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امللخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى
الطالبات الالجئات ال�سوريات يف حمافظة �إربد .ولتحقيق ذلك
اتبعت الدرا�سة منهجية م�سحية و�صفية ،و�أجريت على عينة قوامها
( )200طالبة من الالجئات ال�سوريات يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة �إربد ،وطُ بق عليهن مقيا�س الت�شوهات املعرفية املكون
من ( )30فقرة يف �صورته النهائية� .أظهر التحليل الإح�صائي
للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين
الثنائي املتعدد واختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية� ،أن
م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات ال�سوريات
جاء مب�ستوى متو�سط .و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات
ال�سوريات تبع ًا ملتغري ال�صف ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد الت�شوهات املعرفية
لدى الطالبات الالجئات ال�سوريات تبع ًا ملتغري التح�صيل الدرا�سي
با�ستثناء ُبعدي “ اال�ستنتاج االعتباطي” و “املقارنات اخلط�أ”.
الكلمات املفتاحية :الت�شوهات املعرفية ،الالجئات ال�سوريات.
الأردن ،حمافظة �إربد

Abstract
The purpose of the study is to investigate the level
of cognitive distortion among Syrian female refugee
students in Irbid governorate. The study adopted a
descriptive survey approach and was applied on a
sample that consisted of 200 Syrian female refugee
students in the secondary schools at Irbid governorate.
The scale of cognitive distortion consisted of 30
items. The analysis of means, standard deviations,
ANOVA and Scheffe showed that the level of cognitive
distortion among Syrian female refugee students was
on an average level. The findings showed that there
were no significant statistical differences in the level
of cognitive distortion among Syrian female refugee
students attributed to the class variable. Furthermore,
there were no statistically significant differences
in the level of cognitive distortion among Syrian
female refugee students attributed to the variable of
achievement, except for both arbitrary conclusion and
false comparisons.
Keywords: Cognitive Distortions, Syrian Refugee
Students, Jordan, Irbid Governorate.

املقدمة واخللفية النظرية:
ت�رشد
ُتع ّد ال�رصاعات واحلروب الأهلية وما ينتج عنها من ّ
وجلوء ق�رسي من �أق�سى �أ�شكال العدوان على الإن�سان ،وكما هو احلال
يف �سائر احلروب وال�رصاعات على مدار التاريخ يتعر�ض الالجئون
لظروف معي�شية �صعبة وخربات نف�سية م�ؤملة ،توقعهم يف براثن

