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دعم األطفال السوريني الالجئني من خالل اإلرشاد النفسي يف األردن 
  ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس

  :الملخص باللغة العربية
التعرف على دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل  الدراسة الحالية إلى تهدف

 .نظر مديري ومعلمي المدارساإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة 
مته للدراسة لمالء المنهج الوصفي التحليلي ة الباحثت الدراسة استخدمأهدافولتحقيق 

بالطريقة العشوائية حيث طبقت على عينة مكونة  الدراسةاختيار عينة تم  .الحالية
أظهرت  . رئيسية لجمع المعلوماتكأداةاستخدمت االستبانة  .مديراً ومعلماً) ٣٠٠(من

  :ما يلي نتائج الدراسة
أن دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن من وجهة  .١

) ٧٨. ٣(نظر مديري ومعلمي المدارس جاء مرتفعاً بحيث بلغ المتوسط الحسابي 
  . ). ٦٧(االنحراف المعياري للمتوسط العام و

السوريين الالجئين في وجود مشكالت تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال  .٢
 المتابعة إلىاألردن من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس ومن أهمها االفتقار 

  . والزيارة اإلشرافية في مدارس اللجوء
لدعم األطفال السوريين الالجئين من خالل  إحصائيةذات داللة عدم وجود فروق  .٣

ي ومعلمي اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مدير
 ،المسمى الوظيفي ، سنوات الخبرةالمؤهل العلمي ،الجنس: تعزى إلى. المدارس

  . " سنة٣٠اقل من "فئة  بينما أظهرت وجود فروق تعزى لمتغير العمر ولصالح
: أوصت الباحثة بتوصيات منها ،وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

 النفسي في اإلرشادلمين لتوضيح أهمية دور عقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمع
 النفسي ضمن جدول اإلرشادضرورة جعل حصة و ،دعم أطفال اللجوء السوريين

  . الحصص األسبوعية
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Abstract: 
The present study aims at identifying supporting in 

supporting Syrian refugee children through psychological 
counseling in Jordan and the problems of supporting from the 
point of view of principals and teachers. To achieve the objectives 
of the study, the researcher used the descriptive analytical method 
to its suitability with the current study. The sample of the study 
was randomly selected and applied to a sample of (300) managers 
and teachers. The questionnaire was used as a key tool for 
collecting data. The results of the study showed the following: 

1. The results of the study showed that supporting Syrian 
refugee children through psychological counseling from the 
point of view of school principals and teachers was so high 
that it reached the mean (3. 78) and the standard deviation of 
the general average (67. ).  

 
2. There are problems encounter psychological counseling in 

support of Syrian refugee children in Jordan from the point 
of view of school principals and teachers, the most important 
of which is the lack of follow-up and supervisory visit in 
asylum schools  

3. There are no statistically significant differences in 
supporting Syrian refugee children through psychological 
counseling in Jordan and the problems of supporting from 
the point of view of school principals and teachers due to the 
variables: gender, scientific qualification years of experience, 
job title, while differences were shown due to the variable 
age and for the category of " 30 years".  

Based on the results of the study, the researcher 
recommended the following recommendations: Holding training 
courses for school principals and teachers to clarify the 
importance of the role of psychological counseling in supporting 
the Syrian asylum children, the need to make the psychological 
counseling course within the weekly schedule.  
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    :مقدمةال
 ،يةإن لألزمات والحروب الكثير من اآلثار الخطيرة بل والمدمرة للصحة النّفس

وهذا ما ينتج عنه لجوء الكثير من  ،والتي ينجم عنها الكثير من هدم اإلنسانية
لذا تعد قضية الالجئين السوريين مشكلة من  ،المواطنين من أوطانهم إلى دول أخرى

ماليين ) ٦(أكثر المشاكل تعقيدا والتي يواجهها المجتمع الدولي إذ أن هنالك أكثر من 
حاجة ماسة إلى األمن والغذاء والصحة والخدمات االجتماعية الجئ سوري حول العالم ب

ونظراً لكون األطفال أكثر الفئات عجزاً وهشاشة  .)٢٠١٧، حكيم ودريس(واإلنسانية
نهم يواجهون ظروف لم يسبق أن استعدوا حيث إ ،لمواجهة ما يتعرضون له من خطر

 والتي تمنح األحداث اشدينللروال يمتلكون الخلفية الدينية والثقافية  ،وتهيأوا لها
فأطفال اللجوء يعوزهم القدرات  ،الصادمة معنى ربما تخفف من حجم ونوعية التأثر بها

 ما يواجهونه من أزمات ومن تلبية مطالبهم بأنفسهم إدراكالمعرفية التي تساعدهم على 
ء فهم يفتقرون للقدرة على اإلفصاح والتعبير عما يعانونه جرا ،ومن حماية لحقوقهم

لذا ) ٣ص ،٢٠١٢ ،أحمد وعكاشة وعبد المجيد( والمواجهة الذي تعرضوا لهالمشاهدة
 لهم من خالل خدمات اإلرشاد النفسي والمساعدةفهم بأمس الحاجة لتقديم العون 

فاألزمة  .للتخفيف من وطأة المعاناة التي يشعرون بها ولحمايتهم كونهم أجيال المستقبل
 وخاصة طلبة المدارس منهم يعيشون واقعا من التغيرات التي يعيشها األطفال السوريون

 ،االجتماعية في مقدمتها األسرة كانفصال أحد األبوين بسبب األحوال التي يعيشونها
 ،ضعف الثقة بالنفس ،واالضطرابات النّفسية ،والعدوانية بين الطلبة ،ورفقاء السوء

وهذا يعد سببا أساسيا  ،مصعوبة التكيف مع طلبة المدارس من الدولة المستضيفة له
لالهتمام باإلرشاد النّفسي داخل المدارس إذ يساهم اإلرشاد إلى حٍد كبير في تقليل آثار 

وخاصة الطلبة الذين تم  ،المشكالت اليومية التي يعيشها األطفال السوريون في المدارس
الرعب تهجير أسرهم من المناطق اإلرهابية وترك فيهم اإلرهاب الكثير من حاالت 

لذا فقد تم إيجاد اإلرشاد النفسي ليكون مساعدا لألسرة  ،والخوف واالضطرابات النفسية
 ،في حّل المشكالت التي يعيشها األطفال السوريون جراء اللجوء واالبتعاد عن أراضيهم

وهذا ما يوجب على  ،ومن أجل أن يكون نقطة التقاء ما بين األسرة والمدرسة
يل اإلرشاد النفسي في المدارس عن طريق زيادة مدارك خدماتها المختصين بضرورة تفع

كما يساعد اإلرشاد النّفسي على الحد من اآلثار النفسية  ،والتنوع في كيفية تقديمها
  . )٢٠١٨ ،حفيان(لالضطرابات النّفسية التي يعيشها أطفال اللجوء السوري في المدارس

لنفسي في دعم أطفال اللجوء إال أن هناك مشكالت قد تحد من دور المرشد ا
 ، عملهتأديةوالمتمثلة في عدم توفير الدعم المادي الكافي ليتمكن المرشد النفسي من 

فالمساعدات النفسية المقدمة ألطفال اللجوء تقتصر على الدعم النفسي من الدرجة 
من مشكالت وكذلك نقص االحتياجات المطلوبة لدعم األطفال الذين يعانون  ،البسيطة
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تقديم   أولياء األمور بدور المرشد النفسي فيوعيإضافة إلى ضعف  ،سية حادةنف
  . (Alsayed and Wildes,2018: p10) الخدمات النفسية
  :مشكلة الدراسة

وكيفية  ، الجانب النفسي للطالب دورا في غاية األهمية لبناء شخصيتهيؤدي
 النفسي بشكٍل كبيٍر في مرحلة فقد يبرز تأثير الجانب ،تعامله مع األمور التي يحيط بها

الطفولة والمراهقة لما يتبع هذه المراحل من العديد من التغيرات الفسيولوجية 
وخاصة إذا تعرض الطفل ألمور  ،واالجتماعية والتي تحتاج إلى اهتمام من قبل الوالدين

ثير خارج إرادته كأحوال اللجوء التي يعيشها األطفال السوريين والتي تفرض عليهم الك
من التحديات والتغييرات التي تقف حاجزاً أمام نموهم الجسدي والنّفسي واالجتماعي 
والفكري بالشكل السليم إذ أن أطفال اللجوء يواجهون العديد من التحديات المرتبطة 

وهذا ما يؤكد على مدى أهمية دور  ،بالتفاعل االجتماعي واإلحساس باألمن النّفسي
والتي تعد المدرسة من أبرزها من خالل ما تقوم به من تقديم  ،المؤسسات االجتماعية

ومن الدراسات التي أكدت على أهمية  .)٢٠١٧ ،طشطوش واألسمر(برامج إرشاد نفسية
 ،)٢٠١٧، مقدادي والمومني(اإلرشاد النفسي في مدارس الالجئين السوريين دراسة 

 Pezerovic and(ودراسةبيزيروفيك وبابك ، )٢٠١٤ ،ضمرة وأبو عيطة(ودراسة 
Babic,2016 (ودراسة روالند وديفز(Rowland and Davis,2015).  وهنا ال بد

من تفعيل دور اإلرشاد النفسي في المدارس التي يتواجد فيها الالجئون السوريون في 
وذلك ألجل الحد من زيادة انتشار االضطرابات النفسية لألطفال  ،المدارس األردنية

 اللجوء نفسيا من خالل البرامج اإلرشادية والنّفسية التي تساعد ودعم أطفال ،الالجئين
. المعلمين والمرشدين النفسيين والطلبة في كيفية تفعيل هذا الدور ودعم األطفال نفسيا

  : ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو
سي في األردن ما دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النف .١

  ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس؟
  :أسئلة الدراسة

  :ينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
ما المشكالت التي تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في  .١

 األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس؟
لدعم األطفال السوريين الالجئين من خالل حصائية إداللة  هل هناك فروق ذات .٢

اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي 
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 ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،العمر ،الجنس"  تعزى للمتغيرات المدارس
 ؟"المسمى الوظيفي

  :أهداف الدراسة
    :تهدف الدراسة الحالية إلى

دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن التعرف على  .١
 . ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

التعرف على المشكالت التي تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين  .٢
 . الالجئين في األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل لحصائية إت داللة فروق ذاالالتعرف على  .٣
اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي 

 ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،العمر ،الجنس"  تعزى للمتغيرات المدارس
 . المسمى الوظيفي

