراسة تعزى للمتغريات الدميغرافية )النوع، املؤهل، نوع الوظيفة(.
 

  تفرتض هذه الدراسة ما يأتي:فرضيات الدراسة: 
بني متوسطات استجابة العينة على ( α=0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 تعزى ملتغري النوع.أداة الدراسة 
بني متوسطات استجابة العينة على  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 أداة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل الدراسي.
بني متوسطات استجابة العينة على ( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

 ري نوع الوظيفة.أداة الدراسة تعزى ملتغ
 

 حتدد الدراسة احلالية باحلدود اآلتية: حدود الدراسة:
 االستقرار على اليمنية احلرب آثاراحلد املوضوعي: تقتصر الدراسة احلالية على موضوع:  -1

 .املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي الدراسي
 . حمافظة املهرةاحلد املكاني:  -2
 .2020-2019 الدراسيالعام احلد الزماني:  -3
 احلد البشري: املعلمني واإلداريني يف مدارس حمافظة املهرة. -4

 

 مصطلحات الدراسة:

ُتَعرَّف احلرب بأنها: عملية صرررررررررررررررررراع تكون بني طرفني أو أكثر، حبيث يكون هدف أحد  احلرب: 

األطراف تدمري الطرف اآلخر، وهناك عدة أنواع للحروب منها: احلروب العسرررررررررررركرية بالقتال، ومنها 

الفكرية أي بالفكر والسررررررياسررررررات، ومنها ما يكون بزرع الفتنة بني أفراد الشررررررعب الواحد )البزاز،  

2005، 89 .) 
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يف اجلمهورية ( 2015)بأنها احلرب املسرررررررررررررررررلحة اليت بدأت مطلع عام  ويعرف الباحث احلرب إجرائيًّا:

 م(.2020)اليمنية وما زالت قائمة حتى عام 

" كل األفعال والنشاطات اليت تصدر عن الفرد ظاهرة كانت أم غري ظاهرة": بأنهف رََّعُي السلوك:

 (.16، 2003، والطراونة اخلطيب)

يعرف الباحث االستقرار الدراسي إجرائيًّا بأنه: مدى انتظام التالميذ النازحني إىل  االستقرار الدراسي:

حمافظة املهرة يف املدارس واحملافظة على مستوياتهم التحصيلية واستعداد كل تلميذ أن يتعلم إىل املدى 

 الذي تتوافق مع ما تسمح بها قدراته.

يعرف الباحث األطفال النازحني إجرائيًّا بأنهم: أطفال املرحلة األساسية املنتقلني من  األطفال النازحون:

مناطق الصراع يف اجلمهورية اليمنية إىل حمافظة املهرة خالل احلروب والصراعات اليت بدأت عام 

 وما زالت قائمة إىل اليوم. م2015

رائيًّا: مدى تأثر سلوكيات األطفال يعرفها الباحث إج أثر احلرب على سلوك وانفعاالت األطفال:

النازحني وانفعاالتهم بالصراعات واحلروب اليت شهدوها يف مناطقهم قبل النزوح، وتأثري نزوحهم عن 

 مناطقهم إىل حمافظة املهرة على جممل تصرفاتهم يف املدرسة. 

 وتعد عمان، دحدو مع اليمن، شرق يف تقع اليمنية، اجلمهورية حمافظات إحدى هي حمافظة املهرة:

 مدينة وعاصمتها مديريات تسع وتضم حضرموت حمافظة بعد املساحة حيث من حمافظة أكرب ثاني

 (.40، 2019بافطوم والسفياني، )الغيضة 

 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة:ثانًيا: 

 : حمافظة املهــرة

وعمر املهرة بعمر تاريخ الدولة القدمية، ، )مهرة بن حيدان( :نسبة إىل بهذا االسم املهرة مسيت

 أكرب حمافظات اجلمهورية تعد حمافظة املهرة ثاني(، و71 ،2003)الشهاري، كقوم كهالن ومحري

من الناحية  دُّتعو ،كم مربع (93000) مساحًة بعد حمافظة حضرموت، حيث تقدر مساحتها بر اليمنية

نسمة تقريًبا، يف الوقت ( 500000)، ويبلغ عدد سكان املهرة أكثر من دارية متكاملةإدارية وحدة اإل

احلالي؛ حيث زادت نسبة اهلجرة إليها من كل حمافظات اجلمهورية، بسبب األحداث الدامية اليت 

 الذين :الداخلية واألودية الصحراء سكان: على املعيشة حيث من املهرة سكان ينقسمتعصف بالوطن. و

، أنشطتهم تتنوع: الساحلي اجلزء سكان، واخلفيفة الزراعة بعض مع واألغنام إلبلا رعي على يعتمدون

)بافطوم  احلكومية الوظائف اخلدمات، التجارة، احليوانات، تربية والزراعة، الصيد، تشمل حيث
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 هامناخ ؛ بسبباملياهيف تعد حمافظة املهرة من أفقر حمافظات اليمن ، و(19، 2017وآخرون، 

  (.27، 2000القمريي، )الصحراوي

وثبت لديهم صدق  من املبادرين إىل اعتناق اإلسالم مبجرد أن مسعوا عنه، أهل املهرة وكان

 النيبا إىل أرسلوا وفًدو ا أو سرايا،بعوًثما أو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون أن يستقبلوا كتاًب

 .(1998الشجاع، ) صلى اهلل عليه وسلم يف السنة العاشرة للهجرة

 –15)املهرة يف اجلزء اجلنوبي الشرقي لشبه اجلزيرة العربية بني خطي العرض حمافظة تقع 

( وحيدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب حمافظة حضرموت ومن الشمال الربع اخلالي ومن 18

  مدينة الغيضة. متهاوعاص يريات،اجلنوب البحر العربي، وتتكون من تسع مد

واستقبلت املهرة مئات من األسر النازحة من مناطق الصراع يف اجلمهورية اليمنية منذ اندالع 

 وما زالت تستقبل النازحني إىل اليوم. (2015)احلرب يف اليمن مطلع عام 

للحروب والنزعات املسلحة أثار كبرية ومنها على التعليم، وقد وثق تقرير األمم  احلروب وآثارها:

 ( ذلك فيما يأتي:9، 2011املتحدة )

أن األطفال واملدارس موجودون على خط النار يف النزعات املسلحة، حيث تعترب قاعات الدرس  -1

 واملعلمني والتالميذ أهدافا مشروعة يف أغلب احلروب.
تشكل األضرار البدنية والصدمات النفسية وحاالت الوصم اليت يتعرض هلا األطفال مصادر  -2

 سخ والدائم يف التعليم.ألشكال من اإلجحاف املرت
 تشري التقارير إىل استخدام األطفال اجلنود يف أربعة وعشرين بلًدا يف العامل ومنها دول عربية. -3
كما جيري استخدام االغتصاب وأشكال أخرى من العنف اجلنسي كوسيلة من وسائل العمل  -4

 احلربي يف كثري من البلدان.
 احلرمان الشديد من فرص التعليم. يتسبب نزوح األسر وتشريدها مبزيد من خماطر -5

، 2013يظهر تأثري احلروب على األطفال فيما يأتي )شيخاني، أثار الصراعات واحلروب على األطفال: 

15-16:) 

عدم تلبية االحتياجات املادية: النقص يف الطعام واالحتياجات األساسية األخرى: سوء التغذية إذ  -1

 لتعلم.حيرم الطفل من الطاقة الكافية للعب وا
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النقص يف احلنان واألمان: عندما يعيش الكبار حال القلق بسبب أوضاعهم فإنهم ال يعطون  -2

 أطفاهلم االهتمام والعناية الضروريني.
تغري جمرى احلياة العادية: عندما جترب العائلة على االنتقال من منطقتها، تتعرض القيم  -3

 يستحيل معها االستمرار يف الرتبية السليمة.األخالقية والتعاليم االجتماعية لالنقطاع، ورمبا 
انعدام التجارب واخلربات اجلديدة: ال يستطيع األطفال اللعب أو الرتكيز أو التعلم من دون تلبية  -4

