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 لخـــــــصامل

مج يف خفـ  متـت ى اعلية الـنانإعداد برانمج تدرييب قائم على تقنيات االسرتخاء والتعرف على مدى ف هدفت الدراسة إىل     

 ة للصدمة لدى األطفال. الضغ ط التالي

 البعدي و ءين :القبلي طبيعة الدراســـة املنهجية التجريبية ذات التصميم جملم عة واحدة إبجراء األدااقتضت و     

ـــال اقــرات النــاسح  املتم لــة يف مــدار  ـــة مــن اــمب األطفــ  ئيةوفقــاال الحصــا ، مدينــة بنغــاسي يفالنــاسح   وقــد تــــــ م ـتمــــــا الدراســــ

 اف ضية اجملتما املدين. جتمعات أهلية ومتجلة 6 حتاد جتمعات بنغاسي األهلية ، وه  منظمة ـتما مدين تضم إحتاد ستا

درجـــــة فمـــــا فــــــ    86رتفعـــــت درجــــــا م اا الـــــ ين ومت حتديـــــــــد عينــــــــــة الدراســــــــــة يل ريقــــــة الع ـــــ ائية ، حيـــــ  مت اختيــــــار أفرادهـــــ

( أن ـــــــــى ، 15( ذاــــــــر و  15( طفـــــــــدال بلــــــــ  عـــــــــددهم  30ف ــــــــملت  ية لألطفــــــــال،أعـــــــــراا الصــــــــدمة النفتـــــــــعلــــــــى مقيــــــــا  

 ( عام .11 – 8تراوحت أعمارهم  

 Children For List Check Symptoms Trauma ) مقيا  أعراا الصدمة النفتية لألطفال  واستخدم     

 اخلرط م اعتـرات ( يف2011ن الباقي وأخريوه  مقيا  عاملي معد لقيا  الصدمة النفتية عند األطفال قام برتمجته أمحد ،عبد

م عـة ة بـ  أفـراد اجملاللـة إحصـائيوبينت النتائج على وجـ د األرـر اايبـال للـنانمج مـن خـدل وجـ د فـرو  ذات دانسحي دارف ر ، 

ســ  درجــات مت  و ات الــ ا ر التجريبيــة يف القيــا  القبلــي و البعــدي لصــال القيــا  البعــدي ، امــا ت جــد فــرو  بــ  مت ســ  درجــ

  تـائج علــى أم مت ســدلــت النقـد و الدرجــة الـليـة ملقيــا  أعـراا الصــدمة النفتـية لألطفــال ،  ااانث يف اجملم عـة التجريبيــة علـى

 . 2.066أعلى من مت س  عدمات ال ا ر   4.556 عدمات ااانث

 سح أطفال ان – غ ط اتلية للصدمةض -سرتخاءا -:          برانمج تدرييبكلمات افتتاحية
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Effectiveness of training program based on relaxation techniques to reduce the level of 

post-traumatic stress of displaced children in Libya 

 

Abstract 

The study aimed to prepare a training program based on relaxation techniques and to identify 

the effectiveness of the program in reducing the level of post-traumatic stress among 

displaced children. 

Experimental method for  one group by using both pre- and post-performances. 

 

Study population consisted of all children in headquarters of the displaced, which is 

represented by the schools for the displaced in Benghazi, and according to the statistics of the 

Union of  Public Benghazi Associations, which is a civil society organization that includes 

union of six assemblage and that are registered in the Civil Society Commission. 

 

The study sample was randomly selected, and its members whose grades 86 and above were 

selected according to the scale of symptoms of psychological trauma for children. It included 

(30) children, numbered (15) boys, and (15) girls, and their ages ranged between (8-11) years. 

 

And use the Children For List Check Symptoms Trauma, a global standard designed to 

measure psychological trauma in children. 

 

Results indicated presence of a positive effect of the program through the presence of 

statistically significant differences in the pre and post measurement among members of the 

experimental group. 

 

There were also differences between the mean of both males and females scores in the 

experimental group on the total score for the scale of symptoms of psychological trauma for 

children, and the results indicated that the mean of the female scores was 4.556 higher than 

the mean of the male scores which was 2.066 
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 مقـــــــدمـــــة

ا           صى ّلح ، وقد شههد العامل عدداال ال يُ من أسمات وانقتامات ونزاع سياسي مت ليبيا ليتت أّول بلد ي اجه احلرب وتبعا ه
يـيب  ا الللـى أفـراد اجملتمـيبة تـنعـ  عيف ه ه الظروف االست نائية من أايم عصـ البددإم ما ت هده من احلروب على َمّر التاريخ ؛ ف

مام ال ي يبب االهت يمب األسا اافة ، ويؤدي إىل آاثر نفتية ختتلف درجتها وشد ا ب  فرد وآخر ، ولـن جيمب ال ف لة ه  اجل
نــا ينبــا هر التــليم ، ومــن جملتمــا احلــبــه وا ـــدته يلدرجــة األوىل ، فهــ  اجليــمب الــ ي ســيتهث النتيجــة الــء نعمــمب ألجلهــا يف بنــاء ا

    ترب ايال وتعليمياال ونفتياال. االهتمام هب ا اجليمب

ح  م يـمها بمب متا ن لي  هلا قانتعٌد احلروب من أا ر اخلنات الضاغ ة أو الصادمة ؛ ذلك ألم احلروب يف ال قت الراه       
ر قد  اجهة إىل أقمبىت تصمب املحيف احلرب أم يُفعمْب امب شئ ؛ والبد من م اجهة ما ينتج عنها من ضغ ط وحاالت القلق والت تر 

 .}12{من اخلتائر واألضرار ، وإنه ال سبيمب آخر س ى امل اجهة 

ا مــن ســف ، فــإّم ا ــيتال ، ولـــن لأل يُعــاين ا ــيت مــن األطفــال مــن ّــدمات نفتــّية تُــؤرر علــى حَيــا م يف احلاضــر واملتــتقبمب         
اافصاح  اهلم، وا لك عدممّر أبطف رفتهم اااأَلطفال ال يتعاجل م من ه ه الصدمات الّء ميروم هبا نتيجة جهمب األهمب أو عدم مع

ك إحصـاءات لــن لـي  هنـاو ، من قهبمب األطفال عن أحداث قادت إىل معاان م من الصدمات ، هـ ه األخـيتة قـد تــ م مرتفعـة 
تـّية ت نفهبم مـن ّـدما وم اا مرّ عن مدى انت ار ه ه الصدمات ب  األطفال على قدر علم الباح ة ، ألّم الـ يت منهم ال ُُين 

 .دمة  ادث الصا، والعديد من ح ادث احلياة ت ـمب ّدمات نفتية شائعة يف ال ف لة ، وتعٌد احلرب إحدى ه ه احل

نبها، لء ال ميـن له جتااقف والظروف ال ُيتار اانتام املـام ال ي يت اجد أو يعيش فيه ، ا لك حياة اانتام مليئة يمل        
لــ ي يــنعـ  إىل مب، األمــر ارور بصــراعات حتمــمب أحــدااثال مًســاويةال تفــ   قــدرات الــبع  علــى الت مــوذلــك يــتم علــى الب ــرية املــ

ا ــر تعرضــاال ل ــرية األأعــراا ومؤشــرات خاّــة، يتــتدل هبــا علــى مـــن االضــ راب مــن اانتــام ، وال ُيفــى إم األطفــال هــم ا
والفـريـة ،  جلتـدية والنفتـية البنيـة اية ، ألهنم األضـعف يفملخاطر األسمات والـ ارث واحلروب ، وهم األا ر أترراال بنتائجها التلب

راعات ا ـن جنح أو قلما م لـبار قلماويلتايل األقمب قدرة يف الدفاع عن وج دهم اًطفال ّغار؛ فت ييد األطفال عن ظروف ّو
تـية ، هـا الصـدمات النفر اـا فياطالـبار من حتقيق حتييد شرية األطفال وإبعادهم عن أج اء احلرب، وال ي يعرضـهم أللـ ام املخـ
 اامب ت  ر فيما بعد ألعراا ومت  بتبب األن اع املختلفة من الظروف ال اذة االست نائية ام اهد وم اقف العنف والدمار، والء

 .}18 {تعـر براءة ال ف لة وهدوءها

 لعنـف الـىت ال ذنـبهد الـدمار وااهدة م ـاإم أان ّـدمة ميــن أم يتلقاهـا ال فـمب يف حياتـه ؛ هـى املعاي ـة ااجباريـة مل ـ       
 .}17 {هلؤالء األطفال فيها س ى أهنم ض ية لتلك الظروف املًساوية الىت حتي  هبم
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وطرقــت  لصــراعات املتــل ةلألطفــال الــ ين شــهدوا ا ( أبنــه ميـــن القــ ل أم مــن التــداعيات التــلبية2017وت ــيت بــ حجر       
ـــــــمب والصـــــــ اريخ ، وعا ـــــــديهمأذهـــــــاهنم دوّي القناب ـــــــ ل الـــــــد  صـــــــدمةاضـــــــ رايت مـــــــا بعـــــــد ال ي ـــــــ ا الفـــــــزع واليُـــــــتم، ظهـــــــرت ل والتب

  .}21 {والقلق واالاتئاب اختلف أن اعها واملخاوف إرادى،

لعجــز بيّـ م حالـة مـن اييـا اللي ؛  واقـا انت ـار الـ عي يالضـ رايت النفتــّية ، وبـ  القصـ ر يف خـدمات الصـ ة النفتــية و بـ   
ة وأسمــات اقتصــاديّة مــن حــروب ونزاعــات متــل  2011تــهم ، خاّــة بعــد مــا واجههتــه ليبيــا منــ  أحــداث جتــاه أطفــاهلم  وأنف

 .متتمرّة حىت اتريخ ه ا الي م

 مشكــــــــــــــلة الدراســــــــــة   

ــدما ا و         لــى ية التــلبية علنفتــاأتريتا ــا تعــُد مرحلــة ال ف لــة مــن بــ  أا ــر املراحــمب تضــرراال مــن خــنات أحــداث احلــرب ّو
ملدة ط يلـة مـن و ب جه خاص  الصعيدين النفتي والعقلي ب ـمب ـهد ؛ حبي  جتعمب أاثر ااجهاد النفتي قد تظهر على األطفال

 فتياال. نالعمر؛ فه ه اخلنات والتجارب الىت عاشها األطفال يف مدينة بنغاسي هي جتارب ـهدة ّادمة 
عة ت النفتـية ال ـائعديـد مـن االضـ رايضرراال على املتت ى النفتـي واألا ـر عرضـة مل اجهـة الويعَد الناسح  الفئة األا ر ت        

 األمــ ر املتعلقــةو دة متــبقاال م ــمب القلــق واالاتئــاب والضــغ ط التاليــة للصــدمة ، إضــافة إىل حتــري  ظهــ ر اضــ رايت نفتــية م جــ  
ئمة للعيش ظة وبيئة غيت مدا تـ م مـتميمات النزوح(الىت غالباال يلتًقلم ما الظروف ال ارئة ، االتًقلم ما العيش يف املدرا   خم

 ـال يفتص  املت فرين دودية املخّ ياال واجتماعياال ؛ ا لك حرماهنم من الّ  ل إىل اخلدمات املتعلقة يلص ة النفتية بتبب حم
 الص ة النفتية. 