  :أهمية الدراسة
  -:تتمثل األهمية بما يلي

دعم األطفال السوريين راسة من ندرة الدراسات التي تناولت دتكمن أهمية ال .١
الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر 

 تعد هذه الدراسة األولى التي ةفي حدود علم الباحثف ،مديري ومعلمي المدارس
 . األردنيأجريت بهذا المجال في المجتمع 

ن اهتمام المدارس الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية تنبثق أهمية الدراسة م .٢
وذلك لما يواجه هذه المرحلة  ،بالالجئين السوريين وخاصة األطفال منهم والطلبة

 . من الكثير من التحديات النفسية والجسدية التي يعيشونها جراء األزمة السورية
ولد عنها مضامين عملية اإلضافة الكمية إلى األدب المتعلق بهذا المجال التي قد يت .٣

المشكالت التي تواجه اإلرشاد النّفسي في دعم األطفال على من حيث التعرف 
 وتقديم المعلومات الالزمة حول ذلك لمساعدة المرشدين  ،السوريين الالجئين

السوريين في المدارس  األطفال الالجئينالنفسيين على مساعدة هذه الفئة من 
كما تقوم بإقامة  ،هم مستوى صحي ونفسي مالئماألردنية من أجل أن يحقق ل

وإعداد الخطط العالجية المالئمة للحد من االضطرابات النفسية لديهم ودعمهم 
 . نفسيا
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العربية بشكل عام األردنية بشكل خاص والمكتبة يمكن أن تفيد هذه الدراسة المكتبة  .٤
المهتمين النفسيين يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد كما  ،بإضافة معرفة جديدة

التوصيات النتائج ومن االستفادة  من خالل المملكة األردنية الهاشمية في التربويين
  .التي ستخرج بها الدراسة

    :حدود الدراسة
تناولت الدراسة دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل : الحدود الموضوعية -

ر مديري ومعلمي اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظ
 . المدارس

 . تم تطبيق الدراسة في مدارس الالجئين السوريين في األردن: الحدود المكانية -
تم تطبيق الدراسة على مديري ومعلمي المدارس في مدارس : الحدود البشرية -

 . الالجئين السوريين في في األردن في منطقة اربد
  . م٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسي تم تطبيق الدراسة خالل العام: الحدود الزمانية -

    :مصطلحات الدراسة
توجيه أطفال اللجوء :تعرف الباحثة اإلرشاد النفسي إجرائيا بأنّه: اإلرشاد النفسي -

في مدارس الالجئين السوريين األردنية وإرشادهم ومساعدتهم لحل مشكالتهم 
والتعرف على ذاتهم وتنمية قدراتهم من أجل تحقيق السعادة والصحة النفسية 

  . إليجابية في تعاملهم مع األشخاص في المجتمع المحيط لهما
األطفال السوريين في مدارس الالجئين : تعرفهم الباحثة إجرائيا بأنّهم: أطفال اللجوء -

والذين قدموا لألردن التماساً لألمن مع أسرهم في بداية  ،السوريين في األردن
 . ٢٠١١األزمة السورية في آذار 

بأنهم المواطنين الذين هربوا من ) ٢٠١٧(يعرفهم الغرايبة: الالجئون السوريون -
وعانوا ) ٢٠١١(أراضيهم السورية خالل فترة الحرب السورية التي انبثقت في عام 

ولجوئهم إلى المملكة األردنية الهاشمية  ،من القتل والتعذيب واالضطهاد والتدمير
 . تركيا والعراقوغيرها من األراضي المحيطة باألراضي السورية كلبنان و

  
  
  
  



 م ٢٠١٨أكتوبر لسنة ) الثاني، الجزء ١٨٠( :مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢١٣-

  :اإلطار النظري للدراسة
    :اإلرشاد النفسي

 اإلرشاد النفسي من أبرز الخدمات االجتماعية التي ينبغي توافرها في كافة يعد
وذلك للوصول لعملية تعلم سليمة وأن يصل بالطالب إلى مستوى  ،المؤسسات التعليمية

 شَب المدارساإلرشاد النفسي في ف ،النمو السليم والتكامل االجتماعي والذاتي االيجابي
وذلك جراء التطورات والتغيرات التي أصابت األسرة والبيئة  ،في أوائل القرن العشرين

ونتيجة أيضا لألزمات والحروب  ،والمجتمع والمدرسة وكافة الميادين اإلنسانية
سي في وهذا ما أدى إلى ضرورة وجود اإلرشاد النف ،واالقتصاد التي يعيشها العالم ككل

المدارس وأهميته في تيسير عملية النمو اإلنساني السليم لألطفال والمراهقين على 
 ،حواس وسلطاني(وأن يكون جزءا أساسيا من عملية التّعلم ،اختالف المراحل العمرية

٢٠١٥(.    
  : النفسياإلرشادمفهوم 

هات نظر إن لمفهوم اإلرشاد النفسي العديد من التعريفات المتنوعة وفقًا لوج
فقد عرف  ،ولمدى تقدم مهام اإلرشاد ووظائفه وتعدد مسمياته ،المختصين باإلرشاد

 ،رشد اإلنسان بالفتح): رشَد(اإلرشاد لغةً في معجم لسان العرب البن منظور في مادة 
وهو  ،فهو راشد ورشيد ،يرشد رشداً ورشاداً ،بالكسر ،ورشد ،بالضم ،يرشد رشداً

  . )٢٠١٢ ،الطلحى(اب وجه األمر والطريقإذا أص ،نقيض الضالل
تقديم المساعدة للطالب في : اإلرشاد النفسي بأنّه) Bain,2012 ( بينويعرف

وحّل مشكالته ومساعدته في إحداث  ،المدرسة من أجل فهم ذاته والتعرف على قدراته
ز  لوبيكما عرف. التطور في المجاالت األكاديمية والمهنية والشخصية واالجتماعية

قيام المعلم بأداء : اإلرشاد النّفسي بأنّه) Lopez and Lourdes,2016 (ولورديس
دوٍر متخصٍص في مجال االستشارات واإلرشاد بهدف تقديم الدعم والمساعدة وخدمة 

 American(األمريكية اإلرشاد بينما تطرقت جمعية  .الطالب لتطوير األهداف التعليمية
School Counselor Association,2009 ( إلى مفهوم اإلرشاد النفسي وعرفته

تلبية احتياجات الطالب األكاديمية والشخصية والنفسية واالجتماعية والمهنية من : بأنّه
خالل تصميم وتنفيذ وتقييم برنامج شامل يعزز نجاح الطالب في بيئة تعليمية تقوم 

   .بحماية حقوق اإلنسان لجميع أعضاء المجتمع المدرسي
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  :شاد النفسيأهداف اإلر
  :أهداف اإلرشاد النفسي في عدٍد من النقاط ومن أبرزها) ٢٠١٢(حدد الطلحى

 . تقديم المساعد للطالب على إدراك ذاته وفهمها .١
يساهم االرشاد النفسي على وصول الطالب لمستوى التوافق الذاتي كتحقيق  .٢

أخالقيات والتوافق االجتماعي الذي يتحقق من خالل االلتزام ب ،الرضا عن الذات
والتوافق التربوي من خالل مساعدة  ،المجتمع والتفاعل مع اآلخرين بشكل سليم

 . الطالب على انتقاء المواد الدراسية التي تناسب قدراته ورغباته
 . يسهم اإلرشاد النفسي في مساعدة الطالب على تحقيق الصحة النّفسية السليمة .٣
 االهتمام بالمشكالت التي يواجهها العمل على تطوير العملية التّربوية من خالل .٤

 . الطلبة والعمل على حلها
  . اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها .٥

  : النفسياإلرشادأسس 
األسس التي يقوم عليها ) Karatasand Kaya,2015(يحدد كاراتسوكايا 

  :اإلرشاد النفسي في المدارس
لذلك فإن  ،تعليميةاإلرشاد النفسي حق من حقوق كل فرد داخل المؤسسة ال .١

الحصول على دعم مديري المدارس أمر بالغ األهمية يتيح إمكانية التشاور مع 
المعلمين ومديري المدارس والعائالت والمجموعات اإلجتماعية لتحسين مستوى 

 . الطالب األكاديمي وتنميتهم مهنياً وشخصياً واجتماعياً
حيث خصائصه وسماته ينبغي على المرشد التعرف على طبيعة اإلنسان من  .٢

حيث يتضمن اإلرشاد عملية منهجية ومهنية لمساعدة  ،وأطباعه الشخصية
األفراد على التعرف على أنفسهم وحل مشاكلهم واتّخاذ القرارات ووضعها موضع 

 . التنفيذ وتأسيس عالقة دعم نفسية مع الفرد لمساعدته على الحفاظ على نموه
 بأخالقيات اإلرشاد وامتالكه خصائص يستوجب على المرشد النفسي االلتزام .٣

االخالص في  ،سرية المعلومات ،التخصص والخبرة: ومؤهالت مهنية وهي
واحترام المسترشدين اضافة الى مؤهالت شخصية  ،عدم انتهاز اآلخرين ،العمل

امتالك إمكانات  ،الحب واإلنسانية والتعاطف ،كالنجاح في العالقات بين األشخاص
  . ثقة بالنفس والصبر والتسامح ،ورؤية أوسع ،عالية من الذكاء
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  :خصائص المرشد النفسي
من الضروري على المرشد النّفسي أن يتميز عن غيره بعدة خصائص والتي 

  :على النحو التالي)٢٠١١(أشار إليها فنطازي
فاإلرشاد علم قائم على التخصص يتم تطبيقه من : أن يتسم المرشد النفسي بالعلم .١

 ، تقديم المساعدة للطلبة الذين هم بحاجة للتوجيه النفسيقبل شخص متمكن من
 وهذا األمر يتطلب التعرف التام على طبيعة الطالب ومدى نموه و ارتقائه

 . وخصائصه وسلوكياته مع ذاته ومع المحيطين به
يتشكل ذلك من خالل : أن يتحلى المرشد النفسي باإلخالص والتفاني في العمل .٢

مع استحضار  ،ه بحب ورضا مع مساعدة اآلخرينتقبل وتفهم المرشد لعمل
 . مراقبة اهللا تعالى له في عمله

وهذا ما يحتاج إلى  ،ترتبط األمانة بالطمأنينة: أن يتسم المرشد النفسي باألمانة .٣
قدرة المرشد على المحافظة على الطلبة من خالل تقديم وتوفير المعلومات 