االحتياجات األساسية، كما أن االنقطاع عن احلياة املدرسية جيعل التجارب واخلربات 

 املكتسبة غري منتظمة.
العمر: يضطر األطفال إىل حتمل مسؤوليات كبرية يف احلرب كأن عدم توافق املسؤوليات مع  -5

 حيملوا السالح أو أن يتحملوا مسؤولية عوائلهم بعد فقدان املعيل.
النقص يف الثناء والتقدير: إن العيش مع كل هذه الصعوبات جيعل من الصعب أن يشعر األطفال  -6

 بأن اجملتمع قد ختلى عنهم.  بأهميتهم، وحني ال يالقون الدعم واالهتمام تراهم يشعرون
وخالصة ملا سبق يرى الباحث أن آثار احلروب والصراعات على األطفال تظهر من خالل  -7

 النفسية وتدني حتصيلهم الدراسي أو تسربهم من املدرسة. مسلوكيتهم وانفعاالته
 

 آثار احلرب على سلوكيات األطفال: 

 ومن وتفسريه وفهمه دراسته أجل من النفس علم حوله يدور حمورًيا هدًفا مبثابة يعد السلوك

 فيه. والتحكم ضبطه يتم حتى به التنبؤ ثم

 أنواع السلوك:

 يرى والشاذ السوي السلوك من كل ماهية السلوك نوعان: سوي وغري سوي، ولتحديد

 للزمان ختضع نسبية مسألة ألنها سوي غري أو سوي أنه السلوك وصف سهال ليس أنه الباحثني معظم

 وقد السابقة، السنني عرب سوي لكنه احلاضر الوقت يف سوي غري ما سلوٌك يكون فقد واملكان،

 كما أنهما مفهومان آخر، جمتمع يف كذلك يكون وال ما، جمتمع يف سوي غري ما سلوٌك يكون

 جمموعةاملختلفة؛ لذلك مت وضع  الثقافات ويف املختلفة األزمنة ويف املختلفة العمر مراحل يف نسبيان

 (.230، 2001 والعنكيب، عباس) السوي واملعايري للسلوك احملددات أو الصفات من
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 ، 2004 الظاهر،)الشاذ، منها والسلوك السوي للسلوك هناك جمموعة من املعايري معايري السلوك:

84:) 

 باختالف السلوك على احلكم معايري واختالف اجتماعًيا املقبولة املعايري عن السلوك احنراف. 1

 .واجلنس والعمر والثقافات اجملتمعات
 سوي غري السلوك يعد حيث معينة زمنية فرتة يف السلوك حدوث مرات عدد وهو السلوك تكرار. 2

 .معينة زمنية فرتة يف طبيعي غري بشكل حدوثه تكرر إذا

 تستمر قد حدوثها مدة ألن عادية، غري السلوك أشكال بعض تكون حيث السلوك حدوث مدة. 3

 .متوقع هو مما بكثري أقل أو بكثري أطول فرتة

 .بالسلوك اإلنسان يقوم عندما اجلسم يأخذه الذي الشكل وهو السلوك طبوغرافية. 4

 قوًيا يكون قد فالسلوك عادية، غري شدته كانت إذا عادي غري السلوك يكون حيث السلوك شدة. 5

 .واملكان الزمان وفق ضعيًفا أو جًدا

 لإلنسان الفردية الشخصية يف الرئيسية اجلوانب تفاعل عن تنتج حيوية حصيلة السلوك ويعد

 (:14، 2005 سليمان،) وهى

 مستواها يف وأحشاء وعضالت وأعصاب حواس من فيه ما بكل للفرد العضوي اجلسمي الكيان. 1

 .والضعف القوة ومن والسقم الصحة من

 أو ومساح وحزن وفرح وغضب ورضا وكراهية حمبة من والالشعورية الشعورية االنفعالية الدوافع. 2

 .حقد

 .وإبداع وتفكري وتذكر وختيل ونسيان وتعليم وفهم وتصور إدراك من العليا الدنيا العقلية العمليات. 3

 .وعداء وصداقة وتعاون وعالقات جتمعات من فيها وما االجتماعية البيئة. 4

 .واملثل واملعايري والعادات الروحية واملفاهيم اخللقية القيم. 5

 

 :(10، 2009الصادق، )من اآلثار النفسية للحرب ما يأتي  اآلثار النفسية للحرب:
 ردود لكل األساسي العنصر التكويين وهو تلقائيًّا، تأتى اليت واحملورية األساسية احلالة وهو القلق -1

 يف االضطراب مع املعروف البدني احلصر بنوبات وحيدث فجأة للكوارث، املرضية النفسية األفعال

 . الوظيفة
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 الذهول بينها ومن مستويات خمتلفة يف الشعور حتطم ترتجم حاالت وهى: واهلذيان الذهول حاالت -2

 .املرعبة واألحالم واملكاني واالرتباك الزماني التوجه وسوء الذهين

 .املرحلة تلك يف ظهورها انتشر وقد هستريية حاالت  -3

 شكل يف للراحة اليت تذهب الفرق عند وتالحظ املعركة فرتة بعد عادة وتظهر: االكتئاب حاالت -4

 .رفقاء املعركة فقدان بسبب أرق وفراق وندم

ذكر  وقد حيوي مواجهة خطر عند تظهر مرضية نفسية ظاهرة اهللع: للهلع اجلماعية املظاهر -5

 ينتقل وهو للجميع، عدوى شكل على وينتشر به أفراد أحس خلوف مجاعي انفجار اهللع أن )البعض(

 إىل الوراء الفرار مثل منظمة؛ غري حركات يف تظهر خمتلفة، أعراضه كبرية وتكون بدرجة بالعدوى

 .االنتحار وأحيانا كبرية، وحدات لدى الشلل اإلمام، إىل أو
 

 آثار احلروب على االستقرار والتحصيل الدراسي لألطفال:

يقصرررد باالسرررتقرار الدراسررري للتلميذ انتظامه يف املدرسرررة واحملافظة على مسرررتواه الدراسررري 

هو مدى ما والتعلم إىل املدى الذي تسررررمح به قدراته، ويؤثر إجياًبا وسررررلًبا على حتصرررريله، والتحصرررريل 

حتقق لدى الطالب من أهداف التعلم نتيجة دراسرررررررررته ملوضررررررررروع معني من املوضررررررررروعات الدراسرررررررررية  

 على القدرة إىل ليشررري مخَدسررَتُيأنه  النفسرري والتحليل النفس علم معجم يعرفهكما  (83 ،2001،)عقل

 ,1979معينة )عبدالقادر,  دراسرررية ملادة النوعي أو العام معناه يف سرررواًء املدرسررري النجاح أداء متطلبات

166).  

ــتقرار العوامل املؤثرة يف ــي: و االســـ ــيل الدراســـ على االسررررتقرار  تؤثرالعوامل  هناك جمموعة من التحصـــ

 ومن بني هذه العوامل واليت متثل القاسم املشرتك يف التحصيل الدراسي ما يلي: والتحصيل الدراسي،

وميكن  وهي عوامل تتعلق بالتلميذ كالعوامل اجلسررررررررررررررررررررمية والعقلية والتقنية. العوامل الفردية: -1

 تفصيلها على النحو اآلتي:
ا ما تكون اضررطرابات ل يف ضررعف البنية اجلسررمية والصررحة العامة فكثرًيالعوامل اجلسررمية: وتتمث -أ

النمو اجلسررمي هلا أثر مباشررر يف النمو العقلي كاالنتباه والرتكيز فيصررري أكثر قابلية للتعب النفسري  

مضرررافة إىل ضرررعف احلواس خاصرررة السرررمع والبصرررر والعاهات اخللقية وعيوب   ؛أو اإلصرررابة باألمراض

 (.367, 1988 على التحصيل الدراسي)دسوقي:النطق فكلها تؤثر 

العوامل النفسررررية: إضررررافة إىل العوامل اجلسررررمية لد العوامل النفسررررية اليت هي بدورها تؤثر على  -ب

التحصرريل الدراسرري، فالظروف النفسررية املالئمة تؤثر على كامل سررلوكه وعالقاته مع الغري يف حني    
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كسررررررل، وكل هذه العوامل تفضرررررري إىل التحصرررررريل  لد فقدان الثقة بالنفس والشرررررررود الذهين وال