ال�ضغوط النف�سية ،والت�شوهات املعرفية ،وفقدان الأمل باحلياة� ،أو
العي�ش من �أجل هدف ما (ال�شياب. )2018 ،
ويرى املجايل و�أبو �سمهدانة (� )2017أن حالة اللجوء ُت�سبب
للفرد معاناة نف�سية كبرية ،وتعر�ضه لل�ضغوطات وامل�ؤثرات املختلفة
اخلارجة عن �سيطرته ،ومدى اختياره وقراره وحجم �إرادته ،التي
غال ًبا ما تلقي بثقلها على كاهله ،وبالتايل ترتك �آثارها النف�سية
غري املتوقعة على حالته النف�سية ،والعقلية ،وال�سلوكية ،وال�صحية،
والبدنية؛ بل والوظيفية املتعلقة ب�أدائه الفردي داخل الأ�رسة ،وعلى
م�ستوى حت�صيله العلمي ،و�أدائه احلياتي.
وقد بينت العديد من الدرا�سات �أن الأفراد القادمني من دول
تخو�ض �رصاعات وحروب يعانون يف الغالب من ا�ضطرابات ترتبط
بال�صدمة وما بعد ال�صدمة ،وهذا يوقعهم حتت ت�صنيف املعر�ضني
خلطر م�شكالت ال�صحة النف�سية والعقلية؛ حيث ت�شتمل هذه امل�شكالت
النف�سية على االكتئاب ،والقلق (Kroger, Frantz, Friel & Heinrihs,
 )2016والأفكار الالعقالنية ،وفقدان معنى احلياة� ،إ�ضافة �إىل
اال�ضطرابات الع�ضوية والنف�سية واالجتماعية الأخر ى (�Georgiad
. )ou, Zbidat, Schmitt & Erim, 2018
وقد �شهدت املنطقة العربية منذ العام ( )2011نزاعات
�سيا�سية و�رصاعات ع�سكرية دائمة ،كان �أكرثها عنفًا ودموية
ال�رصاع ال�سوري ،الذي �أدى �إىل جلوء العديد من املواطنني
ال�سوريني �إىل بلدان عديدة يف العامل ومن بينها الأردن (ال�شياب،
 .)2018وت�شري تقديرات املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني �إىل �أنه مت ت�سجيل �أكرث من ( )1.200مليون الجئ يف
الأردن حتى نهاية عام “ )UNECEF, 2019( ”2018يف حني
ت�شري �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية �إىل �أن هناك
(� )140ألف طالب وطالبة يدر�سون يف املدار�س الأردنية داخل
خميمات اللجوء �أو خارجها.
لقد �أدى تدفق الالجئني ال�سوريني �إىل الأردن �إىل زيادة
حادة وكثيفة يف عدد �سكان اململكة و�صلت �إىل ( )20%تقري ًبا من
العدد الكلي لل�سكان ،وجلب هذا العديد من التحديات االجتماعية
واالقت�صادية على الدولة ،وفر�ض كثري من م�شاعر العزلة وفقدان
امل�ستقبل واخلوف لدى الالجئني وعائالتهم (ال�شياب. )2018 ،
وكنتيجة لكثافة اللجوء �إىل الأردن �سمحت الدولة للمنظمات
الدولية والإقليمية يف امل�ساهمة يف �أعمال �إغاثة الالجئني
ال�سوريني ،وتقدمي التغطية االقت�صادية واخلدمات لهم ،لكن
هذه اخلدمات مل تت�ضمن معاجلة امل�شكالت النف�سية التي رافقت
اللجوء ،حيث �أدى �إهمال هذا الأمر �إىل بروز م�شكالت نف�سية كبرية
لدى الالجئني . ) )UNECEF, 2018
ويعاين الالجئون ال�سوريون يف خمتلف الدول التي يقيمون
بها ،العديد من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية ،التي ت�ؤثر �سل ًبا
على �صحتهم النف�سية ،وتت�سبب لهم يف الت�شوهات املعرفية ،وعدم
قدرتهم على التكيف النف�سي واالجتماعي؛ مما ي�ؤدي �إىل ن�شوء
الأفكار الالعقالنية واخلوف من كل �شيء يحيط بهم ،وبالتايل
ي�صابون بحالة من فقدان معنى احلياة التي يعي�شونها (Basheti,
. )Qunaibi & Malas, 2015; Mhaidat & Alharbi, 2016
تعود جذور تف�سري ال�سلوكات معرف ًيا �إىل الع�رص اليوناين،
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حيث تبني ل�سقراط �أن املعرفة تقوم على احلوار والنقا�ش ،و�أن نهاية
احلوار ت�ؤدي بال�رضورة �إىل املعرفة التي امتلكها الإن�سان منذ بداية
هذا النوع من احلوار والنقا�ش .وتقوم بدايات النظرية املعرفية
يف تف�سري ال�سلوكات على �أن الأفراد يحملون مفاهيم خط�أ عن
الأحداث يف بيئتهم املحيطة ،و� ّأن هذه املفاهيم هي �أ�سا�س حاالتهم
االنفعالية ،ولي�س طبيعة احلدث ذاته (�إبراهيم. )2008 ،
وترى الهوي�ش (� )2010أن املعلومات املخزنة يف ذاكرة
الفرد ي�شوبها �شيء من الت�شويه والتحريف نتيجة ال�ستخدام الفرد
لإ�رشاطات غري �سوية بني الذات ،وبني الأحداث واملواقف التي حتدث
يف حياته .ولأن تلك الإ�رشاطات غري ال�سوية تنعك�س يف �سلوكات
الأفراد ،ف�إن ا�سرتجاع املعلومات من الذاكرة ق�صرية الأمد وطويلة
م�شوها ،خا�صة �إذا كان يف �سياق� ،أو �أحداث
الأمد �سوف يكون
ً
م�شابهة لتلك التي ا�ستخدمت يف تخزين تلك املعلومات.
�أما املحارب ( ، )2000فريى �أن التفكري ينظم ال�سلوكات ،و�أن
نتائج تلك ال�سلوكات ت�صبح الأ�سا�س يف عمليات التفكري ،ولأن هناك
م�ستمرا بني التفكري وال�سلوك ،فقد اهتم علم النف�س املعريف
تفاعلاً
ً
يف درا�سة �أمناط التفكري التي ي�ستخدمها الأفراد لتف�سري ال�صعوبات،
والأفكار غري ال�سوية التي يحملونها ،كما �أن �إدراك الفرد للبيئة
املحيطة وتف�سرياته الذاتية للمثريات املوجودة فيها هو ما يحدد
�سلوكاته وردود فعله.
ويرى �أ�صحاب النظريات ال�سلوكية املعرفية �أن الفرد ي�شعر
بالإحباط والغ�ضب نتيجة ال�ستخدامه عمليات معاجلة معلومات
غري �سوية كالت�شوهات املعرفية يف التفكري ،مما ي�ؤدي �إىل عدم
قدرته على التكيف مع املثريات يف البيئة املحيطة به .وت�ؤدي
الت�شوهات املعرفية التي تطر�أ على حياة الفرد �إىل جعل الفرد يربر
�سلوكاته غري ال�سوية وال�سلبية العتقاده ب�أنه على �صواب Chiang,
. ) )Lin & Liu, 2012
وتعرف الت�شوهات املعرفية ب�أنها “منظومة �أفكار خاطئة
تظهر لدى الفرد عند �إ�صابته بال�ضغط النف�سي والقلق” (�صالح
الدين . )663 :2015 ،يف حني يعرفها العاديل ()607 :2016
ب�أنها “طرق غري عقالنية وغري منطقية للتفكري ،ت�ؤدي يف الغالب
دوراً يف كل من اال�ستجابات االنفعالية املعاك�سة والأفعال التي
ت�ؤدي �إىل هزمية الذات”.
وتت�ضمن الت�شوهات املعرفية جمموعة من املعتقدات غري
الطبيعية التي يحملها الفرد حول ذاته وحول كل ما يحيط به ،مثل:
لوم الذات ،وال�شعور بالعجز ،عالوة على ال�شعور الدائم بوجود خطر
ي�ضعف من قدرته املعرفية . ) )Kuru et al., 2017
كما �أن الت�شوهات املعرفية تزيد من جمموعة املعارف
امل�ضطربة لدى الفرد امل�صاب بها ،وهي �أخطاء يف التفكري ،و�أ�ساليب
التفكري غري العقالنية التي حتدث نتيجة الأفكار التي يقتنع بها
الفرد مما ي�سبب له القلق ،واالكتئاب ،واخلوف من احلياة ،وبالنهاية
فقدان معنى احلياة (& Schluter, Kim, Poole, Hodgins, McGrath
.)Taveres, 2019
وي�شري فاجن وت�شاجن (� )Fang & Chung, 2019أن الت�شوهات
املعرفية وما يرتبط بها من �أمناط تفكري ال عقالين ت�ؤثر ب�شكل �سلبي
ووا�ضح على احلالة النف�سية الداخلية للفرد ،وتت�سبب له باالكتئاب
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النف�سي ،وبرتاجع النظرة للحياة وفقدان االهتمام بكل ما فيها.
وهذا ما �أكدته عدة درا�سات ب�أن الت�شوهات املعرفية الناجتة عن
ال�ضغوطات وال�صدمات ت�سبب القلق واالكتئاب ،والتوتر ،واخلوف
مما هو قادم ،وفقدان معنى احلياة لدى الفرد؛ مبعنى �أن �أعرا�ض
ا�ضطرابات ال�صدمة وما بعدها وحالة االكتئاب والقلق التي ي�شعر
بها الفرد وت�صيبه نتيجة ال�صدمات وما بعدها تتو�سطها الت�شوهات
املعرفية التي ت�ؤثر �سل ًبا يف خمتلف جوانب حياته التي يعي�شها.
()Zeng, Liu & Li, 2015

