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التكيف النف�سي والجتماعي لدى الطلبة السوريين في املدارس التركية

دراسة ميدانية على عينة من الطلبة في مدارس إسطنبول

خالد ناصيف)1)

ملخص البحث

هدف	البحث	إلى	التعرف	عما	إذا	كان	هناك	تكيف	نف�شي	واجتماعي	عند	أفراد	العينة	من	الطلبة	
السوريين	الدارسين	في	املدارس	التركية	بمدينة	إسطنبول،	وعما	إذا	كان	هناك	فروق	بين	متوسطات	
النوع،	وأيًضا	هدف	 إلى	متغير	 النف�شي	واالجتماعي	تعزى	 التكيف	 العينة	على	مقياس	 أفراد	 درجات	
البحث	إلى	كشف	الفروق	بين	متوسطات	درجات	أفراد	العينة	على	املقياس	املذكور	تبًعا	ملتغير	املستوى	
التعليمي،	وتألفت	العينة	من	)101(	طالبة	وطالبة	من	املرحلتين،	ُسحبت	بطريقة	)كرة	الثلج(	وهي	من	

أنواع	العينات	غير	االحتمالية،	وجاءت	النتائج	كما	يأتي:

األغلبية	من	أفراد	العينة	يتمتعون	بالتكيف	النف�شي	واالجتماعي.	. 1

مقياس	. 2 على	 العينة	 أفراد	 درجات	 متوسطات	 بين	 إحصائية	 داللة	 ذات	 فروق	 توجد	 ال	
التكيف	النف�شي	واالجتماعي	تعزى	إلى	متغير	النوع.

توجد	فروق	ذات	داللة	إحصائية	بين	درجات	أفراد	العينة	على	املقياس	املذكور	ملصلحة	. 3
طلبة	املرحلة	اإلعدادية،	أي	طلبة	املرحلة	اإلعدادية	أكثر	تكيًفا	من	طلبة	املرحلة	الثانوية.	

)1)	باحث	وأستاذ	في	علم	النفس	االجتماعي.
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: املقدمة
ً

أول

النفس	 علم	 ميدان	 دخال	 	)Adjustment( التوافق	 مفهوم	 أو	 	)Adaptation( التكيف	 مفهوم	 إن	
من	البيولوجيا	حيث	يطلق	عليهما	اسم	املواءمة	أو	التأقلم	)Conformity)	ويقصد	به	“قدرة	الكائن	
الحي	على	مواجهة	الظروف	البيئية	وما	يصاحبها	من	تغيرات،	بحيث	يشبع	حاجاته	ومن	ثم	تتحقق	له	
املحافظة	على	حياته”)2).	وبعيًدا	عن	سجال	املصطلحات	فإن	جميعها	تشير	إلى	العالقة	املتآلفة	مع	
الكائن	 البيئة	والحصول	على	أكبر	قدر	من	اإلشباع	للحاجات	من	هذه	العالقة.	وإذا	ما	تحدثنا	عن	
البشري	فإن	تكيفه	مع	متطلبات	البيئة	املحيطة	به،	سواء	االجتماعية	أم	الطبيعية،	يجعله	يتفاعل	
في	كل	مكان	 به،	ويكون	مؤثًرا	ومنجًزا	 املحيط	 العالم	 في	 التي	تحدث	 والتغيرات	 الحوادث	 بنجاح	مع	
يوجد	فيه،	ويتقبل	ذاته	وعادات	مجتمعه	وتقاليده،	ويستمتع	بحياة	خالية	من	التوترات	والصراعات	
واالضطرابات	النفسية)3).	من	هنا	يمكن	القول	بأن	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	يعّدان	مؤشًرا	على	
شخصية	متكاملة	قادرة	على	التنسيق	بين	حاجاتها	وسلوكها	الهادف،	ومنسجمة	مع	معايير	مجتمعها	

من	دون	التخلي	عن	استقالليتها،	ومحافظة	على	توازنها	االنفعالي	بعيًدا	عن	التطرف	والشذوذ.

وتودي	األزمات	اإلنسانية	التي	تؤثر	تأثيًرا	كبيًرا	في	األطفال	والشباب	-في	بعض	األحيان-	إلى	عرقلة	
والخوف	 اليقين،	 وعدم	 العزلة،	 مشاعر	 وتخلق	 األسري،	 التماسك	 وتشويش	 األسرية،	 العالقات	
إلى	اضطرابات	جسدية	 والغضب	والخسارة	والحزن،	وهذه	األعراض	قد	تتطور	إذا	طال	أمد	األزمة	
بالحسبان	 أخذ	 إذا	 للتعليم،	 ويمكن	 الحياة)))..	 مدى	 والتكيف	 والسلوك	 التعلم	 في	 ونفسية	وسوًءا	
الضغوط	النفسية	التي	يعايشها	أطفال	مناطق	األزمات	وشبابها،	أن	يقدم	نفسه	كطريقة	في	الدعم	
طبيعية،	 حياة	 بوجود	 الشعور	 يدعمان	 مستقرة	 وبيئة	 روتيًنا	 يوفر	 ألنه	 وذلك	 االجتماعي،	 النف�شي	
التكيف،	 القدرة	على	 التعافي	وتطوير	 في	مرحلة	 والشباب	 األطفال	 تدعم	 التي	 كلها	 العوامل	 وكذلك	
	عن	دعم	األقران	والراشدين،	األمر	الذي	يعّد	ضرورًيا	

ً
ويوفر	التعليم	مساحات	تعلم	الصداقة،	فضال

إلرساء	بيئة	اجتماعية	صحية	ورفاه	نف�شي	واجتماعي	ومرونة	طويلة	األمد،	وعالوة	على	ذلك	فإن	بيئة	

)2)	خالد	ناصيف	وعربي	كاتبي،	ومحمد	عزت،	علم	النفس	االجتماعي،	ج2،	)دمشق،	منشورات	جامعة	دمشق،	2013(،	ص130

)3) رجاء	السيد،	»التوافق	النف�شي	واالجتماعي	وعالقته	بتقدير	الذات	لدى	نزالء	السجون	بوالية	الخرطوم«،	رسالة	دكتوراه،	)جامعة	الرباط	الوطني،	2017(،	ص2

)))	املذكرة	التوجيهية	للشبكة	العاملية	لوكاالت	التعليم	في	حاالت	الطوارئ	INEE:	تيسير	الرفاه	النف�شي	والتعلم	االجتماعي	والعاطفي،	

)نيويورك:	الواليات	املتحدة	األميركية،	2018(،	ص7
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التعافي	من	 اللعب	املنظم	الذي	يساعد	األطفال	والشباب	على	 التعليم	توفر	أرضية	مالئمة	لنشاط	
التعاوني	وتشجيع	التعبير	 آثار	التجارب	املؤملة	وتطوير	مهارات	اجتماعية	وعاطفية	وتعزيز	السلوك	
عن	الذات،	ما	ينعكس	باإليجاب	على	األداء	األكاديمي	والتعامل	املثمر	مع	الشدائد)5)..	ويعد	التكيف	
السياسات	 نجاعة	 على	 مؤشًرا	 الدراسية	 املراحل	 مختلف	 في	 الالجئين	 للطلبة	 واالجتماعي	 النف�شي	

التربوية	املتبعة	في	املدارس	تجاههم	في	بالد	اللجوء.

ثانًيا: مشكلة البحث

	إن	التغير	السريع	في	الشروط	املحيطة	باإلنسان	الذي	ال	يصاحبه	تغير	في	االعتياد	والتعلم	يمكن	أن	
يكون	مصدًرا	لسوء	توافقه	وتعاسته))).	من	هنا	فإن	األوضاع	االستثنائية	التي	وجد	الطالب	السوريون	
أنفسهم	فيها	في	بالد	اللجوء،	وكذلك	اضطرارهم	إلى	العيش	في	عالم	لم	يشاركوا	في	صنعه	ولم	يتعودوا	
عليه	في	املراحل	العمرية	السابقة،	جعل	نسبة	منهم	عرضة	لسوء	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	الذي	
يتجلى	في	مظاهر	متعددة	مثل:	ضعف	االنتباه	وصعوبة	التركيز	والشرود	عن	متابعة	املدرس	في	أثناء	
شرح	الدرس،	وإهمال	الواجبات	املدرسية،	واالنسحاب	من	املشاركة	في	نشاط	املدرسة،	والفشل	في	
إقامة	عالقات	ُمرضية	مع	الزمالء	واألهل،	وكذلك	ضعف	الثقة	بالنفس	وعدم	االنتظام	في	الدراسة)7). 
يضاف	إلى	ذلك	السلوك	العدواني	واملشاغبة	في	الصف	وعدم	احترام	املدرسين،	واالنحراف	الجن�شي	
وتعاطي	املخدرات)8).	وتتوج	تلك	املظاهر	بانخفاض	الدافعية	للتعلم)9).	أمام	هذا	التحدي	الكبير	الذي	

)5)	املرجع	السابق،	ص	9،	واللجنة	الدائمة	املشتركة	بين	الوكاالت	IASC،	الضوابط	اإلرشادية	للصحة	العقلية	والدعم	النفس-	اجتماعي	

في	حاالت	الطوارئ،	)جنيف:	منظمة	الصحة	العاملية،	2007(،	ص	7)1.

