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اضطساباث السلوك الناججت عن صدمت الحسب لدى جالمير املسحلت ألاساسيت في مدينت
صنعاء
د .فدوى أحمد دياب الشامي
باحثة في مسكص البحىث والتطىيس التربىي|| صنعاء ||| اليمن
امللخص :هدفت هره الدزاطة إلى الكشف عن مظتىيات الاضطساب الظلىكي لدي أطفال صنعاء (9 -6طنىات) ،في شمن الحسب .في ضىء
ُ
واطتخدم فيها املنهج الىصفي التحليلي .وكد كامت الباحثة ببناء
متغيرات (الجنع ،الصف الدزاس ي ،املدًسية /املنطلة التعليمية).
اطتباهتين ،للياض مدي ظهىز الظلىك املضطسب ،لدي أفساد العينة.
ألاولى :كامت ألام أو ألاهل باإلجابة عليها .وثتكىن من أزبعة أبعاد( ،البعد النفس ي/الجظدي ،بعد اضطسابات النىم ،بعد الاضطساب
الاهفعالي ،بعد الاضطساب الظلىكي).
ً
ي ُ ً
ُ
ّ
والثاهية :ثم إلاجابة عليها من ِكبل املدزض ،وثحى  ،بعدا واحدا هى (بعد النشاط املدزس ي).
وكد أظهست هتائج الدزاطة ما ًلي:
أن مظتىيات الظلىك املضطسب لدي ألاطفال (عينة الدزاطة) حصلت على متىطع عام ( )1.780أي بدزجة متىططة.
وعلى مظتىي ألابعاد ،حصل ُبعد اضطسابات النىم على أعلى متىطعً ،ليه ُبعد الاضطساب الاهفعالي ،جم ُبعد الاضطساب الظلىكي ،جم
ً
ُبعد الاضطساب النفس ي/الجظدي ،وأخيرا ُبعد النشاط املدزس ي؛ وجميعها بتلدًس متىطع.
ً
لم ثظهس فسوق دالة إحصائيا حظب متغير الجنع (ذكىز ،إهاث) في كامل امللياض .فيما ظهست فسوق دالة إحصائيا ثبعا ملتغير الصف
ً
الدزاس ي لصالح طلبة الصف ألاول ،وثبعا ملتغير املدًسية لصالح طلبة مدًسية بني الحازث .وفي ضىء النتائج ثم ثلدًم جملة من
التىصيات ،وامللترحات املناطبة.
الكلمات املفتاحية( :اضطسابات الظلىك ،صدمة الحسب ،ثالمير املسحلة ألاطاطية ،مدًنة صنعاء).

Behavioral disorders caused by the trauma of war among students of the
basic stage in the city of Sana'a
Abstract:
The aim of this study was to uncover levels of behavioral disorder among Sana'a children (6- 9 years) in wartime in the light
of these variables (gender, grade, district / district). The researcher constructed two questionnaires to measure the extent of
the behavior of the sample.
First Questionnaire: The mother or the parents answer them, and consists of four dimensions (psychological / physical
dimension, sleep disorders, emotional disorder, and behavioral disorder).
The second Questionnaire: is the response by the teacher, noting the number of students- the sample- and containing one
dimension (school activity).
The results of the study showed the following:
- The levels of disturbed behavior in children (sample study) got a general average of (1.780); which is a medium degree.
and on the dimensional level; the dimensional of sleeping disorders, next to it the dimension of tensional disorder. Then the
dimension psychological/physical disorder. Finally the dimension of school activity. All of them with an estimate of medium
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- There were no statistically significant differences by sex variable (males, female) in the whole scale.
- The differences were statistically significant for students in the first grade.
- The differences were statistically significant for the students of Bani Harith District.
The results were discussed in the light of theoretical literature, previous studies, and made appropriate recommendations.
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