 (.246 ,1973الضعيف )يعقوبي:

الذكاء، الرتكيز، االسرررررررتدالل الذاكرة من أهم العوامل  :العوامل العقلية: تعترب القدرات العقلية -ج

والدليل أن هناك عالقة بني الذكاء كقدرة والتحصررررريل كما  ،اليت تؤدي إىل حتصررررريل جيد للتلميذ

 (؛رأفت)ودراسرررررة  (،بوند)وأحباث  ،والدراسرررررات مثل أحباث بريت يف املرحلة الثانويةأكدت األحباث 

درجة وهذا  135الذي حاول معرفة مسرررتوى القدرات العقلية للمعوقني فوجد متوسرررط  الذكاء عندهم 

قدرة عقلية الذكاء عندهم ممتازة، وعلى الرغم من   أن ا يدل علىما يؤكد أن التحصررررررريل املمتاز جًد

اتفاق الدراسرررات على وجود عالقة ارتباطية  إجيابية بني الذكاء والتحصررريل، غري أنها ال تفسرررر لنا ما 

سات أخرى تعكس متامً      سات أي أن هناك بعض  تصبو إليه فقد أوضحت درا ا ما جاءت به بعض الدرا

ع، غري أنهم ال يصررررلون إىل مسررررتوى حتصرررريلي ال يتناسررررب مع    التالميذ يتميزون مبسررررتوى ذكاء مرتف

التحصرررريل الدراسرررري ليس نتيجة عوامل عقلية فقط بل قد تتدخل    نَّإ :ميكن القول ،ذكائهم، وعليه

 (.42 ,1981خرون:آفيه عوامل أخرى )القاضي و

 :وتكمن يف العوامل االجتماعية واالقتصاديةعوامل بيئية أسرية:  -2
ا يف التنشررئة االجتماعية اليت تدخل يف تكوين الطفل ا كبرًياألسرررة دوًر تؤديجتماعية: العوامل اال -أ 

األسررررة هي ذلك الوعاء الرتبوي الذي ف ؛معلوماته األوىل منهاالطفل ا، إذ يتلقى ا ومعرفًيا وعقلًيجسرررمًي

 واجتماعًيا.ا ا فردًيتتشكل داخله شخصية الطفل تشكيًل

تردي األوضراع االقتصرادية وكذا تدهور املسرتوى املعيشري كلها تعترب من      إن  العوامل االقتصرادية:  -ب

أهم املشررررراكل اليت تهدد األسررررررة ما ينتج عنها عدم توفر الظروف املالئمة للمراجعة وبالتالي ضرررررعف  

 (.19-18, 2004 :وآخرون ىالتحصيل )مصطف

أثر اسررتقرارهم الدراسرري   ومن خالل ما سرربق ميكن القول إن األطفال النازحني من مناطق الصررراع يت  

 ومستوى حتصيلهم لعدم توافر العوامل السابقة الذكر.

  الدراسات السابقة:

 هاالدراسة؛ لغرض التعرف على أهدافهذه على بعض الدراسات املتعلقة مبوضوع الباحث اطلع 

مع واالقتباس منها ملنت هذه الدراسة، بنتائج الدراسة احلالية،  ها، ومقارنة نتائجهاهجاومن واتهادوأ

 :ما يأتي من هذه الدراسات، ومعرفة جوانب االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية

اضطرابات السلوك الناجتة عن صدمة احلرب هدفت إىل التعرف على  (:2019)الشامي.  دراسة: -1

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومت بناء لدى تالميذ املرحلة األساسية يف مدينة صنعاء، 

جييب عليها األهل واملعلمون، وتوصلت ( 9-6)استبانتني لقياس السلوك املضطرب لدى األطفال من سن 
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، (1.78) إىل أن مستوى السلوك املضطرب لدى عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها

أعلى متوسط، يليه بعد االضطراب االنفعالي، ثم ُبعد االضطراب  حيث حصل ُبعد اضطراب النوم على

السلوكي، ثم ُبعد االضطراب النفسي/اجلسدي، ثم ُبعد النشاط املدرسي، ومجيعها بتقدير متوسط، 

 ومل تظهر فروق بني الذكور واإلناث.  

أثر احلروب والصراعات املسلحة على إىل التعرف على  الدراسة هدفت(: 2018)العزيزي.  دراسة: -2

التحصيل الدراسي لطلبة املرحلة األساسية بأمانة العاصمة من وجهة نظر املعلمني. واستخدمت الدراسة 

معلم ومعلمة يف ( 155)املنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة جلمع البيانات، مت توزيعها على 

ة، وتوصلت إىل جمموعة من النتائج منها: أن أفراد عينة املدارس األساسية املتضررة يف أمانة العاصم

الدراسة يرون أن الصراع واحلرب له أثر كبري على التحصيل الدراسي للتالميذ يف مدارس التعليم 

كما يرون أن الصراع واحلرب له أثر (، 3.15)األساسي يف أمانة العاصمة، حيث بلغ متوسط احملور 

، بينما يرون أن الصراع واحلرب له (3.60)يث بلغ متوسط احملور كبري على سلوكيات التالميذ، ح

، وتوصلت إىل عدم (3.19)أثر متوسط حنو دافعية التلميذ يف مدارس التعليم األساسي مبتوسط بلغ 

وجود فروق ذات داللة إحصائية آلثار الصراع واحلرب على التحصيل الدراسي تعزى ملتغري النوع، بينما 

لة إحصائية تعزى ملتغري سنوات اخلربة على حموري التحصيل الدراسي وسلوكيات توجد فروق ذات دال

 التالميذ.

اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة لدى أطفال هدفت إىل التعرف على  :(2017)مقدادي.  دراسة: -3

 الدراسة عينة الالجئني السوريني يف خميم الزعرتي، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت

طفال، واستخدمت مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، ودلت النتائج على وجود  (76)من 

مستوى متوسط من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة البحث، كما دلت على عدم وجود 

 .فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الضغوط بني الذكور واإلناث

للحرب العراقية  اآلثار االجتماعية هدفت إىل التعرف على (:2016)محزة وكزار.  دراسة: -4

األمريكية على األطفال يف اجملتمع العراقي، استخدمت الدراسة املنهج االستنباطي، ومنهج املسح 

معلم ومعلمة مت اختيارها بالطريقة العشوائية من مركز  (200)االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من 

لعراقية األمريكية أسهمت يف التأثري السليب على شخصية مدينة احللة. وتوصلت الدراسة إىل أن احلرب ا

األطفال،  وتنامي ظاهرة اخلوف لديهم، وانعكس على وضعهم النفسي مما زاد من حالة االنفعال 

والعصبية لديهم، كما خلقت احلرب مسات سلبية عند األطفال كالسرقة واأللفاظ البذيئة، وأثرت 

 للطفل بسبب الظروف اليت متر بها األسرة.بشكل واضح على التنشئة االجتماعية 
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 ىانتشار املشكالت السلوكية لد ىمستو ىالتعرف عل هدفت إىل :(2009) .دراسة: اجلبالي -5

( وخصوًصا يالالإراداألطفال )السلوك العدواني، تشتت االنتباه واحلركة الزائدة، اخلوف، التبول 

توزيع هذه االستبانة علي عينة عشوائية ومت  ،تغرياتامل بعضبعد احلرب اهلمجية علي غزة، يف ضوء 

وطالبة من املدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية مبناطقها  اطالًب (1124)عنقودية بلغت 

توجد مشكالت سلوكية )السلوك  :منها نتائج عدة التعليمية اخلمس، وقد توصلت الدراسة إلي

األطفال مبدارس وكالة  ىالزائدة، اخلوف، التبول  الالإرادي( لدالعدواني، التشتت االنتباه واحلركة 

األطفال  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت السلوكية لد كما الغوث بعد حرب غزة.

