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 المرحلة الثانوية لدى طالبالوجداني  نالتمعب كمنبئضغط الصدمة الثانوي األسري 

 

 *د. أحمد رمضان محمد علي

 المستخلص:

ط الصدمة الثانوي األسري كمنبئ بالتمعن الوجداني غض ىالتعرف علالحالية إلى سة تهدف الدرا

 .رنلمقاواي تباطوصفي االرالمنهج ال واستخدم الباحث في دراسته .طالب المرحلة الثانويةلدى 

في الفصل  ،بالوادي الجديد ،يةالثانو المرحلة بطال ن( طالبا وطالبة م508) وتضمنت عينة الدراسة

 ،ضغط الصدمة الثانوي األسريمقياس طبق عليهم  ،م 2021-2020الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 يوجد إلى أنهنتائج الدراسة أهم رت وأشا .(حثباإعداد ال نمالمقياسان ) الوجداني نالتمع مقياسو

 توجدو .التمعن الوجدانيمن  عالمستوى  ديوجو .ضغط الصدمة الثانوي األسريمن  ضعيفمستوى 

 كنيمو .يالوجدان نالتمعو ضغط الصدمة الثانوي األسري نبي ،ئياصاإح ودالة، ارتباطية سالبة ةعالق

ضغط في ا حصائيدال إق فر يوجدو .سريضغط الصدمة الثانوي األ نمالوجداني  نالتمعب التنبؤ

ق فر ال يوجدو .، لصالح الطالبات اإلناثإناث( – ورذك) لنوعمتغير ال وفقا، وي األسريمة الثانالصد

ق فر جدال يوو .(يأدب -علميالتخصص )متغير ل وفقا، وي األسريمة الثانصدلا ضغطفي دال إحصائيا 

في دال إحصائيا ق فر ال يوجدو .(إناث –ذكور ) لنوعاير متغل وفقا، الوجداني نالتمعفي دال إحصائيا 

 .(أدبي -علميالتخصص )ر متغيل وفقا، الوجداني نالتمع

 

  .المرحلة الثانوية، الوجداني نالتمع ،ضغط الصدمة الثانوي األسري: مفتاحيهالكلمات ال

 

 :قدمة الدراسةم

حلة المر هذه. وتحدد مستقبل الفردتي لأهم المراحل ا من ، بوصفهاالمرحلة الثانويةب المجتمع يهتم

ة. فالنواحي المعرفية لها دور في التأثير الوجدانيمعرفية والفرد في النواحي ال شخصيةبناء  تسهم في

على  ةقدر من، وما يتضمنه بللطالالوجداني  للطالب. والجانبوالوجداني يمي ستوى األكادالم على

الطالب، ى شخصية التأثير علومهما في  ،ضروريا جانبا يٌعد ،هاوصفو ،انفعاالتهة مشاعره ومالحظ

 .وعالقاته باآلخرين

يجب أن ينتبه  ي األجزاء التيهمهما، ليحدد الطالب ما د عيٌ ي الوجدانالمعرفي  يننبجاال في نالتمعو

 لها أكثر من غيرها.

 ,Jarukasemthawee)الجسدي  نالوجداني والتمع نمعتالمعرفي وال نالتمع نيتضم نالتمعف

 دة أفكارهاهمش نالفرد م نمكفهو يالحالية؛  اللحظة في عمداه المتاالنتب وه نوالتمع .(32 ,2015
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(Boudreau, 2009)، وعدم  ،خاللها صرف بوعيلتوا ،ووصفها ،التمالحظة االنفعا نيتضمو

تمعن لاو ،(Roemer, et al., 2015) ةية السابقنفعالالت ااوعدم التأثر بالخبر ،إصدار أحكام عليها

يساعد على  نتمعلالذا ف ،(Moore, 2013, 25) فهما دقيقا االنفعاالت السلبية مهفلفرد على ا عديسا

مما  ،(Campbell, 2015, 7) نفعاالتهال مهفهتدرجه في  بدراكات الفرد نحو األفضل؛ بسبإتغيير 

ي يمر بها لحياتية التاالظروف النفسية وحسن من ويٌ  .(Sinha, 2012, 9) نقد الفرد لذاته نيخفف مقد 

جهادات متنوعة ت وسلوكيات وإتتضمن انفعاالالمرحلة الثانوية. هذه الظروف التي قد  ب فيطالال

 امنه يعاني ةصادم ثاحدأ رفةي تلك الناتجة عن معات هجهادإلهذه ا أهم. وحياته فيالطالب تواجه 

 Family Secondaryي رسضغط الصدمة الثانوي األة، فيما يعرف بد األسرمن أفرا اآلخرون

Traumatic Stress 

ني منها عايلتي ا طولضغاطة بث المرتبفي البحوظهر  ،جديدم مفهوضغط الصدمة الثانوي و

وسمي  ،الثانوية فيما يسمى بالصدمات .(Morrison & Joy, 2016) اية الصحيةالعاملين في الرع

أنفسهم  ةلمؤمال ألحداثاصحاب يس أل، ولمةؤمال ألحداثل معالجينب اليصاح ألنه نويالثاضغط الب

(Gottschall, 2016, 28.) بالصدمات  الوعي زيعزت ،ط الثانويةوغلضاوهدف البحوث المرتبطة ب

 لعالج تقديم الدعم ألفراد أسرة أصحاب الصدمات، و(Walsh & Mathieu, 2017, 127الثانوية )

 .(Salston & Figley, 2003, 172) دماتهذه الص آثار

من أفراد أسرته؛ يؤثر ذلك على  هغيرتجة عن صدمات نا كالت أسريةمشش ايالذي يع الطالبو

ث عن إمكانية التنبؤ لباحءل اهذا فقد تساالدراسي. ول اهمستو يؤثر علىمما األكاديمية،  تهيدافعوسلوكه، 

هم نتمع) الحالية اللحظة في المتعمد همانتباهب، بالطاللدى  سريةهذه الصدمات الثانوية األمن 

 .(جدانيلوا

لة لدى طالب المرح التمعن الوجدانيو ،ضغط الصدمة الثانوي األسري-ين المتغير نذيه لشغوقد 

جاءت هذه لذا  ،في علم النفس التربوي ينمهم نيا متغيرمصفهوب؛ اهتمام الباحث الحالي -الثانوية

 .مرحلة الثانويةب الالنبئ بالتمعن الوجداني لدى طانوي األسري كمالث لصدمةضغط ا الدراسة لبحث
 

 كلة الدراسة:شم

 :يلي ماتتضح مشكلة الدراسة م

 ،اديميالطفو األك بين احصائيسالبة دالة إ ارتباطية ةعالق دأ( إلى وجو2020، توصلت دراسة )علي -

، ويرى اليومية الدراسية ضغوطهو مواجهة الو األكاديمي والطف .ضغط الصدمة الثانوي األسريو

مكنه من مواجهتها. ، قد ياليومية الدراسية الضغوطوية لهذه تمعن طالب المرحلة الثان الباحث الحالي أن

 الثانوي األسري لصدمةضغط ابين قة عاللا بحثلذا فكر الباحث في  معها. واجهة الضغوط األسريةوم

 والتمعن.
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دمة صسالبة دالة إحصائيا بين ضغط ال ارتباطية ةعالق أ( إلى وجود2020توصلت دراسة )علي،  -

في  ثانويةتمعن طالب المرحلة الرى الباحث الحالي أن وي .دهار المعرفيزاالو ،الثانوي األسري

لذا فكر  ، بشكل معرفي.ط الثانويةمن مواجهة الضغو معارفه، قد يُحسن من هذه المعارف. ويُمكنه

 والتمعن. لثانوي األسريصدمة اضغط البين ة قالعال بحثالباحث في 

، المرحلة الثانوية بطالالتي قد يتعرض لها  سريةألاالضغوط الثانوية  وىمست عنالباحث  تساؤل -

 الب.طلااة هم النهائية في هذه المرحلة المهمة من حيلى نتائجوقد تؤثر ع

المرحلة  بلطالالوجداني  نعالتمو ،سريلثانوي األصدمة اضغط ال نالعالقة بيث حول باحال تساؤل -