النظريات املفسرة للتشوهات املعرفية:
هناك العديد من النظريات التي ف�رست الت�شوهات املعرفية
لدى الأفراد ،ومن هذه النظريات الآتي:
1 .1نظرية جورج كيلي :ت�شري النظرية �إىل �أن الإن�سان كائن
عقالين� ،صانع مل�صريه ،وذلك من خالل تكوينات �شخ�صية ينظر
بناء على ما يحمله من توقعات
من خاللها �إىل العامل املحيط به ً
حتدد اختياره ملا ميار�سه من �سلوكات �أو ما يقوم به من �أفعال
(رم�ضان.)2000 ،
وبح�سب نظرية كيلي ،ف�إن الفرد ال يتقيد باختياراته خالل
مراحل النمو الب�رشي املختلفة .لأن الفرد يعتمد فيما ميار�سه من
�سلوكات على ما يحمله من توقعات معرفية وفكرية كالتوقع
والتنب�ؤ بحدوث �أ�شياء معينة ،و�أن الفرد يت�رصف وف ًقا لهذه
التوقعات ،وهي مبثابة واقع يوجه �سلوك الفرد ويحكمه� ،إ�ضافة
�إىل اجتاهاته ومعتقداته وما يعانيه من ا�ضطرابات انفعالية ،وما
يحمله من تنب�ؤات م�شوهة تكون ناجتة عن �أخطاء يف حمتوى
الأفكار واملعتقدات ال�شخ�صية لدى الفرد (.)Shook, 2010
2 .2نظرية �ألربت �إلي�س :ت�شري النظرية �إىل �أن الت�شوهات
املعرفية التي يعاين منها الفرد ما هي �إال نتاج ملجموعة من
الأفكار الالعقالنية لديه ،فعدم ح�صول الفرد على ما يريده من
مطالب ،ورغبات ي�سبب له جمموعة من اال�ضطرابات االنفعالية،
بحيث ت�سيطر عليه فكرة �أن كل ما يريده يجب �أن يتحقق له
(غزال. )2016 ،
كما �أن الفرد ي�شعر بقدرة متدنية على �ضبط الذات وحتمل
الإحباط ،وال�شعور بعدم الثقة بالنف�س ،وانخفا�ض القيمة ،وعزو
�أفعاله و�سلوكاته اخلاطئة �إىل الآخرين ،وتوجيه اللوم امل�ستمر للذات
وللآخرين ،مما ي�ؤثر يف احلالة االنفعالية وال�سلوكية له ،و�إدراكه
للأحداث اخلارجية ،و�أن ما يتعر�ض له الفرد من �ضغوط داخلية
وخارجية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار هذه الأفكار والت�شوهات
لديه ب�شكل غري حم�سو�س وال �شعوري (ال�سنيدي. )2013 ،
3 .3نظرية بيك :ت�شري نظرية بيك �أن �أ�ساليب الفرد املعرفية
يف �إدراك خرباته خط أ� من �أخطاء التفكري ،و�أن الت�شوهات املعرفية
تنتج من الإفراط يف عمليات التعميم ،ويف ت�رسع الأفراد نحو
و�ضع النتائج ،ويف عدم القدرة على ت�صفية املعلومات ،ومنطقيتها
(غزال)2016 ،
كما ترى النظرية �أن الت�شوهات املعرفية تعد مبثابة جمموعة
من الأفكار املنحرفة التي تظهر عندما يتعر�ض ال�شخ�ص �إىل مواقف
�ضاغطة� ،إذ ترتبط هذه الأفكار الالمنطقية يف البناء املعريف
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وال�شخ�صي للفرد .و�أن هذه الت�شوهات ميكن �إرجاعها �إىل ثالثة
عوامل هي :نظرة الفرد ال�سلبية �إىل الذات ،ونظرته ال�سلبية �إىل العامل،
ونظرة الفرد ال�سلبية للم�ستقبل (رم�ضان. )2000 ،
ويرى ال�سنيدي (� )2013أن نظرية بيك تت�ضمن مفاهيم
تو�ضح الت�شوهات املعرفية التي ي�ستخدمها الفرد ،وهي:
1 .1املثلث املعريف :ويت�ضمن نظرة الفرد لنف�سه ،ونظرته
الت�شا�ؤمية ،ونظرة الفرد للم�ستقبل.
2 .2الأخطاء املعرفية التي ي�ستخدمها الفرد ويعتقد ب�صحتها،
ويدافع عنها بالرغم من عدم وجود �أدلة تثبت �صحتها.
3 .3املخطط املعريف ،ملا يحمله الفرد من �أفكار انهزامية
للذات واجتاهات �سلبية.
وبالنظر �إىل الأدب الرتبوي والدرا�سات ذات ال�صلة التي
تناولت الت�شوهات املعرفية لدى الالجئني ،يتبني �أن الالجئني
من خمتلف �أنحاء العامل يتعر�ضون خلربات وح�شية من التعذيب
والتهجري الق�رسي ،وهذا يت�سبب لهم باالكتئاب والقلق ،واخلوف من
امل�ستقبل ،وهذا كله يعر�ضهم مل�شاعر �سلبية ناجته عن ت�شوه كل ما
كان واقعيا ،وت�صبح �أفكارهم غري منطقية وغري واقعية ،ويف هذه
احلالة يعتنق الفرد افرتا�ضات وت�صورات م�شوهة كثرية تنتهي به
�إىل ا�ستنتاجات خاطئة يف �إدراكه ملواقف و�أحداث وا�ضحة( (�Brisk
.)man & Goddary, 2014
كما يعاين الالجئون معاناة بالغة من الناحيتني اجل�سدية
والنف�سية كنتيجة لتعر�ضهم لتجربة ال�رصاع والدمار والعنف
ب�صورة مبا�رشة؛ ونتيجة لرتكهم بالدهم واالنتقال لأماكن �أخرى
خارج بالدهم ،وهذا يت�سبب لهم باالن�سحاب والعزلة وتبني الأفكار
ال�سلبية التي ت�شوه الواقع لديهم وتدفعهم العتناق �أفكار ال عقالنية
م�شوهة (. )Aot, 2016
ويف ذات ال�سياق بينت درا�سة ريادة (ّ � )2018أن الأ�رس
الالجئة تفقد �شبكة الدعم والأمان االجتماعي التي كانت ت�ستند
لها يف بيئة املن�ش�أ ،وهذا يفقدها الأمن ويدفعها لر�ؤية الواقع ب�شكل
م�شوه و�سلبي ،حيث يت�ضمن اخلوف والقلق واالن�سحاب والعزلة
وعدم الثقة بالآخرين ،وهذه الت�شوهات كلها تربز ب�شكل جلي
ووا�ضح لدى الإناث الالجئات.
وقد تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة مو�ضوع الت�شوهات
املعرفية؛ فقد �أجرى ماتي�سون ( )Mateson, 2008درا�سة يف كندا
هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى ال�ضغوط النف�سية والت�شوهات املعرفية
لدى عينة من الالجئني ال�صوماليني .اتبعت الدرا�سة منهجية م�سحية
من خالل عينة مكونة من ( )90الج ًئا والجئة ا�ستجابوا ملقيا�س
ال�ضغوط النف�سية والت�شوهات املعرفية .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستوى ال�ضغوط النف�سية والت�شوهات املعرفية لدى الالجئني
مرتفع وبخا�صة يف ال�شعور بالعزلة ،واالن�سحاب ،وعدم الثقة
بالنف�س .وبينت النتائج �أن الإناث �أكرث عر�ضة لل�ضغوط النف�سية
والت�شوهات �أكرث من الذكور.
كما �أجرت الع�صار ( )2015درا�سة هدفت التعرف �إىل م�ستوى
الت�شوهات املعرفية ومعنى احلياة لدى املراهقني يف قطاع غزة.
�أجريت على عينة مكونة من ( )662طال ًبا وطالبة ،اختريت بالطريقة
الطبقية املنتظمة .وا�ستخدمت ا�ستبانة الت�شوهات املعرفية وا�ستبانة