ملتغري مكان السكن ، ومبدارس وكالة الغوث بعد حرب غزة تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور

 وزارة الرتبية وضعوأوصت الدراسة بضرورة  ي للوالدين لصاحل األميني.ملتغري املستوي التعليم، ولصاحل

احلد من املشاكل السلوكية، وحث املختصني علي مراعاة مجيع اجلوانب  لربامج اإلرشادية اهلادفة إىلل

 .النفسية واالجتماعية واجلسمية واملعرفية العقلية للطفل يف ظل املعاناة اليت يتعرض هلا

اآلثار النفسية واالجتماعية الواقعة على طالب  التعرف علىإىل  تهدف (.2009)دراسة: الصادق. -6

طالب وطالبات دارفور  وقد مت اختيار ،طالبات اجلامعات السودانية القادمني من مناطق حروب أهليةو

 املقابلة وجمموعة ياملنهج الوصفي التحليلي واألداة اليت مت بها مجع البيانات ه تاستخدمو ،منوذًجا

املناقشة وقد تكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات دارفور باجلامعات احلكومية بوالية اخلرطوم 

وعشرين طالًبا وطالبة كما مت إجراء عشر جمموعات نقاش من طالب وطالبات  ةحيث متت مقابلة مخس

االجتماعية ومستوى توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: توجد عالقة دالة بني اآلثار النفسية و. ودارفور

 اهناك تفاوًتكما دلت على أن  والطالبات القادمني من مناطق حروب أهلية. التعايش االجتماعي للطالب

توجد فروق يف درجة و يف اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية الواقعة على طالب وطالبات دارفور.

تؤثر احلرب تأثرًيا سلبًيا على طالب و الطالبات.التأثر باحلرب بني طالب وطالبات دارفور لصاحل 

 توثر احلرب سلبًيا على التحصيل الدراسي لطالب وطالبات دارفور.و وطالبات دارفور.

أثر احلروب والنزاعات املسلحة على احلياة هدفت إىل التعرف على  (.2007دراسة: شتيوي. ) -7

إىل ما تعرض له الوطن العربي شارت الدراسة ، واستخدمت املنهج الوصفي، وأاملعيشية لألسرة العربية

وما تنطوي عليه من ، مع نهاية القرن التاسع عشر ويف القرنني العشرين واحلادي والعشرين من حروب

خماطر كبرية من تهجري وقتل وتدمري للبنى التحتية وما ترتكه من آثار على الظروف املعيشية لألسرة 

سرة والبطالة، وعلى الظروف الصحية والتعليمية لألسرة وما يطرأ أثرها على دخل األالسيما  ،العربية

بينت اآلثار البالغة للحروب على الظروف املعيشية ودور املرأة.  سيما على األسرة من تغيري يف األدوار

لألسرة وخاصة تراجع مستوى الدخل وتقطع سبل املعيشة وارتفاع معدالت البطالة وتراجع املستويات 
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وغريها  عليمية لألسرة وآثارها على اجملتمع بشكل عام من خالل مؤشرات التنمية البشريةالصحية والت

 التأهيل النفسي واالجتماعي لضحايا النزاعات املسلحة واحلروب.. وأوصت بضرورة من املقاييس

 الدراسات السابقة: التعليق على

 تشابهت معها من حيث اهلدف استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تصميم أداة الدراسة اليت 

، ومن حيث منهجية الدراسة، وهي استخدام املنهج الوصفي آثار احلرب على األطفالالعام، وهو 

واختلفت معها  .التحليلي للتحقق من فروض الدراسة باعتباره أنسب املناهج ملثل هذا النوع من الدراسات

موضوع آثار احلرب يف اليمن على  وكذلك يف تناول الدراسة احلالية ،يف مكان إجراء الدراسة وزمانها

االستقرار الدراسي والسلوكي لألطفال النازحني إىل حمافظة املهرة وهو اجلديد اليت تفردت به هذه 

 الدراسة.

 :هاوإجراءات الدراسة طريقةثالًثا. 
 منهج الدراسة: 

 بعض ومتابعة السابقة الدراسات من العديد على االطالع وبعد الدراسة، مشكلة من انطالًقا

 يصف والذي التحليلي؛ الوصفي املنهج وهو هلذه الدراسة، املالئم املنهج الباحث حدَّد البحثية املناهج

 وصًفا بوصفها ويهتم واقعها، يف هي كما الظاهرة أو الواقع دراسة على ويعتمد دراستها، املراد الظاهرة

 فالتعبري(، 69-68، 2003 ذياب،) الباحث من حتيُّز دون وكيفًيا كمِّيا اتعبرًي عنها ويعبِّر دقيًقا،

 . وحجمها الظاهرة ملقدار رقمًيا وصًفا يعطي الكمي والتعبري خصائصها، ويبني الظاهرة يصف الكيفي

املعلمني واملعلمات واإلداريني يف مدارس  تكون جمتمع الدراسررررة من مجيع :وعينتها جمتمع الدراســــــة

معلًما  (152)، ومت اختيار عينة عشررروائية بلغت م2020-2019للعام  املرحلة األسررراسرررية مبحافظة املهرة 

 ومعلمة وإداريًّا يف املدرسة.

 اجلزء يف الواردة للمتغريات وفًقا الدراسة  عينة أفراد خصائص  توزعت عينة الدراسة: خصائص ومسات  

 متغري: بكل الدراسة عينة خصائص تبني التالية واجلداول االستبانة، من األول

 أواًل. متغري النوع:

 ( يوضح عينة الدراسة حسب متغري النوع1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار متغري اجلنس

 %50 76 ذكور

 %50 76 إناث

 %100 152 اجملموع



147 

 

 

 147 

 آثار الحرب اليمنية ىلع االستقرار الدراسي والسلوكي لألطفال النازحين 
 د. سالم أحمد جمعان بافطوم                                                      إلى محافظة املهرة

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020يونيو  -إبريل( 7المجلد ) ( 32العدد )

 

، بينما متغري اإلناث بلغت (%50)أن متغري الذكور بلغت نسرربته املئوية  (1)يبني اجلدول رقم 

 وهذا ميثل واقع توزيع العينة يف جمتمع الدراسة.( %50) نسبته املئوية

 ثانيًا: متغري املؤهل الدراسي:

 ( يوضح عينة الدراسة حسب متغري املؤهل الدراسي2جدول رقم )

 ملئويةالنسبة ا التكرار متغري املؤهل الدراسي

 %18.4 28 ثانوية

 %13.2 20 دبلوم

 %68.4 104 بكالوريوس

 %100 152 اجملموع

، بينما متغري (%18.4)أن متغري مؤهل الثانوية بلغت نسرررررررررررررربته املئوية  (2) يبني اجلدول رقم

، ومتغري مؤهل البكالوريوس بلغت نسرررررررررررررربته املئوية  (%13.2)مؤهل الدبلوم بلغت نسرررررررررررررربته املئوية  

 وهو ميثل واقع توزيع العينة على جمتمع الدراسة.، (68.4%)

 ثالثًا: متغري نوع الوظيفة:

 ( يوضح عينة الدراسة حسب متغري نوع الوظيفة3جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار متغري نوع الوظيفة

 %86.8 132 معلم

 %13.2 20 إداري يف املدرسة

 %100 152 اجملموع

، بينما فئة إداري يف املدرسة  (%86.8)أن فئة املعلم بلغت نسبته املئوية   (3)يبني اجلدول رقم 

 وهذا ميثل واقع توزيع العينة يف جمتمع الدراسة. (%13.2)بلغت نسبته املئوية 

 أداة الدراسة:

 ومتغرياتها؛ وأسررئلتها ملشرركالتها وفًقا أهدافها وحتديد الدراسررة ملوضرروع الباحث اختيار بعد

 قام حيث الدراسات،  من النوع هذا ملثل ملناسبتها  وذلك للدراسة؛  كأداة االستبانة املغلقة  الباحث اختار

 مبوضوع  الصلة  ذات السابقة  والدراسات  البحوث على اطالعه على بناًء استبانة  وتصميم  بإعداد الباحث
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)االستقرار الدراسي الدراسة، وقد تكونت االستبانة من ثالثة حماور تتعلق بآثار احلرب يف اليمن على: 

 للطفل، سلوكيات الطفل، انفعاالت الطفل(، وتضمن كل حمور العديد من الفقرات.