ويحتاج  ،(الوجداني نالتمع) وانفعاالته ه لمشاعرهإلى االنتبا باج الطالحتيفخالل عملية التعلم  .الثانوية

ه سرة، ألن هذآخرين من األ رادألفدات الثانوية، التي تكون ناتجة عن صدمات عن اإلجهاى البُعد إل

 ي.اسدرلطالب الثر على مستوى اؤاإلجهادات قد ت

 إلى رجع، تالثانوي األسري لصدمةاضغط ( إلى عدم وجود فروق في أ2020علي، راسة )توصلت د -

. بينما ال الجامعة بطالنة من عيلدى  (،بيأد -علميومتغير التخصص )، إناث( –ذكور ) النوعغير مت

وية، ال ثانحلة ال، في المراألسريضغط الصدمة الثانوي متغير في  روقالفهذه اولت تن ساتتوجد درا

 .ةخللها من ضغوط على جميع أفراد األسريما ما يتس

 راسة كما يلي:صياغة أسئلة الد نويمك

 ؟الثانويةالمرحلة  بلدى طال ،ضغط الصدمة الثانوي األسري ىمستوما  -

 ؟نويةالثاالمرحلة  بلدى طال ،الوجداني نالتمع ىمستوما  -

لدى  ،الوجداني نتمعلاو ،األسري وية الثانضغط الصدم نبي الة إحصائيادارتباطية  ةتوجد عالقهل  -

 ؟انويةلثاالمرحلة  بطال

 ؟ضغط الصدمة الثانوي األسري نالوجداني م نالتمعب تنبؤلا نيمكهل  -

، إناث( –ر ذكو) لنوعا متغيرل وفقا، وي األسريمة الثانضغط الصدفي دال إحصائيا ق فر يوجد هل -

 ؟المرحلة الثانوية بلدى طال

 -يعلم) صصالتخمتغير ل وفقا، ريسوي األمة الثانالصدضغط في دال إحصائيا ق فر وجدي هل -

 ؟ثانويةلة الالمرح بلدى طال، (يأدب

 بلدى طال، إناث( –ذكور ) لنوعمتغير ال وفقا، دانيالوج نالتمعفي إحصائيا ل داق فر يوجد هل -

 ؟يةالثانو المرحلة

 بلدى طال، (أدبي -علميالتخصص )متغير ل وفقا، نيالوجدا نالتمعفي دال إحصائيا ق فر يوجد هل -

 ؟نويةمرحلة الثالا
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 : إلىالحالية دراسة تهدف ال :الدراسة فاأهد

 .يةانوالثالمرحلة  بلدى طال ،يضغط الصدمة الثانوي األسرمستوى  وتفسير تعرف -

 .ويةالثانالمرحلة  بى طالدل ،التمعن الوجدانيمستوى  وتفسير تعرف -

 المرحلة بى طالدل ،الوجداني نعالتمو ضغط الصدمة الثانوي األسري نبي ةالعالقوتفسير فهم  -

 .انويةالث

 .يضغط الصدمة الثانوي األسر نمالوجداني  نالتمعب التنبؤإمكانية  -

 –ذكور ) علنول وفقا ،الوجداني نالتمعو وي األسريمة الثانضغط الصدالفروق في ير فهم وتفس -

 ثانوية.المرحلة ال بطاللدى  (،يأدب -علميالتخصص )و ،إناث(
 

 ي:رسة فادتتمثل أهمية ال :أهمية الدراسة

 لنظرية:ة ايمهاأل

 ياتهممستو ىتؤثر عل قدالتي و ،المرحلة الثانويةطالب التي يتعرض لها  ،ويةالضغوط الثان فهم -

 .ةاألكاديمي

 ،ووصفها وتمييزها ،موانفعاالته ممشاعرهل المرحلة الثانوية بطالمالحظة تبطة بت المرمتغيرالا همف -

  .اتهمهتماماوإبقائها في بؤر 

 .الوجداني نالتمعو لثانوي األسريصدمة اضغط ال ببحوث حولقديم تبة تبة العربيإثراء المك -
 

 قية:لتطبيا ةاألهمي

عدتهم على اهم في مساسية؛ ما يانوالثحلة المر بريس لطالطرق التد نتضمي يالدراسة فقد تساعد  -

مشاعرهم في بقاء مستويات إ نتحسي نم ،األسري ة المرتبطة بالجانبة الثانوييط الصدموضغالتخطي 

 اتهم.ر اهتمامؤب
 

 

 :يلا يكم مصطلحات الدراسة يعرف الباحث دراسة:ات المصطلح

 اتسلوكيوإجهادات  :Family Secondary Traumatic Stress األسري الثانوي ةلصدمضغط ا

ت من لسلوكياادات واهجوتتضح هذه اإل .أفراد األسرة امنه يعاني ةصادم ثاحدأ رفةناتجة عن مع

 أربعة أبعاد:

  .من صدمات؛ في أثناء ما يعانون هأفراد أسرتتجاه وتصرفاته الطالب مشاعر  التدخل:

 .عدةاسر المتذك تجنب، والمساعدة تجنب تضمنيو :التجنب

 .؛ في أثناء ما يعانون من صدماتهأفراد أسرتعن مساعدة ب الالطابتعاد عدة: المساتجنب 

 .ماتيعانون من صد ؛ في أثناء ماهراد أسرتفأل اتهمساعدتذكر عن  الطالبتعاد باتجنب تذكر المساعدة: 
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 .صدمات نمون ء ما يعان؛ في أثناهرتد أسأفراتجاه  هتانفعاالو الطالب اتتصرف تتضمناإلثارة: 

 

ووصفها  مشاعره وانفعاالتهل الطالبالحظة م: Emotional Mindfulnessاني دالوج نالتمع

في رد الفعل  والتروي ،التهحكم على مشاعره وانفعالا نواالبتعاد ع .مامهبؤرة اهتفي  بقائهاوإ وتمييزها

 :ضمنويت ،تاالعفاالنواعر على هذه المش

 ه.توانفعاالمشاعره ل الطالب حظةالملوجدانية: حظة االمال

 انفعاالته.مشاعره ولالفرد  وصفن: جداوصف الو

 في بؤرة اهتمامه. بحيث تبقى ،تهمشاعره وانفعاالل الطالب تمييزالتصرف بوعي: 

 .خطأأو  بواص اهبكون ،تهالاالحكم على مشاعره وانفع نعالطالب  عادابتإصدار األحكام:  بنجت

 التي يمر بها. هتاالنفعوا هعرمشالري لفوعل افلارد  نعالطالب ابتعاد رد الفعل:  بنتج

 

 :والدراسات السابقة النظري اإلطار

  :يضغط الصدمة الثانوي األسر

ن بالعمل والمرتبطي منها لتي يعاناط ولضغليوضح اظهر  ،يدجد حمصطلي نولثااصدمي لا دإلجهاا

أشار د وق .(Morrison & Joy, 2016) ارئولطت اضاممرخص ألا لىة، وعيحصرعاية الفي ال

هو اضطراب  الصدمة بعد ما ضغط اضطرابإلى أن األمريكية  النفسي الطب جمعيةل خيصيالدليل التش

 American) آخرين فرادأل أو تهمسالمتهديدا ل لمتش اثأحدا واجهوا الذين فرادأليظهر لقد 

Psychiatric Association, 1994.)  من  يعد جزءا ،سريانوي األأن ضغط الصدمة الثمما يعنى

 منها يعاني ،صادمة أحداث معرفة عن ناتجة؛ يختص بالضغوط الالصدمة بعد ما ضغط اضطراب

 .سرةاأل دراأف من اآلخرون

 رخآ شخص هنم يعاني صادم حدث معرفة عن ناتجةلا السلوكيات ، يتضمنيونالثا لصدميا دإلجهااو

(Rzeszutek, 2016, 63; Morrison & Joy, 2016)، لةائلععلى ا يلثانوا ميلصدا إلجهادا ويؤثر 