 لتعديل وتصحيح مسار المسترشد الدقيقة لمختلف المواقف التي تتطلب االرشاد
 . للتصدي للمشكالت والعقبات التي واجهته

فالطلبة دائمو الربط والمقارنه لقول  ،أن يكون عمل المرشد النفسي مطابقاً لقوله .٤
 . المرشد وعمله ومدى تطابقه األمر الذي يسهم في جعله محل ثقة وطمأنينة

 يكون لديه قاعدة وفيرة من وأن ،أن يتسم المرشد الطالبي بالكفاءة الذهنية .٥
 . المعارف في مختلف المجاالت الداعمة ألهدافه

والتي تظهر من خالل  ،يعتمد نجاح المرشد النفسي على الطاقة الكامنة لديه .٦
تحركه وتعامله مع الطلبة من أجل العمل على تحليل البيانات وتنظيم النتائج التي 

  . ة الفاعلةتم الوصول إليها وتطبيق اإلجراءات اإلرشادي
وترى الباحثة مما سبق بأن أهم خصائص المرشد النّفسي في المدارس تتمثل من 
خالل مدى قدرته على فهم وإدراك سلوكيات الطلبة وخاصة األطفال الذين يعانون من 

ومدى قدرته على تقديم برامج نفسية تحد من المشكالت التي  ،اضطرابات نفسية
باعتبارها أساس  الواسعة،شد النفسي بخاصية الثقافة فيتمتع المر ،يواجهها األطفال

  . فعال وإيجابي لمسايرة القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع
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  :دور اإلرشاد النفسي في دعم أطفال اللجوء في مدارس الالجئين السوريين
كشفت إحصاءات منظمة اليونسف بأن أغلب الالجئين السوريين هم من فئة 

وا من بالدهم جراء األزمة والمجازر الدموية ويعاني معظمهم بل األطفال الذين تهجر
فقد يخافون من األصوات  ،الفئة األكبر منهم من ظروف صحية ونفسية سيئة جدا

ويستذكرون مشاهد الموت والقتل التي حدثت أمامهم والطائرات واألسلحة هي الصفة 
 . )٢٠١٧ ،والعدوان دالبيحال(التي تظهر بشكل مستمر في رسومات األطفال في المدارس

وينتج عن اللجوء العديد من اآلثار التي قد تزيد من إصابة الالجئ بالكثير من 
فقد يعاني العديد من الالجئين وخاصة األطفال منهم أو ممن هم تحت  ،األمراض النفسية

 ،ةالسن القانوني بالكثير من المشاكل واألمراض الجسدية والنّفسية واالجتماعية والصحي
وهذا بدوره  ،واالنتهاك الجسدي والذي له تأثير كبير على النمو النفسي واالجتماعي

والعدوانية تجاه  ،واالكتئاب ،يؤدي إلى نشوب بعض االضطرابات النفسية كالقلق
) Freh,2015(وأضاف فريح ) Bjorn,2013(والرهاب ،والوسواس القهري ،اآلخرين

ورؤية صور القتل  ،حد األبوين أو أحد أفراد العائلةإلى أن ما يعيشه األطفال من فقدان أل
ومدى تأثيره  ،والدماء فجميع ذلك يعد سببا من أسباب تعرض الطفل لألمراض النفسية

   .على نموه النفسي وصحته النفسية
فاألطفال الذين عاشوا في بيئة الحروب وانتهاكاتها بصورة مباشرة عن طريق 

فقد يميلون للعنف والتغير في  ،ل ذويهم أو قتلهمواعتقا ،القصف والهدم لمنازلهم
ويصابون باضطرابات في النوم والقلق والحزن  ،وإحساسهم بعدم االستقرار ،مزاجهم

كما يعانون من مشاكل عاطفية وسلوكية قاسية وضعف في التركيز ، والكآبة الدائمة
 تظهر عليهم كما ،والتشتت بالذهن وخاصة الحاالت المرتبطة بالتعليم في المدارس

مشاكل جسمية كالتبول الالإرادي من الخوف لذا فهم بحاجة ماسة لمن يتعامل معهم 
وتحفيزهم  ،ويوجههم ويرشدهم ويدعمهم نفسيا وأن يراعي بيئة الحرب التي عاشوها

 أطفال أنكما  .)Alsayed and Wildes,2018(على القيام باألنشطة االعتيادية
والقلق وعدم القدرة على السيطرة على  ،م الثقة والخوفاللجوء السوري يعانون من عد

إلى ) ٢٠١٥(وأشارت سائدة السيد  .)٢٠١٤ ،جبران(واللجوء إلى االنتحار ،انفعاالتهم
أن هنالك مشكلة ترتبت عن األزمة السورية في األردن هي عمالة األطفال السوريين فقد 

 ،عدة أسرهم لتأمين احتياجاتهملجأ العديد من األطفال السوريين إلى العمل ألجل مسا
األطفال السوريين من الظواهر االجتماعية األكثر خطرا وال بد من " عمالة"فتعد ظاهرة 

وذلك لما لها من آثار سلبية تعود على صحة الطفل نفسيا والتي تبعده عن  ،مواجهتها
  . االلتحاق بالتعليم وتعرضهم الدائم للعنف والسرقة
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في دراسته بأن اتباع المرشد النّفسي للبرامج ) ٢٠٠٥(ويوضح أبو عيطة 
العالجية واإلرشادية يؤدي إلى تطوير التوافق النفسي ألطفال اللجوء السوري في 

ويقلل من  ،حيث يطور من التوافق النفسي لديهم ويحسن من نظرتهم لذاتهم ،المدارس
ي استخدام أساليب فال بد على المرشد النفسي أن ينوع ف ،حدة اآلثار السلبية لديهم

إذ  . وعالجية في التعامل أطفال اللجوء السوري في مدارس الالجئين السوريينإرشادية
يأخذ اإلرشاد النفسي في المدارس بشكل عام ومدارس الالجئين السوريين بشكل خاص 

فوجود التوجيه اإلرشاد في المدارس له أهمية  ،مكانة كبيرة في مجال التربية والتعليم
وذلك لما له من دور كبير وفعال في تكوين  ،ضرورة لمختلف المراحل التعليميةكبيرة و

ومدى رعاية المتأخرين دراسياً  ،وبناء الجوانب النفسية واالجتماعية والسلوكية
والمبدعين وغيرهم من الطلبة ومعالجة االضطرابات النفسية التي يعيشها أطفال اللجوء 

  . السوري
كل كبير في مساعدة أطفال اللجوء على فهم ذاتهم فاإلرشاد النفسي يسهم بش

قدراتهم من أجل التعامل مع المتغيرات االجتماعية ومواجهة االضطرابات  وتنمية
كما يسهم في فهم الجوانب النفسية التي يعانون  ،النفسية والصحية واالجتماعية لالجئين

 تساهم في معالجة مما يسهل وضع االستشارة والخطط العالجية التي يمكن أن ،منها
هذه الجوانب إذ يتم ذلك تبعا للخطط التي يتم تنظيمها وفق برامج اإلرشاد والتوجيه 

وفقدان إحدى أفراد  ،والتي تتعين بعدة أسباب كآثار األزمة السورية والحرب ،النفسي
 . )ALharbi,2017(العائلة 

مدارس الالجئين ومن خالل ما سبق ترى الباحثة بأن أهمية اإلرشاد النفسي في 
 ،السوريين تنبع من أهمية البرامج التي جاءت بها التربية والتعليم واإلرشاد التربوي

فمن خالل اإلرشاد النفسي يتم  ،وذلك ألنه يهتم بكافة نواحي شخصية الطفل ودراستها
وقاية أطفال اللجوء الذين يعانون من الكثير من االضطرابات النّفسية واالجتماعية التي 

فيتمكن المرشد النفسي من القيام بتحفيز الجوانب  ،ابتهم جراء الحروب التي عاشوهاأص
السليمة ومعالجة الرؤى السلبية لديهم حيث يتم ذلك عن طريق توجيههم وحمايتهم من 

 إلى أنه يتمكن من بناء مجتمع تسوده المحبة والسالم باإلضافة ،تكوين أفكار سلبية
  . واحترام اآلخرين

  : دعم أطفال اللجوء السوريينمعوقات 
يواجه المرشد النفسي العديد من المعوقات والتحديات ومن أبرز هذه المعوقات 

) ٢٢ص ،٢٠٠٨ ،القحطاني؛ ١٤-١٣ص ،٢٠١٤(والتحديات ما أشار إليها السويسي
  : على النحو التالي
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 شكل عدم بيان دوره في العملية االرشادية وزيادة أعداد األطفال بشكل كبير مما ي
 صعوبة في تقديم الدعم النفسي لهم

 عدم وجود مراجع إرشادية تساعد المرشد على تقديم الدعم النفسي . 
 ًوعدم االستفادة من خبرات  ،قلة االهتمام بإعداد المرشدين أكاديمياً وعمليا

 . زمالئمهم
 عدم توافر دورات تدريبية للمرشدين في كيفية تقديم الدعم النفسي . 
 وخوفهم من المرشد النفسي ،طفال وأولياء أمورهم بأهمية الدعمعدم اهتمام األ . 
 عدم ادراك طبيعة عمل المرشد النفسي ووعيهم بأهميته في تقديم الدعم . 
 عدم قيام المرشد ببيان دوره في تقديم الدعم ألولياء األمور وعدم توضيحه لهم . 
 عدم التواصل ما بين أولياء األمور والمدرسة . 
 االباء بمشكالت أطفالهمعدم اهتمام  . 
 عدم رغبة المعلمين بالتعاون مع المرشد النفسي . 
 عدم ادراك طبيعة عمل المرشد النفسي . 
 عدم تحويل الطلبة المحتاجين للمرشد النفسي لتلقى الدعم .  