 صدق األداة وثباتها:

 عرضررها متَّ الدراسررة أهداف ختدم أنها من والتأكد الدراسررة أداة حمتوى صرردق من للتحقق

االسرررررتبانة ومدى  وفقرات مبحاور آرائهم ملعرفة وذلك احملكمني؛ من جمموعة على األولية صرررررورتها يف

 ضوء  يف للتطبيق ومالءمتها وضوحها  ومدى اللغوية وسالمة صياغتها   الدراسة  حملاور وتغطيتها مشوليتها

%( فأكثر,  75احملكمني. وبعد تفريغ البيانات اعتمد الباحث الفقرة اليت حصلت على نسبة اتفاق ) آراء

تحكيم تعديلها، وحذف الفقرات اليت اتفق احملكمون       كما قام بتعديل الفقرات اليت ارتأت جلنة ال         

 على حذفها، واجلدول التالي يوضح الفقرات قبل وبعد التحكيم:

 ( يبني عدد فقرات حماور االستبانة قبل وبعد التحكيم:4جدول رقم )

 بعد التحكيم قبل التحكيم حمور آثار احلرب يف اليمن على: م

 9 9 االستقرار الدراسي 1

 12 15 األطفالسلوك  2

 15 17 انفعاالت األطفال 3

 36 41 اجملمرررررررررروع 

     

فقرة، وأصررررررربح عدد الفقرات بعد التحكيم ( 41)حيث كان عدد فقرات االسرررررررتبانة قبل التحكيم 

، حبيث يتم االسررررتجابة من املشررررارك على فقرات االسررررتبانة وفق  ثالثة حماورفقرة، موزعة على ( 36)

وأعطيت هلا  ,(ضررررعيفة جًدا، ضررررعيفة، متوسررررط، كبرية، كبرية جًدا) اخلماسرررريسرررُرللم )ليكرت( 

 (.1، 2، 3، 4، 5)الدرجات التالية على التوالي 

 االتساق الداخلي للفقرات:

بعد إجراء التعديالت اليت أوصررت بها جلنة التحكيم مت تطبيق االسررتبانة يف صررورتها األولية  

ًما ومعلمة من جمتمع الدراسرررررررة من غري عينة الدراسرررررررة  معل (20)على عينة اسرررررررتطالعية مكونة من 

األساسية، وبعد تفريغ استجاباتهم على األداة قام الباحث حبساب صدق احملور من خالل ارتباط درجة 

 احملور بالدرجة الكلية لألداة، وكانت النتائج كالتالي:
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 ( يوضح ارتباط احملور بالدرجة الكلية لألداة5جدول رقم )

 مستوى الداللة صدق احملاور آثار احلرب يف اليمن على:حمور  م

 000. **718. االستقرار الدراسي 1

 000. **912. سلوك األطفال 2

 000. **952. انفعاالت األطفال 3
 

يالحظ من اجلدول أن مجيع احملاور تتمتع بصدق دال عند مقارنتها بالدرجة الكلية لالستبانة، وهذا    

 يدل على أن مجيع احملاور تتمتع بصدق جيعلها صاحلة للدراسة احلالية.

 ( ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة:6جدول رقم )

رقم 

 الفقرة

حمور االستقرار 

 الدراسي
رقم 

 الفقرة

حمور سلوك 

 األطفال
رقم 

 الفقرة

حمور انفعاالت 

 األطفال

 الداللة الصدق الداللة الصدق الداللة الصدق

1 .554** .000 1 .600** .000 1 .783** .000 

2 .486** .000 2 .604** .000 2 .699** .000 

3 .629** .000 3 .593** .000 3 .702** .000 

4 .486** .000 4 .764** .000 4 .687** .000 

5 .723** .000 5 .700** .000 5 .837** .000 

6 .750** .000 6 .755** .000 6 .744** .000 

7 .764** .000 7 .744** .000 7 .722** .000 

8 .682** .000 8 .873** .000 8 .733** .000 

9 .494** .000 9 .767** .000 9 .756** .000 

   10 .795** .000 10 .767** .000 

   11 .744** .000 11 .400** .000 

   12 .699** .000 12 .552** .000 

      13 .831** .000 

      14 .682** .000 

      15 .762** .000 

( 0.05)يالحظ من اجلدول السابق أن هناك اتساًقا داخليًّا جلميع الفقرات عند مستوى داللة 

وذلك مبقارنة ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وهذا يدل                    (،0.001)و 

 على أن مجيع الفقرات صادقة، وصاحلة للدراسة احلالية.
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قام الباحث حبسرررررررراب ثبات األداة من خالل التجزئة النصررررررررفية لألداة ككل وحملاورها   ثبات األداة:

 ات كما يف اجلدول التالي:األربعة، وقد جاء معامل الثب
 ( يوضح ثبات االستبانة بالتجزئة النصفية7جدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات حمور آثار احلرب يف اليمن على: م

 0.70 9 االستقرار الدراسي 1

 0.90 12 سلوك األطفال 2

 0.87 15 انفعاالت األطفال 3

 0.88 36 االستبانة ككل 

من خالل اجلدول السررابق يالحظ أن مجيع معامل الثبات للمحاور الثالثة كانت عالية, حيث 

، وهي معامل ثبات (88.)، كما يالحظ أن درجة ثبات االسررررتبانة ككل بلغت (69.)بلغت أكثر من 

عالية، كما قام الباحث حبسرررررراب معامل الثبات لالسررررررتبانة من خالل معامل الفا كرنبا ، وكانت   

 كما يأتي: النتائج

 ( يوضح ثبات حماور االستبانة باستخدام الفا كرنباخ:8جدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات حمور آثار احلرب يف اليمن على: م

 0.792 9 االستقرار الدراسي 1

 0.91 12 سلوك األطفال 2

 0.93 15 انفعاالت األطفال 3

 0.95 36 االستبانة ككل 

(, وهو معامل ثبات 95.من اجلدول السررررررابق يالحظ أن معامل الثبات لألداة ككل بلغ )     

غت أكثر من )                         ية, حيث بل عال نت  بات للمحاور الثالثة كا مل الث عا (، كما    79.عالي، كما أن م

يالحظ يف كل احملاور، وهذا يدل على أن االسررتبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية جيعلها صرراحلة للدراسررة  

 احلالية، وبذلك أصبحت االستبانة يف صورتها النهائية صاحلة لتطبيقها على عينة الدراسة األساسية.

احملك أو درجة القطع؛ وهي النقطة اليت إذا وصررررررل إليها املسررررررتجيبون  حتديد احملك أو درجة القطع:

 .(196، 2000، منسي) فإنه جيتاز املقياس الذي استجاب عليه
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 حملك أو درجة القطع:يوضح ا (9جدول رقم )

 درجة تأثري احلرب على األطفال املتوسط م

 ضعيفة جدًا 1.8أقل  – 1 1

 ضعيفة 2.6أقل  – 1.8 2

 متوسطة 3.4أقل  – 2.6 3

 كبرية 4.2أقل  – 3.4 4

 كبرية جدًا 5 – 4.2 5

 تطبيق أداة الدراسة:

بالتنسرررررررررررررريق مع مكتب وزارة الرتبية والتعليم مبحافظة املهرة باجلهورية اليمنية؛ لغرض  قام الباحث  

الدراسرررة، وبعد تفريغ عينة  بتوزيع أداة الدراسرررة )االسرررتبانة( على تسرررهيل تطبيق الدراسرررة، حيث قام  

ا ترد االستبانات وتبويب نتائجها قام الباحث مبعاجلتها إحصائيا، وتوصل إىل جمموعة من النتائج كم   

 .يأتي مافي

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

اليت مت مجعها من خالل أداة  قام الباحث باالسرررررررررتعانة مبحلل إحصرررررررررائي بغرض إدخال البيانات

الالزمة للدراسة   جراء املعاجلات اإلحصائية إو ،(23)الصيغة   (SPSS)حصائي  إىل الربنامج اإل الدراسة 

 (T)اختبار ، واملتوسررطات احلسررابية واالحنراف املعياري ، واملئوية والتكراراتالنسرربة  :وهي ،احلالية

اسرررتخدم معامل )ألفا ، وحتليل التباين األحادي للكشرررف عن متغريات الدراسرررة، وللعينتني املسرررتقلتني

 .األداة براون والتجزئة النصفية لقياس صدق وثبات كرنبا ( ومعامل بريسون

 :رابًعا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  

 الدراسرررري االسررررتقرار  على اليمن يف احلرب آثار ما أواًل: عرض ومناقشــــــة نتيجة الســــــؤال األول:

 ؟املهرة حمافظة إىل النازحني لألطفال

بعد معاجلة نتائج الدراسررة إحصررائيًّا توصررل الباحث إىل اإلجابة عن هذا السررؤال كما يف اجلدول 

 التالي:
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 ( يوضح نتائج عينة الدراسة على فقرات احملور األول مرتبة تنازليا10جدول رقم )

 م
أثر احلرب على االستقرار الدراسي 

 لألطفال:

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

% 

 الرتتيب
درجة 

 التأثري

1 
ترك بعضهم الدراسة للظروف 

 كبرية 1 78.42 0.90 3.92 االقتصادية السيئة. 