معنى احلياة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الت�شوهات املعرفية
منخف�ض ب�شكل عام ،و�أن م�ستوى معنى احلياة مرتفع ب�شكل عام،
كما بينت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الت�شوهات
املعرفية تعزى ملتغري اجلن�س ومرحلة املراهقة.
�أما درا�سة اكينيمي و�أتيلوال و�سويان و (�Akinyemi, Ati
 )lola & Soyannwo, 2015فقد هدفت لتقييم مدى انت�شار الأفكار
االنتحارية الناجتة عن التفكري الثنائي ب�سبب الت�شوه املعريف بني
الالجئني الأفارقة يف �أورو � -إيجييو بنيجرييا ،اتبعت الدرا�سة
منهجية م�سحية حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )444الجئ ًا
و( )527غري الجئ� ،أجابوا على مقيا�س التفكري الثنائي واالنتحار.
�أظهرت النتائج �أن انت�شار التفكري االنتحاري كان �أعلى بكثري بني
الالجئني مقارنة بغري الالجئني ،ب�سبب ارتفاع الت�شويه املعريف
لدى الالجئني ،وكان الو�ضع االجتماعي ونوعية احلياة �أكرث فقراً
بني الالجئني ،وكانت نوعية احلياة هي العامل الوحيد املرتبط
ب�شكل م�ستقل بالأفكار االنتحارية والت�شوهات املعرفية الفكرية
بني الالجئني.
وهدفت درا�سة مهيدات واحلربي ()Mhaidat & Alharbi, 2016
�إىل حتديد م�ستويات االكتئاب والإح�سا�س بعدم الأمان والت�شوهات
املعرفية لدى عينة من الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،والك�شف
عن �أثر برنامج �إر�شادي معريف يف تخفي�ض الت�شوهات املعرفية
واالكتئاب وعدم الإح�سا�س بالأمن لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من
( )220طالبة الجئة من طالبات ال�صف ال�سابع وحتى الأول الثانوي
يف مدينة الزرقاء� ،أختري منهم ( )20طالبةُ ،ق�سمن �إىل جمموعتني
جتريبية ،مت التعامل معها من خالل الربنامج الإر�شادي املكون من
( )12جل�سة �إر�شادية على مدار (� )6أ�سابيع ،و�ضابطة مل تتلق �أية
تدخل عالجي ،طُ بق عليهن مقيا�س االكتئاب وعدم الأمن ومقيا�س
الت�شوهات املعرفية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطالبات يعانني من
م�ستوى متو�سط من االكتئاب وعدم الإح�سا�س بالأمن ،مع ارتفاع
الت�شوهات املعرفية لديهن .كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى االكتئاب وعدم الإح�سا�س بالأمن والت�شوهات
املعرفية يف القيا�س البعدي ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
و�أجرت بني �صخر ( )2017درا�سة هدفت التعرف �إىل م�ستوى
الأفكار الالعقالنية والتكيف النف�سي لدى الطلبة الالجئني ال�سوريني
يف الأردن ،والك�شف عن طبيعة العالقة بينهما .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )342طال ًبا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية،
وا�ستخدم مقيا�س الكبي�سي ( )1988للتكيف النف�سي ،ومقيا�س
الريحاين ( )1987للأفكار الالعقالنية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى الأفكار الالعقالنية لدى الطلبة جاء يف حدود العقالنية،
حيث جاءت فكرة “الإح�سا�س بالعجز جتاه املا�ضي” يف املرتبة
الأوىل ،يف حني جاءت فكرة “عدم الت�سامح جتاه االحباطات”
يف املرتبة الأخرية .وبينت النتائج �أن م�ستوى التكيف لدى
الطلبة ال�سوريني منخف�ض ،وكذلك وجود عالقة �سلبية بني الأفكار
الالعقالنية وبني التكيف النف�سي لديهم .كما بينت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأفكار الالعقالنية
تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
التكيف النف�سي ل�صالح الإناث.
وهدفت درا�سة �أونوبول و�سايار وجول (Unubol, Sayar
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أ .جناح محمد الشرمان
د .عمر مصطفى الشواشرة

مستوى التشوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات السوريات في محافظة إربد

 )& Gul, 2018الك�شف عن العالقة بني الت�شوهات املعرفية
واالجتاهات غري الوظيفية لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية.
اختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة مكونة من ( )319طال ًبا وطالبة من
املدار�س الثانوية احلكومية ( 176ذكور� 143 ،إناث) يف منطقة
�أنطاليا .ولتحقيق هدف الدرا�سة طُ بق مقيا�س الت�شوهات املعرفية،
ومقيا�س الأداء غري الوظيفي� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
ارتباطية دالة بني الت�شوهات املعرفية وبني عدم قدرة الطالب
على الأداء و�سلبية معتقداته واجتاهاته احلياتية ،وبينت النتائج
�أن احلاجة لإثبات الذات وال�سعي للكمال لدى الطالب تزيد من
ت�شوهاته املعرفية ،و�أن عدم توافر الدعم االجتماعي والنف�سي يزيد
من الت�شوهات املعرفية لدى الطالب بغ�ض النظر عن �صفه ،رغم �أنها
كانت �أعلى لدى الإناث.
وهدفت درا�سة زيادة واملومني واملومني ( )2018يف الأردن
التعرف �إىل مدى انت�شار الأفكار االنتحارية لدى عينة من الالجئني
ال�سورين بالأردن يف �ضوء بع�ض املتغريات ،مثل اجلن�س ،والعمر،
واحلالة االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )374الجئ
والجئة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام مقيا�س الأفكار
االنتحارية بعد التحقق من دالالت �صدقهما وثباتهما ،وبا�ستخدام
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (� ، )SPSSأظهرت النتائج �أن
م�ستوى الأفكار االنتحارية لدى عينة من الالجئني ال�سوريني يف
الأردن ح�صل على متو�سط ( )1.87بتقدير (متو�سط)  ،وكذلك �أ�شارت
النتائج �إىل فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأفكار االنتحارية
تعزى لأثر احلالة االجتماعية ،ول�صالح فئة (�أعزب)  ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأفكار االنتحارية تعزى
لأثر :اجلن�س ،والعمر ،وامل�ستوى التعليمي.
من خالل الدرا�سات ال�سابقة يالحظ اهتمامها بالك�شف عن
الت�شوهات املعرفية لدى الالجئني وتقدمي احللول املنا�سبة ،كما
يتبني عدم وجود درا�سات حملية تتناول الت�شوهات املعرفية لدى
أ�سي�سا
الطالبات الالجئات ال�سوريات وبخا�صة يف حمافظة �إربد .وت� ً
على ما �سبق ،ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن م�ستوى
الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات ال�سوريات يف حمافظة
�إربد.