مصـ ة النفتـية    امل ـتغل م يفبـاء النفتـيخصـية للباح ـة مـا بعـ  األطوت ـــيتالبيانــــات املت فــــرة مـن خـدل املقـابدت ال        
حـالت  إىل ردرـة حـاالت  ( حـ ايل مـن2015إىل عـام  2014بنغاسي ، وقد ّـرح ا أنـه خـدل املـدة  مـا بـ  بدايـة احلـرب عـام 

تـب راشـدين ، وذلـك حبلصـغار والا أسب عياال ترتدد على العيـادة النفتـية اخلارجيـة يعـان م مـن أعـراا الضـغ ط التاليـة للصـدمة مـن
 تصريات أولئك امل تغل  يف ـال الص ة النفتية وال ب النفتي.

م امل ــلة يف ية ومـدى حجـويعـُد م ضـ ع م ــلة الدراسـة خ ـ ة علميـة هادفـة للتعـرف علـى مؤشـرات ل ضـا الرعايـة النفتـ      
ــ  يقـة ، وال تعقفإهنـا غـيت د ،م تـ فر احصـاءات ، وإم تـ فرت اجملتما اللييب ه  أمر مهم وضروري ، وعلى قدر علم الباح ة عد

( فإنـه لـي  مـن WHO  2012ية الص رة ال اقعية ل ضا الص ة النفتية يف ليبيا ، واستناداال إىل تقديرات منظمة الص ة العامل
يت ، وقد مل ل بة ب ـمب ابياجات احتاملفاجىء أم القدرة االستيعابية مل اجهة احتياجات الص ة النفتية يف ليبيا ، هي أقمب من اال

نت ــار احلــاد يلضــغ ط التاليــة % مــن اال12.4دلــت نتــائج دراســة علميــة حتليليــة تنبؤيــة أنــه تتقــدر عــدد احلــاالت املصــابة بنتــبة 
 . { 1}للصدمةت 
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ضــمب احلــاالت ؛ مل ل بــة يف أفا ق للمعــاييتواالنتبــاه إىل الرعايــة الصــ ية النفتــية غالبــاال مــا يـــ م مهمــدال يف ليبيــا أوغــيت م ــاب       
ن ــًت مــا يعــرف يجلمعيــات واملنظمــات األهليــة الــىت  ــتم ن عــاال مــا اــا يتــمى  2014 – 2011حيــ  يف فــرتة مــا بــ  عــامي 

لعمـمب بغـيت أدى إىل ا يلدعم النفتي تقدم يف معظمه ن اطات غيت متخصصة ، ومن بعـ  أشـخاص غـيت مـدرب  أافـاء ؛ وهـ ا
 ألاـن علـى أتمـ ام الرتايـز اية الص ية النفتية الص ي ة إىل مجيا متت قيها يل ـمب امل ل ب ؛ فــاتنتيق وعدم ّو ل الرع

قـــنيات االسرتخــــاء رييب قائم على تمــــج تدم اد ااغارة وال عام واملتـن ؛ وتعٌد ه ه الدراسة حماولة للتعرف على مدى فاعلــــية بران
لقـد و خاء التـدريبي ، ذلـك االسـرت  وحيـ  درجـة قصـ ى مـن االسـرتخاء م ل بـة ، وي لـق علـىــــة ؛ لعدج الضـــغ ط التاليــة للصدم

سرتخاء مـن أم تزول ياللية من املأوض ت التجارب العلمية أم اااثرة املزمنة والقلق والغضب ، وغيتها من االض رايت االنفعا
إذ فقـد ا ـيت مـن  جتمـاعي لليبيـ  ؛ار جتـيمة علـى املتـت ى النفتـي واالوقد تتببت األسمة الليبيـة أبضـر          .}9  {املتزايد 

وقـد ال  ، فر خـارج الـبدد خـرى أو التـأالنا  مناسهلم أو فقـدوا أقـريئهم أو اضـ روا إىل مغـادرة بيـ  م ومـدهنم والنـزوح إىل منـاطق 
ــاال علــى األط ئــة األا ــر عرضــة ألطفــال الفافــال ، إذ يعــَد تدحــا املخــاطر النامجــة عــن هــ ه األسمــة إال بعــد ســن ات عــدة ، خصّ 

اعـات يش يف بيئـة النز لـق عنـد العـلإلّابة يلضغ ط التالية للصدمة ، واألشـال األخرى من االض رايت النفتية ااالاتئـاب والق
ـاال القتصـادي ،املتل ة ، وم مب ه ه الت ـدايت حـاجزاال أمـام الصـ ة النفتـية واجلتـدية والتعلـيم واالسـتقرار ا ال طفـلـدى األ خصّ 
 عندما يعي  م جتربة جديدة هى النزوح يف املدار   خميمات( بـمب تفاّيلها ال عرة ال اقة.

يـــات مج تـــدرييب لتقنأترـــيت بـــران وتعـــٌد م ــــلة الدراســـة احلاليـــة حماولـــة علميـــة جاهـــدة لإلجابـــة عـــن تتـــا ال ا يف التعـــرف علـــى    
 يبيا.اسح  يف لى الضغ ط التالية للصدمة لدى األطفال الناالسرتخاء ، والت قق من مدى فاعليته يف خف  متت  

 أهـــــــــداف الـــدراســــــــــــــة

 إعداد برانمج تدرييب قائم على تقنيات االسرتخاء .  -1
طفـــــــال ينـــــــة مـــــــن األعالتعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى فاعليـــــــة الـــــــنانمج التـــــــدرييب يف خفـــــــ  الضـــــــغ ط التاليـــــــة للصـــــــدمة لـــــــدى  -2

 ي ليبيا. الناسح  يف مدينة بنغاس 
يـــــة للصـــــدمة لـــــدى غ ط التالالتعـــــرف علـــــى مـــــدى اســـــتمرار األرـــــر البعـــــدي والتتبعـــــي للـــــنانمج التـــــدرييب يف خفـــــ  الضـــــ -3

 أفراد العينة .
 أمهـــيـــة الدراســــــــــــــــــة

ـيا ا امل جهـة إىل اجلهـات املعنيـتنبا أمهية م ض ع الدراسة         حتتيـة  ة بضـرورة إن ـاء بنيـةيف إمـانية ما تتهم بـه نتائجهـا وتّ 
فتــية يف ليبيــا ، وهــ  حجــر األســا  ملنــا ضــياع جيــمب اامــمب مــن األطفــال يف متاهــات االضــ رايت متــتدامة يف ـــال الصــ ة الن

النفتية ، وذلك من أجمب ااسهام يف إعادة إعمار ليبيا ، وميـن حتقيق ذلك بضرورة ااهتمام بصنا قاعدة ق ية خلدمات الص ة 
نبـاال إىل جنـب مـا أنظمـة خـدمات الرعايـة ال بيـة اجلتـدية املقدمـة مـن جانـب احلـ مـات ،  ـا يفـرا حاجـة مل ـة إىل النفتية ج
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مزيد من األحباث والدراسة القاء الض ء على خمتلف ج انب م ض ع اض راب الضغ ط التالية للصدمة ؛ ألم ت فر املعل مات من 
 تقييمها ؛ ومن مثٌ وضا اخل   املناسبة لل قاية والعدج.شًنه أم يتاعد على اات اف ه ه احلاالت ودقة 

 مصطلحــــات الدراســـــة والتعريفـــــــات اإلجرائـيــــة 

   program  Trainingالربنــــــــــــامج التدرييب  
علــى  لميــة متــتندةى أســ  عأبنــه ـم عــة مــن ااجــراءات واخل ــ ات املنظمــة واملخ  ــة بنــاءاال علــ (1993عبــد الل يــف   عرفــه  

ـ  امل ددة دل مـدة سمنيـة حمـتـتهدف  خـمبادئ اارشاد وفنياته ونظرايته تتضمن ـم عة من املهـارات واألن ـ ة املقدمـة للمف ّ 
دف ة ت ــممب اهلــهبــدف التخفيــف مــن اضــ راب مــا بعــد الصــدمة وقــد اشــتملت جلتــات الــنانمج  تــة ع ــرة جلتــة واــمب جلتــ

اء ىت سـرتاز علـى بنـتمهيديـة الـهم يف التخفيف من اض راب مـا بعـد الصـدمة إضـافة إىل اجللتـات الوااجراءات والفنيات الىت تت
 العدقة اارشادية املهنية.

  Relaxationاالسرتخــــــــــاء
لية لتتــرتخي ن ــ ته العضــأهــ  حالــة مــن ت قــف الن ــاط العضــلي والــ ه  طلبــاال للراحــة ، والمــا اســت اع اانتــام أم ي قــف اــمب 

ت نــب اــمب االنفعــاالتــمية ويتجلت مامــاال ،وال يـــ م فيهــا أي درجــة مــن االنقبــاا أو التــ تر حقــق شــع راال أا ــر يلراحــة اجلالعضــ
 . { 22}وامل اعر الباع ة على الت تر العصيب ، فإنه يقق االسرتخاء ال ه  

 التعريــــف اإلجرائي للربانمـــــج التــــدريبــي لالسرتخـــــــــاء
تدريبيـــة ب اقـــا ردرـــة  جلتـــة 12مج قامـــت الباح ـــة إبعـــداده اعتمـــاداال علـــى تقنيـــات االســـرتخاء ، وي ـــتممب علـــى هـــ  بـــران

ت حمدد ، بغـرا ددة يف وقجلتات يف األسب ع ، يق م فيها األطفال امارسة أساليب ومارين م جهة تنف  وفق خ ة حم
 راءات. خف  الت تر والضغ  النفتي، وم مب ه ه اخل ة ـم عة من ااج

 PTSDاضطراب الضغوط التالية للصدمة 
تعريفــاال لدضــ راب علــى  اســتناداال إىل الراب ــة األمريـيــة لل ــب النفتــي DSM5يقــدم الــدليمب الت خيصــي وااحصــائي اخلــام  