2 
يتأخر عن االلتحاق باملدرسة بداية 

 كبرية 2 74.74 0.94 3.74 العام الدراسي.

 كبرية 3 71.58 1.02 3.58 تدني مستوى حتصيله الدراسي. 3
 متوسطة 4 66.32 0.83 3.32 ضعيف االستيعاب. 4
 متوسطة 5 65.79 0.79 3.29 يقصر يف أداء واجباته املنزلية. 5
 متوسطة 6 65.26 0.94 3.26 األنشطة مع زمالئه.غري مشارك يف  6
 متوسطة 7 64.21 0.77 3.21 يغفل عن املهام اليت بني يديه. 7

8 
بعضهم مل يتمكن من مواصلة 

 متوسطة 8 63.16 0.88 3.16 الدراسة لفقدان الوثائق أو تلفها.

 متوسطة 9 62.11 0.85 3.11 يتغيب عن الدراسة باستمرار. 9
 كبرية  67.95 0.54 3.40 احملور ككل 

األول ككل تدل على درجة التأثري أن استجابة العينة على احملور  (10)يالحظ من اجلدول رقم      

الكبري للحرب يف اليمن على االستقرار الدراسي لألطفال النازحني من مناطق الصراع إىل حمافظة 

، (0.54)باحنراف معياري  (3.40)املهرة حيث بلغ متوسط استجابة العينة على فقرات احملور ككل 

سب احملك الذي اعتمده الباحث، كما وهي درجة تأثري كبرية حب (%67.95)وبنسبة مئوية بلغت 

يالحظ أن هناك تفاوًتا يف استجابة العينة على فقرات هذا احملور، حيث جاءت الفقرة: )ترك بعضهم 

، وهي درجة تأثري (78.42)%الدراسة للظروف االقتصادية السيئة( يف الرتتيب األول بنسبة مئوية بلغت 

يتأخر عن االلتحاق باملدرسة بداية العام الدراسي(، بنسبة مئوية كبرية، تلتها يف الرتتيب الثاني الفقرة: )

، ويف الرتتيب الثالث جاءت الفقرة: )تدني مستوى حتصيله الدراسي(، بنسبة مئوية (74.74%)

، وهي درجة تدل على التأثري الكبري، بينما درجة باقي فقرات احملور تدل على التأثري (71.58%)

 رار الدراسي لألطفال النازحني إىل حمافظة املهرة.املتوسط للحرب على االستق

ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن بعض األسر النازحة من مناطق الصراع واحلرب إىل حمافظة املهرة 

فقدت أمواهلا وأعماهلا وبعضها فقدت معيلها مما اضطر األطفال لرتك الدراسة؛ ملساعدة أسرهم جملابهة 
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أن البعض فقد وثائقه الدراسية، وكل ذلك يؤثر على حتصيل التلميذ الظروف االقتصادية، كما 

 الصادقو (2019) ، والشامي(2018) واستقراره الدراسي. وتتفق هذه النتائج مع دراسة: العزيزي

 ، اليت توصلت إىل وجود تأثري للحروب على التحصيل الدراسي للتالميذ.(2009)

 النازحني األطفال سلوكيات على اليمن يف احلرب آثارما  :يثانيًا: عرض ومناقشة نتيجة السؤال الثان

 ؟املهرة حمافظة إىل

 بعد معاجلة نتائج الدراسة إحصائيًّا توصل الباحث إىل اإلجابة عن هذا السؤال كما يف اجلدول:

 ( يوضح نتائج عينة الدراسة على فقرات احملور الثاني مرتبة تنازليًّا11جدول رقم )

 م
األطفال  سلوكياتأثر احلرب على 

 النازحني:

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 % املئوية
 الرتتيب

درجة 

 التأثري

 متوسطة 1 67.89 1.02 3.39 قليل االهتمام مبظهره اخلارجي. 1
 متوسطة 2 60.53 1.16 3.03 ينتابه حالة خوف بشكل مفاجئ. 2
 متوسطة 3 59.47 1.14 2.97 كثري الكالم. 3
 متوسطة 4 57.89 1.00 2.89 عنيفا يف تعامله مع اآلخرين. 4
 متوسطة 4 57.89 1.07 2.89 كثري الشجار مع زمالئه واآلخرين. 5
 متوسطة 5 56.84 1.29 2.84 يتحدث عن املوت كثريا. 6

7 
يغري مكان جلوسه املخصص يف 

 متوسطة 6 53.68 1.11 2.68 الصف باستمرار.

8 
أثناء  كثري الذهاب للحمام يف

 متوسطة 7 53.16 1.01 2.66 الدراسة.

 ضعيفة 8 50.53 1.02 2.53 ميزق كتبه وأدواته. 9

10 
يستخدم أي أداه عند شجاره مع 

 ضعيفة 9 47.37 1.11 2.37 زمالئه.

 ضعيفة 10 46.32 1.22 2.32 حيطم أبواب ونوافذ املدرسة. 11

12 
يتدخل يف أنشطة اآلخرين بدون 

 ضعيفة 11 45.79 0.97 2.29 استئذان.

 متوسطة  54.78 0.79 2.74 احملور ككل 
الثاني ككل تدل على التأثري بدرجة أن استجابة العينة على احملور  (11)يالحظ من اجلدول رقم      

متوسطة للحرب يف اليمن على سلوكيات األطفال النازحني من مناطق الصراع إىل حمافظة املهرة حيث 

، وبنسبة مئوية (0.79) باحنراف معياري (2.74)بلغ متوسط استجابة العينة على فقرات احملور ككل 
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وهي درجة تأثري متوسطة حبسب احملك الذي اعتمده الباحث، كما يالحظ أن أغلب  (%54.78)بلغت 

 أداه أي وأدواته، ويستخدم كتبه الفقرات كانت ذات تأثري متوسط ما عدى أربع فقرات وهي: )ميزق

استئذان( فقد  بدون اآلخرين أنشطة يف املدرسة، ويتدخل ونوافذ أبواب زمالئه، وحيطم مع شجاره عند

 ذات تأثري ضعيف حبسب رأي عينة الدراسة.كانت 

ويعزو الباحث هذه النتائج إىل تباين املواقف اليت تعرض إليها األطفال يف مناطق الصراع قبل النزوح إىل 

حمافظة املهرة، حيث إن األطفال الذين نزحت أسرهم يف بداية الصراع أقل تأثرا باحلرب من غريهم 

هدمت منازهلم أو فقدوا بعض أفراد أسرهم، وبالتالي يكون ممن عاصروا أحداث تلك الصراعات و

، (2019) تأثري احلرب أكثر يف سلوكياتهم، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة: الشامي

 .(2009) ، و اجلبالي(2016) وكزار ومحزة

 النازحني األطفال انفعاالت على اليمن يف احلرب آثارما : ثالثًا: عرض ومناقشة نتيجة السؤال الثالث

 ؟املهرة حمافظة إىل

 ذا السؤال كما يف اجلدول التالي بعد معاجلة نتائج الدراسة إحصائيًّا توصل الباحث إىل اإلجابة عن ه

 ( يوضح نتائج عينة الدراسة على فقرات احملور الثالث مرتبة تنازليا12جدول رقم )

 م
أثر احلرب على انفعاالت األطفال 

 النازحني:

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية %
 الرتتيب

درجة 

 التأثري

1 
يشعر بالذعر عند مشاهدة 

 كبرية 1 76.84 1.04 3.84 املسلحني.