يقظا فيبقي الشخص المتعرض لهذه الصدمات  (.Salston & Figley, 2003, 172) األصدقاءو

 (. Nitsche, 2016, 21) اإلرهاقزيادة ، وكيزرتال صعوبةمع يلة، ترات طولف

 ابن)في السلوكي رعاإلرشاد المعن طريق ا هنم لوقايةاو جهادات،اإل هذه لتأثيرات لتصديا جبوي

بالمساعدة، التي تقوم  العمل مجموعة في تغييرو ،معرفيةال سلوكيةال خالتدتوال (،2018 يزيد،

(Conte, 2009, 5 ،)ةيالشخص العالقات تعزيزو ( مع اآلخرينNewell & Neil, 2010)، المراقبةو 

ذلك و، (Everall & Paulson, 2004, 25) انويةالث دماته الصذلهللمتعرضين  تقديم الدعمو الذاتية،

-Ogińska) المرونة النفسيةتنمية و (؛Akinsulure, et al., 2018) لديهم يلعاطفاء اكالذتحسين ب

Bulik, 2018)يةمواجهة الصدمات الثانو يدور فمن لهما  ، لما.  
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 يساعد ،بفعاليةمعه  والتعامل ،يلثانوا ميلصدا دإلجهاا على لتعرفل الةالفع البرامج تطوير كما أن

ألن آثار هذه  (.Walsh & Mathieu, 2017, 127ثانوية )لحول الصدمات ا الوعي زتعزي في

لألحداث التي  ههمستوى انتباؤثر على ي دقالوجدانية، فحياة الفرد  ثر علىتد لتؤالصدمات الثانوية قد تم

 .نيداالوجتمعن لا، فيما يعرف باميمر بها بشكل ع
 

 :وجدانيلا نعالتم

الفرد قبول  نع مسؤول والتمعن ،م عليهاكاإصدار أح نته؛ دوعاالنفالانتباه الفرد  نالتمع

ضروريا  ، بوصفهنعملتأحد الفئات التي تستخدم اية المرحلة الثانو بطالو .أو رفضها هنفعاالتال

 بله.مستقعلى ، وتؤثر بها يمر التي تاللعديد من المتغيرومهما ، طالب خالل دراستهاه الالنتب

 واالنتباه ،(Dubert, 2013) الذاكرة العاملةة سعمعرفية مثل  بمتغيراتإيجابيا  نالتمعيرتبط و

(Ballmer, 2015)ن فيتمكن ممختلفة؛  احيةن منالمشكالت  رؤيةإلى  احبهعن صالتمدفع يد ، لذا فق

 ,Ritchie & Bryant, 2012)ي يملكها تلا تاوتحديد اإلمكان ،(Boudreau, 2009, 3) حلها

155).  

، متغيرات علم النفس اإليجابيبإيجابيا  نفسية، فيرتبطال اتديد من المتغيربالع نالتمع يرتبطكما 

 Heshmati) اةالحي نالرضا عوتعزيز  ،(Rosini, et al., 2017) النفسية الرفاهيةب إيجابا فيرتبط

& Maanifar, 2018) ، فعاطالت جدانية، مثلوبالجونب ال يرتبط إيجاباو (Jarukasemthawee, 

 ناآلخريب والشفقة ،(Moore, 2013; Blush & Blanton, 2014) الشفقة بالذاتو ،(2015

(Hopes, 2009)، دنفعالي الجييم االالتنظبرتبط كما ي (Mclaughlin, 2010)، طفيالعا ناالتزاو 

(Moore, 2013, 7)، ة الذاتيةفاءالكو (Luberto, et al., 2013) ،الجيد الصحي نالوزبط ويرتب 

 & Boudreau, 2009; Heshmati) سلبيا بالقلق معنتاليرتبط ؛ و(Petra, 2019) لدى الفرد

Maanifar, 2018). والتوتر (Rosini, et al., 2017) ،واإلجهاد (Garcia-Febo, 2019) ،

  (Campbell, 2015) مستوى الضغوط النفسيةسلبا بويرتبط 

 ته،الإلى مشاعره وانفعا ،يةانوالمرحلة الث طالب انتباه جيهوتى يعمل عل نيادالوج نلتمعاو

، والتروي قبل ا، بغرض فهمها جيديهاحكام علإصدار أ ندو ،والتأمل فيها مالمرتبطة بعملية التعل

 .اهيعلإصدار أحكام 
 

 :الوجداني نعالتمو الثانوي األسري لصدمةضغط ا نبي العالقة

ك السلوكيات لي ت، هضغط الصدمة الثانوي األسري نأللباحث  حضيتض السابق رالع نم

أفراد أسرته لحدث صادم، مثل د أحبب تعرض ، بسطالب المرحلة الثانويةالتي يمر بها  واإلجهادات

المرحلة  لبطاتباه انتوجيه  نيتضم نالتمععنوية. ووالمة يدارث الماحوادث واألمراض، والكوال

 ،إصدار حكم عليها ندو ،فهابها، ومالحظتها، ووصوعي وال ،ةيبيجاواإل ةيالسلب اعرهشملى إانوية الث
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 نيزيد م نالتمع نأل ،العاطفي نتمعلا، وضغط الصدمة الثانوي األسري نبي عالقة   يرى الباحثلذا  

عر التي قد تكون اهذه المش ،فها ومالحظتهاه ووصمشاعرتحديد  ىعلوية انثلطالب المرحلة اقدرة 

 اد أسرته.فرحد أة ألادمص ثاتجة عن أحدان

على  هيساعدو ،(Jarukasemthawee, 2015) ايسه معرفتقييم نفعلى  بالطال يساعد نالتمعف

 ,.Grecucci, et al) تنظيم انفعاالته ده علىيساعمما  .(Ballmer, 2015) بةصائاتخاذ قرارات 

2015, 5; Martelli, 2017) ، يةألسرنوية االثالضغوط ا ىلل من مستونظيم يقهذا الت. 
 

 الدراسة: وضفر

 .الثانويةالمرحلة  بلدى طال ألسريا ضغط الصدمة الثانويمن  يفعضمستوى  يوجد .1

 .الثانويةة رحلالم بلدى طالالتمعن الوجداني من  عالمستوى  يوجد .2

 نالتمعو األسريضغط الصدمة الثانوي  نبي ،ائياودالة إحص، اطية سالبةبتار ةعالق توجد .3

 .نويةثالة الالمرح بطاللدى  ،دانيجوال

 .ثانوي األسريالضغط الصدمة  نمالوجداني  نالتمعب التنبؤ يمكن .4

 –ذكور ) لنوعا متغيرل وفقا، وي األسريمة الثانضغط الصدفي دال إحصائيا ق فر ال يوجد .5

 .المرحلة الثانوية بلدى طال، إناث(

 -يعلمصص )التخمتغير ل وفقا، ريسوي األمة الثانالصدضغط في دال إحصائيا ق فر وجدي ال .6

 .ثانويةلة الالمرح بلدى طال، (يأدب

 بلدى طال، إناث( –ذكور ) لنوعمتغير ال وفقا، الوجداني نالتمعفي إحصائيا ل داق فر ال يوجد .7

 .يةالثانو المرحلة

لدى ، (أدبي -علميالتخصص )متغير ل وفقا، نيالوجدا نالتمعفي ا يائصحدال إق فر ال يوجد .8

 .نويةمرحلة الثالا بطال
 

 راسة:ت الداءاإجر

ضغط  ، منالوجداني نعتملاب بؤنإمكانية الت بحثتهدف هذه الدراسة إلى  ة:أوالً: منهج الدراس

 .ليحاالهداف البحث أل مالئملاهو  ،نوالمقار االرتباطي صفيالوالمنهج ف لذا ،األسري ة الثانويالصدم
 

  سة:الدراعينة مجتمع وثانيا: 

 ،الوادي الجديدمحافظة ب ةاملعا الثانويةالمدارس بات الوط بجميع طال ىالدراسة عل تمعجماشتمل 