  :الدراسات السابقة
والتي هدفت إلى مقارنة أثر برامج عالجية  .)٢٠١٤(دراسة ضمرة وأبو عيطة

لى التدخالت المركزة على الصدمة والموسيقى في خفض مستويات أعراض قائمة ع
 .واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي .القلق ما بعد الصدمة لدى أطفال الحروب

سنة تم ) ١٢-١٠(طفلًا سوريا تراوحت أعمارهم ما بين ) ٤٨(وتكونت الدراسة من 
ام قائمة قلق ما بعد الصدمة وتم استخد ، مجموعات٤توزيعهم بشكل قصدي على 

وتوصلت نتائج الدراسة  ،لألطفال لتقييم مستويات قلق ما بعد الصدمة ألفراد الدراسة
إلى فعالية البرامج العالجية الموظفة في خفض أعراض إعادة اختبار الحدث الصادم 

تائج إلى بينما أشارت الن ، الزائدة مقارنة للمجموعة الضابطةاالنفعاليةوالتجنب واإلثارة 
فعالية البرنامج العالجي التكاملي في خفض أعراض قلق ما بعد الصدمة مقارنة 
بمجموعة العالج المركز على الصدمة ومجموعة العالج الموسيقي ولم تظهر النتائج 

  . األخرىفروقًا ذات داللة ما بين المجموعات في بعض األعراض النفسية 
الكشف عن األعراض النفسية  هدفت بدراسة) ٢٠١٧(قام طشطوش واألسمر

واستخدمت الدراسة  .المرضية لدى الطلبة الالجئين السوريين في المدارس األردنية
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان مقياس األعراض  .المنهج شبه التجريبي

تم اختيارهم  ،طالبا وطالبة) ٥٤٣(وتكونت عينة الدراسة من  ،النفسية المرضية
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى األعراض النفسية المرضية  ،القصديةبالطريقة 
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حيث جاء في المرتبة األولى القلق بمستوى  ،لدى أفراد الدراسة جاء بمستوى متوسط
كما  ،وفي المرتبة األخيرة االكتئاب والوسواس القهري؟ بمستوى منخفض ،مرتفع

ائية في مستوى األعراض النفسية أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحص
إذ بينت أن مستوى االكتئاب والوسواس القهري لدى  ،المرضية تبعا لمتغير الجنس

كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،اإلناث أعلى من الذكور
  . األعراض النفسية تبعا لمتغيرات مدى اإلقامة والصف وفقدان أحد أفراد األسرة

تعرف مستوى اضطراب ضغوط ما بعد ) ٢٠١٧(دفت دراسة مقدادي والمومنيوه
ومعرفة الفروق  ،الصدمة لدى عينة من األطفال السوريين الالجئين في مخيم الزعتري

وتكونت عينة الدراسة  ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي .في درجة االضطراب
يق أهداف الدراسة استخدم الباحثان ولتحق ،إناث) ٣١(و ،ذكور) ٤٥(طفل و) ٧٦(من 

وتوصلت الدراسة على جود مستوى متوسط  ،مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
كما دلت النتائج على أنه ال توجد  ،من اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة

  . فروق دالة إحصائيا في درجة الضغوط بين الذكور واإلناث
 ,Kazour)حدادوريشة، سفياق، المصطفى، غلمارا، زهرالدين، قام كازور
Zahreddinea ،Maragel  ,Almustafaa ,Soufiac ،Haddad and 
Richa,2017) اضطراب ما بعد الصدمة في عينة من الالجئين السوريين " بدراسة عن

-Post  تحديد مدى انتشار اضطراب ما بعد الصدمةهدفت الدراسة" في لبنان
Traumatic Stress Disorder )PTSD( في عينة من الالجئين السوريين الذين 

تم استخدام المنهج المسحي حيث تم إجراء مسٍح لألسر  .يعيشون في مخيم اتفيلبنان
 ٦ عاماً في ٦٥ و ١٨ المعيشية حول الالجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين

تم  . أسرة٤٥٢مخيمات في منطقة البقاع األوسط حيث تكونت عينة الدراسة من 
توصلت النتائج إلى أن انتشار اضطراب ما بعد الصدمة   .استخدام المقابالت واالستبيان

   .٪٤. ٣٥ نسبتهبلغت 
األمن النفسي واالكتفاء "  دراسة بعنوان (ALharbi,2017)الحربي أجرى 

هدفت تعرف درجة  ."الذاتي بين الطالب الالجئين السوريين داخل وخارج المخيمات
 .لنفسي والفاعلية الذاتية لدى الطالب السوريين الالجئين داخل وخارج المخيماتاألمان ا

طالباً من الالجئين  ٦٠٠  تكونت العينة من .واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي
 .٢٠١٥-٢٠١٤ السوريين داخل وخارج المخيمات في الفصل الثاني من العام الدراسي

 .النفسي والكفاءة الذاتية لإلجابة على أسئلة الدراسةتم تنفيذ استخدام مقاييس لألمن 
وأشارت النتائج إلى وجود درجة منخفضة من األمن النفسي للطالب السوريين الالجئين 

كما أظهرت النتائج  .داخل المخيمات ولكنها معتدلة بالنسبة ألولئك خارج المخيمات
الالجئين داخل وخارج درجة منخفضة من الكفاءة الذاتية بين الطالب السوريين 
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أشارت النتائج أيضا إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي  .المخيمات
  .والكفاءة الذاتية

"  دراسة بعنوان (Alsayed and Wildes,2018)أجرى السيد وويلدس
هدفت معرفة مستوى  ."دراسة نقاط القوة والصعوبات: األطفال السوريون الالجئون

تم استخدام  .تركيا ،ياأنطاكالنفسية لألطفال الالجئين السوريين المقيمين في الحالة 
تكونت  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .استبيان نقاط القوة والصعوبات

سنة  ١٥ و ٩ عينة الدراسة من األطفال الالجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين
 نتائج الدراسة إلى وجود أثر كبير من العجز النفسي توصلت . طفالً(92)وبلغ عددهم

لألطفال الالجئين السوريين حيث إن األطفال السوريين الالجئين في أنطاليا يعانون من 
 .)الذين يعانون من فرط النشاط (مشاكل عاطفية وسلوكية قاسية مقارنة باألطفال األتراك

   .ل الالجئينتوصي الدراسة بالحاجة إلى اإلرشاد النفسي لألطفا
  :التعقيب على الدراسات السابقة

فمنها ما هدف إلى مقارنة أثر برامج  تنوعت واختلفت أهداف الدراسات السابقة
عالجية قائمة على التدخالت المركزة على الصدمة والموسيقى في خفض مستويات 

 ،)٢٠١٤(أعراض القلق ما بعد الصدمة لدى أطفال الحروب كدراسة ضمرة وأبو عيطة
ومنها األخر هدف إلى على مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من 

 ،)٢٠١٧(األطفال السوريين الالجئين في مخيم الزعتري كدراسة مقدادي والمومني
 إلى التعرف على درجة األمان النفسي (ALharbi,2017)وهدفت دراسة الحربي 

في حين  .اخل وخارج المخيماتوالفاعلية الذاتية لدى الطالب السوريين الالجئين د
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل 

  . اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينة التي طبقت عليها 

كازور  ،)٢٠١٧(مقدادي والمومني ،)٢٠١٧( دراسة طشطوش واألسمرحيث طبقت
 على الطلبة الالجئين (ALharbi,2017)والحربي  ،Kazour et al,2017) وآخرون

بينما طبقت الدراسة الحالية على عينة من مديري ومعلمي مدارس اللجوء  .السوريين
الحالية مع دراسة ومن حيث األداة المستخدمة فقد اختلفت الدراسة  .السوريين

 ،والتي استخدمت مقياس األعراض النفسية المرضية) ٢٠١٧(طشطوش واألسمر
والتي استخدمت مقياس اضطراب ضغوط ما بعد ) ٢٠١٧(ودراسة مقدادي والمومني

 والتي استخدمت مقاييس لألمن (ALharbi,2017)وكذلك دراسة الحربي  ،الصدمة
الدراسة الحالية من حيث المستخدم حيث وكما اختلفت  .النفسي والكفاءة الذاتية

ودراسة كل ، المنهج المسحيKazour et al,2017) كازور وأخرون استخدمت دراسة
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الحربي  ،)٢٠١٧(طشطوش واألسمر ،٢٠١٤(من ضمرة وأبو عيطة
(ALharbi,2017)وكذلك  ،المنهج شبه التجريبي) ٢٠١٧( دراسة مقدادي والمومني

 والتي استخدمت (Alsayed and Wildes,2018)مع دراسة السيد وويلدس
  .االستبانة

  :وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تميزت الدراسة الحالية بتطوير اإلطار النظري المتعلق بدعم األطفال السوريين 
الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري 

 ،حديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة بشكل مفصلوت ،ومعلمي المدارس
وأيضاً التعرف على العديد من الكتب والمراجع العلمية التي تخدم وتثري الدراسة 

واإلسهام في تفسير النتائج التي  ،وتحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة ،الحالية
  . توصلت إليها الدراسة الحالية تفسيراً علمياً وموضوعياً

 ة الباحثمتلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استخد :منهج الدراسة
 ،المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر من أكثر المناهج البحثية مالئمةً للدراسة الحالية

ومن ثم تحليل النتائج وبناء  ،الواقع الحقيقي للظاهرة المدروسة وصف على العتماده
  . لواقع الحالياالستنتاجات في ضوء ا

 من جميع مديري المدارس الدراسةتكون مجتمع  : وعينتهامجتمع الدراسة
تم اختيار عينة البحث بالطريقة و ،المملكةوالمعلمين في مدارس الالجئيين السوريين في 

منطقة اربد التابعه من مدارس الالجئيين السوريين في  العشوائية حيث طبقت على عينة
 مدرسة حيث تم اختيار ٥٠لمملكة االردنية الهاشمية والبالغ عددها لمناطق الشمال في ا

   .عاملين في هذه المدارس اً ومعلماًمدير) ٣٠٠(
 وفقا للنوع والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة خصائص العينة )١(جدول 

  والمسمى الوظيفي
  النسبة المئوية  التكرار  الفئات  المتغير

  النوع  %٥٥  ١٦٥  ذكر
  %٤٥  ١٣٥  نثىأ

  %٧. ١٩  ٥٩   سنة٣٠قل من أ
  %٧. ٣٣  ١٠١   سنة٤٠قل من أ – ٣٠من 
  %٣. ٣٠  ٩١   سنة٥٠قل من أ – ٤٠من 

  العمر

  %٣. ١٦  ٤٩  كثرأ سنة ف٥١
  %٣. ٧٩  ٢٣٨  بكالوريوس  المؤهل العلمي
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  النسبة المئوية  التكرار  الفئات  المتغير
  %٧. ٢٠  ٦٢  دراسات عليا

  %٢٦  ٧٨   سنوات٥-١من 
  %٧. ٤٠  ١٢٢   سنوات١٠-٦من 

  سنوات الخبرة

  %٣. ٣٣  ١٠٠   سنوات١٠ من أكثر
المسمى   %٧. ١٦  ٥٠  مدير مدرسة

  %٣. ٨٣  ٢٥٠  ة/مدرس  الوظيفي
يظهر من الجدول أعاله أن معظم افراد عينة الدراسة هم من فئة الذكور في 