مشكلة الدراسة وسؤاالها
جاء الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة احلالية من واقع عمل
الباحثني� ،أحدهما مدر�س يف ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبوي،
والأخرى تعمل مر�شدة تربوية يف �إحدى املدار�س احلكومية يف
حمافظة �إربد،؛ حيث الحظت الباحثة وجود هذه امل�شكلة لدى
الطالبات الالجئات ال�سوريات ،وال�شكوى املتكررة من معظم
الطالبات من تراجع روحهن املعنوية ،وبروز العديد من الأفكار
الالعقالنية لديهن.
وعلى الرغم من وجود عدة درا�سات تناولت احلالة النف�سية
لدى الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،مثل درا�سات (قريطع و�سمور،
2016؛ بني �صخر� )2017 ،إال �أن �أ ًيا منها مل يتناول متغري
الت�شوهات املعرفية؛ لذلك ارتـ�أى الباحثان تناول هذا املو�ضوع من
خالل الك�شف عن م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى طالبات املرحلة
الثانوية من الالجئات ال�سوريات يف حمافظة �إربد.
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الآتية:
1 .1ما م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات
ال�سوريات يف املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة �إربد؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05يف م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات
الالجئات ال�سوريات يف املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة
�إربد تعزى ملتغريي ال�صف ،والتح�صيل الدرا�سي؟

أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة يف كونها ُتطبق على عينة من طالبات
املرحلة الثانوية من الالجئات ال�سوريات ،وهي الدرا�سة الأوىل –
يف حدود اطالع الباحثني  -التي تتناول الت�شوهات املعرفية لدى
هذه الفئة من الطالبات .وتت�ضح �أهمية الدرا�سة من خالل الأهمية
النظرية والتطبيقية.

األهمية النظرية
توفر الدرا�سة بيانات حول ال�صحة النف�سية لفئة من الالجئني
م�سحا للأدبيات املتعلقة
ال�سوريني يف الأردن ،كما تقدم الدرا�سة
ً
بالت�شوهات املعرفية من خالل املراجع وامل�صادر العربية
والأجنبية .وت�شكل الدرا�سة �إ�ضافة �إىل الأدب الرتبوي املتعلق
ب�إر�شاد الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،وحت�سني الناحية املتعلقة
بتعديل الت�شوهات املعرفية لدى هذه الفئة من الطالبات.

األهمية التطبيقية
قد تفيد نتائج الدرا�سة املر�شدين الرتبويني ،واملتخ�ص�صني
النف�سيني ،والقائمني على �ش�أن الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،مبا
قد ي�سهم يف تقدمي برنامج �إر�شادي يعمل على تعديل الت�شوهات
املعرفية لدى الطالبات .وقد تفتح الدرا�سة املجال �أمام باحثني
�آخرين لدرا�سة املو�ضوع ،وتقدمي الربامج الإر�شادية املنا�سبة
لتح�سني احلالة النف�سية للطالبات الالجئات يف الأردن.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
◄◄الت�شوهات املعرفية :جمموعة الأفكار اخلط�أ واملعتقدات
ال�سلبية التي ت�ؤثر على ت�صورات الفرد ومعرفته باحلقيقة ،وهي
ت�شتمل على التفكري الثنائي ،والتعميم الزائد ،والتفكري الكارثي،
والتهوين ،والتجريد االنتقائي ،والتف�سريات ال�شخ�صية ،وهي تظهر
يف �أثناء ال�ضغط النف�سي �أو يف �أثناء املواقف ال�ضاغطة ،والتي ت�ؤدي
بدورها �إىل ا�ستنتاجات خاطئة يف �إدراك املواقف الوا�ضحة (Usen,
إجرائيا بالدرجة التي حت�صل
 .)Eneh & Udom, 2017: 23و ُتعرف �
ًّ
عليها امل�ستجيبة على مقيا�س الت�شوهات املعرفية امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
◄◄الالجئون ال�سوريون :هم املواطنون ال�سوريون الذي
يعي�شون يف املجتمعات امل�ضيفة – كالأردن  -خارج خميمات
الالجئني ال�سوريني والذين دخلوا اململكة كالجئني بعد تاريخ
� 15آذار عام 2015م (وزارة التخطيط والتعاون الدويل. )2017 ،
ويعرف الالجئون ال�سوريون يف هذه الدرا�سة �إجرائ ًيا :ب�أنهن جميع
الطالبات الالجئات ال�سوريات من الفئة العمرية (� )18 - 16سنة
ويدر�سن يف املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة �إربد.
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أداة الدراسة

حمددات الدراسة
اقت�رصت الدرا�سة احلالة على عينة من الطالبات الالجئات
ال�سوريات يف ال�صفوف (العا�رش ،واحلادي ع�رش ،والثاين ع�رش) ،
امللتحقات يف املدار�س الثانوية يف حمافظة �إربد للعام الدرا�سي
2019 /2018م.

الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالبات الالجئات ال�سوريات
يف ال�صفوف (العا�رش ،واحلادي ع�رش ،والثاين ع�رش)  ،امللتحقات يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي 2019 /2018م ،البالغ عددهن ( )1056طالبة،
ح�سب �سجالت مديرية تربية �إربد الأوىل.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )200طالبة ،اخرتن بالطريقة
املتي�رسة من ال�صف العا�رش ،واحلادي ع�رش ،والثاين ع�رش ،وكان
ال�سبب يف اختيارهن �أنهن من ال�سوريات الالجئات يف املدار�س
احلكومية ،جدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات
الدرا�سة.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة

املتغريات

ال�صف

التح�صيل الدرا�سي

الفئات

التكرار

الن�سبة

العا�رش

100

50.0

احلادي ع�رش

50

25.0

الثاين ع�رش

50

25.0

من 70 - 50

37

18.5

من 85 - 71

107

53.5

من 99 - 86

56

28.0

200

100.0

املجموع

مقيا�س الت�شوهات املعرفية :حيث طُ ور مقيا�س الت�شوهات
املعرفية من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية (الع�صار2015 ،؛ �صالح
الدين2015 ،؛ العاديل ، )2016 ،وتكون املقيا�س ب�صورته الأولية
من ( )30فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد ،هي :التفكري الثنائي،
واال�ستنتاج االعتباطي ،ولوم الذات والآخرين ،واملقارنات اخلط�أ،
والتعميم الزائد ،متبوعة بتدريج خما�سي يرتاوح بني درجة عالية
جداً �إىل درجة منخف�ضة جداً.
�Ú Úصدق املقيا�س
للت�أكد من �صدق مقيا�س الت�شوهات املعرفية يف قيا�س
ما �صمم من �أجله ،ا�ستخدم الباحثان م�ؤ�رشين للتحقق من �صدق
املقيا�س:
 �صدق املحتوى
قام الباحثان بعر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية املكون من
( )30فقرة ،على ( )10حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال
الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والرتبية اخلا�صة ،والقيا�س
والتقومي؛ للحكم على �صالحية الفقرات ودقتها وو�ضوحها ،ودرجة
انتماء كل فقرة للبعد الذي وردت فيه يف املقيا�س ،واعتمد على
�إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرة ،وخل�صت نتائج
التحكيم �إىل �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات .وبقي املقيا�س ب�صورته
النهائية مكونا من ( )30فقرة ،موزعة على الأبعاد اخلم�سة ال�سابقة.
 �صدق البناء
بغر�ض ا�ستخراج م�ؤ�رشات �صدق البناء جلميع فقرات مقيا�س
الدرا�سة ،مت تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالبة،
من خارج عينة الدرا�سة ،حيث �أُخذ بعني االعتبار ،معياران لقبول
الفقرات :معامل االرتباط ( )0.20ف�أكرث ،والداللة الإح�صائية
لالرتباط ،وح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد الذي
تنتمي �إليه ،واملقيا�س ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

جدول ()2
معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه والمقياس الكلي

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع البعد

معامل االرتباط رقم معامل االرتباط معامل االرتباط رقم معامل االرتباط معامل االرتباط
مع الأداة
مع البعد
الفقرة
مع الأداة
مع البعد
الفقرة
مع الأداة

1

)**( .60

)**( .49

11

)**( .62

)*( .44

21

)**( .81

)**( .55

2

)**( .57

)**( .63

12

)**( .47

)**( .53

22

)**( .83

)**( .56

3

)**( .62

)*( .38

13

)**( .76

)**( .70

23

)**( .84

)**( .68

4

)**( .67

)*( .45

14

)**( .66

)**( .53

24

)**( .86

)**( .76

5

)**( .56

)**( .48

15

)**( .64

)**( .54

25

)**( .79

)**( .48

6

)**( .52

)*( .45

16

)**( .76

)**( .55

26

)**( .67

)**( .53

7

)**( .54

)*( .44

17

)**( .75

)**( .62

27

)**( .54

)*( .38

6
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رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع البعد

معامل االرتباط رقم معامل االرتباط معامل االرتباط رقم معامل االرتباط معامل االرتباط
مع الأداة
مع البعد
الفقرة
مع الأداة
مع البعد
الفقرة
مع الأداة

8

)**( .50

)**( .51

18

)**( .81

)**( .49

28

)**( .75

)**( .51

9

)**( .81

)**( .61

19

)**( .66

)**( .47

29

)**( .61

)**( .57

10

)**( .50

)**( .51

20

)**( .80

)**( .71

30

)**( .73

)**( .56

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة α <0.05

يظهر من اجلدول (� )2أن جميع معامالت االرتباط بني كل
فقرة من الفقرات والبعد الذي تنتمي �إليه واملقيا�س الكلي كانت دالة
�إح�صائياً ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرات ،واملقيا�س
الكلي ما بني ( ، )0.76 - 0.38يف حني تراوحت معامالت
االرتباط بني الفقرة والبعد بني ( ، )0.86 - 0.47وهي مقبولة
لأغرا�ض تطبيق الدرا�سة احلالية.
Ú Úثبات املقيا�س
لأغرا�ض التحقق من ثبات املقيا�س ،قام الباحثان بتطبيقه
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالبة ،من خارج عينة
الدرا�سة ،و�أعيد تطبيق املقيا�س على العينة ذاتها بعد �أ�سبوعني
من التطبيق الأول ،وح�سب ثبات املقيا�س بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( )Test - Re - Testمن خالل ح�ساب معامل ارتباط
بري�سون ( )Person - Rبني التطبيق الأول والتطبيق الثاين “ثبات
اال�ستقرار”؛ �إذ بلغ ( )0.91للمقيا�س الكلي ،كما ُح�سب معامل
االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا ( )Alpha Cronpach؛ �إذ بلغ معامل
الثبات ( )0.88للمقيا�س الكلي .واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
جدول ()3

درجات ،ومتو�سطة ( )3درجات ،ومنخف�ضة درجتان ،ومنخف�ضة
جداً وت�أخذ درجة واحدة ،وبذلك ترتاوح درجة املفحو�صني على
املقيا�س بني ( )150 - 30درجة .وقد ا ُعتمد التدريج الآتي للحكم
على درجة تقدير املتو�سط احل�سابي:
 متو�سط ح�سابي ( 2.33ف�أقل) م�ستوى منخف�ض.
 متو�سط ح�سابي ( )3.67 - 2.34م�ستوى متو�سط.
 متو�سط ح�سابي ( 3.68ف�أعلى) م�ستوى مرتفع.

عرض نتائج الدراسة
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى
الطالبات الالجئات ال�سوريات يف املدار�س الثانوية احلكومية يف
حمافظة �إربد؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأولُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات
الالجئات ال�سوريات ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التشوهات المعرفية وأبعادها لدى
الطالبات الالجئات السوريات مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

معامالت ثبات مقياس التشوهات المعرفية وأبعاده

البعد

ثبات اال�ستقرار

االت�ساق الداخلي

التفكري الثنائي

.86

.71

اال�ستنتاج االعتباطي

.88

.73

لوم الذات والآخرين

.91

.81

املقارنات اخلط�أ

.89

.84

التعميم الزائد

.88

.75

الدرجة الكلية

0

.88

الرتبة

الرقم

البعد

1

5

التعميم الزائد

2.91

.851

متو�سط

2

3

لوم الذات والآخرين

2.70

.870

متو�سط

3

2

اال�ستنتاج االعتباطي

2.64

.635

متو�سط

4

1

التفكري الثنائي

2.47

.745

متو�سط

5

4

املقارنات اخلط�أ

2.17

.850

منخف�ض

2.58

.593

متو�سط

الدرجة الكلية

يظهر من اجلدول (� )3أن معامالت كرونباخ �ألفا لأبعاد
املقيا�س تراوحت بني ( ، )0.84 - 0.71وبلغ معامل كرونباخ �ألفا
للمقيا�س الكلي( ،)0.88يف حني تراوحت معامالت ثبات اال�ستقرار
لأبعاد املقيا�س ما بني ( ، )0.91 - 0.86وبلغ معامل ثبات
اال�ستقرار للمقيا�س الكلي ( ، )0.91وهي مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة
احلالية.
تصحيح المقياس

تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة ب�سلم �إجابه
خما�سي ي�أخذ الأوزان الآتية :عالية جداً ( )5درجات ،وعالية ()4
7

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

ُيظهر اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لأبعاد الت�شوهات
املعرفية لدى الطالبات الالجئات ال�سوريات تراوحت ما بني
( ، )2.91 - 2.17بعد التعميم الزائد يف املرتبة الأوىل ب�أعلى
متو�سط ح�سابي بلغ ( )2.91ومب�ستوى “متو�سط” ،بينما جاء
بعد “املقارنات اخلط�أ” يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )2.17ومب�ستوى “منخف�ض” ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة
الكلية للت�شوهات املعرفية ( )2.58ومب�ستوى “متو�سط”.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة  �إح�صائية  
( )α≤0.05يف م�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات
الالجئات ال�سوريات تعزى ملتغريي ال�صف والتح�صيل الدرا�سي؟
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثاينُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الت�شوهات املعرفية لدى الطالبات الالجئات
ال�سوريات ،وفق ًا ملتغريي :ال�صف ،والتح�صيل الدرا�سي ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التشوهات المعرفية لدى الطالبات الالجئات السوريات وفقاً لمتغيري الصف والتحصيل الدراسي

التفكري الثنائي

اال�ستنتاج االعتباطي

لوم الذات والآخرين

املقارنات اخلط�أ:

التعميم الزائد

الدرجة الكلية

2.52

2.65

2.75

2.28

2.98

2.64

.744

.631

.911

.883

.933

.620

2.52

2.63

2.61

2.17

2.83

2.55

.685

.619

.830

.813

.705

.560

2.32

2.61

2.70

1.96

2.84

2.49

ع

.796

.671

.834

.792

.815

.566

�س
التح�صيل الدرا�سي
من 70 - 50
ع
�س
من 85 - 71
ع
�س
من 99 - 86
ع

2.59

2.80

2.76

2.45

2.94

2.71

.826

.706

.990

.772

1.015

.698

2.40

2.66

2.72

2.19

2.91

2.58

.648

.594

.814

.796

.790

.513

2.51

2.48

2.63

1.97

2.86

2.49

.854

.642

.902

.953

.860

.654

ال�صف

العا�رش
احلادي ع�رش
الثاين ع�رش

�س
ع
�س
ع
�س

يبني اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الت�شوهات املعرفية ب�سبب اختالف
فئات متغريي :ال�صف ،والتح�صيل الدرا�سي .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي
املتعدد على الأبعاد كما هو مو�ضح يف اجلدول ( ، )6وحتليل التباين الثنائي املتعدد كما هو مو�ضح يف اجلدول ()7
جدول (: )6
تحليل التباين الثنائي المتعدد المتغيرات ألثر الصف والتحصيل الدراسي في أبعاد التشوهات المعرفية

م�صدر التباين

الأبعاد

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

ال�صف

التفكري الثنائي

1.290

2

.645

1.165

.314

ويلك�س=.948

اال�ستنتاج االعتباطي

.121

2

.061

.152

.859

ح=.418

لوم الذات والآخرين

.829

2

.414

.541

.583

املقارنات اخلط�أ

3.681

2

1.841

2.661

.072

التعميم الزائد

1.096

2

.548

.748

.475

التح�صيل

التفكري الثنائي

.994

2

.497

.897

.409

الدرا�سي

اال�ستنتاج االعتباطي

2.460

2

1.230

3.082

.048

ويلك�س=.902

لوم الذات والآخرين

.617

2

.309

.403

.669

ح=.031

املقارنات اخلط�أ

5.467

2

2.733

3.951

.021

التعميم الزائد

.266

2

.133

.182

.834

التفكري الثنائي

107.960

195

.554

اال�ستنتاج االعتباطي

77.818

195

.399

لوم الذات والآخرين

149.460

195

.766

املقارنات اخلط�أ

134.908

195

.692

التعميم الزائد

142.831

195

.732

التفكري الثنائي

110.355

199

اخلط�أ

الكلي

8
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الأبعاد

جمموع املربعات

درجات احلرية

م�صدر التباين

اال�ستنتاج االعتباطي

80.338

199

لوم الذات والآخرين

150.747

199

املقارنات اخلط�أ

143.824

199

التعميم الزائد

144.084

199

يت�ضح من اجلدول ( )6الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05تعزى لأثر ال�صف يف جميع الأبعاد.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05تعزى لأثر التح�صيل الدرا�سي يف جميع
الأبعاد با�ستثناء ُبعدي «اال�ستنتاج االعتباطي ،واملقارنات
اخلط�أ» .ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات
احل�سابية ،ا�ستخدمت املقارنات البعدية بطريقة �شفيه ،كما هو
مبني يف جدول (. )8
جدول (: )7
تحليل التباين الثنائي المتعدد المتغيرات ألثر الصف والتحصيل الدراسي على مستوى
التشوهات المعرفية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

الداللة
قيمة ف
الإح�صائية

ال�صف

.834

2

.417

1.195

.305

التح�صيل
الدرا�سي

1.121

2

.561

1.606

.203

اخلط�أ

68.078

195

.349

الكلي

69.971

199

جدول (: )8
المقارنات البعدية بطريقة شفية ألثر التحصيل الدراسي على التشوهات المعرفية لدى الطالبات
الالجئات السوريات

املتو�سط
احل�سابي

اال�ستنتاج
االعتباطي

من - 50
70
من - 71
85
من - 86
99

من  - 50
70

من  - 86
99

2.80
2.66

.140

2.48

).32 ( -

املتو�سط
احل�سابي

املقارنات
اخلط�أ

من - 50
70
من - 71
85
من - 86
99

من  - 50
70

من  - 71
85

من  - 86
99

2.45
2.19

.270

1.97

).48 ( -

.220

* دالة عند مستوى الداللة ()α <0.05

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني فئة التح�صيل من ( )70 - 50وبني
من ( )99 - 86وجاءت الفروق ل�صالح من ( )70 - 50يف ُبعدي
«اال�ستنتاج االعتباط ،واملقارنات اخلط�أ».