دن؛ خمس م ىعل والطالبات بطالال يتوزعو ،م 2021-2020 الدراسي للعام الثاني الدراسي بالفصل

  .فرة وباريس وبالطرافلي الخارجة والداخلة واه

ى بانة إلاالست رابط إرسالو ،(Google Drive) باستخدامالكترونية  استبانةبتصميم  الباحثوقام 

عبر يد الجدالوادي محافظة ة بيالمدارس الثانولث بوالثا الثاني نالصفيوطالبات  بطال نمجموعة م
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 .خل المحافظةاد نالثاني والثالث م نيفالص نم ها إلى زمالئهمإرسالمنهم  بوالطل ،الواتساب() تطبيق

تم  طالبة؛( طالبا و608) على لدراسةنة اياشتملت ع؛ كترونيةاالل ةناالستبا نبيانات موبعد تفريغ ال

 التالي:ى النحو لعوائيا شعتقسيمهم 

( 50) ،( طالبا50) منهم ،البا وطالبة( ط100) العينة االستطالعيةتضمنت  العينة االستطالعية: -أ

  .(0.36) درهوانحراف معياري ق ،( سنة16.34) بمتوسط عمري قدرهة بلطا

( 16.24) عمري قدرهوسط بمت ،لبة( طالبا وطا508) يةاألساسعينة تضمنت ال: ة األساسيةينعلا -ب

  (1) من جدولساسية عينة األلوتتضح ا ،(0.29) ي قدرهوانحراف معيار ،سنة

 صصلتخوا النوع ييرا لمتغعبت األساسيةعينة الدراسة يع توز (1) جدول

النسبة  العدد التصنيف المتغير

 المئوية

 %41 210 ورذك عونال

 %59 298 إناث

 %43 221 علمي التخصص

 %57 287 أدبي
 

 

 ، ومقياسضغط الصدمة الثانوي األسري سمقيا ىتشتمل أدوات الدراسة عل ات الدراسة:وثالثاً: أد

 .الباحث( دادعإمن  المقياسان) .نيجداالو نالتمع
 

 باحث(لا . )إعدادالجامعةلطالب  ط الصدمة الثانوي األسريغض مقياس

دة من المقاييس فامن خالل االطالع واإل وي األسريضغط الصدمة الثانياس د مقحث بإعداالباقام 

 التالية:

  دراسةلـ ة الثانويضغط الصدممقياس (Bride, et al., 2004)، ثالثة أبعاد هي التدخلمن وتض 

 (Gottschall, 2016دراسة )ه دمتخت، واسواإلثارةتجنب لاو

 سةدراـل المهنيةة ايالح مقياس جودة Durkin, et al., 2016))،  الثة أبعاد هي: تضمن ثالذي

 .ضغط الصدمة الثانويو رهاقإلاو، التعاطف

  (،أ2020)علي،  الباحث الحالي نوتقني س التمعن الوجداني، من إعدادالحالي مقياصمم الباحث 

 انوية،لثا ةلمن طالب المرحعلى عينة  ،في البحث الحاليبتقنينه الباحث قوم . ويجامعةطالب الل

( 2، ويوضح جدول )ادلى أربعة أبع( عبارة تتوزع ع20)بدئية من صورته الم فيوتكون المقياس 

 ده.على أبعا -في صورته المبدئية-توزيع عبارات مقياس التمعن 

 

 



 2021 لخامساالعدد                         22 مجلدال                      ة     مجلة البحث العلمي في التربي
 

 

   -66- 

 ادهعبعلى أ نوي األسريضغط الصدمة الثامقياس  تاع عبار( توزي2جدول )

 عبارات سلبية أرقام العبارات البعد م

 20، 15 5-1 خلتدلا 1

 9 -6 تجنب المساعدة 2

 14 -10 كر المساعدةذتتجنب  3

 20-15 ثارةإلا 4
 

 

 :ضغط الصدمة الثانوي األسريالخصائص السيكومترية لمقياس 

ضغط الصدمة الثانوي  سامقي ألبعادتكشافي لتحليل العاملي االسا حثام البيستخد العاملي:دق الص

على  (0.71(، )0.31، )(0.37(، و)0.49) :المقياس عادألبع شيوت المعامال وبلغت .األسري

 ،(46.03(، ونسبة التباين المفسرة بواسطة هذا العامل )1.84وكانت قيمة الجذر الكامن ). تيبالتر

 .التحليل اذنتائج ه (3جدول )يوضح و

مة ضغط الصدعاد مقياس ألبشافي املي االستكالتحليل الع نع الناتج امل الوحيدالعمصفوفة  (3) جدول

 .0.3ذف التشبعات األقل من بعد ح ،ريوي األسالثان

 العامل األول أبعاد المقياس م

 0.70 التدخل 1

 0.61 تجنب المساعدة 2

 0.52 كر المساعدةذتب تجن 3

 0.84 ارةثإلا 4
 

  العاملي:ل تحليج التفسير نتائ

 عة.يم الشيوع( لألبعاد مرتفق) قيم جميع االشتراكيات  -

 .ليلالتح نع اتجنا  واحداهناك عامال -

بات األفراد ر استجاسفتئدة ساسمة جود ومما يعنى  ،(20) أعلى من الناتجالمفسر للعامل  ننسبة التباي -

 (Reckase, 1997).لألداة

المفسر بواسطة  نالتباي نم جيدةوهي نسبة  ،(%46) ساوىالعامل ت هذا ارهفسيالتي  نالتباي ةنسب -

 .جالنات العامل

هذه األبعاد تقيس  نكد أيؤما ؛ مهذا العاملب تشبعت ضغط الصدمة الثانوي األسريجميع أبعاد مقياس  -

 .ريوي األسنضغط الصدمة الثاب الناتجلعامل تسمية ا نيمكو .اهنا بيئا مشتركا فيمشي
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 :ألسريالثانوي ا ضغط الصدمةمقياس  اتثب

 (0.72)، (0.69)ين ت بانحصرت معامالت ألفا للعبارا ثبات العبارات:

(، 0.73(، )0.76) :ل ألفاعن طريق حساب معام ادبعثبات األ مبلغت في: والمقياس ككل ثبات األبعاد

 . (0.79يساوى )معامل ألفا للمقياس كله و على الترتيب.(، 0.78(، )0.74)

تندرج  د الذيوالبع ،رةعبااالرتباط بين درجة كل  تمالمعا: قام الباحث بحساب يالداخل االتساقات بث

عند  ، وجميعها دالة إحصائيا(0.73، )(0.34) نبي باطاالرتة. وانحصرت معامالت راتحته هذه العب

(، 0.68) :سايقللمكلية ال كل بعد والدرجة االرتباط بين درجة معامالت وبلغت. (0.01) مستوى

ثبات دل على ، مما ي0.01عند مستوى  دال اهعيوجم، على الترتيب ،(0.83(، )0.59(، )0.57)

 س.المقيا
 

 ألسرياضغط الصدمة الثانوي  مقياس تصحيح

بة "موافق بدرجة كبيرة"، ثم تتدرج على ستجادرجات لال خمسطى بحيث تع لمقياسيصحح ا

يرة". وتعكس درجات هذا جابة "غير موافق بدرجة كبتسلال دةاحدرجة و، حتى يسمقياس ليكرت الخما

 ات( توزيع عبار2. ويوضح جدول )(20، )(15)ين رقمي السلبيت العبارتيني حالة سي فماالتدرج الخ

( مقياس ضغط 1ملحق ) لى أبعاده. ويوضحلنهائية عبصورته ا سرياألدمة الثانوي الصمقياس ضغط 

 ة. يئهانلاه رتفي صو األسري يالصدمة الثانو
 

 )إعداد الباحث( نيالوجدا نالتمع مقياس

 دة من:االطالع واإلفا نم دانيالوج ند مقياس التمعداقام الباحث بإع

 ،تظة االنفعاالحخمسة أبعاد: مال نم نويتكو ،(Baer, et al., 2006) إعداد ،التمعن مقياس -