ألحيـام اادي يف بعـ  نه فئـة مـن فئـات القلـق الـ ي يعقـب تعـرا الفـرد حلـدث ضـاغ  نفتـي أو جتـمي غـيت عـأالن   األيت : 
 . { 22} طد التعرا له مباشرة ، ويف أحيام أخرى لي  قبمب ردرة أشهر أو أا ر بعد التعرا لتلك الضغبع

و م قف أستجابة  تدة حلدث ين ً اض راب الضغ ط التالية للصدمة على أنه ا  (ICD,10تعريف منظمة الص ة العاملية   
تعرا له م مب يى أي فرد اال لدبب يف ضيق وأسى شديدين غالبضاغ  ويتصف أبنه ذو طبيعة مهددة أو فاجعة ، ويتم ألم يتت

م خاص آخرين ،أو ألعنيف ألش ت االـ ارث ال بيعية أو الىت من ّنا اانتام أو املعارك أو احل ادث اخل رة أو م اهدة امل
 . { 4}يـ م ض ية التع يب أو االغتصاب 

 ضطراب الضغوط التالية للصدمة التعريف االجرائي ال
ة ا الصدمة النفتيقيا  أعرامسة  درجة الىت يصمب عليها ال فمب املف  ص يف استجابته على األداة املتتخدمة يف الدراه  ال

 .Children For List Check Symptoms Trauma ) لألطفال(  
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 حــــــدود الدراســــــة 
يف مدرسـة ّــال ب يصــيت  2014غـاسي جــراء حــرب تت ـدد حمــددات الدراســة حبـدودها الب ــرية مــن األطفـال النــاسح  يف مدينــة بن

جلتـة أي ردرـة جلتـات  12 ب اقـا 2015فنايـر  26إىل  2015فنايـر  1املـدة مـن شـهر  مقر النزوح(  خميم الناسح ( ، يف 
 اسب عياال.

 الدراســــــــــات الســـابــقــة

ف على طبيعة العدقة ب  القلق واالاتئاب والضغ ط التالية ُأجريت الدراسة الراهنة هبدف حماولة التعر  (2018سالم أمحد ) - 
للصدمة لدى عينة الدراسة ، وا لك إيضاح نتبة انت ار اد من القلق واالاتئاب وأعراا الضغ ط التالية للصدمة لدى العينة ، 

ـانيـــة التنبـــؤ اتـــت ايت القلـــق واـــ ا إيضـــاح الفـــرو  بـــ  الـــ ا ر وااانث يف نتـــبة انت ـــار متغـــيتات الدراســـة لـــديهم ، مث مـــدى إم
واالاتئــاب لــدى العينــة يف ضــ ء اضــ راب الضــغ ط التاليــة للصــدمة . وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن طــدب جامعــة مصــراتة 

( عامـــاال ، وافـــراف معيـــاري 22,43( أن ـــى ات ســـ  عمـــري قـــدرة  148( ذاـــراال ،   97( مب ـــ اثال ب اقـــا  245الليبيـــة بلغـــت  
( بـ  اضـ راب مـا بعـد 0,05فرت الدراسة عن عدة نتائج مفادها وج د عدقة دالة إحصـائيا عنـد متـت ى  ( . وقد أس3,59 

 24:  20الصــدمة واــد مــن القلــق واالاتئــاب ، امــا أم معــدالت القلــق واالاتئــاب و اضــ راب مــا بعــد الصــدمة تراوحــت بــ   
ي أعـراا التجنـب مث التبلـد االنفعـايل مث اسـتعادة احلـدث %( ، اما اتضـح أم أا ـر أعـراا اضـ راب مـا بعـد الصـدمة انت ـاراال هـ

الصادم ، اما ظهرت فرو  ب  ال ا ر وااانث يف الضغ ط التالية للصـدمة يف اجتـاه الـ ا ر ، بينمـا مل تظهـر فـرو  دالـة إحصـائيا 
يف اضــ راب الصــدمة ،  يف القلــق واالاتئــاب ، واــ لك تباينــت درجــات ال ــدب يف اضــ راب القلــق واالاتئــاب بتبــاين درجــا م

ووجدت فرو  دالة إحصائيا يف اض راب الصدمة وفق املتت ى العمـري واانـت الفـرو  يف اجتـاه ارتفـاع درجـات الفئـة العمريـة مـن 
 عاماال( مقارنة بباقي الفئات العمرية األخرى.23 -21 

اضــ راب مابعــد دي للتخفيــف مــن رشــاهــدفت الدراســة إىل التعــرف إىل أرــر بــرانمج ا(  2018دراســة البرــاري وايميلــي ) - 
شادايال وفق أفرادها برانـاال ار  ـم عة تلقى -: إىل ـم عت  وسع ا ع  ائياال  طالب وطالبة 8الضغ ط الصدمية ، وتـ نت العينة من 
م ادية واسـتخدم الباح ـاجلتـة ارشـ 12، وتـ نـت مـن  اض راب مابعـد الضـغ ط الصـدميةالعدج املعريف التل اي للتخفيف من 

جملم عة االضاب ة لصال  واجملم عة مقيا  دافيدس م ، وقد أظهرت النتائج وج د فرو  ذات داللة احصائية ب  اجملم عة التجريبية
 التجريبية.

ئمـة دمة واسـتخدم الباحـ  قاهدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى مـدى انت ـار الضـغ ط التاليـة للصـ (2017سلطان )دراسة    -
ية مـن اعـداد الباحـ  ، ( واستمارة بياانت أساس1996 ط التالية للصدمة من إعداد  وودوس وف رد ف ص أعراا اض راب ضغ

دمة حبتــــب درجــــة أن ــــى ، وأظهــــرت النتــــائج أم مــــدى انت ــــار اضــــ راب التاليــــة للصــــ 761ذاــــر و  540وبلــــ  حجــــم العينــــة  
أم هناك فر  و % ، 4.38ل ديدة % ودرجة االض راب ا82.39% ودرجة االض راب املت س ة 13.22االض راب البتي  

ن ت احلتـابية للــ يت املت سـ ادال احصـائياال يف درجـة حـدة االضـ راب لـدى أفـراد العينـة وفقـاال ل جـ د شـهيد يف األسـرة حيـ  اانـ
 هم شهيد يف األسرة .( لل ين ال ي جد ال لدي45.03(  ، بينما بلغت املت س ات احلتابية  47.23ي جد لديهم شهيد  
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ـ ــف عــن اخــتدف هــدفت الدراســة إىل ت ــخيص آاثر مــا بعــد الصــدمة لــدى األطفــال يف ق ــاع غــزة وال( 2016عــو) ) -
د تـ نـت ( عام ، وقـ11- 9رواحت أعمارهم ما ب   ت اانث(  - ذا ر  أعراا اض راب ما بعد الصدمة تبعاال الختدف الن ع

 عة التجريبية ات درجات اجملماللة احصائية ب  مت س طفمب من ال ا ر  ، وقد أظهرت النتائج وج د فرو  ذات د 18العينة من 
 لك وجـ د فـرو  لبعدي ، واـيف القياس  القبلي والبعدي على مقيا  أعراا اض راب ما بعد الصدمة ، وذلك لصال القيا  ا

البعـدي لصـال   ة يف القيـاذات داللة احصائية ب  مت س ات درجات اجملم عـة التجريبيـة ومت سـ ات درجـات اجملم عـة الضـاب 
وذلك  ملتغيت الن ع ، لصدمة تعزىااجملم عة التجريبية ، ياضافة إىل وج د فرو  ذات داللة احصائية يف أعراا اض راب ما بعد 

 لصال ال ا ر. 

ل ا مدينة مي نخ،(  2015أملانية دراسة ) جامعةأجرت  - حـالتهم  لل قـ ف علـى على أطفال من الدجئ  الت ري ، ال ين ّو
ورحـدت املـ ت الب ريـة ؛ وحتـب ال االـة الرفيـة، فـإم الدراسـة الـء  لنفتية بعد معاانة ط يلة، بتـبب م ـاهد احلـرب والتعـ يبا

قــام هبــا فــ لـر مــ ل، أســتاذ طــب األطفــال االجتمــاعي يف اجلامعــة التقنيــة يف ميــ نخ، أفــادت أبم األطفــال التــ ري  يعــان م مــن 
ــل ا 100الدراســة، الــء  لــت تاضــ راب مــا بعــد الصــدمة ، وأشــارت  ميــ نخ، إىل العــبء النفتــي الـبــيت الــ ي يعــان م  طفــمب ّو

ا مــن بـ  اـمب  يف املائـة مــنهم  30أطفـال يعــاين مـن تاضـ راب مــا بعـد الصـدمةت، بينمـا يــاول فـ   5منـه. وخلصـت إىل أم واحـدال
ــــلت نتــــائج الدراســــة إىل أم  ــــة اخل ــــيتة؛ وحبتــــب مــــ ل، تّ   هــــؤالء األطفــــال عاشــــ ا حيــــاة غــــيت مًل فــــة، مقاومــــة امل ــــاامب العقلي

امـــا بينـــت الدراســـة أم األطفـــال التـــ ري  الدجئـــ ، يعـــان م مـــن أمـــراا اجلهـــاس التنفتـــي، عـــدوة علـــى اهلـــزال الـــ ي يعـــان م ؛  
ط يلـة،  وعدم تلقيهم الت عيم ال قائي، وأوض ت النتائج أم جتارب احلـرب والتعـ يب يف سـ رية، وهـروب الـ ـيت أحيـاانال أشـهرا منه

ـ هلم إىل أملانيـا، فيمـا  60أررت على األطفال ب ـمب است نائي، إذ يعاين  يف  25يف املائـة مـن األطفـال مـن م ـاعر العزلـة بعـد ّو
 .}23  {جديدة  نفتية ّدمات أدى إىل من م اعر التمييز، ما املائة منهم يعان م

ــراهيم ) ة  راب الضــغ ط التاليــهــدفت الدراســة إىل معرفــة أرــر بــرانمج معــريف ســل اي يف خفــ  متــت ى اضــ( 2014دراســة اإلب
مـ  يف ىل األردم املقيإالتـ ري   ة من الت ري  املهجرين إىل األردم، وتـ م ـتمـا الدراسـة مـن مجيـا املهجـرينللصدمة لدى عين

ــا البــال  عــددهم  لــى الــدرجات علــى مقيــا  فــرد  والــ ين حققــ ا أع 24وتـ نــت العينــة مــن  2013فــرداال عــام  4500خمــيم الرم 
م عـة ضـاب ة فـ 12بيـة بلـ  عـدد أفرادهـا ـم عـة جتري -إىل ـمـ عت :اض راب مابعد الصدمة لدافيد س م وسعـ ا ع ـ ائياال  رداال ـو