)))	ناصيف	وعربي	كاتبي،	املرجع	نفسه،	ص138

)7)	بوزاهر،	ص	))5-1)1

)8)	عبد	العزيز	القو�شي،	أسس	الصحة	النفسية،	)القاهرة:	مكتبة	االنجلو	املصرية،	1975(،	ص	223-)22

)9)	فروجة	بلحاح،	التوافق	النف�شي	االجتماعي	وعالقته	بالدافعية	للتعلم	لدى	املراهق	املتمدرس	في	التعليم	الثانوي،	رسالة	ماجستير،	

قسم	علم	النفس	وعلوم	التربية	واألرطوفونيا،	)الجزائر:	كلية	اآلداب	والعلوم	اإلنسانية،	جامعة	مولود	معمري،	)201(،	ص	230-223
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يمكن	أن	يصادفه	طالبنا	في	مدارس	البالد	التي	لجؤوا	إليها،	وال	سيما	مشكلة	اللغة،	واملناهج	املدرسية	
ومشاطرتهم	 األصليين	 البلد	 أبناء	 من	 زمالئهم	 مع	 العالقات	 في	 مشتركة	 قواسم	 وإيجاد	 املختلفة،	
النشاط	العلمي	والترفيهي،	ومدى	تقبل	هؤالء	االنخراط	في	نشاط	مع	زمالئهم	الغرباء،	إضافة	إلى	بعض	
التصرفات	العنصرية	من	اإلدارة	أو	املعلمين	أو	الزمالء،	ال	بد	من	تقديم	الدعم	النف�شي	واالجتماعي	
للطالب	الالجئين	من	أجل	تجاوز	مشكالتهم	املختلفة	واملساعدة	في	تلبية	حاجاتهم	األساسية	للوصول	
إلى	تحقيق	االنسجام	مع	البيئة	املحيطة	بعناصرها	كلها	املادية	والبشرية.	من	هنا	ومن	أجل	املحافظة	
على	هذه	الثروة	الوطنية	من	الضياع،	ووضع	أساس	علمي	تبنى	عليه	البرامج	اإلرشادية	وبرامج	الدعم	
النف�شي	واالجتماعي	وغيرها	من	الخدمات	جاءت	فكرة	هذا	البحث	الذي	ُحدد	موضوعه	بـ	»التكيف	
النف�شي	واالجتماعي	لدى	الطلبة	السوريين	في	املدارس	التركية:	دراسة	ميدانية	على	عينة	من	الطلبة	

في	مدارس	إسطنبول”.

ا: أهمية البحث
ً
ثالث

	تنبع	أهمية	هذا	البحث	من	النقاط	اآلتية:

متكاملة	. 1 شخصية	 على	 مؤشًرا	 يعّد	 الذي	 واالجتماعي	 النف�شي	 التكيف	 دراسة	 إن	
االجتماعية،	 للمعايير	 ومسايرة	 الواقع،	 متطلبات	 مع	 ومتوافقة	 ومنجزة	 ونشطة	
بطالب	 تتعلق	 عندما	 خصوصية	 لها	 الصعاب،	 ومواجهة	 االندماج	 على	 وقادرة	
املدارس	عموًما،	وبالالجئين	منهم	خصوًصا،	وذلك	لدور	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	

في	الدافعية	للتعلم	وفي	التحصيل	الدرا�شي.

يمكن	االستفادة	من	نتائج	البحث	في	إعداد	البرامج	اإلرشادية	وبرامج	الدعم	النف�شي	. 2
واالجتماعي	للطالب	السوريين	الدارسين	في	املدارس	التركية.

يمكن	االستفادة	من	نتائج	البحث	في	رسم	السياسات	التي	تحد	من	العوامل	املساهمة	. 3
في	سوء	التوافق	النف�شي	واالجتماعي	للطالب	الالجئين،	وتزيد	من	إمكان	اندماجهم	في	

بيئاتهم	املدرسية	الجديدة.
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يمكن	االستفادة	من	نتائج	البحث	في	وضع	البرامج	العلمية	الخاصة	للمحافظة	على	. )
التسرب	 من	 ومنعها	 وتطويرها	 وتعزيزها	 الالجئين	 الطالب	 عند	 اإلبداعية	 املهارات	

والخروج	إلى	سوق	العمل	مبكًرا.	

يمكن	أن	تخدم	نتائج	البحث	املعلمين	في	اإلدارة	الناجعة	للصف	من	خالل	تعرفيهم	. 5
بمظاهر	سوء	التكيف،	وتزويدهم	باملعلومات	التي	تساعدهم	على	التفاعل	الناجع	

مع	الطالب	في	الصف.

يمكن	أن	تسهم	نتائج	البحث	في	إعادة	النظر	في	بعض	جوانب	السياسات	التربوية	في	. )
البالد	املضيفة	لالجئين	السوريين	تجاه	الطلبة	الدارسين	في	مدارسها،	وذلك	من	أجل	

إيجاد	بيئة	تعليمية	تحفز	على	التعلم	واإلنجاز.

رابًعا: أهداف البحث

	يهدف	البحث	إلى	تحقيق	ما	يأتي:

الكشف	عما	إذا	كان	الطلبة	من	أفراد	العينة	يتمتعون	بالتكيف	. 1
النف�شي	واالجتماعي.

من	2.  واإلناث	 الذكور	 بين	متوسطات	درجات	 الفروق	 إلى	 التعرف	 	
أفراد	العينة	على	مقياس	التكيف	النف�شي	واالجتماعي.

املرحلة	3.  طلبة	 درجات	 متوسطات	 بين	 الفروق	 إلى	 التعرف	 	
مقياس	 على	 العينة	 أفراد	 من	 الثانوية	 املرحلة	 وطلبة	 اإلعدادية	

التكيف	النف�شي	واالجتماعي.
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خامًسا: أسئلة البحث وفرضياتها

ما	نسبة	الطلبة	الذين	يتمتعون	بالتكيف	النف�شي	واالجتماعي؟. 1

ال	توجد	فروق	ذات	داللة	إحصائية	بين	متوسطات	درجات	أفراد	العينة	. 2
على	مقياس	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	تبًعا	ملتغير	النوع.

ال	توجد	فروق	ذات	داللة	إحصائية	بين	متوسطات	درجات	أفراد	العينة	. 3
على	مقياس	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	تبًعا	ملتغير	املستوى	التعليمي.

سادًسا: حدود البحث

في	 والدارسين	 والثانوية	 اإلعدادية	 املرحلتين	 من	 السوريين	 الطلبة	 من	 عينة	 البشرية:  الحدود   
املدارس	التركية	بإسطنبول.

 الحدود املكانية: مدارس	مختارة	عشوائًيا	من	مدينة	إسطنبول.

 الحدود الزمانية: العام	الدرا�شي	2020-2019

املدارس	 في	 السوريين	 الطلبة	 من  لعينة	 واالجتماعي	 النف�شي	 التكيف  دراسة	 العلمية:  الحدود   
التركية	بإسطنبول. 

 سابًعا: التعريف بمصطلحات البحث

سيعرض	الباحث	في	هذه	الفقرة	التعريفات	التي	اعتمد	عليها	في	التعامل	مع	املشكلة	املدروسة،	
سواًء	من	حيث	تصميم	املقياس،	أم	معالجة	النتائج	التي	جرى	الحصول	عليها	وتفسيرها.

التكيف: حظي	مفهوم	التكيف	باهتمام	كثير	من	العلماء،	ويبدو	ذلك	واضًحا	من	تعدد	التعريفات	
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التي	قدمت	له.	إذ	عّرفه	&Remeta	Kocijan-Hercigonija	بأنه	“قدرة	األفراد	على	تغيير	معتقداتهم	
املعرفية	وسلوكاتهم	من	أجل	تجاوز	العقبات	أو	املشكالت	التي	تواجههم)10)”.	

