
 المستخلص

 

انتصار حسن عبد النبي الكناني. االحداث الصارمة وعالقتها بالذاكرة لدد  االفادا . 

بغددددا  ل العامادددة المستنصدددر ة ل كل دددة اال ا  ل قسددد  علددد   –)رسدددالة مايسدددت ر  . 

 . 9002الناس ، 
ون جزء ال األحداث الصادمة كثيرة ومتنوعة مما الشك فيه، وهي تكاد أن تك متغيرات البحث           

يتجزأ في حياة كل منا، أذ ال ينجو إي فرد منن مواجةنة الصناوبات والمشنكات واألزمنات فني 
مسيرة حياته مةما كان نمن  أو أسنبوح حياتنه التني يحياهنا، ولمنا كنان عصنرنا الحنالي يشنةد 
الكثير من التوترات واألزمات واألحداث الحياتية الضاغ ة، التي تنثثر عبنأ أفنراد المجتمانات 
كافة، والسيما األ فال، فةم ياانون الكثير من اآلالم واالحبا ات والصراعات وعدم االسنتررار 

 والربق من المستربل المجةول.

وعبأ الرغم من أن موضوع "الذاكرة" من الموضوعات الحساسة والةامة في جميع المراحل         
منةنننا المامنننى األولنننأ  اإلنمائيننة لسنسنننان وبشنننكل رننناا فنني مرحبنننة ال فولنننة التننني تتشننكل

لشرصيته، إال أن الكثير منن األ فنال حنول الانالم يانانون منن اضن رابات نفسنية ر ينرة ترنل 
بننذاكرتةم ونمننائةم وبرننائةم، وتتزاينند هننذ  المااننناة يومنناة بانند ترننر نتيجننة لبصنندمات النفسننية 

الم السارنة الناجمة عن األحداث الصادمة التي يتارض لةا األ فال بشكل يومي في منا ق الا
بالحروح وحمات الانف وأعمال الرتال، كما في إقبيم الشرق األوس ، وتسبح هنذ  الصندمات 
حالة من  الضاف في ذاكرة ال فل، وتصيبه بالمزيد من االض رابات النفسية التي تةدد عالمه 
د اآلمن بشكل جدي، وقد قاد هذا الوضنع الر ينر المجتمنع الندولي إلنأ بنذل المزيند منن الجةنو

الحريرية الرامية إلأ تحسنين وضنع األ فنال فني الانالم وحماينة حرنوقةم المدنينة واالجتماعينة 
والنفسنية، وتسننرير اإلمكاننات الدوليننة ألجننل برنائةم ونمننائةم، ذلننك الن األ فنال يمثبننون ثننروة 

 األمم وصورة المستربل.

اكرة الراصننية األكثننر أهميننة وُتانند الننذ (.8002-8002بغداد/الرصننافة الثالثننة لباننام الدراسنني         
وعمومية لبجةاز النفسي لدى اإلنسان، إذ إنةا تثثر وبشكل فاال فني نمنو  وت نور  النفسني، 
والاربني، واالجتمناعي فالننذاكرة تتبرنأ التننمثيرات منن البيئنة عبننأ شنكل منندرات عبنر الرنننوات 

رات األكثر أهمية فتحنول الحسية، فتروم الذاكرة الحسية بارتزان قصير ريثما يتم االنتبا  لبمثي
وترمز وتسترجع الحراة عبأ شكل مررجنات، وأنشن ة، وسنبوكيات، يمكنن قياسنةا واالسنتدالل 
من رالةا عبأ الردرات الاربية، فالذاكرة محور األنش ة الاربية والمارفية وتثثر عبأ كل منا 

 هو مارفي.
ة في دراسته لألحداث الصادمة ولال ما يا ي البحث مبرراته وأهميته، أنه محاولة جاد        

وعاقتةا بالذاكرة مما قد يشكل إضافة عبمية في هذا المجال، من حيث نتائجه وتوفير  
عبأ قياس الحدث والتربويين مرياس وارتبار قد يساعد المانيين وراصة الماالجين النفسيين 

ي دعم الجةود الرامية الاربية  الذاكرة( لدى األ فال. فضاة عن ذلك، يسةم ف ةالصادم والردر
إلأ االرتراء في عمبية بناء اإلنسان الجديد عبأ وفق أسس عبمية مدروسة وإعادة تشكيل 

 قيمه في ضوء الت ور الابمي، بما يردم المجتمع الحديث.
 :إلأ ويةدف البحث الحالي    

 بناء قائمة األحداث الصادمة لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي. :اوال    

          ثانياة: التارف عبأ مستوى التارض لألحداث الصادمة لدى تاميذ الصف السادس     

 االبتدائي.    