الـة احصـائياال نتـائج وجـ د فـرو  دياال ، وبينـت الفرداال وقد تلقى أفراد اجملم عة التجريبيـة برانــاال ارشـادايال معرفيـاال سـل ا 12عدد أفرادها 
رــر ايبــال يف يف التــل اي لــه أشــادي املعــر تجريبيــة أي أم الــنانمج اار بــ  اجملم عــة التجريبيــة واجملم عــة الضــاب ة لصــال اجملم عــة ال

 خف  أعراا اض راب الضغ ط التالية للصدمة .
شـاد مجعـي معـريف سـل اي متـتند إىل تعلـيم هدفت الدراسة إىل التعرف إىل أرر برانمج إر ( 2013) مقدادي ، وموسىدراسة  -

الت ص  ضد الت تر يف خف  اض راب ضغ ط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة آل البيت. تـ نت عينة الدراسة من 
طالبـاال. مت ت سيـا األفــراد  16ال لبـة الـ ين حققـ ا أعلـى الــدرجات علـى مقيـا  اضـ راب ضــغ ط مـا بعـد الصـدمة، والبــال  عـددهم 

م عــة ضــاب ة وعــدد أفرادهــا  6ذاــ ر و 2  8 ائياال إىل ـمــ عت : ـم عــة جتريبيــة وعــدد أفرادهــا ع ــ  5ذاــ ر و 3  8إانث(، ـو

https://www.alaraby.co.uk/society/2015/8/5/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/society/2015/8/5/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-42253
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-42253
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وذلك ملعرفة أرر  ANCOVA إانث(، استخدم الباح  املنهج التجرييب. ولت ليمب البياانت مت استخدام حتليمب التباين امل رتك
ا بعــد الصــدمة. وقــد أشــارت النتــائج إىل وجــ د فــرو  دالــة إحصــائياال علــى مجيــا أبعــاد املعاجلــة التجريبيــة علــى اضــ راب ضــغ ط مــ

مقيا  اض راب ضغ ط ما بعد الصدمة ب  اجملم عت  التجريبية والضاب ة، ولصال اجملم عة التجريبية. وخلصت الدراسة إىل أم 
 . تر اام فعاالال يف خف  اض راب ضغ ط ما بعد الصدمةالنانمج اارشادي املعريف التل اي املتتند إىل تعليم الت ص  ضد الت

ـــــــات االدراســـــــة إىل التخفيـــــــف مـــــــن حـــــــدة اضـــــــ راب مـــــــا بعـــــــد هـــــــدفت ( 2013معـــــــالن ) - ـــــــدى عينـــــــة مـــــــن طالب لصـــــــدمة ل
ــــــــت العينــــــــة مــــــــن  ــــــــات يف اجملم عــــــــة الت 5طالبــــــــات و 10اجلامعــــــــة املعرضــــــــات للصــــــــدمة ؛ وتـ ن ــــــــات يف  5جريبيــــــــة وطالب طالب

ة مـــــــ عت  الضـــــــاب ـعـــــــدي علـــــــى مت اتبـــــــاع املـــــــنهج التجـــــــرييب القـــــــائم علـــــــى القيـــــــا  القبلـــــــي   الب اجملم عـــــــة الضـــــــاب ة ؛ حيـــــــ 
ل البـــــــات اب درجـــــــات والتجريبيـــــــة ؛ وأســـــــفرت نتـــــــائج الدراســـــــة عـــــــن وجـــــــ د فـــــــرو  ذات داللـــــــة احصـــــــائية بـــــــ  مت ســـــــ ي رتـــــــ
ـــــا  اضـــــ راب ضـــــغ  مـــــا بعـــــد الصـــــدمة لصـــــال اجملم عـــــ ـــــى مقي ـــــة والضـــــاب ة عل ـــــة بعـــــد ت بيـــــق التجرية للمجمـــــ عت  التجريبي بي

 النانمج.

قـة النـ ع ة لـدى األطفـال واملـراهق  والتعـرف علـى عدهدفت الدراسة اىل معرفة الصدمة النفتي وقد( 2010دراسة عكاشه ) -
ت يته مـن االضـ رايي عاال مـن غـشواملتت ى التعليمي والعمر ياّابة يلصدمة النفتية وهمب اض راب ما بعد الصدمة ه  األا ر 

طفــمب ومراهــق ، وبلــ  عــدد  395وقــد مت ت بيــق قائمــة أعــراا الصــدمة النفتــية لألطفــال مث اختيــار عينــة ع ــ ائية بلــ  حجمهــا ، 
لت الدراسـة إىل أنـه ال ت جـد فـرو  تعام( وقد  16- 9( مراهق ترتاوح أعمارهم ب   223( وعدد املراه   172األطفال    ّ

ابعـد مأبعـاد االضـ راب   العمـر و بـفتي والن ع  ذار ، أن ى( وأنـه ت جـد عدقـة طرديـة دالة احصائياال ب  االّابة يالض راب الن
عــد الصــدمة هــ  ضــ راب مــا باالصــدمة واالن ــقا  والغضــب بينمــا ال ت جــد عدقــة دالــة بــ  العمــر وبعــدي القلــق واالاتئــاب وأم 

 األا ر انت اراال وس  األطفال واملراهق .  

راب ــرب التــايل للـرا واالضــ رايت املصـاحبة الضــ الدراســة إىل التعـرف إىل اضــ راب ال وهـدفت( 2009دراسـة علــوا  ) -
 واقعـي لألطفـال؛ عـدج نفتـي الـرب والرتف على أهم أعراضه لدى عينة من األطفال الفلت يني  والتعرف على احللـ ل لتقـدم

 75ذاـر و 105ب ب اقـا ن م مـن اضـ راب الــر طفـدال مـن أطفـال غـزة والـ ين يعـا 180وقد أجريـت الدراسـة علـى عينـة ق امهـا 
 واســتخدم الباحــ  ســؤاالال اســت دعياال حــ ل أهــم اخلــنات الصــادمة الــىت ســن ات( ؛ 16 - 7أن ــى ، وتراوحــت اعمــارهم مــا بــ   

 بةضـ رايت املصـاحن أا ر االسببت فيما بعد ردود فعمب سلبية هلم ؛ ياضافة إىل مقيا  اض راب الـرب ، وأسفرت النتائج ع
بي  اء الن م والـ ام وقلق أرناض راب الـرب ما بعد الرا لدى األطفال ّع بة الرتايز وجتنب ت ار امب ما ي ار يحلدث الصار 

 . { 17}والعصبية وتقلب املزاج والعزلة وال حدة 
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 . {3 } نقدال عن Sendi Milles et all  (2008)وأخرين دراسة سندي ميلس -

الـ نغـ  ،  ه ريـة شـر مجي واض راب ما بعد الصدمة وس  املراهق  جراء احلرب الـىت شـهدته هدفت إىل ف ص التعرا الصدم
  مات ال ارئة للمراهق  ومقيا( وقد استخدم الباح   مقيا  التعرا لألس 1996وذلك ملا شهدته البدد من أسمات من  العام  

نوا علـى األقـمب حـداثال خ (%5,59من ال ا ر   569ث ومن ااان 477أتريت األحداث ، و أسفرت نتائج الدراسة أم من ب  
تــــنية  يف املنـــاطق التلـــف قلــيدال ّــدمياال واحـــداال ، وتــرتب  األعـــراا بقـــ ة يلتعــرا املتــــرر للصـــدمة ،غــيت أم قـــ ة هــ ا االرتبـــاط خت

 لإلانث. 

 . { 3}عن  نقدال Kathren Break (2006 )دراسة كاثرين بريك  -

اولــت تقيــيم ( طفــدال تن16- 9مــن ســن   1011ة عــن املعــاانة والصــ ة النفتــية والعنــف علــى هــدفت الدراســة اىل دراســة متــ ي
مية عرضـ ا خلـنات ّـدتما قد تالص ة النفتية واخلنات الصدمية والت غيمب االجتماعي وس  ـتما الدراسة ، ووجد أم رل ي اجمل

 عنيفة.

مـدى  فصـيلية عـن ال ضـا النفتـي لألطفـال الفلتـ يني  وتقيـيمرة تهـدفت الدراسـة إىل اع ـاء ّـ  ( 2005دراسة مقـــــــداد ) -
م عام( منه 18 -8م ما ب   طفمب تراوحت أعماره 717انت ار أعراا ما بعد اخلنة الصادمة بينهم وتـ نت عينة الدراسة من 

ل هــى تعــرا األطفــاا هلــا أن ــى وأســفرت أهــم نتــائج الدراســة :أم أا ــر األحــداث الصــادمة املباشــرة اىل تعــر  322ذاــر و  395
ـل % مـن 49.4م أت النتـائج مناطق سـناهم لدجتياح االسرائيلي والتعرا لدحتجاس ما عـائد م داخـمب البيـ ت ؛ اـ لك تّ 

ل ا ر يعان م من االض راب ا% من 37.5ااانث يعان  من االض راب النفتي الناتج من اخلنات الصادمة بدرجة حادة بينما 
  ات الصادمة بدرجة حادة.النفتي الناتج من اخلن 

وأعــراا   اخلــنات الصــادمة وردود الفعـمب النفتــية ،هـدفت الدراســة إىل التعــرف علـى العدقــة بـ  وقــد( 2004دراسـة ببــ  ) -
طفــدال  403ة مــن ينــة الدراســعالـآبــة عنــد األطفــال الدجئــ  الــ ين يعي ــ م يف من قــة دائمــة الصــراع يف ق ــاع غــزة ؛  وتـ نــت 

مة ، عام( يعي  م يف  خميمات ق اع غزة ، واسـتخدم البـاح  م مقيـا  غـزة للخـنات الصـاد 15 – 9هم ما ب   تراوحت اعمار 
هـ   العينـة عـن : مـا ية  ألفـرادومقيا  ردة الفعمب األطفـال للخـنات الصـادمة  مـن إهـداد الباحـ  ، وأسـفرت ردود األفعـال النفتـ

ب مـا بعـد الصـدمة % اـر 52.6وسـائمب ااعـدم وسـجمب نصـف األطفـال  مباشر عن طريق جتربة شخصـية ّـادمة وعنيفـة أو عـن
بــ  ردود نات الصــادمة و % بدرجــة شــديدة ، ووجــدت النتــائج أم هنــاك ترب ــاال حمــدوداال بــ  عــدد مــن اخلــ23.9بدرجــة مت ســ ة و

 الفعمب النفتية على الصدمة النفتية واالاتئاب.
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 تعقيب على الدراسات السابقة 
ت التــابقة مــا ظــم الدراســاابقة م ضــ ع الضــغ ط التاليــة للصــدمة واخلــنات الصــدمية ، وقــد ت ــاهبت معتناولــت الدراســات التــ 

تلفـت معظمهـا يف ة ، وقـد اخاهلدف الـرئي  للدراسـة احلاليـة ، وهـ  التعـرف إىل أرـر الـنانمج يف خفـ  متـت ى الضـغ ط الصـدمي
لدراسـة فتـية ، وميـزت اتبـارات النة إىل اخـتدف املقـايي  واالخمتت ايت املراحمب العمرية وأحجـام العينـات املتـتخدمة ، ياضـاف

بــرانمج  اضــافة إىل بنـاءالعربيـة ،ي ومــرتجم إىل اللغـةلقيــا  الصـدمة النفتــية عنـد األطفـال احلاليـة يسـتخدامها ملقيــا  عـاملي معـد 
 تدرييب لتقنيات حدي ة تناولت فنيات االسرتخاء.  