 سنة في الغالب حيث ان ٤٠ اقل من – ٣٠متغير النوع والتي تتراوح اعمارهم بين 
بوظيفة مدرس على اكثر  %٣. ٧٩وريوس بنسبة اكثرهم حاصل على شهادة البكال
  .  عينة٣٠٠االجابات علما ان العدد الكلي هو 

تم استخدام اإلستبانة كأداة لجمع المعلومات من أجل دعم الدراسة : أداة الدراسة
النظرية بالجانب التطبيقي ولإلجابة على تساؤالتها وتحقيق أهدافها في سبيل الحصول 

وتم تصميم  .ة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت الدراسةعلى المعلومات الالزم
طالع على الدراسات المتعلقة بموضوع دور اال: االستبانة باالعتماد على الخطوات التالية

رشاد النفسي في دعم أطفال اللجوء من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين في اإل
إعداد و ،قرات التي تتضمنها االستبانةصياغة الفو ،مدارس الالجئين السوريين في عمان

عرض االستبانة في صورتها األولية لتحديد مدى و ،االستبانة بصورتها األولية
 على مجموعة من المحكمين وقد تم العمل االستبانةعرض و .مالءمتهما لجمع البيانات

  تجهيز االستبانة و ،بتوجيهاتهم
 العبارات جميع وصيغت ،)عبارة )١٥ (على االستبانة اشتملت: النهائية بصورتها

 أطفال دعم في النفسي اإلرشاد لدور عالية درجة على المرتفعة الدرجة تدلُّ بحيث
 دعم في النفسي اإلرشاد لدور قليلة درجة وجود على تدلُّ المنخفضة والدرجة اللجوء
 موافق (التدرج الخماسي) Likert (ليكرت مقياس استخدام تم حيث .اللجوء أطفال
 إحداها المستجيب ليختار) بشدة موافق غير ،موافق غير ،متأكد غير ،موافق ،ةبشد

  . تقديره حسب
  : وثباتهااألستبانةصدق 

  : صدق المحكمين لإلستبانة .١
أنه يمكن للباحث أن يعرض ) ١٠٧ص، م ٢٠١٤(وعدس وكايد يذكر عبيدات 

لمعرفة آرائهم االستبانة في صورتها األولية على عدد من الخبراء أو المختصين 
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 بناء ة الباحثتتماوبعد أن  .بعباراتها ومدى وضوحها وترابطها ومالئمتها لالستخدام
تم عرضها على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص  ،االستبانة في صورتها األولية

حيث بلغ عددهم  ،في الجامعات األردنية من ذوي الخبرة والكفايةاالرشاد النفسي في 
وذلك بهدف معرفة آرائهم وإبداء ملحوظاتهم في مدى وضوح ، )١(لحق محكماً م) ١٠(

وبعد جمع آراء  .متها للمحورئومدى صياغة العبارة ومال ،العبارات وصحتها اللغوية
 من مالحظات وأراء ة الباحثتوقد استفاد ، باقتراحاتهمة الباحثتالمحكمين عمل

يل ما يلزم حسب اتفاق  بتعدتوقام ،من إضافة وحذف وتعديل ودمج ،المحكمين
إلى أن وصلت األداة بحمد اهللا إلى صورتها النهائية  ،المحكمين ومالحظاتهم العامة

  . )٢(ملحق 
تم  ،بعد التأكد من الصدق الخارجي لمحكمي األداة :لإلستبانة الداخلي االتساق .٢

ن استخراج الصدق الداخلي من خالل تطبيق األداة على عينة عشوائية استطالعية م
بين كل فقرة  ،حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون ،مديري المدارس والمعلمين

  . والبعد التابع له
تم استخدام ) االستبانة(لمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة  :قياس ثبات أداة الدراسة

للتأكد من  ،على استبانات عينة الدراسة) (Cronbachs Alphaمعادلة ألفا كرونباخ
  . ثبات أداة الدراسة والجدول التالي يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة

  معامل االتساق الداخلي لكل متغير من متغيرات الدراسة بجميع أبعادها )٢(الجدول رقم 
قيمة كرونباخ 

  ألفا
  األبعاد  عدد الفقرات

رشاد النفسي في دعم أطفال اللجوء دور اإل  ٧ 77%
ي المدارس والمعلمين من وجهة نظر مدير

   السوريين في عمانالالجئينفي مدارس 
رشاد النفسي في المشكالت التي تواجه اإل  ٧ 84%

دعم أطفال اللجوء من وجهة نظر مديري 
 الالجئينالمدارس والمعلمين في مدارس 

  . السوريين في عمان
  داء الكلياأل ٢٢ 80%

 %٦٠كل بعد جاءت اعلى من  قيمة كرونباخ الفا لنأ هعالأيظهر من الجدول 
  . غراض البحث العلمي الدراسة مناسبة ألنأوكذلك قيمة كرونباخ الكلية وهذا يعني 
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بعد التأكد من صدق أداة الدراسة واختبار ثباتها وتحديد العينة : إجراءات الدراسة
 وكذلك ،تم توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة ،المراد تطبيق االستبانة عليها

 بتفريغ االستبيانات المسترجعة في نموذج خاص بالحاسب تمهيداً للقيام ة الباحثتقام
وتم تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة وفق مقياس ليكرت  .بالمعالجة اإلحصائية
) ٥(موافق بشدة ويعطى : بخمسة مستويات على النحو اآلتي الخماسي وأن تحدد

 ،درجات) ٣(ومستوى غير متأكد ويعطى  ،درجات) ٤(ومستوى موافق ويعطى  ،درجات
) ١(ومستوى غير موافق بشدة ويعطى  ،درجتين) ٢(ومستوى غير موافق ويعطى 

   .درجة واحدة
)/ قل فئة أ –على فئة أ(: وقد تم تقسيم درجة االنطباق بحسب المعادلة التالية

  ٣٣. ١=٤/٣  =٣)/١-٥= (عدد المستويات 
  االنطباق كالتاليومن هنا قام الباحث يتقسيم درجات 

  درجة انطباق منخفضة ٣٣. ٢ – ١من 
   درجة انطباق متوسطة٦٧. ٣ – ٣٣. ٢من 
   درجة انطباق مرتفعة٥ – ٦٧. ٣من 

 في تحليل بيانات الدراسة مجموعة من ة الباحثتاستخدم:  اإلحصائيةاالساليب
  :األساليب اإلحصائية وذلك على النحو التالي

المعياري لتحديد استجابات أفراد مجتمع واالنحراف  ،المتوسط الحسابي .١
  .الدراسة إزاء محاور الدراسة

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ،تحليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق .٢
   .باختالف متغيرات الدراسة ،على محاور أداة الدراسة

 . يجاد الفروق بين المتوسطات الحسابيةإل" ت"اختبار  .٣
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  :فسيرها ومناقشتهانتائج الدراسة وت
دعـم األطفـال الـسوريين    ما  ":والذي ينص علىنتائج السؤال األول    : أوالً

الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم مـن وجهـة        
نحرافـات  يجاد المتوسطات الحسابية واال   إ فقد تم    ؟" نظر مديري ومعلمي المدارس   

   أدناهالمعيارية كما يوضح الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  )٣(ل جدو
دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت حول 

  الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

المستوى 
حسب 
 المتوسط

٢ 
أطفال اللجوء  يساعد المرشد النفسي

على مواجهة تحديات الحياة المتغيرة 
  وتحقيق مطالبهم بنجاح

4. 15 0. 68 
١ 

 مرتفع

٥ 
لى تنمية مهارة يعمل المرشد النفسي ع

حباط المثابرة وعدم القلق واليأس واإل
  من الحياة

4. 00 0. 90 
٢ 

 مرتفع

٦ 
يطبق المرشد النفسي برامج عالجية 
نفسية على الطالب الذين يعانون 

رفع مستوى  بهدف ،االجتماعيالحرمان 
  جتماعيةعالقاتهم اال

3. 79 1. 16 
٣ 

 مرتفع

٤  
المرشد النفسي أطفال اللجوء  يساعد

على تقبل ذاتهم وبناء مفهوم واقعي عن 
  قدراتهم

3. 70 0. 78 
٤ 

 مرتفع

ينمي المرشد النفسي قدرات أطفال   ١
  ماللجوء على ضبط أنفسهم وسلوكياته

 مرتفع ٥ 21 .1 64 .3

٣  
المرشد النفسي أطفال اللجوء  يساعد

على التعبير الحر عن مشاعرهم 
  وأحاسيسهم

3. 60 0. 89 
٦  

 مرتفع

٧  
رشد النفسي ورشات عمل ينظم الم
 بهدف رفع مستوى التحصيل إرشادية

  الدراسي

3. 58 0. 90 
٧  

 مرتفع

  مرتفع 67 .0 78 .3  المتوسط العام



 م ٢٠١٨أكتوبر لسنة ) الثاني، الجزء ١٨٠( :مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٢٦-

دعم األطفال السوريين الالجئين  المتوسط العام لبعد أن) ٣(تظهر نتائج الجدول 
من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي 

بينما بلغ االنحراف  ،ويعد هذا المستوى مرتفعاً ،)٧٨. ٣( في عمان قد بلغ المدارس
ما فيما يتعلق بفقرات الدراسة فقد جاءت في المرتبة أ ). ٦٧(ام المعياري للمتوسط الع

أطفال اللجوء على  يساعد المرشد النفسي" والتي تنص على  " ٢"  الفقرة رقم األولى
 "١٥. ٤"بمتوسط حسابي " مواجهة تحديات الحياة المتغيرة وتحقيق مطالبهم بنجاح 

يعمل المرشد النفسي " لتي تنص على وا " ٥"كما جاءت الفقرة رقم  بدرجة انطباق قوية
في المرتبة الثانية  "حباط من الحياة  المثابرة وعدم القلق واليأس واإلمهارةعلى تنمية 

" والتي تنص على " ٣" الفقرة رقم أمابدرجة انطباق قوية " ٠٠. ٤"بمتوسط حسابي 
فقد " يسهم المرشد النفسي أطفال اللجوء على التعبير الحر عن مشاعرهم وأحاس يساعد