بالخبرات االنفعالية ر أثلتا وعدم ،عليها ماوعدم إصدار أحك ،والتصرف بوعي خاللها ،ووصفها

 .لسابقةا

 والتصرف ،والوصف ،المالحظة :بعادخمسة أ نم نويتكو ،(2016 ،عالم) إعداد ،التمعن مقياس -

 خلية.لدات اخبراأثر بالعدم التو ،امحكعدم إصدار األو ،بوعي

 ،(ب2020 ي،عل) يالالححث البا وتقنين ادعدإ من ،لوجدانيعن اتمال مقياس يالالححث اصمم الب -

ر ختبا، الويةنارحلة الثطالب الم أخرى منى عينة قنينه علبت احثالب ومقوي طالب المرحلة الثانوية. دىل

درج ( عبارة تن35)المبدئية من ورته في ص المقياسوتكون  نوي األسريضغط الصدمة الثاعالقته ب

 على أبعاده. -يةدئمبلارته في صو-توزيع عبارات مقياس التمعن  (4)جدول  حويوض اد،أبعمسة تحت خ

 

 

 

 



 2021 لخامساالعدد                         22 مجلدال                      ة     مجلة البحث العلمي في التربي
 

 

   -68- 

 على أبعاده التمعن ارات مقياس( توزيع عب4جدول رقم )

 باراتعأرقام ال البعد م

 31، 26، 21، 16 ،11، 6، 1 يةالوجدان المالحظة 1

 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 نوصف الوجدا 2

 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 التصرف بوعي 3

 34، 29، 24 ،19، 14، 9، 4 تجنب إصدار األحكام 4

 35، 30 ،21، 25 ،20، 15 ،10، 5  تجنب رد الفعل 5
 

 :دانيوجال نتمعلاس لمقيا الخصائص السيكومترية

 بطريقة ؛وجدانيلا نالتمعاس مقي ألبعادستكشافي الا ل العامليحث التحليم البايستخد الصدق العاملي: 

، (0.81(، )0.35، )(0.71)، و(0.61) :ياسألبعاد المقمعامالت الشيوع  وبلغت .ساسيةكونات األملا

لتباين المفسرة بواسطة هذا العامل سبة ا(، ون2.93وكانت قيمة الجذر الكامن ) .لترتيبى اعل (0.45)

افي بطريقة تكشالسلي احليل العاملناتج عن التلعامل الوحيد افة امصفو (5) ولجديوضح و ،(58.69)

 .0.3ف التشبعات األقل من حذد عب ينادجالو نالتمعمقياس المكونات األساسية ألبعاد 

 الوجداني نالتمععاد مقياس ألباملي ل العحليالت نع الناتج امل الوحيدالعمصفوفة  (5) جدول

 ولل األالعام د المقياسعاأب م

 0.93 انيةلوجدحظة االمال 1

 0.93 نلوجداا وصف 2

 0.93 التصرف بوعي 3

 0.87 إصدار األحكام بتجن 4

 0.94 لعفلارد  بتجن 5
 

  العاملي:ج التحليل تفسير نتائ

 لألبعاد مرتفعة. يم الشيوعق  -

 .ليلالتح نع اناتج واحدا هناك عامال -

فسر األداة، ت اواحدة، تقيسهجود سمة ومما يعنى  ،(20) من أعلى الناتجالمفسر للعامل  نالتباي نسبة -

  (Reckase, 1997) األفرادبات استجا

المفسر بواسطة  نالتباي نمكبيرة وهي نسبة  ،(%59) حواليل مالعا هذا سرهاالتي يف نالتباي ةنسب -

  .الناتج العامل

 .الناتج هذا العاملب ي تشبعتالوجدان نالتمعقياس بعاد مجميع أ -

 .ادحيث تشبعت به جميع األبع ،يدانالوج نبالتمع الناتجامل علاتسمية  نيمك -
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 :الوجداني نثبات مقياس التمع

 (0.73) ،(0.71) ت ألفا للعبارات بينالامعمت رصحان ثبات العبارات:

 (،0.79(، )0.75)هذه المعامالت  بلغت ،عادألبل ألفا تالاممع ببحسا :والمقياس ككل ثبات األبعاد

  .(0.83)اة كلية بات األدث بلغ معاملعلى الترتيب، و ،(0.75(، )0.81)(، 0.73)

ارة والبعد الذي تندرج تحته هذه عب لكجة رد نيب اطاالرتبانحصرت معامالت : ق الداخليتسااالثبات 

 ناالرتباط بي معامالت وبلغت ،(0.01) د مستوىعن ايئوجميعها دالة إحصا ،(0.72) ،(0.37) العبارة

، ى الترتيبعل(، 0.70(، )0.88(، )0.63(، )0.83(، )0.76) :اسلمقيالكلية لة رجعد والددرجة كل ب

 المقياس.ات بث على مما يدل ،(0.01) دال عند مستوىوجميعها 
 

 :وتفسيرها اسةنتائج الدر

  وتفسيرها:نتائج الفرض األول 

وي الثان الصدمةط ضغمن  ضعيفمستوى  يوجدعلى أنه "ص ينالفرض األول الذي  قبولن م قللتحق

 رلمتغيلعينة واحدة؛  "ت"وقيم  ةالفرضي تاالمتوسط بحسا مت ".الثانويةلة المرح بلدى طال األسري

 من جدولذلك ويتضح . (ا وطالبةبطال 508ا دهعد) للعينة األساسية ،األسري انويالث ط الصدمةغض

(6.) 

، سريوي األة الثانط الصدمغضبعاد ألدة؛ واح ةلعين "ت"وقيم  ةالفرضي اتالمتوسط (6) جدول

 ةودرجته الكلي

ضغط الصدمة الثانوي 

 ريساأل

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 تاارعب

  رالمتغي

 وسطتم

عبارات 

 غيرمتال

مستوى 

 يرغالمت

سط المتو

 *فرضيال

مستوى  قيمة ت

 اللةالد

 0.01 18.45 9 ضعيف  2.30 5 3.07 11.51 لالتدخ

 0.01 24.74 7.2 ضعيف  2.47 4 2.48 9.91 نب المساعدةجت

 0.01 20.63 9 ضعيف  2.36 5 3.10 11.84 كر المساعدةذتب تجن

 0.01 14.59 10.8 ف ضعي 2.21 6 3.77 13.24 ثارةإلا

 0.01 27.74 36 ضعيف  2.32 20 8.54 46.52 الدرجة الكلية

 .ضعيف توىسم مدى يةابد( 1.8) إن حيث ؛األسري يثانوة اللصدمضغط اعبارات  نم ة( لكل عبار1.8) المتوسط الفرضي بمعدل بساح تم*

 ،ألسريوي اثانة الط الصدمغضبعاد ع أجمي نم عيفض مستوى يوجد هأن (6) جدول نم يتضح

 .وبهذا يتحقق الفرض األول .لدى عينة البحث ودرجته الكلية

ية، لثانوا المرحلة ، لدى طالباألسري يضغط الصدمة الثانوالمستوى الضعيف من  باحثويفسر ال

 -فعال ثهاحدوبالرغم من - أفراد األسرة امنه يعاني ةصادم ثاحدأ رفةعن معجة ناتالجهادات اإلبأن 

 وليست مستمرة، كما أن األسرة تحاول بشتى السبل إبعاد طالب ،للطالب طارئة ثل حالتا تمإال أنه
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رى الباحث يو اه الدراسي.وتعلى مس قد تؤثر ،تأو انفعاالرحلة الثانوية فيها، عن أي إجهادات الم

من  ا يصحبهاوم، أفراد األسرة امنه يعاني ةصادم ثاحدأ رفةن معناتجة عال جهاداتي أن اإلالحال

جميع هذه ، أو انفعاالته تجاههم، فراد أسرتهية، أو تجنب مساعدة أحلة الثانوطالب المر تدخل

ا بسيط، ثرهن أأب ل ويقنعونهنوية، بلة الثاب المرحلايدا عن طعبأفراد األسرة معالجتها  جهادات يحاولاإل