	ويعّرفه	Bier	بأنه	“عملية	يقوم	بها	الفرد	ليصل	إلى	درجة	من	االنسجام	والتوازن	داخلًيا	مع	نفسه	
وخارجًيا	مع	البيئة«)11). 

على	 والبلدان	 واألسر	 األطفال(	 )ومن	ضمنهم	 األفراد	 “قدرة	 بأنه	 الطفل	 إنقاذ	 وتعرفه	مؤسسة	 	
مقاومة	التغيير،	والتكيف	معه،	وإدارته	من	خالل	املحافظة	على	املعايير	املعيشية	أو	تحويلها	في	وجه	

الضغط	أو	عوامل	الضغط،	من	دون	اإلخالل	باآلفاق	على	املدى	البعيد”)12).

بأنه	»مجموعة	من	االستجابات	التي	تشير	إلى	شعور	 يعّرف	التكيف	النف�شي   التكيف النف�سي: 
الفرد	باألمن	النف�شي	واإلحساس	بالرضا،	والثقة	بالنفس،	والقدرة	على	حل	مشكالته	بنفسه،	والتمتع	

باالستقرار	االنفعالي	وتحمل	املسؤولية”)13).

التكيف الجتماعي: وينظر	إليه	على	أنه	“قدرة	الفرد	على	اتباع	السلوك	الذي	يتوافق	مع	ما	هو	
سائد	في	املجتمع،	بشكل	يحقق	له	الرضا	عن	نفسه	ورضا	الجماعة	عنه))1).

التكيف النف�سي والجتماعي: عموًما	هناك	ارتباط	قوي	بين	التكيف	النف�شي	والتكيف	االجتماعي،	

)10(	Kocijan-Hercigonija,  D.&Remeta,D.)1996(:	 family	conflicts	as	 sources	of	mental	health	disturbances.Croatian	

Medical	Journal,)37(,pp105-11ز

)11)	سيف	الدين	الغرايبة،	ورامي	طشطوش،	»مستوى	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	لطلبة	املرحلة	األساسية	العليا	لالجئين	السوريين	

في	مخيم	الزعتري	)األردن(	في	ضوء	بعض	املتغيرات«، املجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس،	املجلد	))(	العدد	)1(،	)201،	

ص	))1

)12)	مؤسسة	إنقاذ	الطفل،	برنامج	القدرة	على	التكيف	لدى	الشباب،	الدعم	النف�شي	اجتماعي	داخل	املدرسة	وخارجها،	)كوبنهاغن،	

الدنمارك،	2015(،	ص89

)13)	جميعان،	سابق،	ص10

))1)	فهمي،	مرجع	سابق،	ص25
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وإقامة	 االجتماعية	 بيئته	 مع	 التكيف	 الفرد	 استطاع	 فإذا	 اآلخر،	 دون	 من	 أحدهما	 يكون	 ال	 بحيث	
عالقات	إيجابية	مع	من	حوله،	فإن	ذلك	يعد	مؤشًرا	على	تكيفه	مع	ذاته،	وإذا	تكيف	مع	نفسه	يصبح	
	عليه	التكيف	مع	اآلخرين.	وفي	هذا	البحث	ُينظر	إلى	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	على	أنه	“قدرة	

ً
سهال

املادية	 بيئته	 ومع	 نفسه	 مع	 باالنسجام	 يشعر	 تجعله	 بصورة	 اآلخرين	 وتقبل	 ذاته	 تقبل	 على	 الفرد	
واالجتماعية”)15).

ا: اإلطار النظري
ً
ثامن

1. الدراسات السابقة

دراسة الغرايبة وطشطوش )2015)

“مستوى التكيف النف�سي والجتماعي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا لالجئين السوريين في 
مخيم الزعتري )األردن( في ضوء بعض املتغيرات”.

األساسية	 املرحلة	 طلبة	 لدى	 واالجتماعي	 النف�شي	 التكيف	 مستوى	 كشف	 إلى	 الدراسة	 هدفت	
العليا	لالجئين	السوريين	في	مخيم	الزعتري،	وتكونت	العينة	من	382	طالًبا	وطالبة	اختيروا	بالطريقة	
العشوائية	الحصصية،	وأظهرت	نتائج	الدراسة	أن	مستوى	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	لدى	أفراد	
ا،	وأن	هناك	فروق	في	مستوى	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	ملصلحة	الطالبات،	ولم	

ً
العينة	كان	متوسط

تظهر	فروق	تبًعا	ملتغيرات	مدة	اإلقامة،	وعدد	أفراد	األسرة	وموت	أحد	أفراد	األسرة))1).

دراسة مهران )2018)

افق النف�سي والجتماعي، رسالة	دكتوراه،	)بغداد:	 )15)	سافرة	الدوري،	الحاجات النفسية لدى طلبة جامعة بغداد وعالقتها بالتو

كلية	التربية،	جامعة	بغداد،	1993(،	ص	0).

))1)		الغرايبة	وطشطوش،2015،	ص	1)1-	5)1
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“ تحديات التكيف الجتماعي لالجئين السوريين في املجتمع املصري وسبل مواجهتها في ضوء 
بعض املتغيرات”.

	هدفت	الدراسة	إلى	كشف	تحديات	التكيف	االجتماعي	لدى	الالجئين	السوريين	في	مصر	وسبل	
مواجهتها،	وتكونت	العينة	من	87	الجًئا	سورًيا	من	الذكور	واإلناث	في	مدينة	أسيوط	املصرية،	وُسحبت	
يعاني	 السوري	 الالجئ	 بأن	 البحث	 نتائج	 وأظهرت	 احتمالية(،	 غير	 )عينة	 الثلج	 كرة	 بطريقة	 العينة	
توفير	 وصعوبة	 الدينية	 الشعائر	 ممارسة	 على	 القدرة	 عدم	 مقدمتها	 في	 وجاء	 االجتماعية	 تحديات	

التربية	الدينية	لألبناء،	بينما	كان	أقلها	ارتفاع	رسوم	استهالك	املاء	

	والكهرباء)17)..

دراسة متولي وعبد العزيز )2018)

افق الالجئين السوريين في املجتمعات الجديدة« “األمن النف�سي وأثره في تو

في	 السوريين	 الالجئين	 توافق	 في	 النف�شي	 لألمن	 برنامج	 تأثير	 إلى	 التعرف	 إلى	 الدراسة	 هدفت	
املجتمعات	الجديدة،	وتألفت	عينة	البرنامج	من	)10(	الجئين	سوريين	في	مصر،	وأشارت	النتائج	إلى	أنه	
لوحظ	تحسن	لدى	أفراد	العينة،	بعد	تطبيق	برنامج	األمن	النف�شي،	في	أبعاد	التوافق	النف�شي	)درجة	
أبعاد	 وفي	 العصابية...(،	 األعراض	 من	 والخلو	 االستطالع	 والتفوق،	حب	 النجاح	 في	 الرغبة	 الحرية،	
التوافق	االجتماعي	)االعتراف	باملسؤولية	االجتماعية،	والعالقة	باألسرة	واملدرسة	والبيئة	املحلية()18).

دراسة القضاه )2016)

لالجئين  املجتمعي  التكيف  حول  اجتماعية  دراسة  األزمات:  في  الجتماعي  “الختصا�سي 
السوريين مع املجتمع املحلي”

بعض  ضوء  في  مواجهتها  وسبل  املصري  املجتمع  في  السوريين  لالجئين  الجتماعي  التكيف  »تحديات  مهران،	 جابر	 أسماء	 	(17(

املتغيرات«، مجلة الطريق للتربية والعلوم الجتماعية،	املجلد	)5(	العدد	)3(،	2018،	ص	22)-58)

الطريق  مجلة  الجديدة«،	 املجتمعات	 في	 السوريين	 الالجئين	 توافق	 على	 وأثره	 النف�شي	 »األمن	 العزيز،	 عبد	 ونهى	 متولي،	 )18)	فكري	

للتربية والعلوم الجتماعية،	املجلد	)5(	العدد	)3(،	)138-135
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وهدفت	الدراسة	إلى	تحديد	كفاءة	االختصاصيين	االجتماعيين	وقت	األزمات،	وبخاصة	في	ما	يخص	التكيف	
االجتماعي	لالجئين	السوريين	مع	املجتمع	املحلي.	وتألفت	عينة	البحث	من	)20(	اختصاصًيا	اجتماعًيا،	و)80) 
من	الالجئين	ومن	املجتمع	املحلي	وأكدت	نتائج	الدراسة	األهمية	املرتفعة	لكفاءة	االختصا�شي	االجتماعي،	إذ	
أشار	81,3	في	املئة	من	املنتفعين	الذين	جرى	تدريبهم	وتأهليهم	للقيام	بدورهم	في	تنمية	املجتمع	على	أهمية	
ذلك	الدور،	وأشارت	97,5	في	املئة	من	األسر	من	املجتمع	املحلي	إلى	أنها	تعامل	الالجئين	كأحد	أبناء	املجتمع	

املحلي،	وأشار	93,8	منهم	أنهم	يساعدون	في	بناء	العالقات	االجتماعية	مع	الالجئين)19).