ما في أبدرجة انطباق مرتفعة " ٦٠. ٣"خيرة بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة قبل األ
ينظم المرشد النفسي " والتي تنص على " ١٠"خيرة فقد جاءت الفقرة رقم المرتبة األ

" ٥٨. ٣"بمتوسط حسابي  " الدراسيرشادية بهدف رفع مستوى التحصيل إورشات عمل 
   .بدرجة انطباق مرتفعة

المشكالت التي ما ": والذي ينص على عن السؤال الثاني اإلجابةنتائج : ثانيا
تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في األردن من 

  ؟"وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
  . هدناأيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوضح الجدول إتم 
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متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ال )٤(جدول 
المشكالت التي تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في حول 

  األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 والزيارة المتابعة إلىاالفتقار  ٧
  . اإلشرافية في مدارس اللجوء

  مرتفع جدا ١ 78 .0 22 .4

٢ 
غياب التعاون األسري مع المرشد 

النفسي في حل المشكالت التي يعاني 
  منها طالب اللجوء

4. 11 1. 01 
٢ 

 مرتفع

٣ 
عدم أخذ المدرسة بآراء المرشد 

ت الخاصة النفسي في اتخاذ القرارا
  . بطالب اللجوء

3. 56 0. 81 
٣ 

 مرتفع

 الخبرة في إلىافتقار المرشد النفسي   ٦
  كيفية التعامل مع طالب اللجوء

 مرتفع ٤ 90 .0 41 .3

عدم وجود غرف مستقلة خاصة   ١
  رشاد والمرشد النفسيباإل

 متوسط ٥ 11 .1 30 .3

ضعف تطبيق الدورات والبرامج   ٤
  يرشاد النفسالمتعلقة باإل

 متوسط  ٦ 04 .1 10 .3

٥  
عدم تعاون طالب اللجوء مع المرشد 
النفسي نظرا لتغيبهم المتكرر عن 
المدرسة وجهلهم بأهمية الدور 

  . اإلرشادي

2. 87 0. 85 
٧  

 متوسط

  مرتفع 80 .0 51 .3  المتوسط العام
المشكالت التي تواجه اإلرشاد  المتوسط العام لبعد أن) ٤(تظهر نتائج الجدول 

لنفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي ا
بينما بلغ االنحراف المعياري  ،ويعد هذا المستوى مرتفعاً ،)٥١. ٣( قد بلغ المدارس

ولى ا فيما يتعلق بفقرات الدراسة فقد جاءت في المرتبة األمأ ). ٥٠(للمتوسط العام 
في مدارس والزيارة اإلشرافية  المتابعةلى إاالفتقار " ص على والتي تن " ٧" الفقرة رقم 

 ٢"كما جاءت الفقرة رقم  بدرجة انطباق مرتفعة جداً "٢٢. ٤"بمتوسط حسابي " اللجوء 
 المشكالت التي غياب التعاون األسري مع المرشد النفسي في حّل" والتي تنص على " 
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بدرجة انطباق " ١١. ٤"بمتوسط حسابي في المرتبة الثانية  "يعاني منها طالب اللجوء 
 تطبيق الدورات والبرامج المتعلقة ضعف" والتي تنص على " ٤"ا الفقرة رقم مأمرتفعة 

بدرجة " ١٠. ٣"خيرة بمتوسط حسابي فقد جاءت في المرتبة قبل األ" رشاد النفسي باإل
"  تنص على والتي" ٥"خيرة فقد جاءت الفقرة رقم ما في المرتبة األأانطباق متوسطة 

تغيبهم المتكرر عن المدرسة ل عدم تعاون طالب اللجوء مع المرشد النفسي نظراً
  . بدرجة انطباق متوسطة" ٨٧. ٢"بمتوسط حسابي " وجهلهم بأهمية الدور اإلرشادي 

 إحصائية فروق ذات داللة عدم وجود: نص علىالذي : األولنتائج الفرض : ثالثا
ن من خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم دعم األطفال السوريين الالجئي

  . )إناث ،ذكور(الجنس " من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس تعزى لمتغير
 الدراسة كما يوضح وأبعاد النوعيجاد الفروق بين متغير جراء اختبار ت إلإتم 
  أدناهالجدول 

ها للفروق بين  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ت وداللت)٥(جدول 
   "، أنثىذكر"  وفقا للجنس األفراد

المتوسط   النوع  البعد
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة
دعم األطفال السوريين  83874 . 4730 .3  ذكر

الالجئين من خالل اإلرشاد 
 93847 . 3290 .3  أنثى  النفسي

 .918 
  

غير دال 
 إحصائيا

 
ه المشكالت التي تواج 81231 . 5179 .3  ذكر

دعم رشاد النفسي في اإل
 99345 . 3983 .3  ثىأناألطفال السوريين الالجئين

1. 051 
  

غير دال 
 إحصائيا

 
حصائية في مجاالت إه ال يوجد فروق ذات داللة نّأ هعالأيظهر من الجدول 
  . الجنس غير دالةالدراسة حيث جاءت قيمة 

 فروق ذات ال يوجد:  نص علىذيوالض الثاني  عن الفراإلجابةنتائج : رابعاً
دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن  إحصائيةداللة 

   ."العمر" تعزى لمتغير  .ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
صائية حيجاد الفروق ذات الداللة اإل إلاألحادي جراء اختبار تحليل التباينإتم 

  "العمر " المتعلقة بالمتغير الديموغرافي 
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  اختبار تحليل التباين لمتغير العمر )٦(جدول 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  المعنوية

 727 .3 3 180 .11  بين المجموعات
 595 . 296 199 .176  داخل المجموعات

دعم األطفال السوريين 
الالجئين من خالل 
  299 379 .187  المجموع  اإلرشاد النفسي 

دال 263 .6
 إحصائيا

 
 388 .1 3 162 .4  بين المجموعات
 750 . 296 227 .222  داخل المجموعات

المشكالت التي تواجه 
 النفسي في دعم اإلرشاد

األطفال السوريين 
 الالجئين

  299 388 .226  عالمجمو

غير دال 781 .2
 إحصائيا

 

" للبعد الثاني  حصائيةإ ذات داللة اه لم يكن هناك فروقنّأ هعالأيظهر من الجدول 
 هالأع الجدول نأفي حين " رشاد النفسي في دعم أطفال اللجوء المشكالت التي تواجه اإل

دعم األطفال " ول والذي ينص على حصائية في البعد األإ هناك فروق ذات داللة أنيظهر 
. ٠" حصائية إحيث حصل على داللة "السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي 

ولمعرفة لصالح من تكون تلك الفروق فقد تم عمل اختبار شافية كما يوضح " ٠٠١
  . أدناهالجدول 

  جدول شافية للفروق بين المتوسطات )٧(جدول 

قل من أ  الفئات  البعد
   سنة٣٠

قل أ – ٣٠
  سنه٤٠من 

ن قل مأ – ٤٠
  سنة٥٠

 سنة ٥٠
 كثرأف

  ٣٣. ٣  ٥٢. ٣  ١٥. ٣  ٥٦. ٣  المتوسط  
  ٧٨٨. ٠  ٩٦٥. ٠  **٠٠١. ٠    ٥٦. ٣   سنة٣٠قل من أ

قل من أ – ٣٠
  ٧٤١. ٠  **٠٠٥. ٠      ١٥. ٣  سنه٤٠

قل من أ – ٤٠
  ٦٧٣. ٠        ٥٢. ٣  سنة٥٠

دعم األطفال 
السوريين 

الالجئين من 
خالل اإلرشاد 

 النفسي
          ٣٣. ٣ فأكثر سنة ٥١

 ٣٠اقل من "حصائية بين فئة إ ذات داللة ا هناك فروقنأ هعالأيظهر من الجدول 
دعم األطفال السوريين الالجئين من " في بعد "  سنة ٤٠ اقل من – ٣٠" وفئة " سنة 

 الفروق كانت أن قيم المتوسطات الحسابية نجد إلى وبالرجوع خالل اإلرشاد النفسي
في حين " ٥٦. ٣"والتي حصلت على متوسط حسابي  "  سنة٣٠قل من أ" لصالح فئة 
كما ويظهر  " ١٥. ٣"على متوسط حسابي "  سنة ٤٠قل من أ – ٣٠"حصلت فئة 

 ٤٠"وفئة "  سنة ٣٠قل من أ" حصائية بين فئة إ ذات داللة ا هناك فروقنأ هالأعالجدول 
فروق كانت  النألى قيم المتوسطات الحسابية نجد إوبالرجوع "  سنة ٥٠قل من أ –
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في حين " ٥٦. ٣"والتي حصلت على متوسط حسابي "  سنة ٣٠قل من أ" لصالح فئة 
   . "٥٢. ٣"على متوسط حسابي "  سنة ٥٠قل من أ – ٤٠"حصلت فئة 

 فروق ال يوجد: نص علىتي ت وال عن الفرضية الثالثةاإلجابةنتائج : خامسا
 خالل اإلرشاد النفسي في األردن دعم األطفال السوريين الالجئين من إحصائيةذات داللة 

المؤهل " تعزى لمتغير  .ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
  . "العلمي 

بعاد الدراسة أ ولمؤهل العلمييجاد الفروق بين متغير اجراء اختبار ت إلإتم 
  هدناأكما يوضح الجدول 

 وفقا األفرادلتها للفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ت ودال) ٨(جدول 
  "دراسات عليا ، بكالوريوس" للمؤهل العلمي 

المتوسط   المؤهل العلمي  البعد
  الحسابي

  االنحراف
مستوى   قيمة ت   المعياري

  الداللة
دعم األطفال السوريين  78 .0 87 .3  بكالوريوس

الالجئين من خالل 
غير دال   ٩٤٢. ١ 82 .0 65 .3  ادراسات علي  اإلرشاد النفسي

 إحصائيا
المشكالت التي تواجه  57 .0 90 .3  بكالوريوس

رشاد النفسي في اإل
األطفال السوريين دعم 

  الالجئين
غير دال   ٩٩٢. ٠ 69 .0 81 .3  دراسات عليا

 إحصائيا

حصائية في مجاالت إه ال يوجد فروق ذات داللة نّأ هعالأيظهر من الجدول 
  .  غير دالةلعلميالدراسة حيث جاءت قيمة المؤهل ا

 فروق ال يوجد: نص علىتي توال  عن الفرضية الرابعةاإلجابةنتائج  :سادسا
دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن  إحصائيةذات داللة 

  . " سنوات الخبرةتعزى لمتغير ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
يجاد الفروق ذات إل األحاديجراء اختبار تحليل التباين إتم : برةمتغير سنوات الخ