ب المرحلة الدى طضغوط لاله ستوى ضعيف من هذالدراسي. فينشأ ممستواه لك على حتى ال يؤثر ذ

 ثانوية.ال

 

  وتفسيرها: الثانينتائج الفرض 

 ىدلجداني لوالتمعن امن  عالمستوى  يوجدنه "الذي ينص على أ يناالثالفرض  من قبول للتحقق

التمعن بعاد ألنة واحدة؛ عيل "ت"وقيم  ةالفرضي اتوسطالمت بحسا مت ".ةالثانويمرحلة لا بطال

 (.7) من جدولك ذل حتضيو. ة، ودرجته الكليوجدانيال

 ، ودرجته الكليةانيالوجد التمعن ادبعأللعينة واحدة؛  "ت"م وقي ةالفرضي اتالمتوسط (7) جدول

ط توسالم انيالوجد التمعن

 الحسابي

حراف ناال

 يارالمعي

عبارات عدد 

 المتغير

 طوسمت

ارات بع

 المتغير

مستوى 

 يرغالمت

سط المتو

 *فرضيال

مستوى  تقيمة 

 اللةالد

 0.01 15.14 23.8 كبير 3.83 7 4.50 26.82 انيةجدلوا حظةماللا

 0.01 6.70 23.8 كبير 3.63 7 5.51 25.44 نلوجداوصف ا

 0.01 14.35 23.8 كبير 3.80 7 4.44 26.63 يالتصرف بوع

إصدار  بتجن

 األحكام

 0.01 6.82 23.8 كبير 3.64 7 5.48 25.46

 0.01 15.65 29.8 جدا كبير 4.74 7 4.94 33.23 رد الفعل بتجن

 0.01 21.61 119 كبير 3.93 35 19.39 137.59 الدرجة الكلية

توى ة مسحالفي  (4.2)و، مستوى كبير، في حالة ارة( لكل عب3.4) وسط الفرضي بمعدلمتال بحسا مت*

 جدا كبير توىسم مدى يةابد (4.2، و)كبير توىسم مدى يةابد( 3.4) إن حيث، داكبير ج
 

لدى  ودرجته الكلية ،التمعن الوجدانيجميع أبعاد  نم عال مستوى دجوي هأن (7) من جدوليتضح 

 .نيالثالفرض وبهذا يتحقق ا .جدا، فمستواه عال لفعلا رد بتجن، عدا ة البحثعين

 مستوى نأ لىها إرت نتائجحيث أشا ،Rosini, et al., 2017)) نتائج دراسةج مع لنتائاه هذق تفوت

 الجامعة. بطال نة منيعاليا لدى ع نكا نالتمع

مستوى متوسط  ها إلىارت نتائجث أش، حي(ب2020علي، دراسة )وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع 

 .ثانويةلمرحلة ال، لدى طالب االوجداني  التمعن  من
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 نيقلقو جأون إلىيل المرحلة الثانوية بطال أن؛ بالوجداني نعالتم نم العالي الباحث المستوى رويفس

هذه ء إبقامع العمل على  ،موانفعاالته ممالحظة مشاعرهلون على ، فيعممييادكاأل مهبلعلى مستق

 نقفون ع. ويتوراستهمكما أنهم يتصرفون بوعي، بشأن كل ما يتعلق بد .اتهماهتمامؤر بي ف المشاعر

ا ر متعلقإذا كان األميلجأون إلى التروي في رد الفعل، ا تهم، قبل فهمه جيدا. كمدراسبشأن  إصدار أحكام

 مما يرفع مستوى تمعنهم الوجداني.، الدراسي قبلهمستبم

  :وتفسيرها لثالثانتائج الفرض 

 ،ودالة إحصائيا، البةطية سارتبا ةعالق توجد" نهالذي ينص على أ لثالثاالفرض  للتحقق من قبول 

 ثحاام البق. "ة الثانويةلحرالم بطال لدى ،الوجداني نالتمعو ط الصدمة الثانوي األسريغض نبي

 ة، وأبعاد، ودرجته الكليضغط الصدمة الثانوي األسري أبعاد نبي نبيرسوط معامالت ارتبا بساحب

 .(8) من جدولويتضح ذلك  .ودرجته الكلية ،الوجداني نالتمع
 

 الوجداني  نالتمعو صدمة الثانوي األسريال ضغط ناط بيمعامالت االرتب (8) جدول

 الوجداني نالتمع             

  مةدصط الضغ

 الثانوي األسري

المالحظة 

 الوجدانية

وصف 

 الوجدان

التصرف 

 بوعي

 بتجن

إصدار 

 مألحكاا

لدرجة ا رد الفعل بتجن

 الكلية

 0.05- **0.46 **0.23- *0.10- **0.25- **0.24- التدخل

 **0.39- **0.16- **0.51- 0.06- **0.38- **0.36- ةلمساعدتجنب ا

 **0.14- 0.004 *0.10- 0.06 **0.18- **0.33- تذكر المساعدةجنب ت

 **0.36- 0.01 **0.47- 0.01- **0.43- **0.45- اإلثارة

 **0.34- **-0.13 **0.48- 0.04 **0.45- **0.51- الدرجة الكلية

 0.01ى ** دال عند مستو  0.05توى ند مسل عدا *

 

ي انودمة الثصط الغض نبي ،ودالة إحصائيا، ة سالبةيارتباط ةعالق توجد( أنه 8) من جدوليتضح 

، الوجداني نالتمعودخل عدا العالقة بين الت ،الثانويةة لحرالم بى طاللد ،الوجداني نالتمعو األسري

، التصرف بوعيو نب تذكر المساعدةجتن والعالقة بي، والتصرف بوعي، ةلمساعدتجنب ان العالقة بيو

والعالقة ، د الفعلر بتجنو دةمساعالذكر تجنب تن والعالقة بي، بوعي فالتصرو اإلثارةوالعالقة بين 

 .جزئيا الثالثحقق صحة الفرض مما ي  .رد الفعل بتجنو ةاإلثاربين 

نتائجها إلى  ارتشأ فقد (Jennings, 2018) ئج دراسةمع نتاالدراسة الحالية جزئيا نتائج وتتفق 

  .المعلمين نينة ملدى ع ،واالستراتيجيات الوجدانية نالتمع نبي عالقة

 ثاحدأ رفةمع اتجة عننال جهاداتاإل بأن، السالبة رتباطيهاال قةالعلا هذه وجود باحثال فسريو

 ةالمرحلة الثانوية، أو تجنب مساعدطالب  ، وما يصحبها من تدخلأفراد األسرة امنه يعاني ةصادم

ر اعالمشتتأثر بكم التمعن لهذه ات دجهاجميع هذه اإلبأن هذه ، أو انفعاالته تجاههم، فراد أسرتهأ
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 غوط لدى طالب المرحلة الثانوية.هذه الضتأثر هذا التمعن بالعواطف التي يمتلكها، لذا يواالنفعاالت و

، ، ويصفهاوانفعاالته عرهالنواحي الشخصية للفرد، فيالحظ مشلضغوط، زاد التمعن في افكلما قلت هذه ا

ها. أما لو ا قبل الحكم علييرث كث، بل ويترياعره وانفعاالتهشالحكم على مويتصرف بوعي، ويبتعد عن 

هذه شغله تبل االته، لطالب في مشاعره الشخصية أو انفعيفكر ا نوية األسرية، فالزادت الضغوط الثا

، فيحكم مباشره دمات، فيصيبه القلق والتوترصالقلق على أفراد أسرته من ذوي الالضغوط، ويبدأ في 

 ا.عليهعره، وال يتريث قبل الحكم اعلى انفعاالته ومش

  وتفسيرها: رابعالنتائج الفرض 

ضغط الصدمة  نمالوجداني  نالتمعب التنبؤ يمكن"نص على أنه الذي ي الرابعالفرض  بولللتحقق من ق

. وتوضح Stepwiseجي بطريقة التدري دار المتعددحتحليل االن قام الباحث بحساب ".يالثانوي األسر