 فرضيــــات الدراســـــــة

درييب القائم على بيق النانمج التمب وبعد ت قبـة فرو  دالة احصائياال ب  املت س ات احلتابية ألفراد اجملم عــــة التجريبيــ هناك -1
 .)االسرتخاء  األداء البعدي

لية ملقيا  درجة الـال لىعت جد فرو  ب  مت س  عدمات ال ا ر ومت س  عدمات ااانث يف اجملم عة التجريبية  -2
 لصدمة النفتية لألطفال.أعراا ا

فـراد أل نانمج التدرييبي ألرر الوالتتبعال ت جد فرو  دالة احصائياال ب  املت س ات احلتابية لدرجات رتب القيا  البعدي  -3
 اجملم عــــة التجريبيـــة.

 اإلطــــــــار النظـــــــــــري للدراســـة

تلــف  مباشــر، امــا ختباشــر أو غــيتلــف بــ  األشــخاص الــ ين عاشــ ها إّمــا ب ـــمب ماآلاثر النفتــية الــء ختّلفهــا احلــروب ختت        
اال ن هـ ه احلـرب وفقـعـة النامجـة ردود أفعال األشخاص اقدار تفاعلهم ما احلـدث واـدى أترـرهم بـه، وختتلـف آاثر الصـدمة النفتـي

 ا مل يتعرضـ ا هلــ شـخاص الـ ينوال انيـة األلفئت  من األشخاص، ت ممب األوىل األشخاص ال ين عاش ا جتربة سابقة أو م اهبة، 
ها قد تؤدي به إىل حت يم األمـمب وال قـة إب ن جديـد،  مـصـ ل علـى األمـن مـانيـة احلجتربة ، ويلتايل فإم تـرار التجربة لدى من َخنه

 األوىل إضــافةال  ةحيــاء الصــدمإامــا يبــد هــ ا ال ــخص نفتــه غــيت قــادر علــى إيبــاد التفتــيت ملــا يبــري ح لــه، فتـــرار التجربــة يعيــد 
 . { 18}للمعاانة الء يعي ها يف حاضره ، أي الصدمة اجلديدة 

احلروب وأعمــال اانتــام اــ يعــٌد احلــدث الصــادم م قــف حــاد مفــاجئ ؛ وقــد يـــ م حــداثال طبيعيــاال أو اجتماعيــاال أو مــن ّــنا     
  اجهتهـا ااّـة عـنحـداث وم  لى مقاومة األالعنف والتهجيت القتري والنزوح ؛ وقد ال تـفي قدرات ال خص ومهاراته العادية ع

فــرس خ ــ رة علــيهم وت قــف الضــاغ ةاانــت الفئــة املتــتهدفة فئــة األطفــال ،  ــا ُيــمب يلتــ اسم النفتــي لــديهم وم ــمب األحــداث وامل ا
عــرا األفــراد تتــببت يف تفألخــيتة أحــداث عنــف وت ــريد ، ضــغ طاال نفتــية متعــددة ؛ ولقــد شــهدت التــاحة الليبيــة يف التــن ات ا

 عد الصدمة ؛ وال ي يعد من أان االض رايت النفتية ال ائعة.اض راب ما ب -ااّة  –لدض رايت النفتية 
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جئة تدفعه فاديد ، فه ه املاحبة للتهاملص إم أان الصدمات ميـن للفرد أم يتلقاها هي تلك امل اجهة املفاجئة غيت املت قعة      
مة لصدمات ااّة ّداتعرا اىل   يلإىل التفـيت يحتمال هناية حياته يف أي حلظة ؛ وقد ين ً عن تلك امل اجهة اض راب يرتب

الء شهدت  نة بنغاسيادي احلرب ، وأتسيتاال ملا سبق من الضروري دراسة مدى انت ار ه ا االض راب لدى فئة األطفال
راعات بينت فيها  يات املتل ة    امليل بملتلح أشـال العنف وما تبعها من استمرار النت ار التدح والنزاع اأحداث ّو
 واملت رف م واملؤستة العتـرية.

ا  ا ومد ا واثنيال ومدى شد« مةالصد»  بـ وترتك الصدمة النفتية أتريتات ختتلف طبقالا جملم عة من املتغيتات املتعلقة أوالال       
مب، تفاعدته ال درة قدرات ال ف  قايةت ال  ته الفتي ل جية  ال رارية(، وشبـته النفتية ومدى ق ة ما يي  هبا من طبقايل فمب وبني

 .}19  { .األسرية الداعمة، العدقات االجتماعية املتاندة

دل علــى انعــدام يــ  ديــد جــ د و وهــ ا العنــف الــ ي تعــرا لــه األطفــال يــؤدي إىل تراامــات وجدانيــة داخليــة ،  ــا ي ــيت إىل       
جــ د و ايل فــإم انعــدام تــ ء؛ ويلتــمصــادر الــدعم واملتــاندة ، وعليــه فمــن املت قــا وجــ د االضــ راب يف متــار حــاال م ومآلــه  إىل ال

د مــن امل ـــدت ريتــة للعديــففــرص أمــامهم للتعبــيت عــن م ــاعرهم مــن أجــمب إفــراض آاثر التــ تر والضــغ  فيهــا ؛ يبعــمب مــن األطفــال 
 التل اية واالنفعالية على املدى البعيد.النفتية و 

  اهبة، مهدت هلمانات م مروا فبع  األطفال حتالفت املتغيتات لصاحلهم، فهم أطفال مقاوم  للضغ ط نظراال ألهنم      
واجتماعية  بـة أسريةما ش استيعاب التجارب الدحقة ، والبع  اآلخر يتميز بق ة شخصية وذااء ترتاب  يف نف  ال قت

الظروف وتتآسر  كبفالبع  تت ا ،والعـ  ّ يح  حاضرة ومتينة حتمي فردها وختفف وقا التًريتات التلبية وتتهمب املرور فيها
ة وتزيد من مفتًتيه الصد بقة ،ضدهم ، فالصدمة تـ م ق ية ومتعددة اجل انب وال فمب يـ م ه الا يألسا  ويعاين م اامب سا

  .}4  {ه اشته

 . { 18} ط الصدمــــةأعـــــرا) ضغــــو 

ـــــة   -1 ـــــرا) أوليـــ ــــّد وتظهــــأعــ ــــه ، وقــــد مت ــــة وتغــــز لر تلقائيــــاال المــــا اســــتعاد ال فــــمب احلــــدث إىل ذاارت و رأســــه حبيــــ  فــــرتة ط يل
ــــــى مقاومتهــــــا ، مــــــا يــــــؤدي إىل ال ــــــع ر يلــــــ نب واحلــــــزم والعدوانيــــــة والت قــــــف عــــــن  تــــــل ك التــــــ ي ، تــــــارات المال يقــــــ ى عل

 واخلل  ال ه  واألر  واالض راب يف الن م وغيته. وظه ر حاالت من الت  يش
طــــــــة و التــــــــمنة املفر هــــــــي األعــــــــراا اجلتــــــــدية ، ااالضــــــــ راب يف ال عــــــــام ونقــــــــص الــــــــ سم املفــــــــرط أو أعــــــــــــرا) بنويـــــــــــة   -2

 واخلم ل اجلتدي وغيته.
  يـ م االطفال خائف  وقلق  الهنم سيفارق م ذويهم . 
 ليلى ومص االّاباتظهر على االطفال عدمات التب ل ال . 
 يتي ر على تفـيتهم وسل اهم ذارايت ما حدث . 
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 ضعف الرتايز. 
 يصبح ال فمب مت ترا وال ي يا الت جيهات من ذويه . 
 يعاىن من أعراا جتمية م مب الصداع وآالم املعدة . 

أم  م االّـدقاء ميــنارب ودعـألقـامب ه ه املظاهر أعده تعٌد استجابة طبيعية ألحـداث خميفـة وخ ـيتة ، فبمتـاعدة ال الـدين أو ا
 . يتجاوسها خدل عدة أايم أو أسابيا ي فى ال فمب ويع د إىل سابق حالته ال بيعية

ـــــــــة للدراســــــــــــــة  ـــــــــراءات امليـــدانيــــــ ــــــــى منهــــــــــج ااإلجـــــ ـــــــــة الدراســـــــــة وأداة مجـــــــــا  اجملتـــــــــما األّــــــــمبلدراســـــــــة و وت تمـــــــــــــمب عل وعينـ
 يـــمب ااحصـــائي.البياانت ، وأســـاليب الت ل

 منهــــــــج الدراســــــة
عـــدي، ن :القبلـــي والبء األداءيـــتقتضـــي طبيعـــة الدراســــــة اســـتخدام املنهجيـــة التجريبيـــة ذات التصـــميم جملم عـــة واحـــدة إبجـــرا

ط الضــغ  فــ  متــت ى ت قــا أم ُيوالبعــدي والتتبعــي ؛ وذلــك للتًاــد مــن فعاليــة الــنانمج التــدرييب واســتمرارية أرــره الــ ي ي
 وضها.التالية للصدمة لدى أفراد العينة ، وا لك ملدءمته ل بيعة الدراســـة ، وأهدافها وفر 

 جمتمــــــع الدراســــة 
نــة بتعــداد التـــام لتــنة ( مقار 2014احصــائية حصــر انسحــي مدينــة بنغــاسي   ــمب ـتمــــــا الدراســـــــة مجيــا األطفـــــال النــاسح   

قــــاال  مدينــــة بنغــــاسي ، وف% يف مقــــرات النــــاسح  املتم لــــة يف مــــدار   خميمــــات( النــــاسح  يف35حبــــ اىل ( وتقــــدر نتــــبتهم 2006
ة ومتـجلة اف ضـية اجملتمـا جتمعـات أهليـ 6 حتاد جتمعات بنغاسي األهلية ، وه  منظمة ـتما مـدين تضـم إحتـاد سـتالحصائية ا