2 
خياف من مساع أصوات الطائرات 

 كبرية 2 74.21 1.26 3.71 أو االنفجارات.

 كبرية 3 72.11 0.91 3.61 خياف من االمتحانات وخيشاها. 3
 كبرية 4 71.58 0.94 3.58 يتشتت انتباهه بسهولة. 4

5 
يتوتر عند الوقوف يف الصف أمام 

 5 70.53 0.85 3.53 املعلم أو املدير.
 كبرية

 كبرية 6 69.47 0.75 3.47 مييل إىل االنطواء يف الصف. 6
 متوسطة 7 66.84 0.87 3.34 يشعر بامللل والسأم. 7

8 
خياف من الذهاب اىل املدرسة 

 8 62.11 1.05 3.11 خشية الفقدان .
 متوسطة
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 م
أثر احلرب على انفعاالت األطفال 

 النازحني:

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية %
 الرتتيب

درجة 

 التأثري

 متوسطة 9 60.53 0.91 3.03 يغضب ويثور ألتفه األسباب. 9

10 
يصعب عليه االستمرار هادئا 

 9 60.53 0.99 3.03 ومطمئًنا.
 متوسطة

 متوسطة 9 60.53 1.14 3.03 خياف أن يكون مبفرده. 11
 متوسطة 10 57.37 1.20 2.87 املباني املرتفعة.خياف السري حتت  12
 متوسطة 10 57.37 1.31 2.87 يتضايق من الطابور الصباحي. 13

14 
خياف من ركوب السيارات أو 

 ضعيفة 11 51.58 1.02 2.58 الدراجات النارية.

15 
يشعر بالسعادة يف التشاجر مع 

 ضعيفة 12 46.84 1.04 2.34 زمالئه.

 متوسطة  63.89 0.73 3.19 احملور ككل 
الثالث ككل تدل على تأثري احلرب أن استجابة العينة على احملور  (12) يالحظ من اجلدول رقم     

يف اليمن بدرجة متوسطة على انفعاالت األطفال النازحني من مناطق الصراع إىل حمافظة املهرة حيث 

، وبنسبة مئوية (0.73) باحنراف معياري (3.19)بلغ متوسط استجابة العينة على فقرات احملور ككل 

وهي درجة تأثري متوسطة حبسب احملك الذي اعتمده الباحث، كما يالحظ أن ست  (%63.89)بلغت 

 فقرات كانت ذات تأثري كبري، وسبع فقرات كانت ذات تأثري متوسط، وفقرتني ذات تأثري ضعيف.

خوف وتشتت انتباه التلميذ جاءت ذات تأثري  ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن الفقرات اليت دلت على

كبري، وهي نتيجة طبيعية ملا عاشوه من أحداث وصدمات الصراع واحلرب يف مناطقهم قبل نزوحهم 

 .(2007) ، شتيوي(2017) إىل حمافظة املهرة. وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة: مقدادي

 السؤال الرابع: رابًعا. معاجلة فرضيات الدراسة لإلجابة عن

( بني متوسطات α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية األوىل:

 استجابة العينة على أداة الدراسة تعزى ملتغري النوع.

 (، وكانت النتائج كما يف اجلدول التالي:Tوملعاجلة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار )
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 وفًقا ملتغري النوع: متوسطات استجابات العينةداللة الفروق بني ل (T) يوضح قيمة (13دول رقم )ج

 العدد النوع احملور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 األول
 150 0.56 3.40 76 ذكور

.000 1.000 
غري 

 149.040 0.52 3.40 76 إناث دالة

 الثاني
 150 0.81 2.70 76 ذكور

-.652- .516 
غري 

 149.709 0.77 2.78 76 إناث دالة

 الثالث
 150 0.85 3.12 76 ذكور

-1.271- .206 
غري 

 134.287 0.59 3.27 76 إناث دالة

االستبانة 

 ككل

 150 0.72 3.05 76 ذكور
-.890- .375 

غري 

 135.877 0.52 3.14 76 إناث دالة
 

  (,-890.-)لالسررررررررتبانة ككل بلغت  (T)ُيالحظ أن قيمة  (13)من خالل النظر إىل اجلدول 

( T) كما أن قيمة(، α=0.05)، ألنها أكرب من مستوى  (375.) وهي غري دالة إحصائية عند مستوى   

ا عند مسررررررتوى الداللة قرين كل حمور؛ ألنها أكرب من غري دالة إحصررررررائيًّ الثالثةاالسررررررتبانة  حملاور

يف   (α=0.05)، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصررائية عند مسررتوى  (α=0.05)مسررتوى 

 .النوعتعزى ملتغري  حماورهااستجابة العينة على األداة وعلى كل 

تأثري احدة, وتدرك الباحث هذه النتيجة إىل كون عينة الدراسرررررررررة تعمل يف بيئة عمل و وويعز

ا ملا تضررمنته فقرات االسررتبانة بدرجة متسرراوية   وفًق احلروب على األطفال النازحني إىل حمافظة املهرة

، (2018) وتتفق هذه النتائج مع ما توصررررررررلت إليه دراسررررررررة: العزيزي جنسررررررررهم.نوع بغض النظر عن 

 .(2017) ومقدادي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى صه: ويف ضوء النتائج السابقة يقبل الفرض األول الذي ن

 )ذكور، إناث(. بني متوسطات استجابة العينة على أداة الدراسة تعزى ملتغري النوع (α=0.05) داللة

بني متوسطات ( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرض الثاني:

 .ملتغري املؤهل الدراسياستجابة العينة على أداة الدراسة تعزى 
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وملعاجلة هذا الفرض قام الباحث باسرررررتخدام اختبار التباين األحادي ألنوفا، وكانت النتائج 

 :اآلتيكما يف اجلدول 

 ا ملتغري املؤهل:( لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة وفًقFيوضح قيمة ) (14جدول رقم )

 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 األول
 770. 2 1.539 بني اجملموعات

2.681 

 

.072 

 
 287. 149 42.770 داخل اجملموعات غري دال

 151 44.309 اجملموع 

 الثاني
 887. 2 1.773 بني اجملموعات

1.440 

 

.240 

 
 616. 149 91.736 داخل اجملموعات غري دال

 151 93.510 اجملموع 

 الثالث
 710. 2 1.420 بني اجملموعات

1.326 

 

.269 

 
 536. 149 79.802 داخل اجملموعات غري دال

 151 81.222 اجملموع 

االستبانة  

 ككل

 717. 2 1.433 بني اجملموعات

1.841 

 

.162 

 
 389. 149 57.983 داخل اجملموعات غري دال

 151 59.416 اجملموع 
 

, وهي (1.841)لألداة ككرل بلغرت    (F)أن قيمرة   (14)يالحظ من النترائج يف اجلردول رقم   

( F، كما أن قيمة )(α=0.05)ألنها أكرب من القيمة املعنوية  (؛162.)غري دالة إحصائًيا عند مستوى 
كانت غري دالة إحصررررائًيا عند مسررررتوى الداللة قرين كل حمور؛ ألنها أكرب من   الثالثةاألداة  حملاور

، وهذا يدل على أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   (α=0.05)القيمة املعنوية 

(α=0.05)  تعزى ملتغري املؤهل الدراسي. وحماورهابني متوسطات استجابة العينة على األداة 

ا الباحث هذه النتيجة إىل أن املعلمني باختالف مسرررررتوياتهم الدراسرررررية يالحظون مجيًع وويعز

وتتفق هذه النتائج مع ما  ، بغض النظر عن مسرررررررررررررررتوياتهم العلمية.احلرب على األطفال النازحني أثر

 .(2018) توصلت إليه دراسة: العزيزي



158 

 

 

 158 

 آثار الحرب اليمنية ىلع االستقرار الدراسي والسلوكي لألطفال النازحين 
 د. سالم أحمد جمعان بافطوم                                                      إلى محافظة املهرة

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020يونيو  -إبريل( 7المجلد ) ( 32العدد )

 

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال تالذي نصه:  الثانيويف ضوء النتائج السابقة يقبل الفرض 