 التحليل.  هذنتائج  ليةالتاالجداول 

 متعددنحدار الخطوات تحليل اال (9قم )رجدول 

 موذجما يشير إليه الن رقم النموذج

 تجنب المساعدة 1

 اإلثارة 2

 التدخل 3
 

 

 االنحدار المتعددل ( ملخص نماذج تحلي10جدول رقم )

تباط االر لمعام النموذج

 (R)الجزئي 

مربع االرتباط 

R)الجزئي 
2

) 

رتباط مربع معامل اال

 المعدل

 ريياالمعالخطأ 

1 0.39 0.15 0.15 17.87 

2 0.44 0.20 0.20 17.0 

3 0.47 0.22 0.21 17.19 
 

 ( نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد11جدول رقم )

درجات  موع المربعاتمج مصدر االختالف

 الحرية

 مستوى الداللة "ف"قيمة  مربعاتط الوسمت

 معامل االنحدار 

 الخطأ

 يلالك

29031.77 

161736.68 

190768.46 

1 

506 

507 

29031.77 

319.63 

90.82 0.01 

 ل االنحدار معام

 أالخط

 ليالك

37838.39 

152930.07 

190768.46 

1 

506 

507 

18919.19 

302.83 

62.47 0.01 

 عامل االنحدار م

 الخطأ

 الكلي

41778.24 

148990.21 

190768.46 

1 

506 

507 

139236.08 

295.61 

47.10 0.01 
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 تعددعادلة االنحدار المم تامال( مع12جدول رقم )

معامل  البعد

 االنحدار

لخطأ ا

 المعياري

امل مع

االنحدار 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

 الداللة

 0.01 44.00 ____ 3.87 170.36 الثابت

 0.01 7.17- 0.31- 0.34 2.45- تجنب المساعدة

 0.01 6.37- 0.29- 0.24 1.51- اإلثارة

 0.01 3.65 0.16 0.28 1 التدخل
 

 ا يلي:ضح الباحث نتيجة الفرض السابع فيمول السابقة يوداجال نم

 .Stepwise( تتضح خطوات تحليل االنحدار المتعدد بطريقة 9جدول رقم )من  -

Rلجزئي )الرتباط اتضح أن قيمة مربع ا( ي10جدول رقم )من  -
2

أن مما يدل على  ،(0.22) تساوي( 

التباين الكلي في %( من 22) تفسر ،(ةقلتالمسالمتغيرات ) األسري لصدمة الثانويضغط امتغيرات 

ضغط الصدمة الثانوي بين  متوسطة عالقة ى(؛ مما يدل عللوجدانيالتمعن ا) التابع درجات المتغير

 .الوجداني تمعنالو األسري

ثانوي ضغط الصدمة اللة )رات المستقضح أن هناك عالقة انحدارية بين المتغييت (11رقم ) جدولمن  -

 (. األسري

. ومن ثم 0.01صائيا عند مستوي ة إح( يتضح أن قيم "ت" لمعامالت االنحدار دال12م )رق جدولمن  -

 .يضغط الصدمة الثانوي األسرمن  التمعن الوجدانييمكن التنبؤ ب

ة الثانوي ضغط الصدم من التمعن الوجدانيلة التنبؤية للتنبؤ بح المعاد( تتض12رقم )جدول ن م -

 ما يلي:ك األسري

 (التدخل( + )اإلثارة×  1.51) -( تجنب المساعدة×  2.45) -170.36=  دانيجالتمعن الو

تجنب ع هو ابالت لمتغيرمع ا سالبا( يتضح أن أكبر متغير مستقل مرتبط ارتباطا 12دول رقم )جمن  -

 . ثارةاإلثم  المساعدة

أنه ى لها إحيث أشارت نتائج ب(،2020)علي، مع نتائج دراسة جزئيا اسة الحالية الدروتتفق نتائج 

ويرى الباحث أن  األكاديمي.  ية واالغتراباستراتيجية الصورة االجتماع  الوجداني من  التنبؤ بالتمعن  يمكن

 باشر لالغتراب األكاديمي.بب مالضغوط الثانوية األسرية هي س

 هشاعرملالثانوية  طالبالحظة م بأنن تباطية واالنحدارية لهذين المتغيريالباحث العالقة االر فسروي

 رمشاعهذه العلى  الحكم نواالبتعاد ع .مامهبؤرة اهتبقائها في ووصفها وتمييزها وإ انفعاالتهو

عن ب طالابتعاد لى عرات تعتمد في المقام األول متغيهذه ال، عليهافعل في رد ال ترويوال ،نفعاالتاالو
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تجاه تصرفاته ، ثم هسرتأ دأفرا تجاه هانفعاالتثم  ،من صدمات ؛ في أثناء ما يعانونهأفراد أسرتمساعدة 

فكلما ابتعد  ،التدخل ثم اإلثارةثم  ،المساعدة تجنب ، أي تعتمد على متغيرات مستقلة هيهأفراد أسرت

كل مصادر القلق بتعاده عن ص أسرته على اربسبب ح -ع الصدمات الثانويةواق لطالب في العيش عنا

ة ومشاعرة، أفضل. وكلما اقترب من الشخصي رهوي أمفكلما كان تمعنه -ألكاديمياه االتي تؤثر على مستو

 شخصية.وره التجاه أم اسى اهتماماته وانفعاالته وعواطفهنه، تنم لدى المقربين ملمصادر األ

 : وتفسيرها لخامسافرض نتائج ال

مة ط الصدغضفي ئيا دال إحصاق فر ال يوجد" ي ينص على أنهذلا خامسالالفرض  قبول للتحقق من

 بساحلباحث با قام ".المرحلة الثانوية بلدى طال، إناث( –ذكور ) لنوعمتغير ال قاوف ،سرياأل ويالثان

 نم دعفي كل ب ينة األساسيةالع بت طالمتوسطي درجا نبيلداللة الفرق  نمستقلتي ناختبار "ت" لعينتي

 .(13) دولمن جويتضح ذلك  .لمتغير النوعتبعا ودرجته الكلية ، ياألسر الثانوي ةالصدم ضغط أبعاد

ضغط في ( وذلك إناث -روكذ) فراد المجموعتينصائية ألالة اإلحالد وياتت( ومست) قيم (13) جدول

 األسري الصدمة الثانوي

 اللةوى الدتسم ت مةقي 298= ناث نإ 210= ن روذك سريغط الصدمة الثانوي األض

 ع م ع م

 0.02 2.42- 3.27 11.79 2.71 11.12 التدخل

 0.01 3.49- 2.57 10.23 2.26 9.46 ةالمساعد تجنب

 0.51 0.66- 2.28 11.91 2.83 11.73 تجنب تذكر المساعدة

 0.24 1.17- 3.57 13.41 4.03 13.00 اإلثارة

 0.01 2.64- 8.61 47.36 8.32 45.35 ليةالك الدرجة

 :أنهيتضح  (13) من جدول

ضغط الصدمة الثانوي ة لليكرجة الالد، ومساعدةتجنب ال، ولتدخلافي ئيا ق دالة إحصاوفر توجد -

 س.مما ال يحقق الفرض الخام .(، لصالح اإلناثاثإن –ذكور ) ترجع إلى متغير النوع، األسري

 –ذكور ) ر النوعترجع إلى متغي، اإلثارة ،نب تذكر المساعدةتجفي  ئياق دالة إحصاوفر توجد ال -

 .(إناث

أظهرت نتائجها وجود فروق  التي(، 2018لعيد، اسة جزئيا مع نتائج دراسة )بنتائج هذه الدر وتتفق

ناث، لدى عينة من اإل تالطالبا ث في اضطراب ما بعد الصدمة؛ لصالحنان الذكور واإلدالة إحصائيا بي

  .لجامعةطالب ا

 وجودعدم ، حيث اشارت نتائجها إلى أ(2020)علي،  سةمع نتائج درايا جزئتيجة هذه الن وتختلف

لدى ، إناث( –ترجع إلى متغير النوع )ذكور الثانوي األسري،  مةدغط الصضفروق دالة إحصائيا في 

 .جامعةن طالب المرحلة الم عينة
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ضغط ية لرجة الكلالد، ونب المساعدةتج، ولالتدخي ف ائياإحص ةوق دالد فروجو ويفسر الباحث

من  ثركسرة أناث واقترابهن من األلدى اإل ، بأن اإلجهادات، لصالح اإلناثالثانوي األسريالصدمة 

سرة نوية، مهما حاول أفراد األثا، فهن ال يستطعن عدم التدخل في الصدمات المن الذكور إخوانهن

 مات.ن الصدمواطإبعادهن عن 

 الطالب تصرفات، ودةعجنب تذكر المساتي ف ئيااإحص ود فروق دالةعدم وج ويفسر الباحث

كرا أو أنثى، ألن أي منهما قد يحاول ذ ،ف نوعه، باختاللفال تخت بأنها، هرتأفراد أستجاه  هانفعاالتو

ر بكونه طالب أو أث تت، الرتهوانفعاالته تجاه أفراد أسه تصرفاتي منهما ، كما أن أتجنب تذكر المساعدة

 طالبه.