 ثالثاة: بناء ارتبار الذاكرة الصورية لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي.    

 رابااة: التارف عبأ مستوى الذاكرة الصورية لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي.    



     رامساة: التارف عبأ الااقة االرتبا ية بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى     

 التامذة المتارضين وأقرانةم غير المتارضين لألحداث الصادمة.    

    سادساة: التارف عبأ الااقة االرتبا ية بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى     

 ألحداث الصادمة وأقرانةم غير المتارضين.الذكور المتارضين ل    

   سابااة: التارف عبأ الااقة االرتبا ية بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى     

وتحدد البحنث الحنالي عبنأ أ فنال  اإلناث المتارضات لألحداث الصادمة وغير المتارضات.    
 واإلناث(، في مدارس محافظة المرحبة االبتدائية الصف السادس االبتدائي  الذكور

إجراء دراسة مرارنة في االنتبا  االنترائي لدى األ فال المتارضين وأقرانةم غير المتارضين 
 لألحداث الصادمة.

وعرضت الباحثة في الفصل الثاني الاديد من األدبيات واالتجاهات النظرية والدراسات         
 السابرة التي تناولت.  

داد قائمة لرياس األحداث الصادمة، باالستناد إلأ عدد من المراييس والروائم قد تم إع          
السابرة بغية استمداد الفررات المائمة. وقد حببت الفررات من رياة من الربراء، وحسبت الروة 

 التمييزية لةا وماامات صدقةا وثباتةا بالوسائل اإلحصائية المناسبة.
تم بناء  باالعتماد عبأ األدبيات والدراسات السابرة وتم  أما ارتبار الذاكرة الصورية فرد

عرضه عبأ مجموعة من الربراء لفحصه من رياة وبيان مدى مناسبته لببحث، وحسبت الروة 
 التمييزية له وماامات صدقه وثباته بالوسائل اإلحصائية المناسبة.

 وكانت أهم النتائج كما يمتي:
 لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي.دمة أوال: تم بناء قائمة األحداث الصا

 ثانياة: انرفاض مستوى تارض تاميذ الصف السادس االبتدائي لألحداث الصادمة.
 تم بناء ارتبار الذاكرة الصورية لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي.ثالثاة: 

 رابااة: تمتع تاميذ الصف السادس االبتدائي بذاكرة صورية جيدة.
   عاقة ارتبا ية سببية دالة بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى  رامساة: وجود

 التامذة المتارضين وأقرانةم غير المتارضين لألحداث الصادمة.       
 سادساة: وجود عاقة ارتبا ية سببية غير دالة بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى 

 لصادمة وأقرانةم غير المتارضين.الذكور المتارضين لألحداث ا        
 وجود عاقة ارتبا ية سببية دالة بين األحداث الصادمة والذاكرة الصورية لدى سابااة: 
 اإلناث المتارضات لألحداث الصادمة وغير المتارضات.       

 وقد ربا البحث إلأ عدة توصيات ومنةا:
ة الرسمية، وإرشادهم تازيز الوعي األمني لدى األ فال عبر المثسسات التربوي  -1

بشكل يومي حول كيفية التربيل من تثار التارض لألحداث الصادمة، والحذر منةا، 
 والوقاية من تمثيراتةا، والتاايش اإليجابي ماةا فيما لو تارض التبميذ لةا.

تازيز مفةوم الذاكرة الصورية لدى اإلناث المتارضات لألحداث الصادمة في  -8
يل دور هذا المفةوم ميدانياة وعمبياة. وذلك من رال الريام المثسسات التربوية، وتفا

بامبيات توعية وإرشاد وتوجيه األ فال والسيما اإلناث منةم وبشكل مستمر يكفل 
تمتاةم بمستوى جيد من الذاكرة الصورية. وهذا دور البد من أن تتدرل فيه وسائل 

جتمع، بدءاة بالمثسسات اإلعام في نشر الوعي لبامبيات المارفية عبر قنوات الم
 التربوية الرسمية وإنتةاءاة بمثسسة الاائبة.

 أما المرترحات فمنةا:
 إجراء دراسة أررى تتناول عاقة األحداث الصادمة بذاكرة الكبمات لدى األ فال.   .1
 