  "سنوات الخبرة " حصائية المتعلقة بالمتغير الديموغرافي الداللة اإل
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   تحليل التباين متغير سنوات الخبرةاختبار )٩(جدول 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  يةالمعنو

 951 . 2 902 .1  بين المجموعات
 692 . 297 622 .205  داخل المجموعات

دعم األطفال السوريين 
الالجئين من خالل 

  299 524 .207  المجموع   اإلرشاد النفسي

1. 369
 

غير دال 
 إحصائيا

 
 545 .2 2  089 .5  اتبين المجموع

 710 . 297 829 .210  داخل المجموعات
المشكالت التي تواجه 

رشاد النفسي في دعم اإل
األطفال السوريين 

  الالجئين
  299 918 .215  المجموع

3. 585
 

دال 
 إحصائيا

 

في مجاالت  حصائيةإ ذات داللة اه لم يكن هناك فروقنّأ هعالأيظهر من الجدول 
  .في متغير سنوات الخبرة" ٠٥. ٠"الدراسة حيث جاءت قيمة مستوى الداللة أقل من 

 فروق ال يوجد: نص علىتي توال عن الفرض الخامس اإلجابةنتائج : بعاسا
لدعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في  إحصائيةذات داللة 

المسمى " تعزى لمتغيراألردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس 
  . "الوظيفي

بعاد الدراسة أ والمسمى الوظيفيين متغير يجاد الفروق بجراء اختبار ت إلإتم 
  هدناأكما يوضح الجدول 

 األفراد المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ت وداللتها للفروق بين )١٠(جدول 
  "ة /مدرس، مديرة المدرسة" وفقا للمسمى الوظيفي 

المسمى   البعد
  الوظيفي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  لةالدال
مدير 
دعم األطفال  60 .0 21 .3  المدرسة

السوريين الالجئين 
من خالل اإلرشاد 

 71 .0 34 .3  ة/ مدرس  النفسي
غير  839 .0

 دال

مدير 
المشكالت التي  83 .0 56 .3  المدرسة

رشاد تواجه اإل
النفسي في دعم 
األطفال السوريين 

  الالجئين
 90 .0 88 .3  ة/ مدرس

غير  392 .1
 دال
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حصائية في مجاالت إه ال يوجد فروق ذات داللة نّأ هعالأيظهر من الجدول 
  . المسمى الوظيفيفي متغير " ٠٥. ٠"مستوى الداللة أقل من الدراسة حيث جاءت قيمة 

  مناقشة النتائج والتوصيات
  :مناقشة النتائج: أوالً

طفال ما دعم األ: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على
السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي 

  ؟المدارس
دعم األطفال السوريين الالجئين من أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لبعد 

خالل اإلرشاد النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي 
بينما بلغ االنحراف المعياري  ،ويعد هذا المستوى مرتفعاً ،)٧٨. ٣(قد بلغ المدارس 

ولى ا فيما يتعلق بفقرات الدراسة فقد جاءت في المرتبة األمأ) . ٦٧(للمتوسط العام 
يساعد المرشد النفسي أطفال اللجوء على مواجهة "والتي تنص على  " ٢" الفقرة رقم 

بدرجة  "١٥. ٤"بمتوسط حسابي " تحديات الحياة المتغيرة وتحقيق مطالبهم بنجاح 
 هذه النتيجة نظراً لآلثار النفسية التي خلفتها الحروب ةعيد الباحثتو انطباق قوية

فسية طفال اللجوء السوريين والتي أثرت على صحتهم النّأواألزمات التي عاشها 
والتغلب على  ،ندماج في المجتمع والتعامل معهوعلى قدرتهم على اال ،والعقلية

ن أطفال اللجوء يواجهون العديد من التحديات المرتبطة بالتفاعل إحيث  ،هممشاكل
 لذا فهم بحاجة ماسة للعون والمساعدة وتقديم  .،حساس باألمن النفسياالجتماعي واإل

رشادية لهم من قبل المرشد النفسي لمساعدتهم على فهم ذاتهم وتنمية قدراتهم إخدمات 
جتماعية ومواجهة االضطرابات النفسية والصحية من أجل التعامل مع المتغيرات اال

رشاد من خالل خطط وأنشطة تنظمها برامج اإلوتحقيق الصحة النفسية السليمة لهم 
 ،)٢٠١٧(من طشطوش واألسمرل ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ك .والتوجيه

والسيد  ،)٢٠١٤( وضمرة وأبو عيطة ،)٢٠١٧(ومقدادي والمومني
 Kazour, et) وكازور وآخرون ،(Alsayed and Wildes,2018)وويلدس

all,2017).  ينظم " والتي تنص على " ١٠" فقد جاءت الفقرة رقم األخيرةفي المرتبة
بمتوسط  " الدراسيرشادية بهدف رفع مستوى التحصيل إالمرشد النفسي ورشات عمل 

 اعتقاد إلى أن هذه النتيجة ةعيد الباحثتو .بدرجة انطباق مرتفعة" ٥٨. ٣"حسابي 
تقديم الدعم النفسي ألطفال اللجوء أهم من رفع تحصيله األكاديمي المرشد النفسي أن 

وربما  ،ة والثقة بالنفس سيحسن ذلك من مستواه الدراسينفالطالب إذ شعر بالطمأني
ولعدم استفادته من زمالئه المرشدين في  ،يعود ذلك لضعف اإلعداد األكاديمي والعلمي
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ولعدم  ،ولعدم تعاون اإلدارة المدرسية والمعلمين مع المرشد النفسي ،ألخرىالمدارس ا
وعدم اهتمام إدارة اإلشراف التربوي بعقد  ،رشادامتالك المرشد النفسي لمهارات اإل
وربما يرجع ذلك لعدم قناعة مديري المدارس  ،دورات تدريبية للمرشدين النفسيين

وعدم وضوح دوره وكثره  ،ع أطفال اللجوءوالمعلمين بأهمية عمل المرشد النفسي م
  . اإلرشاديةمما يعيق ذلك تطبيق العملية  ، اللجوء في المدارسأطفالأعداد 

المشكالت التي ما : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على
تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في األردن من وجهة نظر 

  . يري ومعلمي المدارسمد
عد أظهرت نتائج الدراسة أنالمشكالت التي تواجه اإلرشاد  المتوسط العام لب

النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين في األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي 
بينما بلغ االنحراف  ،ويعد هذا المستوى مرتفعاً ،)٥١. ٣(قد بلغ في اربد  المدارس

ا فيما يتعلق بفقرات الدراسة فقد جاءت في المرتبة مأ) . ٥٠(متوسط العام المعياري لل
في والزيارة اإلشرافية  المتابعةلى إاالفتقار " والتي تنص على  " ٧" ولى الفقرة رقم األ

 ةعيد الباحثتو بدرجة انطباق مرتفعة جداً "٢٢. ٤"بمتوسط حسابي " مدارس اللجوء 
رشاد ألهمية عمل المرشد النفسي مع راك مشرفي اإلدإهذه النتيجة إلى عدم وعي و

وكذلك لتركيز مشرفي اإلرشاد على األعمال الكتابية وتجاهل البرامج  ،أطفال اللجوء
رشاد وربما يعود ذلك لعدم تأهيل مشرفي اإل ،واألنشطة التي يقوم بها المرشد النفسي

تائج دراسة كالً من طشطوش ولم تتفق هذه النتيجة مع ن .رشاد المالئمعلى التوجيه واإل
والسيد  ،)٢٠١٤(وضمرة وأبو عيطة ،)٢٠١٧(ومقدادي والمومني ،)٢٠١٧(واألسمر
 Kazour, et) و كازور وآخرون ،(Alsayed and Wildes,2018)وويلدس

all,2017). عدم " والتي تنص على " ٥"ما في المرتبة االخيرة فقد جاءت الفقرة رقم أ
رشد النفسي نظرا لتغيبهم المتكرر عن المدرسة وجهلهم تعاون طالب اللجوء مع الم

عزو وت .بدرجة انطباق متوسطة" ٨٧. ٢"بمتوسط حسابي " بأهمية الدور اإلرشادي 
وربما لخوفهم من عدم  ،رشادية هذه النتيجة لعدم وعي الطلبة بأهمية العملية اإلةالباحث

وأيضاً لعدم  ،لمرشد النفسيكونهم يحملون بجعبتهم الكثير من السلبيات عن ا ،السواء
من طشطوش  كل ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة .فهمهم لطبيعة عمل المرشد

والسيد  ،)٢٠١٤( وضمرة وأبو عيطة ،)٢٠١٧(ومقدادي والمومني، )٢٠١٧(واألسمر
 Kazour, et) وكازور وآخرون ،(Alsayed and Wildes,2018)وويلدس

all,2017) .  
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هل هناك فروق : " والذي ينص علىالثالثلمتعلقة بالسؤال مناقشة النتائج ا
دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن حصائية إذات داللة 

المؤهل  ،العمر ،الجنس " وفقاً ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس
  وضيح ذلك كما يلي ويمكن ت؟"المسمى الوظيفي  ،سنوات الخبرة ،العلمي

حصائية في إأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة : متغير الجنس: أوال
في متغير " ٠٥. ٠" من أقلمجاالت الدراسة حيث جاءت قيمة مستوى الداللة 

ه ال يوجد اختالف بين الجنسين في  هذه النتيجة إلى أنّةفسر الباحثتو .الجنس
طفال اللجوء السوريين وهذه النتيجة منطقية ألنهم دور المرشد النفسي في دعم أ

يعملون في بيئة عمل واحدة وهذا التشابه جعلهم يعيشون في بيئة مدرسية واحدة 
   .رة تقديم الدعم لهم ويدركون أهمية وضروويشعرون بالحالة النفسية لألطفال

قل أ"ية بين فئة حصائإأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة : متغير العمر: ثانياً
رشاد النفسي في دور اإل" في بعد "  سنة ٤٠قل من أ – ٣٠" وفئة "  سنة ٣٠من 

 هذه النتيجة ةعيد الباحثتو"  سنة ٣٠قل من أ" لصالح فئة " دعم أطفال اللجوء 
المعرفة الكافية ويمتلكون  الخبرة الكافية للتعامل لديهم أفراد عينة الدراسة إلى أن

قد ن برامج اإلعداد قبل الخدمة إرشادية لطلبة اللجوء حيث اإللتقديم الخدمات 
اإلداري والتدريسي إلى التركيز على الجانب  بأمور الطلبة ومشاكلهم اهتمت