 دراسة أبو الغنم، الخدام، نعيمات )2016)

لبعض  تبًعا  األردنية  املدارس  في  السوريين  الالجئين  الطلبة  على  املترتبة  النفسية  “اآلثار 
املتغيرات”. 

هدفت	الدراسة	إلى	التعرف	إلى	اآلثار	النفسية	املترتبة	على	الطلبة	الالجئين	السوريين	في	محافظة	
مادبا	في	األردن،	وتكونت	عينة	الدراسة	من	)2)2(	طالًبا	وطالبة،	وتوصلت	الدراسة	إلى	النتائج	اآلتية:

	 النف�شي	أ. األمن	 وهما	 التوافق	 بعدي	 من	 متوسط	 مستوى	 وجود	
والتوافق	االجتماعي.

	 واألمن	ب. االجتماعي	 التوافق	 بعد	 في	 إحصائًيا	 دالة	 فروق	 وجود	 عدم	
النف�شي	تبًعا	ملتغير	الجنس	ومدة	اللجوء	ووجود	الوالدين.

	 تبًعا	ت. االجتماعي	 التوافق	 بعد	 في	 إحصائًيا	 دالة	 فروق	 وجود	 عدم	
للمرحلة	الدراسية.

	 ملصلحة	ث. ي	 النف�ش األمن	 بعد	 ي	 ف ا	 ًي إحصائ دالة	 فروق	 وجود	
املرحلة	األساسية	)20)

السوريين	مع	املجتمع	 التكيف	املجتمعي	لالجئين	 -	دراسة	اجتماعية	حول	 في	األزمات	 القضاة،	»االختصا�شي	االجتماعي	 )19)	طالل	

املحلي«،	مجلة دراسات العلوم اإلنسانية والجتماعية،	الجامعة	األردنية،	املجلد	)3)(	عدد	))(،	)201،	ص	81-21.

)20)	غدير	أبو	الغنم،	وحمزة	الخدام،	ومحمد	نعيمات،	»اآلثار	النفسية	املترتبة	على	الطلبة	الالجئين	في	املدارس	األردنية	تبًعا	لبعض	
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 دراسة الصغير )2001) 

في  افدين  الو الطالب  على  مطبقة  تحليلية  ]دراسة  افدين  الو للطالب  الجتماعي  “التكيف 
جامعة امللك سعود بالرياض[”.

في	 الوافدين	 للطالب	 والخصائص	 املتغيرات	 من	 عدد	 بين	 العالقة	 تق�شي	 إلى	 الدراسة	 هدفت	 	
جامعة	امللك	سعود	بالرياض	ومستوى	تكيفهم	االجتماعي،	وتكونت	عينة	البحث	من	98	طالًبا	وافًدا،	
وأشارت	النتائج	إلى	اختالف	الطالب	في	مستوى	تكيفهم	االجتماعي	باختالف	خصائصهم	االجتماعية	
مستوى	 في	 يختلفون	 الطلبة	 بأن	 النتائج	 من	 وتبين	 واألكاديمية،	 واملادية	 والديموغرافية	 والثقافية	
بعادات	املجتمع	 ثم	اإلملام	 العربية،	ومن	 باللغة	 تبًعا	ملتغيرات	مثل:	درجة	اإلملام	 تكيفهم	االجتماعي	
املادية،	 الحالة	 وتليه	 التدريس،	 هيئة	 وأعضاء	 باإلداريين	 العالقة	 درجة	 تليه	 وتقاليده،	 السعودي	
فمستوى	التحصيل	الدرا�شي،	ثم	العمر،	ثم	مدة	اإلقامة	في	اململكة،	فاملشاركة	في	النشاط	الصفي	

وأخيًرا	عدد	األصدقاء.	ولوحظ	بأن	الطلبة	غير	املتزوجين	كانوا	أكثر	تكيًفا	من	املتزوجين)21).

دراسة بلحاج )2014)

التعليم  في  الدارس  املراهق  لدى  للتعلم  بالدافعية  وعالقته  الجتماعي  النف�سي  افق  “التو
الثانوي”

ي	ودافعية	التعلم	 ي	االجتماع ى	العالقة	بين	التوافق	النف�ش ى	التعرف	إل هدفت	الدارسة	إل
عند	طلبة	التعليم	الثانوي،	وبلغت	عينة	الدارسة	)100(	طالب	وطالبة،	وبّينت	النتائج	وجود	
زاد	 كلما	 بحيث	 التعلم،	 ودافعية	 ي	 االجتماع ي	 النف�ش التوافق	 بين	 موجبة	 ارتباطية	 عالقة	
يتعلق	 ما	 ي	 ف نفسها	 النتيجة	 وجاءت	 للتعلم.	 الدافعية	 زادت	 ي	 االجتماع ي	 النف�ش التوافق	
ي	وعالقته	بالدافعية	 ي	وعالقته	بالدافعية	للتعلم	وكذلك	التوافق	االجتماع بالتوافق	النف�ش
ملتغير	 ا	 تبًع ي	 االجتماع ي	 النف�ش التوافق	 ي	 ف ا	 ًي إحصائ دالة	 فروق	 وجود	 يتبين	 ولم	 للتعلم.	

املتغيرات«،	مجلة املنارة للبحوث والدراسات،	املجلد	)22(	العدد	)2(،	)201،	ص271،	302.

امللك	سعود	 في	جامعة	 الوافدين	 الطالب	 على	 مطبقة	 تحليلية	 دراسة	 الوافدين:	 للطالب	 االجتماعي	 »التكيف	 الصغير،	 )21)	صالح	

بالرياض«،	مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والجتماعية واإلنسانية،	املجلد	)13(	العدد	)1(،	2001،	ص53-30
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ي)22). ي	التوافق	النف�ش الجنس،	بينما	ظهر	فرق	ملصلحة	الذكور	ف

دراسة العاني والعطار )2017)

افق النف�سي لدى الالجئين السوريين” “الغتراب النف�سي وعالقته بالتو

	هدفت	الدراسة	إلى	معرفة	العالقة	بين	االغتراب	النف�شي	والتوافق	النف�شي	عند	الالجئين	السوريين	
إذ	 الكمي،	 التحليل	 إلى	 اللجوء	 دون	 من	 السابقة	 للدراسات	 الكيفي	 التحليل	 على	 باالعتماد	 وذلك	
توصلت	الدراسة	إلى	اقتران	االغتراب	النف�شي	بعدم	إمكانية	الفرد	على	تحقيق	توافقه	النف�شي	وتوافقه	
مع	اآلخرين،	يتجلى	ذلك	في	إحساس	الفرد	بعدم	املساواة،	ونقص	الفرص	اإلبداعية،	والشعور	بعدم	

االنتماء،	وامللل،	وجمود	الشخصية	ومن	ثم	الشعور	بعدم	الرضا	في	املحيط	الذاتي	

	واالجتماعي)23). 