مناقشة نتائج الدراسة

يتبني من اجلدول ( )7الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05تعزى لأثر ال�صف ،حيث بلغت قيمة ف ()1.195
وبداللة �إح�صائية بلغت ()0.305
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05تعزى لأثر التح�صيل الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف
( ، )1.606وبداللة �إح�صائية بلغت ()0.203

من  - 71
85

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

.180
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◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :بينت نتائج
ال�س�ؤال الأول �أن املتو�سطات احل�سابية لأبعاد الت�شوهات املعرفية
لدى الطالبات الالجئات ال�سوريات تراوحت بني املنخف�ض
واملتو�سط ،حيث جاء بعد التعميم الزائد يف املرتبة الأوىل ،بينما
جاء بعد «املقارنات اخلط�أ» يف املرتبة الأخرية .ولعل ال�سبب يف
ذلك يعود �إىل اخلربات امل�ؤملة التي مرت بها الطالبات ال�سوريات
خالل رحلة النزوح من �سوريا �إىل الأردن ،وما تخلله من �صعاب
يف عملية التكيف يف البلد امل�ضيف ،عالوة على �أن فقدان الطالبات
ملنازلهن وبع�ض �أفراد �أ�رستهن ،واالنتقال لبيئة جديدة غري معروفة
لديهن مع عدم وجود �صديقات �سبب لهن الكثري من م�شاعر اخلوف
والعزلة ،وبث يف نفو�سهن الإحباط والعجز وبخا�صة يف ظل عدم
وجود حل قريب لالزمة التي تعي�شها بلدهن
كما �أن الطالبات ال�سوريات الالجئات مررن قبل جلوئهن
يف الأردن بفرتة ع�صيبة من فقدان البيت واملدر�سة والأ�صدقاء
والأقارب بعد �أن كن يع�شن يف بيئة �آمنة ،وهذا تركهن عر�ضة للعديد
من الت�شوهات والأفكار الالعقالنية التي غريت نظرتهن وموازين
احلياة لديهن من الدفء والأمان �إىل البعد وعدم االطمئنان� .إ�ضافة
�إىل انت�شار ق�ص�ص التعذيب النف�سي واجل�سدي وخا�صة للفتيات
املراهقات من مثل هذا ال�سن.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة مهيدات واحلربي
( )Mhaidat & Alharbi, 2016التي بينت �أن الالجئني ال�سوريني يف
الأردن يعانون من م�ستويات من الت�شوهات املعرفية تراوحت بني
املتو�سط واملرتفع ،كما اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة
درا�سة بني �صخر ( )2017التي بينت �أن الإح�سا�س بالعجز جتاه
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املا�ضي كانت من �أهم الأفكار العقالنية التي �سببت الت�شوهات
املعرفية لدى الالجئات ال�سوريات .وقد اختلفت نتيجة الدرا�سة
احلالية عن نتيجة درا�سة الع�صار ( )2015التي بينت �أن الت�شوهات
املعرفية لدى املراهقني يف قطاع غزة جاءت منخف�ضة ،ورمبا يعود
�سبب االختالف هنا الختالف طبيعية عينتي الدرا�ستني.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين :بينت النتائج املتعلقة
بال�س�ؤال الثاين عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05تعزى لأثر ال�صف يف جميع الأبعاد .وميكن
تف�سري ذلك �إىل �أن امل�ستوى ال�صفي لدى الطلبة يكون فيه جميع
الطلبة يت�أثرون بنف�س امل�ستوى من الت�شوهات املعرفية لت�شابه
ظروف البيئة االجتماعية والثقافية بني الطلبة
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني فئة التح�صيل من ( )70 - 50وبني
من ( )99 - 86وجاءت الفروق ل�صالح الفئة من ( )70 - 50يف
ُبعدي «اال�ستنتاج االعتباط ،واملقارنات اخلط�أ» .وميكن تف�سري هذه
النتيجة باعتبار �أن الطالبات اللواتي لديهن حت�صيل دون املتو�سط
( )70 - 50لديهن ت�شوهات معرفية �أعلى من �أقرانهن من ذوات
التح�صيل العايل ،وقد يعود هذا �إىل التمايز الفردي بني الطالبات
كبريا يف
دورا ً
و�أ�سلوب التن�شئة االجتماعية ،وثقافة الأهل التي ت�ؤدي ً
الت�شوهات املعرفية بني الطلبة ،هذا �إ�ضافة �إىل �أن الأ�رسة الالجئة
تتعر�ض للكثري من ال�ضغوط وامل�شكالت النف�سية؛ لذلك فالأ�رس الأعلى
تعر�ضا لهذه ال�ضغوط والتي ال جتد من ي�ساعدها يف مواجهتها،
ً
تعك�س هذه ال�ضغوط يف ممار�سات التن�شئة االجتماعية ،وطريقة
توعية بناتهم حول كيفية التعامل مع م�شكالتهن اليومية ،وبالتايل
تكون ثقتهن ب�أنف�سهن �أقل وبالتايل يتدنى حت�صيلهن العلمي ب�سبب
قناعتهن بعدم وجود �أفق وا�ضح مل�ستقبلهن و�ضعف دور الأ�رسة يف
توعيتهن ،وهذا كله يرفع لديهن الت�شوه املعريف ويقلل من جدهن
واجتهادهن العلمي .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أونوبول
و�سايار وجول ( ، )Unubol, Sayar & Gul, 2018التي بينت وجود
عالقة ارتباطية دالة بني الت�شوهات املعرفية وبني عدم قدرة
الطالب على الأداء و�سلبية معتقداته واجتاهاته احلياتية ،وبينت
النتائج �أن احلاجة لإثبات الذات وال�سعي للكمال لدى الطالب تزيد
من ت�شوهاته املعرفية ،و�أن عدم توافر الدعم االجتماعي والنف�سي
يزيد من الت�شوهات املعرفية لدى الطالب بغ�ض النظر عن �صفه،
رغم �أنها كانت �أعلى لدى الإناث .ويف هذا ال�سياق� ،أكدت الع�صار
( )2015وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية يف الت�شوهات
املعرفية تعزى ملتغري اجلن�س ومرحلة املراهقة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحثان
مبا يلي:
1 .1حت�سني جوانب اخلدمات الإر�شادية املقدمة لالجئني
ال�سوريني يف الأردن من خالل تدريب املر�شدين واملر�شدات على
برامج التعامل مع الالجئني ال�سوريني يف �ضوء اخلربات العربية
والعاملية.
2 .2حت�صني الطالبات الالجئات ال�سوريات من الت�شوهات
املعرفية ،بحيث ُتقدم برامج لإحداث الإدراك ال�سليم جلميع جوانب

املعرفة يف املدر�سة ومن خالل التن�شئة ال�سليمة من جميع العاملني
مع الطلبة وذويهم.
�3 .3إجراء درا�سة على الطالبات الالجئات ال�سوريات با�ستخدام
املنهج النوعي من خالل املقابالت الفردية ومراقبة ال�سلوك داخل
املدر�سة للتعرف �أكرث على الت�شوهات املعرفية لديهن وتقدمي احللول
املنا�سبة.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث حول انت�شار القلق
واالكتئاب والرغبة يف االنتحار لدى الالجئني ال�سوريني وبخا�صة
فئة الطالبات لو�ضع التو�صيات واملقرتحات العملية ملواجهتها.
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