 .( بني متوسطات استجابة العينة على أداة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل الدراسيα=0.05داللة )

( بني متوسطات استجابة α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرض الثالث:

 الوظيفة.العينة على أداة الدراسة تعزى ملتغري نوع 

 (، وكانت النتائج كما يف اجلدول التالي:Tوملعاجلة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار )

 وفًقا ملتغري نوع الوظيفة:داللة الفروق ل (T) يوضح قيمة (15دول رقم )ج

 احملور
نوع 

 الوظيفة
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة احلرية

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 األول
 150 0.56 3.42 132 معلم

1.162 .247 
غري 

 32.071 0.39 3.27 20 إداري دالة

 الثاني
 150 0.78 2.79 132 معلم

1.880 .062 
غري 

 25.142 0.78 2.43 20 إداري دالة

 الثالث
 150 0.70 3.27 132 معلم

 دالة 000. 3.589
 24.657 0.73 2.67 20 إداري

االستبانة 

 ككل

 150 0.61 3.15 132 معلم
2.773 .006 

غري 

 24.962 0.62 2.74 20 إداري دالة

 

 (,2.773)لالسرررررررررتبانة ككل بلغت  (T) ُيالحظ أن قيمة (15) من خالل النظر إىل اجلدول

( T)، كما أن قيمة (α=0.05)من مسررررررتوى  أقل، ألنها (006.)وهي دالة إحصررررررائية عند مسررررررتوى  

حملور ( T)قيمة بينما ا عند مستوى الداللة قرين كل حمور؛  غري دالة إحصائيًّ  للمحورين األول والثاني

، وهذا يدل (α=0.05)من مسررررتوى  أقلألنها ( 000.) عند مسررررتوىاالنفعاالت كانت دالة إحصررررائيًّا 

 ككل داةيف اسرررتجابة العينة على األ  (α=0.05)على وجود فروق ذات داللة إحصرررائية عند مسرررتوى   

 .حمور االنفعاالت، تعزى لصاحل متغري املعلمني على متغري إداري يف املدرسة  وعلى

املعلمني أكثر احتكرراكرًرا بررالتالميررذ ويالحظون   البرراحررث هررذه النتيجررة إىل كون    وويعز

انفعاالتهم أكثر من مالحظة اإلداريني يف املدرسة، وبالتالي تباينت نتائج الدراسة يف استجابتها على      

 فقرات حمور االنفعاالت. 
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ال توجد فروق ذات داللة الذي نصرررررررره:  الثالثالفرض  يرفضويف ضرررررررروء النتائج السررررررررابقة  

بني متوسررطات اسررتجابة العينة على أداة الدراسررة تعزى ملتغري   (α=0.05)إحصررائية عند مسررتوى داللة  

 ىل:نوع الوظيفة )معلم، إداري يف املدرسة(،ويقبل الفرض البديل بعد جتزئته إ

( بني متوسطات استجابة العينة α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

على حموري: )االستقرار الدراسي، والسلوك( تعزى ملتغري نوع الوظيفة )معلم، إداري يف 

 املدرسة(

( بني متوسطات استجابة العينة α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

على أداة الدراسة ككل وعلى حمور االنفعاالت تعزى ملتغري نوع الوظيفة )معلم، إداري يف 

 املدرسة(؛ لصاحل فئة املعلم على فئة اإلداري.

ــة:  ــا: اإلجابة عن الســــــؤال الرئيس للدراســــ  الدراسرررري  االسرررررتقرار على اليمن يف احلرب ما آثار خامســــ

 املهرة؟ حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي

 من خالل مناقشة النتائج السابقة ميكن اإلجابة على هذا السؤال فيما يأتي:

 ( يوضح حتليل ومناقشة نتائج حماور االستبانة ككل:16جدول رقم )

 آثار احلرب على حمور م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية%
 الرتتيب

درجة 

 التأثري

 كبرية 1 67.95 0.54 3.40 االستقرار الدراسي لألطفال 1

 متوسطة 3 54.78 0.79 2.74 سلوكيات األطفال 2
 متوسطة 2 63.89 0.73 3.19 انفعاالت األطفال 3
 متوسطة  61.87 0.63 3.09 االستبانة ككل 

 

 الدراسررررررررري االسرررررررررتقرار على اليمن يف احلرب أن درجة آثار (16)يالحظ من خالل اجلدول رقم 

املعلمني كانت بدرجة متوسطة، حيث  نظر وجهة املهرة من حمافظة إىل النازحني لألطفال والسلوكي

، وبنسررربة (0.63)، باحنراف معياري بلغ (3.09)بلغ متوسرررط  اسرررتجابة العينة على االسرررتبانة ككل   

وهي درجة تأثري متوسررررطة حبسررررب احملك الذي اعتمده الباحث، كما يالحظ  (%61.87)مئوية بلغت 

  أن هناك تفاوًتا يف استجابة العينة على فقرات كل حمور كاآلتي:
، باحنراف معياري بلغ (3.40)يف الرتتيب األول جاء حمور االسرررررتقرار الدراسررررري، مبتوسرررررط بلغ   -1

 ري كبرية.، وهي درجة تأث(%67.95) ، وبنسبة مئوية بلغت(0.54)
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، باحنراف معياري بلغ (3.19)يف الرتتيب الثاني جاء حمور انفعاالت األطفال، مبتوسرررررررررررررررررط بلغ  -2

 ، وهي درجة تأثري متوسطة.(%63.89) ، وبنسبة مئوية بلغت(0.73)
، باحنراف معياري بلغ (2.74)يف الرتتيب الثالث جاء حمور سرررررلوكيات األطفال، مبتوسرررررط بلغ    -3

 ، وهي درجة تأثري كبرية.(%54.78) بلغت، وبنسبة مئوية (0.79)

ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن املعلمني أكثر مالحظة لتحصيل التلميذ واستقراره الدراسي 

وكذا انفعاالته يف أثناء الدراسة أكثر من مالحظات سلوكياته العرضية البسيطة؛ الرتباطها بالعملية 

، والعزيزي (2019) مع ما توصلت إليه دراسة: الشاميالتعليمية بشكل أكرب. وتتفق هذه النتائج 

 .(2016)ومحزة وكزار ،(2018)

 التوصيات واملقرتحات: وفًقا للنتائج السابقة توصي الدراسة بضرورة:

العمل على استيعاب األطفال النازحني يف املدارس وتسهيل إجراءات تسجيلهم وتفعيل دور املنظمات  -1

بنفقات أسر األطفال النازحني، وتهيئة الظروف املالئمة اليت تسهل احمللية واخلارجية لتتكفل 

 اخنراطهم يف العملية التعليمية.

مالحظات وتسجيل سلوكيات األطفال يف املدارس وخاصة النازحني من مناطق الصراع وعرضها  -2

 الطبيب النفسي إذا تطلب األمر إىل ذلك.

لنازحني من مناطق الصراع يف اليمن إىل حمافظة إعداد برامج للتأهيل واإلرشاد النفسي لألطفال ا -3

 املهرة؛ مبا خيفف عنهم أثار الصدمة الناجتة عن احلرب.

 القيام بدراسة مشابهة لقياس آثار احلرب على األطفال النازحني من وجهة نظر أوليا األمور. -4
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 املراجع:

. مدى متثيل االختبارات الفصلية (2019) بافطوم، سامل أمحد والسفياني، هالل حممد علي. (1

 -ألوزان الوحدات الدراسية وأهداف بلوم املعرفية ومستويات الصعوبة والتمييز بكلية الرتبية

 .61-36(: 2العدد )، (1)، اجمللد جملة مركز جزيرة العربحمافظة املهرة. 

 إلنشاء أولية دراسة  (.2017) .حممد واجملييب هالل السفياني، و عادل ومعيلي، أمحد سامل بافطوم، (2

 .املهرة حمافظة احمللية، لإلدارة مقدمة منشورة، غري دراسة املهرة، جامعة

اآلثار االجتماعية والنفسية للحرب العراقية األمريكية على  (.2005)البزاز، سناء حممد جعفر.  (3

 ، كلية اآلداب، جامعة بغداد.األطفال يف اجملتمع العراقي
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