(2006( Hosin, A; Moor,S; Gatanou,C دراسة

psychological “ the relationship failed between Well-Being and adjustment of 
both parents andchildren of failed and traumatized Irag refugee“

اقيين  افق لدى عينة من اآلباء واألبناء من الالجئين العر “ العالقة بين الرفاهية النفسية والتو
الذين تعرضوا للفشل والصدمة”

هدفت	الدراسة	إلى	التعرف	إلى	مستوى	الرفاهية	النفسية	وعالقتها	بالتوافق	النف�شي	واالجتماعي	
لدى	عينة	من	األسر	العراقية	الالجئة	وأطفالهم،	وتكونت	عينة	الدراسة	من	)1)(	من	األسر	العربية	
	وطفلة	من	أوالدهم،	وأشارت	الدراسة	

ً
إلى	اململكة	املتحدة	و)2)1(	طفال والكردية	العراقية	الالجئة	

إلى	وجود	مستوى	متوسط	من	التوافق	النف�شي	واالجتماعي	لدى	أطفال	األسر	الالجئة،	وعدم	وجود	
فروق	في	ذلك	تعزى	إلى	متغير	القومية	)كردي	–	عربي(،	كما	تبين	عدم	وجود	فروق	في	القلق	لدى	اآلباء	

)22)		بلحاج،	مرجع	سابق،	ص	231-219

)23)		العاني	والعطار،	مرجع	سابق،	ص8)1370-13
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((13(-Hosin,	Moore,	Gatanou	,2006,	p123 .(2((نفسه	املتغير	إلى	تعزى	واألمهات

(2012( Deveci ,Y دراسة

Trying to understand: Promoting the psychosocial well-being of  “  Separated 
refugee children“ 

األطفال  من  عينة  لدى  الجتماعية  النفسية  الرفاهية  تعزيز  الفهم:  أجل  من  التوقف   “
الالجئين” 

األطفال	 من	 عينة	 لدى	 االجتماعية	 النفسية	 الرفاهية	 مستوى	 إلى	 التعرف	 إلى	 الدراسة	 هدفت	
الالجئين	في	اململكة	املتحدة،	وأشارت	الدراسة	إلى	أن	هذا	املستوى	كان	منخفًضا	لديهم	وذلك	بسبب	

املتغيرات	الجديدة	واستخدامهم	وأهاليهم	الستراتيجيات	تكيف	سلبية	في	األحيان	معظمها)25). 

2. التكيف النف�سي والجتماعي

 إن	طول	مدة	األزمة	السورية	التي	تعّد	أكبر	مأساة	إنسانية	منذ	الحرب	العاملية	الثانية،	ضاعف	من	
ردات	الفعل	واملشاعر	املعادية	تجاه	الالجئين	السوريين	في	بالد	الجوار،	وفي	البلدان	الغربية	على	حد	

سواء،	وأسهم	في	هذا	األمر	استخدام	الحقائق	

الجزئية	أو	الناقصة	من	بعض	الفئات	االجتماعية	والسياسية	في	املجتمعات	املضيفة،	وذلك	في	
ما	يخص	الديموغرافيا	بإبراز	أرقام	فلكية	حول	نسبة	الوالدات	السورية	السنوية،	أو	بإثارة	الهواجس	
األمنية	وخطر	اإلرهاب،	وفوق	ذلك	كله	تضخيم	العبء	االقتصادي	لالجئين	وتحميلهم	مسؤولية	تدني	
األجور	وتف�شي	البطالة	بين	مواطني	الدولة	املضيفة))2)،	طبًعا	من	دون	أن	نتنا�شى	األعداد	الكبيرة	لالجئين	

)24(	Hosin	A.	Moor,S. &Gatanou,C,	the	relationship	between	psychological	Well-Being	and	adiustment	of	both	par-

ents	and	children	of	faild	and	traumatized	Iraq	refugees,	journal	of	muslim	mental	health,	)1(,	2006,	p123-136

)25(	Deveci,	Y,Trying	to	understand:	promoting	the	psychosocial	Well-Being	of	separated	refugee	children.	journal	of	

social	work	practice,	26)3(,	2012, p367-383

))2) ناصر	ياسين،	101	حقائق	وأرقام	حول	أزمة	اللجوء	السوري،	)بيروت:	إصدار	املفوضية	السامية	لألمم	املتحدة	لشؤون	الالجئين،	2018(،	8-7



ملف العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

48

ا	
ً
الذين	يتنافسون	مع	املواطنين	املحليين	على	الخدمات	العامة	واملساكن	واألعمال،	ما	يشكل	ضغط
سياسًيا	على	الحكومات	وخزينة	الدولة	املستضيفة	مع	طول	مدة	االستضافة)27).ومن	دون	الدخول	في	
تفاصيل	مشكلة	اللجوء	وتحدياتها	في	ما	يخص	الالجئين	والدول	املستقبلة	لهم،	فإن	املضايقات	من	
بعض	الزمالء	في	املدرسة	وتنمرهم	على	الطلبة	الالجئين،	إضافة	إلى	الحوادث	الصادمة	التي	عاشها	
هؤالء	من	جراء	الحوادث	املأسوية	في	سوريا،	واختالف	املناهج	الدراسية،	والدراسة	بلغة	جديدة	)كما	
في	تركيا	والبالد	الغربية(.	والعزلة	االجتماعية،	ذلك	كله	يترك	بصماته	السلبية	على	التكيف	النف�شي	
ا	
ً
الذين	يعانون	باألصل	ضعًفا	في	الشخصية	وضغوط واالجتماعي	للطلبة	الالجئين،	وال	سيما	أولئك	

نفسية	واجتماعية	في	البيت.

مؤشرات التكيف النف�سي والجتماعي

	هناك	مجموعة	من	املؤشرات	يمكن	االستدالل	من	خاللها	على	التوافق	النف�شي	واالجتماعي	للفرد	
نذكر	منها	ما	يأتي:

االكتئاب،	 الشديد،	 القلق	 )مثل	 نفسية	 أزمات	 دون	 من	 الفرد	 عيش	 وتعني	 النفسية:	 الراحة 
مواجهة	 على	 القدرة	 إنها	 إنجازه.	 وتقيد	 طموحه	 وتحد	 حياته	 تنغص	 أن	 يمكن	 الذنب....(	 مشاعر	

العقبات	واملشكالت	بطريقة	ترضاها	نفسه	ويقرها	املجتمع.	

اقعية للحياة: أي	التعامل	مع	حقائق	الواقع	وفق	املعطيات	واإلمكانات	املتوافرة	من	 النظرة الو
دون	تشاؤم	ولوم	األوضاع،	مع	املحافظة	على	تقدير	الذات	والقدرة	على	االستقالل	عن	اآلخرين.	ومثل	
اآلخرين،	 مع	 اإليجابية	 والعالقات	 اإلبداعي،	 والتفكير	 املشكالت،	 حل	 على	 تحفز	 إنما	 النظرة	 هذه	

والرفاه	النف�شي	اجتماعي.

اإلحساس بإشباع الحاجات النفسية:	حتى	يتوافق	الفرد	مع	نفسه	ومع	البيئة	املحيطة	به،	ال	بد	
أن	يكون	مشبًعا	لحاجاته	الفيزيولوجية	واملكتسبة	وبذلك	يحقق	الرضا	عن	الذات	الذي	يكون	أساًسا	

لعالقات	طيبة	مع	اآلخرين	وحافًزا	للنشاط	واإلنجاز.

سعة األفق: يتسم	الفرد	الذي	يتحلى	بهذه	السمة	بقدرة	عالية	على	تحليل	األمور	وفرز	اإليجابيات	

)كاليفورنيا:	إصدار	 في	تركيا	ولبنان	واألردن،	 -إدارة	األزمة	 الالجئين	السوريين	 تعليم	أطفال	 )27)	شيلي	كالبرستون	ولؤي	كونستانت،	

مؤسسة	راند،	2015(،	ص)-7.
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من	السلبيات،	ويتسم	باملرونة	والالنمطية،	ويتابع	كل	جديد	في	مجال	العلم.

 املسؤولية الجتماعية: وتعني	اإلحساس	باملسؤولية	تجاه	اآلخرين	وتجاه	املجتمع	بقيمه	ومفهوماته.

 التجاهات الجتماعية اإليجابية: مثل	احترام	العمل	والنشاط	بغض	النظر	عن	طبيعته،	وتقدير	
مجاالت	 في	 واآلخر	 الذات	 إنجازات	 وتقدير	 للقيم	 والوالء	 الزمن	 واحترام	 الواجب،	 وأداء	 املسؤولية	

الحياة	كافة.

وقوانين	 وتقاليد	 عادات	 من	 املجتمع	 ثقافة	 مراعاة	 على	 القدرة	 وتعني	 الجتماعية:  املسايرة   
وأعراف،	ما	يحفظ	الفرد	من	الصراع	والتصادم.

ويعني	قدرة	الفرد	على	تناول	األمور	بتأٍن	وصبر	وعدم	انفعال،	وال	يستفز	وال	 التزان النفعالي: 
يستثار	من	حوادث	ومواقف	تافهة)28).

التعاطف: ويعني	القدرة على	تخيل	ما	تبدو	عليه	الحياة	بالنسبة	إلى	شخص	آخر،	حتى	في	الوضع	
طّور	من	خالل	العالقات	

ُ
غير	املألوف،	إنه	أساس	التسامح	والسلوك	الحاضن،	وهو	مهارة	شخصية،	ت

االجتماعية	التي	تتصف	باملحبة	والرعاية	والتفهم.