 حـــدود قرابـــة أســـرة انسحـــةت يف 47000تهـــا قرابـــة ت ومتـــجمب بقاعـــدة بيان(  813- 2015-01-1094 املـــدين  حتـــت الـــرقم 
ملت ـــدة ، امنظمـــة األمـــم  حـــي ســــ  يف مدينـــة بنغـــاسي املعلنـــة منـ بـــة مـــن احلـ مـــة والنملـــام ، وبعلـــم 20انسح مـــن  300000
 احصــائية حصـــر  2006( مقارنـــة بتعــدد التـــام لتـــنة 2014احصـــائية حصــر لنــاسحي مدينـــة بنغــاسي  ( ي ضــح 1واجلــدول  

 (.2014ح  جلنة مدرسة الصم د  مقرإدارة انسحي بنغاسي( الناس 
 2006( مقارنة بتعدد التـام لتنة 2014( احصائية حصر انسحي مدينة بنغاسي  1جدول  

  
 األحياء ايت يضمها رقم التتجيمب أسم التجما

 
تعداد االسر 
من تعبئة 
 االستبيام

تعداد االسر 
من  التعداد 
التـاين 
2006 

 
 املدحظات

سـام وس   1
- 4-66 البدد

2015 
وس  البدد من شارع متت في 
 اجلمه رية اىل عبداملنعم رايا

االفراف بتي  الفصار  6375 6500
املن قة يف ـمعات ومباين 
قدميه وعدم وج د متاحات 

 للت سا
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جتما سـام  2
- 4-65 الصابري

2015 
من قة الصابري من شارع اجلمه رية 

 هعمارات التبخاىل هناية الزريريعيه و 

االفراف بتي  الفصار  5657 6399
املن قة يف ـمعات ومباين 
قدميه وعدم وج د متاحات 

 للت سا
جتما سـام  -3

 قاري ن 
64-4- 

2015 
نيب –قنف دة  -قاري ن  حي  -بّ 

 يتوسالن –لبنام 

املن قة تضم حي جديد وه   3713 4660
م عة  نيب ـو من قة بّ 

 احياء ـاورة هلا
ما سـام جت -4

 -4-69 ب ع  
2015 

 –ارا ابعيتة  –املتاان  –ب ع   
 قرية الـ اديك

ت سا ن ا  التجما ليضم  5812 9352
املتاان وارا الـ ديك 
وابعيتة وت سا رقعة االعمار 
االسـاين يملن قة بعد 

 م2006
جتما سـام  -5

 -4-74 الليء
2015 

اطراف  -طريق النهر –اللي ي 
وحي  –را ملل م طراف اا -ب هدميه

 ق ر

ت سا ن ا  التجما ليضم  4362 10700
احياء جديدة م مب حي ق ر 
وجزء من ب هدميه وت سا رقعة 
االعمار االسـاين يملن قة 

 م2006بعد 
جتما سـام  -6

 الق ارشة/ اهل اري

75-4-
2015 

 –اهل اري الفعـات  –الق ارشه 
 –الرحبه  –سيدي فرج  -ب دريتة
احلي  –تيـا  –لل يفية ا -فنيتيا

 م منواةا -اجلامعي

9306  
- 

 

ت سا ن ا  التجما ليضم 
لبق ارشة واهل اري والفعـات 

وب دريته وسيدي فرج 
والرحبة وفينتيا والل يفية 
وتيـا واحلي اجلامعي وامي 
منواة وت سا رقعة االعمار 
االسـاين يملن قة بعد 

 م2006
  

 
   46917 االمجايل
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 ـــة عينـــــة الدراســـ
ـــــــ ين ارتفعـــــــت درجـــــــا م  ــــــــة يل ريقـــــــة الع ـــــــ ائية ، وال ــــــــة الدراســــ أعـــــــراا درجـــــــة فمـــــــا فـــــــ   علـــــــى مقيـــــــا   86مت انتقـــــــاء عينــــ

( 30، ف ــملت Children For List Check Symptoms Trauma) الصــدمة النفتــية لألطفــال  
 ( طفلة. 15( طفدال ، و  15طفدال بل  عددهم  

  حجم العينة واجملتما األّمب( يب 2جدول  
 التـرار متت ايت املتغيت املتغيتات

 

 العمــــر

8 3 

9 3 

10 4 

11 5 

 15 ذاــــر       

 

 العمــــر

8 3 

9 3 

10 4 

11 5 

 15 ان ــــى    

 
 أدوات مجـــــــــع البيــــــانـــــــات

 Children For List Check Symptoms ) مقيــاأ أعــرا) الصــدمة النفســية ل طفــال ) -1 
Trauma   سنة( ، قام برتمجته إىل اللغة العربية 16 -8وه  مقيا  عاملي معد لقيا  الصدمة النفتية عند األطفال من عمر

عبارة تف ص ستة أبعاد وهي  43( يف اخلرط م اعتـرات انسحي دارف ر، ويت ي املقيا  على 2011أمحد ،عبدالباقي وأخرين 
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قـام علـى  واضـ راب عـدم الت افـق اجلنتـي ؛  –الغضـب  –التفــك  -االاتئـاب  –القلـق  –ض راب ضغ  ما بعـد الصـدمة : ا
عبـارات  10( برتمجة ه ا املقيا  مـن اانـليزيـة إىل العربيـة ب حـدة الرتمجـة  امعـة اخلرطـ م ، وإلغـاء عـدد 2010اجليلي عـاشه  

 عبارة . 43عددها  تناولت اض راب عدم الت افق اجلنتي؛ فًّبح
ويـدث   ) 2انال يع ـى الـرقم  ( ، ويـدث أحيـا1: هنـاك أربـا خيـارات ال يـدث إطدقـاال يع ـى الـرقم   وطريقـة تصـحيا املقيـاأ 

 (.4( ، ويدث دائماال تقريباال يع ى الرقم 3ا يتاال يع ى الرقم  

 الصـــــدق الظاهـــــــري للمقيـــــاأ وثباتـــه 
ه ف على أرائهم أن  والتعر حملـمظاهري على مدئمة املقيا  ملا وضا له ، ل لك مت عرا املقيا  على اتق م فـرة الصد  ال

لبعد الىت تقي  ا -ااّة  –ى مقيا  يصلح مل ض ع الدراسة ، وقد رأى بعضهم ح ف بع  العبارات واستبداهلا بعبارات أخر 
 الختبار. ه ه النتبة مؤشر جيد ل بات ا وتعد 0.82اجلنتي من املقيا  ، وبلغت قيمة معاممب ال بات 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 
 -لل زم العل م االجتماعية ، واانت ااأليت : SPSS  2017استخدمت الباح ة برانمج 

 .One Sample T-Testاختبار  ت( جملم عة واحدة  -1
 اختبار  ت( جملم عت  متتقلت . -2
 معاممب ارتباط بيتس م. -3
   (.wilcoxonولـت م   اختبار -4

 الربنــامــــج التـــــدريبـــي  -2 
ات االسرتخاء ، على تقني لقائماقامت الباح ة إبعداد النانمج ال ي ي تممب على ـم عة من فنيات واسرتاتيجيات اارشاد 
وقد ،  ية للصدمةغ ط التالن الضواالستفادة من األطر النظرية والرتاث التيـ ل جي والدراسات التابقة ، هبدف التخفيف م

 التخفيف يفلىت تتهم ااءات تضمنت جلتات النانمج ارىن ع رة جلتة ، وامب جلتة ت تممب على ـم عة من األهداف وااجر 
 (.3ا ه  م ضح يف اجلدول  دقيقة( ام 45من متت ى الضغ ط التالية للصدمة ، وقد مت حتديد ال قت الدسم لـمب جلتة  

 نــــــامــجاهلدف العـــــــــــام للرب 

 نغاسي.بيهدف النانمج إىل التخفيف من شدة الضغ ط التالية للصدمة لدى األطفال الناسح  يف مدينة 
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 مكـــــان ايلســـــــات وتوقيتها

نـاسح (  يم المقـر النـزوح(  خمـ ل ب يصـيت طبقت جلتـــات الننـامـج التدريبــي القـــائم علـى االسرتخــــاء يف قاعـة الن ـاط ادرسـة ّـا
جلتــة أي  12ب اقــا  2015فنايــر  26إىل  2015فنايــر  1يف املــدة مــن شــهر  مــرت ، يف الفــرتة الصــباحية 15×15متــاحتها 

 .    ردرة جلتات اسب عياال 

  ( جلتات النانمج التدرييب القائم على االسرتخاء3جدول  

 عنـــــوان  رقم ايلسة 

 ايلــــسة

 ةســلرلراءات اإلرشادية لالفنيات املستخدمة واإلج

 قيقة((د 45املـــــدة الزمنـــــية للت بيــــق  )

 أهداف

 ايلــسة 

تقومي  
 الربانمج

  رفاــلقــــــــاء التعـــ األولـــــى
األول من فرباير 

2015 

ادية ارشاة يتم مب يف التعارف ب  الباح ة وأفراد اجملم ع
    والتعريف  بتعليمات النانمج

اتــر اجلليــد وتـــ ين عدقــات مــ دة 
 طيبة ب  الباح ة املرشدة واألطفال

اجــــــــــراء تقــــــــــ م 
 مرحلي

 

 الثانيـــــة

 الثالثـــــة

 

 سمتريــــن التنفـــــ

أل أغمْ  عينيك وخْ  نفتاال ط يدال من أنفك مي .1
 . رئتْيكَ 
 . احب  النف  يف داخلك ل دث ر ام   .2
 .ر  من فمك بب ء  اًنك تصفّه ُقْم بنفخ النـَّفَ  .3
 .مرات ٣أعْد التمرين  .4

 

يتـــــاعد علـــــى االســـــرتخاء التـــــريا يف 
 .حلظات الت تر، القلق والغضب

 

تقــــــ م متــــــتمر 
 وتعزيز متتمر

 

 

 الرابعــــة

 اخلامســة 

 السادســة 

 

 

 

متريـــــــن 
اإلسرتخــــاء 
 العضلـــــي

ك ـّ إجل  ومدد ب ضا مريح وأغم  عينيك، دع ف –
 .ةيترتخي وا لك عينيك ولـن من دوم إغماضهما بق  

إف  ص جتدك ذهنيآ، بدءآ من اّابا قدميك  –
 وبب ء ف  رأسك، ورّاز على امب من قة على حدة،

 .وختّيمب أبم الت تر ي وب تدريبيآ

 شّد عضدتك يف إحدى مناطق جتدك، عّد حىت  –
 .اخلمتة، مث أرخها وإنتقمب إىل املن قة التالية

 

رَّر امب  يتاعد على خف  الت تر ويـُ
مـــرات يف اـــمّب جلتـــة اعـــدل 5مـــرين 

 .مرّت  يف الي م

 

تقــــــ م متــــــتمر 
 وتعزيز متتمر
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 السابعـــة

 الثامنــة 

 التاسعــة

 