 تنقصهم الخبرة الكافية في التعامل سنة ٤٠ أقل من -٣٠التربوي بينما فئة و
   .أطفال اللجوء

حصائية إراسة عدم وجود فروق ذات داللة أظهرت نتائج الد: متغير المؤهل العلمي: ثالثاً
في متغير " ٠٥. ٠" من أقلفي مجاالت الدراسة حيث جاءت قيمة مستوى الداللة 

 التعليمات المقدمة للمرشدين  هذه النتيجة إلى أنةعيد الباحثتو .المؤهل العلمي
النفسيين وطبيعة مهامهم وأعمالهم التي يقومون بها مماثلة بصرف النظر عن 

 مدير المدرسة فمديرو المدارس جميعاً يطبقون قوانين مماثلة منبثقة عن مؤهل
   .جهة رسمية واحدة

ه لم يكن هناك فروق ذات داللة نّأ هعالأيظهر من الجدول : متغير سنوات الخبرة: رابعاً
  ."٠٥. ٠"على من أحصائية حيث حصلت جميع المجاالت على مستوى داللة إ
 أفراد عينة الدراسة تعرضوا لدورات تأهيلية وتدريبية  هذه النتيجةةعيد الباحثتو

 متغير سنوات الخبرة  السيما مع أطفال اللجوء لذا فإناإلرشاديةألهمية العملية 
  . رشاد النفسي في دعم أطفال اللجوء السوريينليس له تأثير في بعد دور اإل
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فروق ذات داللة أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود : متغير المسمى الوظيفي: خامساً
" ٠٥. ٠"على من أحصائية في مجاالت الدراسة حيث جاءت قيمة مستوى الداللة إ

 إلى أفراد عينة  هذه النتيجة إال أنةعيد الباحثتو .في متغير المسمى الوظيفي
يدركون أهمية دور المرشد النفسي الجامعة  الدراسة اختالف المسمى لوظيفي لهم

جوء السوريون حيث تحرص اإلدارة والمعلمين مساعده في تقديم الدعم ألطفال الل
 اإلرشاديةالمرشد النفسي والعمل معه كفريق من أجل تنفيذ الخدمات واألنشطة 

من طشطوش  ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل .في المدرسة
  . )٢٠١٧(ومقدادي والمومني ،)٢٠١٧(واألسمر

  :التوصيات: ثانياً
  :االستنتاجات جملة من التوصيات التالية في ضوء ةوصي الباحثت

 اإلرشادعقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعلمين لتوضيح أهمية دور  .١
 النفسي اإلرشادضرورة جعل حصة و ،النفسي في دعم أطفال اللجوء السوريين

 . ضمن جدول الحصص األسبوعية
ع التركيز على تكثيف الدورات التدريبية للمرشدين النفسيين أثناء الخدمة م .٢

االهتمام بورش العمل لتنمية مهاراتهم اإلرشادية في دعم أطفال اللجوء 
 . السوريين

 اإلرشاد متابعة التطورات الحاصلة واالطالع على التجارب الرائدة في مجال  .٣
 في دعم أطفال اللجوء اإلرشاديالنفسي في الدول األخرى بهدف االرتقاء بالواقع 

  الهاشمية ومنطقة اربد تحديدااألردنيةالمملكة وريين في  السالالجئينفي مدارس 
 . من أجل خدمة المجتمع

ضرورة العمل على تحسين وضع المرشدين النفسيين وإتاحة الفرصة لهم لرفع  .٤
  .  الهاشميةاألردنيةالمملكة كفاءاتهم المهنية في دعم أطفال اللجوء السوريين في 
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  المراجع
    :عربيةالمراجع ال
 جمعي لتحسين التوافق النفسي إرشادفاعلية برنامج  .)٢٠٠٥( .سهام ،أبو عيطة

 ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،ومفهوم الذات لدى األطفال المساء إليهم
  . ٢٤-١ص ،٣)٦( ،األردن

اضطراب ما بعد  .)٢٠١٢(عبد الرحمن  ،علي؛ عبد الحميد ،عبد الباقي؛ وعكاشة ،أحمد
 ،ط األطفال والمراهقين بمعسكرات النازحين بوالية غرب دارفورالصدمة وس

  . ٤٩-١ص ،)٢(العدد ،مجلة دراسات افريقية
من أدوات جمع البيانات في البحث التربوي  .)م٢٠١٢(إبراهيم حامد  ،األسطل

  . غزة ،الجامعة اإلسالمية ،مناهج البحث العلمي ،االستبانة
مقال منشور في صحيفة  ،لبنية النفسية للطفلاللجوء يمزق ا .)٢٠١٤( .نورا ،جبران

  . إمارة دبي ،الحياة
من : ترقية واقع الالجئين السوريين في الجزائر .)٢٠١٧( .نبيل ،غريب؛ ودريس ،حكيم

الالجئون في الشرق : بعنوان: المؤتمر الدولي الثاني ،أجل مقاربة إنسانية
دور المجتمعات المضيفة التزامات المجتمع الدولي و: األمن اإلنساني ،األوسط
، جامعة اليرموك: اربد.  فواز أيوب المومني ومحمد فؤاد الحوامدة–تحرير 
      . ٨٧-٧٥ص. ٢٠١٧

 لإلرشاد النفسي MSCAبرنامج  .)٢٠١٥( .لويزة ،خضرة؛ وسلطاني ،حواس
 .http://dspace. univ-biskra. الجزائر ،جامعة باتنة ،بحث منشور ،المدرسي

dz:8080/jspui/bitstream/123456789/9021/1/17. pdf  
في األزمة والحرب والتحديات الكبيرة هل حقق وجود المرش  .)٢٠١٨( .وائل ،حيفان

متاح  ،ةمقال منشور في مجلة جهين ،االجتماعي والنفسي الدور المطلوب منه
  https://jouhina. com/magazine/print. php?id=3522: على الرابط التالي

دور مديرات التربية والتعليم في محافظة  .)٢٠١٧( .زيد ،هيفاء؛ والعدوان ،الدالبيح
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رسالة ماجستير غير  ،االبتدائية بمحافظة الطائف كما يدركه المرشد والمعلم

  . السعودية ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،منشورة
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  قائمة المالحق
)١(ملحق رقم   

  النهائيةاالستبانة في الصورة 
 :وبعد ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

دعم األطفال السوريين الالجئين من خالل " :  بدراسة بعنوانةقوم الباحثت
 ،" النفسي في األردن ومشكالت الدعم من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس اإلرشاد

ستبانة لهذه الدراسة من خالل مراجعة األدب النظري إل ببناء وتطوير اة الباحثت قامإذ
   .والدراسات السابقة المتعلقة بموضوعها

و علماً أن اإلجابة على فقراتها ستكون وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي على النح
  : التالي

 موافق بشدة موافق غير متأكد غير موافق غير موافق بشدة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

   حسن تعاونكمة ومقدرةشاكر
  /ةالباحث  

  ):المعلومات الديمغرافية: (الجزء األول
  في الفراغ المناسب)  ( يرجى وضع إشارة

 أنثى               ذكر         :الجنس .١
 

   سنة٤٠ل منأق-٣٠من  سنة٣٠أقل من  العمر .٢
   سنة٥٠-٤٠من    فأكثر سنة٥١من   

 دراسات عليا               بكالوريوس :المؤهل العلمي .٣

    سنوات فأكثر١٠سنوات١٠-٥من     سنوات٥-١: سنوات الخبرة .٤

  : المسمى الوظيفي .٥
   معلم -       مدير مدرسة .٦
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 :االستبانةعبارات : الجزء الثاني

 السوريين الالجئين من خالل اإلرشاد النفسي في األردن من دعم األطفال: المحور األول -
  وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

موافق   العبارات  الرقم
  غير  غير متأكد موافق  بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ينمي المرشد النفسي قدرات أطفال       .١
ــسهم   ــبط أنف ــى ض ــوء عل اللج

  . وسلوكياتهم

     

أطفـال   يساعد المرشـد النفـسي      .٢
لجوء على مواجهة تحديات الحياة     ال

 . المتغيرة وتحقيق مطالبهم بنجاح

     

المرشـد النفـسي أطفـال        يساعد  .٣
اللجوء على التعبيـر الحـر عـن        

  . مشاعرهم وأحاسيسهم

     

المرشـد النفـسي أطفـال        يساعد  .٤
اللجوء على تقبـل ذاتهـم وبنـاء        

  . مفهوم واقعي عن قدراتهم

     

علـى تنميـة   يعمل المرشد النفسي      .٥
مهارة المثابرة وعدم القلق واليأس     

  .  من الحياةواإلحباط

     

 بــرامج  المرشــد النفــسييطبــق  .٦
عالجية نفسية على الطالب الـذين      

 بهدف ،االجتماعيالحرمان  يعانون  
    .االجتماعيةرفع مستوى عالقاتهم 

     

 ورشات عمل    المرشد النفسي  ينظم  .٧
 بهــدف رفــع مــستوى إرشــادية
  .الدراسي التحصيل
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المشكالت التي تواجه اإلرشاد النفسي في دعم األطفال السوريين الالجئين فـي           : المحور الثاني 
 . األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس

عدم وجود غرف مـستقلة خاصـة       .١
  .  والمرشد النفسيباإلرشاد

     

غياب التعاون األسري مع المرشـد       .٢
 التـي   النفسي في حل المـشكالت    

  . يعاني منها طالب اللجوء

     

عدم أخذ المدرسة بـآراء المرشـد        .٣
النفسي في اتخاذ القرارات الخاصة     

  . بطالب اللجوء

     

ضعف تطبيق الـدورات والبـرامج         .٤
  .  النفسيباإلرشادالمتعلقة 

     

عدم تعاون طـالب اللجـوء مـع           .٥
المرشد النفـسي نظـرا لتغيـبهم       

لهـم  المتكرر عـن المدرسـة وجه     
  . بأهمية الدور اإلرشادي

     

 الخبـرة   إلىالمرشد النفسي   افتقار     .٦
  . في كيفية التعامل مع طالب اللجوء

     

 المتابعـة والزيـارة     إلـى االفتقار     .٧
  .  في مدارس اللجوءاإلشرافية

     

 الـدورات التدريبيـة     إلـى االفتقار     .٨
ــل دور  ــة لتفعي ــرامج الداعم والب

  المرشد التربوي

     

 
 