الوعي الذاتي: ويشمل	الثقافة،	وحس	الهوية،	ومعرفة	الشخص	لنقاط	قوته	ونقاط	ضعفه،	فهذا	
يساعد	الشخص	على	صنع	الخيارات	الصحيحة	ورسم	الحدود،	وطلب	املساعدة،	ومعرفة	أين	يمكن	

أن	يساهم	في	التغيير	اإليجابي.

ومحبوب	 قيمة	 ذو	 أنه	 الفرد	 وشعور	 الذات،	 في	 الجيد	 الجانب	 إدراك	 ويشمل	 الذات:  تقدير   
تماًما	كما	هو،	ومعظم	األطفال	والشباب	الذين	يقّدرون	ذواتهم	تقديًرا	كبيًر	يستطيعون	تعلم	الثقة	
الشخص	 فإن	 عموًما	 والحزم)29).	 القرار	 وصنع	 لحمايتها،	 أساًسا	 يعد	 الذات	 تقدير	 وبناء	 بالنفس.	
املتكيف	نفسًيا	واجتماعًيا	هو	شخص	يستطيع	أن	ينال	إعجاب	اآلخرين	ويكسب	محبتهم،	ويحترم	

)28)	مومن	الجموعي،	القيم	االجتماعية	وعالقتها	بالتوافق	النف�شي	االجتماعي	لدى	الطالب	الجامعي:	دراسة	ميدانية	بجامعة	الوادي،	

رسالة	ماجستير،	)الجزائر:	جامعة	محمد	خيضر،	2013(،	ص	95-91

)29)	مؤسسة	إنقاذ	الطفل،	مرجع	سابق،	ص20-19
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	عن	أفعاله	ويحذوه	التفاؤل	
ً
نفسه	واآلخرين،	ويفرح	لقيامه	بمبادرات	لطيفة	لآلخرين،	ويكون	مسؤوال

بأن كل	�شيء	سيكون	على	ما	يرام.	

مؤشرات سوء التكيف النف�سي والجتماعي عند الطلبة

 هناك	مجموعة	من	املؤشرات	التي	تدل	على	سوء	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	للطالب	ونذكر	منها	
ما	يأتي:

الزمان	 في	 مواضعها	 على	 النفسية	 الفاعلية	 توزيع	 على	 القدرة	 عدم	 إلى  ويشير	 النتباه:  ضعف 
واملكان،	األمر	الذي	ينتج	منه	صعوبة	في	تتبع	الدروس	والتفاعل	املثمر	مع	املدرس،	ما	ينعكس	سلًبا	

على	تحصيله	

الفاعلة	في	نشاط	املدرسة،	وهو	 ويعد	هذا	األمر	تتويًجا	للمشاركة	 إهمال الواجبات املدرسية: 
ا	للراحة	وإضاعة	ملتعة	

ً
ما	يعد	غائًبا	عند	الطالب	غير	املتكيف	الذي	يرى	في	الواجبات	املدرسية	إقالق

اللعب	مع	األصدقاء	

النشاط	 من	 وغيره	 الصفي	 النشاط	 من	 واالنسحاب	 االنطواء	 إن	 املشاركة:  وعدم  النطواء 
املدر�شي،	إنما	يعد	مؤشًرا	على	غياب	األمن	النف�شي	الذي	يعد	أساًسا	للتكيف.

ضعف الثقة بالنفس: يشعر	من	يعاني	سوء	التكيف	بقلة	الحيلة	وانعدام	القدرة	على	التصرف	
،	منعقد	اللسان،	محتاًرا،	وتنقصه	الجرأة	والقدرة	على	

ً
في	املواقف	الحياتية	البسيطة،	فنجده	خجوال

التفكير	السليم،	وذلك	كله	مؤشرات	على	ضعف	الثقة	بالنفس.	

التكيف	 سوء	 عن	 الناجم	 للتعلم	 الدافعية	 غياب	 ظل	 في	 املدرسة:  في  النتظام  وعدم  الغياب 
	يجري	التخلص	منه	بالهرب	الكلي	أو	الجزئي	من	الدوام	املدر�شي)30). 

ً
يصبح	الدوام	املدر�شي	عبًئا	ثقيال

القلق: عموًما	يعاني	املراهق	موجات	من	القلق	والتوتر	والخوف،	وال	سيما	القلق	تجاه	املستقبل،	
وذلك	مظهر	من	مظاهر	املرحلة	العمرية	التي	تتسم	بالتقلبات	املختلفة	من	جسدية	ونفسية	واجتماعية	
وعقلية	وانفعالية،	ولكن	تنتاب	الطالب	حاالت	قلق	مرتبطة	بعدم	التكيف	وتعبر	عن	نفسها	بعالقات	

)30)	لخضر،	سابق،	ص	))5-1)1
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غير	مستقرة	مع	الزمالء	واملدرسين	واألهل،	وهذا	ما	عبر	عنه	عدد	من	الدراسات)31). 

ضعف التحصيل الدرا�سي: ال	شك	في	أن	حالة	القلق	والخوف	وغياب	املشاركة	وتكوين	عالقات	
إيجابية	مع	البيئة	املدرسية	كمؤشرات	على	التكيف	النف�شي	واالجتماعي،	تترك	بصماتها	على	التحصيل	

وهذا	ما	أكده	عدد	من	الدراسات)32).

ضعف دافعية التعلم: ال	شك	في	أن	التكيف	بأبعاده	كلها	من	معززات	الدافعية	للتعلم،	الرتباط	
الذات	 اإليجابي	عن	 وباملفهوم	 واإلدارة،	 واملعلمين	 الزمالء	 مع	 املدرسة	 في	 الطيبة	 بالعالقات	 األخيرة	

والراحة	النفسية،	وهذه	العالقة	بين	

	التكيف	والدافعية	للتعلم	أظهرها	عدد	من	الدراسات)33). 

 تاسًعا: إجراءات البحث 

 1. منهج البحث: اعتمد	الباحث	في	جمع	البيانات	والحقائق	عن	الظاهرة	املدروسة	ووصفها	كمًيا	
التحليلي،	وذلك	ملالءمته	 الوصفي	 املنهج	 وكيفًيا	بصورة	دقيقة	وتفصيلية،	وتحليلها	وتفسيرها	على 

طبيعة	البحث.

للعلوم	والتكنولوجيا،	 النهائية	بجامعة	السودان	 السنة	 الدرا�شي	لدى	طالب	 بالتوافق	 القلق	وعالقته	 )31)	نسرين	مرحوم،	نسرين،	

رسالة	ماجستير،	)السودان:	كلية	التربية،	جامعة	السودان	للعلوم	والتكنولوجيا،	2018(،	ص	52.

رسالة	ماجستير،	 )32)	بالبل	الجنيدي،	التوافق	الدرا�شي	في	عالقته	بالتحصيل	الدرا�شي	وامليل	العلمي	واألدبي	لدى	طالب	الجامعة، 

)السعودية:	كلية	التربية،	جامعة	أم	القرى،	2013(،	ص	87-101،	فالح	جميعان،	التكيف	الشخ�شي	واالجتماعي	وعالقته	بالتحصيل	

األكاديمي	والجنس	عند	طلبة	كليات	املجتمع	الحكومية	في	أربد،	رسالة	ماجستير،	)األردن:	كلية	التربية،	الجامعة	األردنية،	1983).

بمتوسط	عبد	 املتوسطة:	دراسة	ميدانية	 املرحلة	 التالميذ	 لدى	 للتعلم	 بالدافعية	 الدرا�شي	وعالقته	 التوافق	 العزيز،	 )33)	حرزني	عبد	

بن	 الحميد	 عبد	 جامعة	 واإلنسانية،	 االجتماعية	 العلوم	 كلية	 االجتماعية،	 العلوم	 )قسم	 ماجستير،	 رسالة	 مستغانم،  بوالية	 عمر	 بن	

باديس،2017(،	ص	57.