 

مترين اإلسرتخاء 
 مبساعدة التأمل

 )التخيل(

اجلل   يف مـام هادئ ومريح ّ بة م سيقى  .1
ي يم أخمتتقمب اقراملادسيك هادئة  مت الت بيق يف ران 

 .املدرسة الىت نزح فيها األطفال(
 .أغلْق عينيك .2
اممب اـمب  .ُخْ  نفتاال عميقاال من أنفك يعبئ رئتيك ب  .3

  ء  ، احبته ردث ر ام  داخلك مث انفخه من فمك بب
 .حبراة   تصفيت( و أعهْد ه ا ردث مرّات

ه  مب بختّيمْب نفتك يف م قا مجيمب، أو مـانك املفض .4
  مشيء اما تريده ماماال، بع  األطفال يتخيل امبّ 

ل م خيشاطئ الب ر، أو مـاانال على اجلبمب ، أو حىت يت
 .ضلةفأنفتهم جالت  يف ارسيهم املفضمب يف غرفتهم امل

سعيداال  ،ختّيمْب نفتك مترتخياال ، هادائال ، مبتتماال  .5
 .وتقضي وقتاال مجيدال يف اللعب املفضمب لديك 

ك، مامتفاّيمب الدقيقة للم هد أُقْم بتخّيمب امب ال .6
ال،  واجعله واض ا وحمت ساال يف عقلك ، على سبيمب امل

يمب تخإْم انَت تتخّيمب نفتك على شاطئ الب ر، ُقْم ب
، إحتا  ال م  الدافئة على ب رتك، ورائ ة الب ر
ك، تيإحتا  الرممب حتت قدميك، الرذاذ املال على شف

 حاول أمّ ت األم اج، نتيم الب ر ّو ت الن ر ، 
 ك ت ّغمب ح اسك اخلم  اي جتعمب الص رة حية يف ذهن

 .(ر ااستعانة بتتجيمب لص ت سقزقة العصافيت والن ا
لف ابَق ضمن م هدك اخلاّص وقُْم   لة يف خمت .7

ىل دقائق، أو إ 10أو  5ج انب م هدك احلتية ملدة 
 .ح  ت عر يالراحة

 ح  تـ م مترتخياال ، طمئهن نفتك أنك ميـنك .8
 قتو الع دة إىل ه ا املـام يف أي وقت تريد ، وأي 

 .حتتاج فيه االسرتخاء
 ه يفارُ ذ افتح عينيك، أعهْد مرين التنف  ال ي مّت  .9

 .اخل  ة ال ال ة

 

 

احلّد من ااجهاد والضغ  النفتي و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمب ااجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   تقلي

 

 

تقــــــ م متــــــتمر 
 وتعزيز متتمر
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ملت ســ ات احلتــابية ألفــراد ة احصــائياال بــ  ااك فــرو  دالــهنــ علــى أم نصــ  الفرضــية األوى: عـــــــــر) النتـــــائــــــــج ومنــــاقشتـــــــــها 
 قق من ّ ة ه ا وللت،  )والبعدي ءين القبلياقبمب وبعد ت بيق النانمج التدرييب القائم على االسرتخاء  األداجملم عــــة التجريبيـــة 

ـلت النتـائج إىل وجـ د الفـاا مل  ى الضـغ ط  ـ   يف متـتالفرا استخدمت الباح ة اختبـار  ت( للمجم عـة ال احـدة ، فتّ 
 (.6(  5(  4ه  م ضح يف اجلداول  ( اما1.6063)( و1.3381التالية للصدمة يف القيا  البعدي 

  املت س ات ومتت ى املعن ية( اختبار الفرو  ب 4جدول  
  قيمة  ت ( ستي دنت

اخل ً 
 املعياري

الفرو  ب  
 املت س ات

 
 متت ى املعن ية

.01443 1.56533 
 

 اجملم عة التجريبية  بعدي( **000.

 اجملم عة التجريبية  قبلي( 779. 00500. 02181.
 

   0.05.** ( م مب ذو داللة معن ية مرتفعة عند متت ى   000حي   
 

 ة للمجم عة التجريبية ( املت س ات احلتابية واالفرافات املعياري5 جدول                               
 اخل ً املعياري االفراف املعياري املت س ات احلتابية

2.9444 
 

1.3381 

.03971 
 

.10349 

.00725 
 

.01899 
 

 العاشرة
احلادية 
 عشر

يتاعد على االسرتخاء التريا يف  تـرار اجللتة التابقة سمتريــــن التنفـــــ
 .حلظات الت تر، القلق والغضب

تق م متتمر 
 زيز متتمرعوت

متريـــــــن  الثانية عشر
اإلسرتخــــاء 
 العضلـــــي

رَّر ا تـرار اجللتة التابقة مب يتاعد على خف  الت تر ويـُ
مرات يف امّب جلتة اعدل 5مرين 

 .الي ممرّت  يف 

تق م متتمر 
 وتعزيز متتمر
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 ( نتائج قيمة  ت( ومتت ى املعن ية6جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
دلت النتائج على وج د األرر اايبال للنانمج التدرييب من خدل وج د فرو  ذات داللة إحصائية ب  أفراد         

مقدادي ، وقد أشادت الدراسات التابقة بفاعلية النامج املتتخدمة م مب دراسة   القيا  البعدي ،اجملم عة التجريبية يف
خف  اض راب  الىت خلصت إىل أم النانمج املتتند إىل تعلم الت ص  ضد الت تر اام فعاالال يف (2013  وم سى

النانمج له أرر إيبال يف خف  أعراا اض راب الضغ ط  أم (2014وا لك دراسة اابراهيم  ضغ ط ما بعد الصدمة ، 
 التالية للصدمة .

لى ما ة ، وه ا يدل عيدة هادفية جدوميـن تفتيت النتائج أبم: استخدام أسل ب االسرتخاء اام فعاالال و وفر بيئة نفت    
يف من اعلية يف التخفهلا الف اانت  مج من مارين قائمة على فنيات انجعة ، وما احت اه من تقنيات مناسبةميز به النان

د من هبت إليه العديه ا ما ذح ، و متت ى الضغ ط النفتية لدى األطفال عينة الدراسة ، اما أم النانمج قدم مهامه بنجا 
مب إم تعلم بع  أم امب طفو  فمب ، بع  األمن وال مًنينة يف نف  الالنظرايت الىت تراز على أمهية أسل ب االسرتخاء يف 

 املهام ب ـمب جيد يتهم يف خف  متت ى احباطه وت تره النفتي.
ة التـ تر لت تـن وخفـ  حالـؤدي إىل اتـومن مث تدل النتـائج يف ـملهـا علـى أم الـنامج التدريبيـة املعـد هلـا إعـداداال جيـداال     

اــام     جيـد ، وراـافــمنـه علـى  تــتخدمة يف الـنانمج أمهيتهـا وأررهــا النـاجح يف أتديتـه للغــراب ــمب عـام ، وأم للفنيـات امل
تلــ م املرونـة والقابليـة يف ( سـن ات مي11-8للمرحلة العمرية دور يف جناح النانمج ، ذلك أم األطفـال يف املرحلـة العمريـة  

 تقبمب م مب ه ه النامج ، إم مت تنفي ها ب ـمب جيد .
 

 

 بار  ت( ستي دنتنتائج اخت
 

 
 متت ى الداللة

 
 

 الفرو  ب  املت س ات
 

 
 

 اخل ً املعياري
 
 

 
000** 
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1.6063 

.01001 
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لدرجة ا التجريبية على اجملم عة ث يف: ت جد فرو  ب  مت س  عدمات ال ا ر ومت س  عدمات ااانفرضيـــــة الثانيةونص  ال
دلت النتائج قد ار  ت(  و اختب الـلية على املقيا  املتتخدم يف الدراسة ، وللت قق من ّ ة ه ا الفرا استخدمت الباح ة

ب ل الفرا لصال  ا يدل على ق 2.066من مت س  عدمات ال ا ر  أعلى  4.556 على أم مت س  عدمات ااانث
 ااانث.

 ع ال فمبفقاال لن  ريبية و ( االفرافات املعيارية واملت س ات احلتابية لعدمات أفراد اجملم عة التج 7جدول  
اخل ً  

 املعياري
 حجم  املت س  احلتال املعياري االفراف

 العينة
 ن ع 
 ال فمب

.0282 
 
 

.0018 

.2004 
 
 

,0164 

2.066 
 
 

4.556 

 15 
 
 
15 

 ذار 
 البعدي قيا ال

 ان ى

 
 ريبية ة التج( الفرو  ب  املت س ات ومتت ى املعن ية ألفراد اجملم ع 8جدول  

 املعاجلة التجريبية اختبار  ت( ستي دنت
 اخل ً 
 املعياري

الفرو  ب  
 املت س ات

  متت ى املعن ية
 ذار 

 القيا  البعدي         
 ان ى

.00691 
 

.0000 

2.3122 
 

3.0000 

 
.000*** 

 
 

.02896 
 

.03807 

1.374 
 

1.385 

 
 

 ذار 
 القيا  القبلي 

 ان ى
وتعزو الباح ة ه ه النتيجة إىل أنه يلرغم من تعرا األطفال ذا ر/ إانث لتقنيات النانمج التدرييب وفنياته وأساليبه         

 2.066أعلى من مت س  عدمات ال ا ر 4.556  تها، وخنوا  ارسة مارينه ومهامه إال أم مت س  عدمات ااانثنف
لت أم ( الىت 2005؛ وقد اتفقت ه ه النتيجة ما نتائج  دراسة مقداد   % من ااانث يعان  من االض راب 49.4تّ 

% من ال ا ر يعان م من االض راب النفتي الناتج من 37.5النفتي الناتج من اخلنات الصادمة بدرجة حادة بينما 
وج د فرو   (  الىت بينت2016نتائج دراسة ع ا  اخلنات الصادمة بدرجة أقمب حدة ، واختلفت نتائج الدراسة ما 
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 (2018ودراسة أمحد   ذات داللة احصائية يف أعراا اض راب ما بعد الصدمة تعزى ملتغيت الن ع ، وذلك لصال ال ا ر،
ظهرت فرو  ب  ال ا ر وااانث يف الضغ ط التالية للصدمة يف اجتاه ال ا ر ، اما بينت نتائج دراسة عـاشه حي  

 ( أنه ال ت جد فرو  دالة احصائياال ب  االّابة يالض راب النفتي والن ع  ذار ، أن ى(.2010 
ملتغيتات يضهم للظروف وا ، وتعر جلنت ملرام لـمب من اوتعزى ه ه النتائج إىل أنه يلرغم من ااتحة فرص التدريب وا        

لصدمة أم لنفتية التالية لضغ ط الال اـنفتها الىت تتدءم وه ه الدراسة، فإنه وفقاال لألطر النظرية والدراسات التابقة يف 
ويلرغم من  ؛نفعايل  االااانث أا ر حتاسية ورهافة احل  وامل اعر ب ـمب مل    عن ال ا ر يف اجلانب ال جداين

ف ،  ي ومارين التنالتدريب ت ص تعرا األطفال ذا ر/ إانث لنف  املؤررات اخلارجية م مب: تقنيات التًممب  والتخيمب وال
 اام ال ا ر أا ر ترايزاال واهتماماال يف أداء مهام النانمج وتدريباته.