عباسية	بلحسين	وفهمية	مراح،	التوافق	الدرا�شي	وعالقته	بالدافعية	للتعلم	لدى	املراهقين	املتمدرسين	في	السنة	الرابعة	متوسط، »مجلة 

الطريق للتربية والعلوم الجتماعية«،	املجلد	)5(	العدد	)11(،	2018،	ص57)	-72)،	بلحاج،	مرجع	سابق،	)201،	ص	155	-	)1
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 2. عينة البحث: بلغت	عينة البحث	)101(	طالب	وطالبة،	ووزعوا	بحسب	متغيرات	البحث	كما	
يأتي:	

	إناث	ذكور	الجنس

 50 51	العدد

 

	مرحلة	ثانوية	مرحلة	إعدادية	املستوى	التعليمي

 29 22	العدد

وُسِحبت	العينة	بطريقة	)كرة	الثلج(	وهي	عينة	غير	احتمالية	ويطلب	فيها	من	املفحوص	املساعدة	
في	الوصول	إلى	أفراد	آخرين	له	بهم	معرفة،	إما	عن	طريق	الجوار	أو	عن	طريق	القرابة	أو	لوجودهم	
في	املدرسة	نفسها،	إذ	تعذر	على	الباحث	سحب	عينة	عشوائية	ممثلة	للمجتمع	األصلي،	بسبب	طول	

الوقت	الالزم	للحصول	على	تصاريح	الدخول	للمدارس،	إضافة	إلى	صعوبات	أخرى.	

3. أداة البحث: صمم	الباحث	مقياًسا،	وهو	استبيان	يتالءم	مع	طبيعة	البحث	ويساهم	في	تحقيق	
للتوافق	 العاملية	والعربية	)مثل	مقياس	كاليفورنيا	 أهدافه،	وذلك	باالعتماد	على	عدد	من	املقاييس	
الشخ�شي	واالجتماعي	لكالرك	وزمالئه	)0)19(،	مقياس	جوبلوك	للتوافق	التصنيفي	)1978(،	مقياس	
السوداني	للتوافق	االجتماعي	والنف�شي	)1990(،	مقياس	عبد	هللا	للتكيف	االجتماعي	املدر�شي	)1978(،	
ومقياس	الصغير	للتكيف	االجتماعي	)2001(،	مقياس	سري	للتوافق	النف�شي	العام	)1982(،	مقياس	
عثمان	للتوافق	النف�شي	واالجتماعي	)2005(	وغيرها..(.	ويتألف	املقياس	في	صورته	النهائية	من	)5)) 

فقرة،	وتكون	أمام	املفحوص	ثالثة	خيارات	لإلجابة	)أوافق،	ال	أوافق،	ال	رأي	لدي(.

ما	وضع	 يقيس	 املقياس	 أن	 من	 للتأكد	 الظاهري	 الصدق	 على	 الباحث	 اعتمد	 األداة:  صدق  أ.   
)الدكتور	 الخبرة	 أصحاب	 واملدرسين	 األكاديميين	 من	 مين	

ّ
املحك من	 على	خمسة	 ُعِرض	 إذ	 لقياسه،	

الدكتور	عمر	 الدكتور	خالد	حموري،	 الظاهر،	 الجابر	عبد	 الدكتور	عبد	 محمود	ملكاوي،	األستاذ	
مين	وأكثر.	

ّ
عبد	هللا،	األستاذ	أحمد	إسماعيل(،	وُحِذفت	وُعّدلت	كل	عبارة	لم	يوافق	عليها	ثالثة	محك

ق	املقياس	على	عينة	مؤلفة	 ّبِ
ُ
ب. ثبات األداة: جرى	التأكد	من	ثبات	األداة	عن	طريق	اإلعادة،	إذ	ط
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أعيد	 يوًما  	)15( مرور	 وبعد	 واإلناث،  الذكور	 ومن	 والثانوية	 اإلعدادية	 املرحلة	 من	 )10(	طالب	 من	
التطبيق	على	العينة	نفسها،	وجاءت	النتائج	كاآلتي:

معامل	االرتباطاالنحراف	املعيارياملتوسطالعددالتطبيق
ت	

املحسوبة
الداللة	املعنوية

102.1730.151القبلي

0.990.808-0.44

102.1750.153البعدي

	ويتضح	من	الجدول	أن	معامل	االرتباط	بين	نتائج	التطبيقين	كانت	عالية	وبلغت	)0,99(،	وجاءت	
داللة	 ذات	 معنوية	 فروق	 يوجد	 ال	 أنه	 ويعني	 	)0,05( من	 أكبر	 وهي	 	)0,44( املعنوية	 الداللة	 قيمة	
إحصائية	بين	نتائج	التطبيق	القبلي	والبعدي،	وذلك	كله	يشير	إلى	أن	املقياس	يتمتع	بثبات	عاٍل	ويصلح	

لقياس	الظاهرة	املدروسة.	

عاشًرا: مناقشة النتائج وتفسيرها

نتائج الفرضية األولى: ما	نسبة	الطلبة	الذين	يتمتعون	بالتكيف	النف�شي	واالجتماعي؟. 1

حتى	ال	يلجأ	الباحث	إلى	حساب	النسب	املئوية	لكل	فقرة،	ومن	ثم	حساب	النسبة	املئوية	العامة،	
درس	الفروق	واستخلص	النتائج	منها	وذلك	كما	يأتي:	

االنحراف	عن	املتوسطالعدد

املتوسط

االنحراف	
املعياري

الداللةت	املحسوبة

املعنوية

1012,5300,530,38913,6250,00

يتضح	من	الجدول	أن	قيمة	الداللة	املعنوية	هي	)0,00(	وهي	أقل	من	)0,05(	ما	يعني	وجود	فروق	
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ذات	داللة	إحصائية	بين	متوسط	تكيف	الطالب	الذي	بلغ	)2,530(	ومتوسط	املقياس	الذي	افترضه	
الباحث	وهو	)2(،	وهذه	النتائج	تؤكد	وجود	تكيف	نف�شي	واجتماعي	عند	نسبة	عالية	من	الطلبة	أفراد	

العينة.

النتائج	يمكن	تفهمها	في	إطار	املرحلة	العمرية	ألفراد	العينة،	أال	وهي	مرحلة	املراهقة	حيث	 هذه	
القدرة	على	مواجهة	املتغيرات	وتطويعها	 القوي	الذي	يمتلك	 في	الظهور	بمظهر	 الرغبة	لدى	املراهق	
لخدمته،	األمر	الذي	يجعل	من	املمكن	إيجاد	فرص	للتواصل	املثمر	مع	الزمالء	األتراك	في	املدرسة	
بخالف	طالب	املرحلة	االبتدائية	الذين	ينشدون	البيئة	املحبة	من	دون	بذل	الجهد	لخلق	هذ	البيئة	
والتأثير	فيها.	يضاف	إلى	ذلك	املبالغة	من	بعض	السوريين	ووسائل	التواصل	االجتماعي	في	إبراز	بعض	
التجاوزات	وكأنها	قواعد	ثابتة	في	املدارس	التركية.	وهذا	ال	ينفي	وجود	مشكالت	لدى	بعض	الطلبة،	
وهذا	ما	تبين	من	اإلجابات	على	بنود	املقياس،	في	ما	يخص	اللغة	واملناهج،	إضافة	إلى	غياب	املدرسين	

القادرين	على	التعامل	مع	الطالب	املأزوم	من	أوضاع	الحرب.

نتائج الفرضية الثانية: ال	توجد	فروق	ذات	داللة	إحصائية	بين	متوسطات	درجات	. 2
أفراد	العينة	على	مقياس	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	تعزى	إلى	متغير النوع.

النتائج	 وجاءت	 	SPSS برنامج	 عبر	 	Levens Test الباحث	 استخدم	 الفرضية	 من	صحة	 للتحقق	
كاآلتي:

	الداللة	املعنوية	ت	املحسوبةاالنحراف	املعيارياملتوسطالعددالنوع

512,57300,3947ذكر

1,1100,27

502,48670,3864أنثى

	يتبين	من	الجدول	أن	قيمة	T	املحسوبة	هي	)1,11(	وبقيمة	معنوية	تساوي	)0,27(	وهي	أكبر	من	
بين	متوسطات	 الفرضية،	ونقول	ال	توجد	فروق	معنوية	ذات	داللة	إحصائية	 )0,05(	ولذلك	نقبل	
درجات	أفراد	العينة	على	مقياس	التوافق	النف�شي	واالجتماعي	تبًعا	ملتغير	النوع.	ويمكن	تفسير	هذه	
النتيجة	أيًضا	وفق	املرحلة	العمرية	ألفراد	العينة	)مرحلة	املراهقة(	حيث	الرغبة	في	الظهور	باملظهر	
وإقامة	عالقات	متوازنة	 الصعاب	 تجاوز	 والقدرة	على	 باملتغيرات،	 التحكم	 املقدرة	على	 وإبراز	 املثالي	
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مع	الزمالء	في	املدرسة	من	مختلف	الجنسيات،	كذلك	ال	نن�شى	السنوات	الثمانية	على	وجود	الطلبة	
السوريين	في	املدارس	التركية،	وهي	مدة	طويلة	ساهمت	في	طي	كثير	من	الصعوبات	التي	واجهوها	وكانت	

تؤثر	سلًبا	في	توافقهم	النف�شي	واالجتماعي	في	بيئة	املدارس	التركية	والبيئة	االجتماعية	املحيطة	بهم	
عموًما،	حيث	تشكلت	الصداقات	وزادت	فرص	التواصل	مع	األقران	من	األتراك،	ما	ساهم	في	الحد	

من	الضغوط	النفسية	وتعزيز	األمن	النف�شي	لديهم.

الفرضية الثالثة: ال	توجد	فروق	ذات	داللة	إحصائية	بين	متوسطات	درجات	أفراد	. 3
العينة	على	مقياس	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	تعزى	إلى	متغير	املستوى	التعليمي	
عبر	 	Levens Test الباحث	 استخدم	 الفرضية	 للتأكد	من	صحة	 ثانوي(	 )إعدادي-	

 SPSS	برنامج

	وجاءت	النتائج	كما	يأتي:

االنحراف	املعيارياملتوسطالعدداملستوى	التعليمي
ت

املحسوبة
الداللة	املعنوية

72,76970,2324)إعدادي
6,9760,00

2,32180,3798)5ثانوي

يتبين	من	الجدول	أن	قيمة	T	املحسوبة	هي	)6,976(	والقيمة	املعنوية	)0,00(	وهي	دالة	إحصائًيا	
ومن	ثم	نرفض	الفرضية	الصفرية	أو	فرضية	العدم	ونقول	هناك	فروق	معنوية	بين	طالب	املستويين	
وذلك	عند	مستوى	الداللة	)0,05(	ملصلحة	طالب	املستوى	اإلعدادي،	أي	إن	أفراد	العينة	من	املرحلة	

اإلعدادية	أكثر	تكيًفا	من	أفراد	العينة	من	طالب	

قلًقا	 أقل	 اإلعدادية	 املرحلة	 إن	طالب	 النتيجة	من	حيث	 تفسير	هذه	 ويمكن	 اإلعدادية.	 املرحلة	
تجاه	املستقبل	وأبعد	عن	التفكير	بدخول	الجامعة	إذ	تفصلهم	عنها	سنوات	عدة،	وربما	يضاف	إلى	
ذلك	أن	طالب	املرحلة	اإلعدادية	كانوا	أقل	تقديًرا	لبنود	املقياس	وتعاملوا	بسطحية	مع	بنوده،	وعوائق	
التواصل	عندهم	قليلة	بحكم	ضعف	إمكانية	ظهور	التمييز	عند	أقرانهم	من	األتراك،	ما	يفسح	املجال	

للعب	والترفيه	مع	بعضهم.
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حادي عشر: توصيات البحث

إجراء	دراسات	على	عينات	كبيرة	من	الطلبة	السوريين	الدارسين في	املدارس	في بالد	. 1
اللجوء	للحصول	على	نتائج	أكثر	دقة	وتوفر	إمكانية	التعميم.

يتعلق	. 2 ما	 في	 املسيسة	 السطحية	 والتقارير	 النمطية	 واألفكار	 التخمين	 عن	 االبتعاد	
بمشكالت	الطلبة	السوريين	في	بالد	اللجوء،	حيث	إن	محض	وجودهم	في	بيئة	منظمة	

مثل	املدرسة	يساعد	في	الحد	من	توترهم	وبناء	أرضية	مالئمة	للرفاه	النف�شي.

إخضاع	املدرسين	الذين	يتعاملون	مع	الطالب	السوريين	لدورات	متخصصة	بالتعليم	. 3
العاطفي	واالجتماعي	بهدف	مساعدتهم	على	الدمج	اآلمن	والتعامل	الفّعال	مع	وضعهم	

النف�شي.

تعزيز	مشاركة	الطلبة	السوريين	في	املدارس	التركية	وغيرها	من	املدارس	في	بالد	اللجوء	. )
في	النشاط	الصفي	والالصفي	بهدف	خلق	الفرص	املالئمة	للدمج.

على	. 5 ومساعدتهم	 املأزومين	 الطالب	 مع	 للتعامل	 مؤهلين	 نفسيين	 مرشدين	 تعيين	
التكيف	املثمر	مع	البيئة	املدرسية	األجنبية.

الطلبة	السوريين	عن	زمالئهم	األتراك	في	صفوف	خاصة،	واالستعاضة	. ) عدم	فصل	
عن	ذلك	بدورات	تقوية	منتظمة	خارج	الدوام	الرسمي.

تشجيع	األهل	ألبنائهم	على	التفاعل	مع	أقرانهم	األتراك،	وعدم	الحديث	أمامهم	عن	. 7
التجارب	السيئة.
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امللحقات

مقياس التوافق النف�شي واالجتماعي

	ال	أدري	النعمالفقرةالرقم

أشعر	بالضجر	عند	ممارسة	أي	نشاط1

أعاني	الشرود	الذهني	2

أتجنب	املشاركة	في	أي	نشاط	مع	زمالئي	في	املدرسة	3

أغضب	بسرعة	ألتفه	األسباب)

أشعر	بأن	أحالمي	املستقبلية	قد	تالشت5

أحترم	دوري	في	الحياة)

عالقاتي	مع	زمالئي	في	املدرسة	جيدة	7

أسعى	إلقامة	عالقات	وثيقة	مع	زمالئي	في	املدرسة8

أتصرف	بمرونة	في	أموري	الشخصية	كلها9

أشعر	بالوحدة	على	الرغم	من	وجودي	مع	اآلخرين10

أتطوع	ملساعدة	زمالئي	في	املواقف	الحرجة	11

أشعر	بأنني	غريب	بين	زمالئي	بالصف12

أشكو	من	القلق	معظم	الوقت13

أعاني	تقلبات	املزاج	من	دون	سبب	واضح)1

أشعر	بأنني	أكره	كل	�شيء	يتعلق	باملدرسة15

أتغيب	عن	املدرسة	كلما	سنحت	لي	الفرصة)1

أشعر	بأن	زمالئي	يتجنبون	الحديث	معي	17

أدخل	في	نزعات	مع	زمالئي	من	دون	سبب18

أنزعج	من	قول	زمالئي	لي	)يا	سوري(19

أشعر	بأن	املناهج	التركية	تسبب	لي	املعاناة20

أحب	أسرتي	إلى	حد	كبير	21

أتمنى	أن	أدرس	في	مدرسة	عربية22

أبادر	إلى	الحديث	مع	زمالئي	في	املدرسة23
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زمالئي	في	املدرسة	يسألون	عني	عندما	أتغيب)2

أشعر	بالرضا	عن	أدائي	في	املدرسة25

ال	أتردد	في	طلب	املساعدة	من	زمالئي	عند	الحاجة)2

تعلم	املنهاج	باللغة	التركية	يسبب	لي	التوتر27

لدّي	القدرة	على	مواجهة	كل	ما	يواجنهي	من	صعوبات	في	املدرسة28

أتعمد	أن	أصل	إلى	املدرسة	متأخًرا29

أشعر	بأنني	محبوب	بين	زمالئي	30

رائي	بحرية31
َ
أعبر	عن	أ

أحب	املشاركة	في	األلعاب	الرياضية	الجماعية32

شعبيتي	بين	زمالئي	جيدة33

ال	أرغب	في	تكوين	صداقات	مع	زمالئي	)3

	أحب	أن	أبقى	وحدي	35

أحتاج	إلى	وقت	طويل	للخلود	إلى	النوم)3

ألجأ	إلى	أحالم	اليقظة	للتخلص	من	مشكالتي37

أشعر	بالسرور	عند	الحديث	مع	مدر�شي38

أختلق	املشكالت	مع	زمالئي	في	املدرسة39

أجد	صعوبة	في	تركيز	انتباهي	على	شرح	املدرس0)

ال	توجد	لدّي	رغبة	في	التحصيل	العلمي1)

أتقبل	نقد	اآلخرين	بصدر	رحب2)

أتناقش	مع	مدر�شي	املسائل	التي	ال	أفهمها	في	املنهاج3)

يجرح	شعوري	ألتفه	األسباب))

أشعر	بأنني	عاجز	عن	القيام	بأي	نشاط	بدني	أو	عقلي5)
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