 اآلاثر إمّ  بمب النفتية ، اثر احلربم من آلليبّي  يعان  أم ليبيا ما سالت تعاين ويدت احلرب ، وما سال اوتعتقد الباح ة       
 ، يدت احلروب قبدال و لىت عانت ع ب ااحلقيقّية لل رب مل تظهر يلـاممب بعد ، وستظهر خدل األع ام القادمة،م مب ا يت من ال 

تخصصة ل إن اء مراازما ، من خدمجملتاوالبد للدولة الليبية من االنتباه واالهتمام إىل ملف الص ة النفتية وأاثر احلرب على 
ت حصاءات والبياانعلمي واأل   الللص ة النفتية وت فر الـ ادر املتخصصة يف ه ا اجملال ، واألخ  يف االعتبار أمهية الب

 اذه.املتعلقة هب ا امل ض ع يف أقرب وقت  ـن اختاذ التدابيت الدسمة وانقاذ ما ميـن انق
عي والتتبيا  البعدي رتب الق درجاتال وج د لفرو  دالة احصائياال ب  املت س ات احلتابية ل هعلى أن نص  الفرضية الثالثة
 (wilcoxonولـت م   دم اختبارا استخوللت قق من ّ ة ه ا الفر ،  ألفراد اجملم عــــة التجريبيـــة ألرر النانمج التدرييب

تائج عن قب ل أسفرت النو مة ، التتبعي للضغ ط التالية للصدداللة الفرو  ب  مت س  درجات رتب القيا  البعدي و  حلتاب
 (.9ل يف اجلدو    م ضحه اما  من خدل القيا  التتبعي بينت استمرارية األرر للنانمج التدرييبالفرضية الصفرية 

 حلتاب داللة الفرو  ب  املت س ات   (wilcoxonولـت م   ( نتائج اختبار9جدول  
 والتتبعي ألرر النانمج التدرييبدي لدرجات رتب القيا  البع

  
متت ى 
 الداللة

 
 الت بيق

 
الفرو  ب  املت س ات 

 احلتابية

 
 االفراف املعياري

 
 البعـــــدي
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1.531           
 

 
  .000 ** 

 
 

 944. 28.46 التتبعــــي

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
24 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
n AlmarjFaculty of Educatio 

 
ن  فيت اجل  األم، وأم ت النانمج التدرييب ا ي يت إىل فاعلية التتبعي للنانمج التدرييب ،  دلت النتائج على وج د األرر        

ل ع ر يلقلق ُيف  من اداخمب جلتات االسرتخاء يؤدي إىل إحداث التغيت يف أعراا ومتت ى الضغ ط التالية للصدمة و 
ة احداث التغييتا ألطفال إىل ا،  ا يق د  يةت اايبابوالتهديد ، وأم التقنيات املتتخدمة يف النانمج ذات طابا يتيح الفّر

ضـغ ط عـراا اضـ راب الأ يف خفـ  وأم النانمج اام لـه أرـر إيبـال التنفي  االنفعايل وال مًنينة وإعادة ت اسهنم النفتي ،
 بة هلم. وأم استخدام أسل ب فنيات االسرتخاء اام فعاالال و وفر بيئة أمنة مناس التالية للصدمة ،

 التوصيـــــات
ى اا أييت:ان دقاال من ال لت إليها الدراسة يّ   نتائج الىت تّ 

تها  ل اجله د مل اجهرب ،  وبن احلعالقيام ازيد من الدراسات واألحباث لل ق ف على األاثر النفتية املرضية الناجتة  -
 يل سائمب والنامج العدجية املناسبة.

ـمب الفئات الىت تاعدة لم واملي وتقدم الع  ضرورة اهتمام احلـ مات إبن اء مرااز للخدمات النفتية والدعم النفت -
 تضررت من جراء ويدت احلرب. 

فة تتتند على يبية هادت تدر العممب على إعداد وتدريب الـ ادر الب رية من االختصاّي  واملعاجل  إبقامة دورا -
 أحدث النامج اارشادية والعدجية احلدي ة. 
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 املـــراجــــــع قـــائمــــــة
 

لتياسات  نظمة الليبية ل،املاآلبر النفسية للحرب على اجملتمع اللييب  (:2017أب  التع د ، فر امال   .1
.)www.loopsresearch.org       

لضغ ط الصدمية لدى ا(: برانمج ارشادي للتخفيف من اض راب مابعد 2018البجاري ، أمحد واجلميلي ، علي   .2
 .  50 - 1،ص ص 2العدد ، 14، اجمللد ، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  بة جامعة تـريتعينة من طل

 
ناسح  ملراهق  اعتـرات ال(: ،اض راب ما بعد الصدمة وس  األطفال وا2011أمحد ،عبد الباقي دفا هللا وأخرين  .3

ديتمن،ص  27نة الت 46العدد ألفريقية ،مراز الب  ث والدراسات اجملة دراسات أفريقية ،  ب الية غرب دارف ر ،
 .290 – 241ص 

 
 ( دراسةابعد الصدمةالصدمات النفسية لدى العراقيني بعد احلرب )اضطراب م(:2008خنيك ، رشا حبيب   .4

 ، الية الرتبية ، جامعة دم ق(.ميدانية على العراقيني يف دمشق 
 

للصدمة يف التنبؤ بكل من القلق واالكتئاب لدى عينة  عرا) اضطراب الضغوط التاليةأ( :2018سدم ، أمحد   .5
 .)pdf https://www.researchgate.net  (فرباير 17من طالب جامعة مصراتة بعد أحداث ثورة 

ع  املتغيتات لدى وعدقته بب 2011(: اض راب ضغ ط التالية للصدمة بعد حرب 2017سل ام، عادل مص فى   .6
ديتمن ، ص ص  3 ، العدد سدميةالية الرتبية ،اجلامعة األفرية اا، جملة الرتبية ، عينة من طدب جاما مصراتة 

143 - 154   . 
 

ءة ة عن اسافتية الناجت(: فاعلية برانمج إرشادي فردي يف التخفيف من أعراا الصدمة الن2012 ال يخ ، منال .7
 ، العدد ال ال  .  28، اجمللد ، جملة جامعة دمشق  املعاملة اجلنتية لدى األطفال من خدل دراسة حالة

 
يني لفلسطيندى األطفال اعرا) احملددة وغري احملددة لكرب ما بعد الصدمة لاأل (:2004عبد العزيز اثبت   .8

 غزة فلت  ..دراسات يف الصحة النفسية .
 

  عدم العرل، القاهرة.، م ابا الزهراء لإل1، ط فـــن االسرتخــــــــاء (:1993ع مام ، عبد الل يف   .9

https://www.researchgate.net/publication/323831640_dwr_arad_adtrab_aldghwt_altalyt_llsdmt_fy_altnbw_bkl_mn_alqlq_walaktyab_ldy_ynt_mn_tlab_jamt_msratt_bd_ahdath_thwrt_17_fbrayr
https://www.researchgate.net/publication/323831640_dwr_arad_adtrab_aldghwt_altalyt_llsdmt_fy_altnbw_bkl_mn_alqlq_walaktyab_ldy_ynt_mn_tlab_jamt_msratt_bd_ahdath_thwrt_17_fbrayr
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جملة شبكة العلوم للرا على عينة من أطفال ق اع غزة .  (:اض راب الـرب التايل2009عل ام ، نعمات شعبام   .10
 (.(  http://arabpsynet.com شتاء ؛ربيا 22-21العدد  النفسية العربية

 سكريهقني مبعطفال واملرا  الصدمة النفسية وعالقتها ببعض املتغريات وسط األ(2010عـاشه ، علي اجلميلي   .11
 رسالة ماجتتيت غيت من  رة .أردمتا والراي) مبدينة اينينة السودان ، 

.  طفالمة لدى األبرانمج ارشادي انتقائي خلفض أعرا) اضطراب ما بعد الصد(: 2016ع ا ، يى علي   .12
 م النف تم علقرسالة دات راه يف علم النف  التعليمي ، الية البنات لآلداب والعل م والرتبية ، 

بية. تلتلة ال الالتوتر.  كيف هتزم الضغوط النفسية؟ أحدث الطرق العلمية لعالج(: 2009، حممد حتن.  غامن .13
 اغت  . دار أخبار الي م. القاهرة. 293العدد 

فعالية برانمج معريف سلوكي لتخفيف حدة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى (: 2013معدم ، هند عبد هللا   .14
.رسالة ماجتتيت من  رة. الية اآلداب والعل م االنتانية. قتم علم  للصدمة ة املعرضاتعينة من طالبات ايامع

 (.https://www.kau.edu1النف . جامعة امللك عبد العزيز. 

ال عد اخلربة الصادمة بني األطفدراسة مدى انتشار أعرا) ما ب (:2005  مقـــــــداد ، خلــــــــيـمب عبد الـرم .15
 .19 1برانمج غزة للص ة النفتية ؛ قتم األحباث ص ص الفلسطينيني. 

ي معريف سلوكي مستند إى تعليم التحصني ضد التوتر أثر برانمج إرشاد مجع( :2013  مقدادي ، ي سف م سى .16
. جامعة التل ام ـلة الدراسات الرتب ية و النفتية يف خفض مستوى أعرا) اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

 (.vol.7 Issue 2, pp.122-132  http://platform.almanhal.com قاب  .

 15 – 4لعمرية من الفئة ا ل ضمننتائج املسا امليدا  حول األبر النفسية واالجتماعية حلرب غزة على األطفا .17
 (: ، امللتقى التنم ي الفلت ي  ،اغت   ،فلت  . 2009  عام

18. )http://arabpsynet.com .    
19. )https://www.enabbaladi.net .   
20. ) https://www.nimh.nih.gov  
21. https://platform.almanhal.com 

 

http://arabpsynet.como/
https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=65041
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-42253
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https://www.nimh.nih.gov/
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 ملحـــــق

 ــــالـــــــألطفـالـــــــدى  ) الصــدمــــــــة النفســـــيةقـــــــــائــــمة أعــــــــــرا
   Children For List Check Symptoms Trauma ( 2011أمحد ،عبد الباقي دفا هللا وأخرين 
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