 : يرهاوتفس سالسادنتائج الفرض 

ن التمعفي دال إحصائيا ق فر دال يوج"أنه  لىالذي ينص ع السادسالفرض  قبول للتحقق من

اختبار  بساالباحث بح قام ".المرحلة الثانوية بلدى طالإناث(،  –ر النوع )ذكومتغير ل وفقا، نياالوجد

ن التمع نمد عكل ب في سيةالعينة األسا بطال ي درجاتمتوسط نالفرق بي داللةل نلتيمستق ن"ت" لعينتي

 .(14) من جدولويتضح ذلك  .ا لمتغير النوعتبعودرجته الكلية ، الوجداني

 

تمعن الفي ( وذلك اثإن -روذك) فراد المجموعتينصائية ألالة اإلحدال وياتت( ومست) قيم (14) جدول

 الوجداني

 وى الداللةتسم ت قيمة 298= ناث نإ 210= ن روذك يالوجدان نالتمع

 ع م ع م

 0.72 0.36- 4.53 26.88 4.47 26.74 انيةالمالحظة الوجد

 0.08 1.74- 5.25 25.79 5.84 24.93 الوجدانوصف 

 0.52 0.63 4.52 26.52 4.34 26.78 بوعي صرفالت

 0.98 0.02 5.64 25.45 5.26 25.46 األحكام دارإص بتجن

 0.01 4.12- 4.51 33.79 5.33 23.17 د الفعلر بجنت

 0.14 1.43- 18.52 138.65 20.53 136.09 كليةال الدرجة

 ،جداني ودرجته الكليةالو نمعبعاد التأ فيئيا حصاال توجد فروق دالة إأنه  يتضح (14) من جدول

يوجد فرق لصالح ف، فعللرد ا بتجن ، عدا بعدعينة البحث لدىإناث(  –ر ذكو) وعترجع إلى متغير الن

 ا.السادس جزئيرض يحقق الفمما  .ناثاإل

في عدم وجود فروق  ائجها إلىت نتارأش حيث( 2016 ،عالم) ئج دراسةجة مع نتاوتتفق هذه النتي

 الجامعة. بطال نلدى عينة م ،فقا للنوعو نالتمع
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 وجود عدم ائجها إلىت نتارأش حيثب(، 2020)علي،  ئج دراسةنتازئيا ججة مع وتتفق هذه النتي  

 إناث(، –ذكور)  ترجع إلى متغيري النوع ية، الكلوجداني ودرجته ال  عاد التمعنيا في أبالة إحصائفروق د

 ثانوية.، لدى عينة من طالب المرحلة الفيوجد فرق لصالح اإلناث  ،"ياألكاديم التحكم  عدا بعد "فقدان 

حظة الم منه من، وما يتضانيدالوج نالتمع ا فيعدم وجود فروق دالة إحصائي ويفسر الباحث

الحكم على  نعواالبتعاد  .مامهبؤرة اهتبقائها في مييزها وإووصفها وت نفعاالتهامشاعره ول البالط

 طالبة. طالب أمهذه المتغيرات، هي متغيرات نفسية ال تتأثر بكون صاحبها  نأب ،عاالتهره وانفمشاع

ن ناث قد يتروياإل ، بأنإلناثلصالح ا ،رد الفعل بتجنفي إحصائيا ق دالة وجود فر ويفسر الباحث

عن  ر، لكثرة تفكيرهن وتمعنهنأكثر من الذكو ،االنفعاالتوعلى هذه المشاعر  في رد الفعلالذكور عن 

 .رالذكو

 : وتفسيرها بعالسانتائج الفرض 

مة صدضغط الفي ئيا ادال إحصق فر ال يوجد"لذي ينص على أنه ا بعساالض الفر للتحقق من قبول

الباحث  قام ".لة الثانويةالمرح بلدى طال، (بيأد -ميعلالتخصص ) غيرمتل وفقا، يوي األسرالثان

في كل  العينة األساسية بوسطي درجات طالتم نالفرق بيلداللة  نمستقلتي نعينتياختبار "ت" ل بسابح

من ويتضح ذلك  .التخصصلمتغير  تبعاودرجته الكلية ، ة الثانوي األسريالصدم ضغط أبعاد نمد عب

 .(15) لجدو

ط ضغفي ( وذلك أدبي -علمي) فراد المجموعتينة ألصائيالة اإلحالد ياتوت( ومست) مقي (15) لدوج

 الصدمة الثانوي األسري

 وى الداللةتسم ت قيمة 287= ن أدبي 221= ن علمي الثانوي األسري ةضغط الصدم

 ع م ع م

 0.82 0.23- 3.16 11.54 2.95 11.47 التدخل

 0.86 0.17 2.46 9.90 2.49 9.94 تجنب المساعدة

 0.54 0.59 3.15 11.77 3.03 11.93 تجنب تذكر المساعدة

 0.11 1.61 3.86 13.00 3.63 13.55 اإلثارة

 0.37 0.89 8.90 46.22 8.06 46.90 الكلية جةردال

 

ه ، وأبعادالثانوي األسري ضغط الصدمة فيئيا اال توجد فروق دالة إحصح أنه يتض (15) جدول نم

 السابع.ق الفرض يحقمما  للتخصص.فقا رعية، والف

ق دالة روف عدم وجود ت نتائجها إلىارأش حيث(، أ2020)علي،  ئج دراسةق هذه النتيجة مع نتاوتتف

 أدبي(. -التخصص )علميترجع إلى متغير ضغط الصدمة الثانوي األسري، حصائيا في إ
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أظهرت  التي (،2012، لخواجةاو البحرانى،)جزئيا مع نتائج دراسة  نتائج هذه الدراسة وتختلف

 طالب لصالحاضطراب ما بعد الصدمة؛ ؛ في واألدبية علميةال الكليات طالب بين فروق وجود نتائجها

 .ةجامعالعينة من طالب  ، لدىاألدبية لكلياتا

، وفقا لتخصص ألسريط الصدمة الثانوي اضغجود فروق دالة إحصائيا في عدم و ويفسر الباحث

تبطة، بتخصص الفرد، فهي مشاعر دمات الثانوية غير مرادات الناتجة عن الصجهاإل نب، بأالطال

  النفسي.بشخصية الطالب، ووضعه  وتصرفات مرتبطة

 : اهيروتفس الثامنض الفرئج تان

 ناد التمعالة إحصائيا في أبعال توجد فروق د"ينص على أنه  الذي الثامنالفرض  من قبولللتحقق 

قام  ."المرحلة الثانوية بالى طلد ،أدبي( -علمي) صصالتخرجع إلى متغير ت ،كليةجته الداني ودرالوج

 ،ألساسيةالعينة ا بدرجات طال يسطمتو نبي لفرقا لداللة نلتيمستق نبار "ت" لعينتياخت بالباحث بحسا

 جدول منويتضح ذلك  .التخصص تبعا لمتغير ،كليةلودرجته ا ،الوجداني نالتمع ادعأب نفي كل بعد م

(16) 

 عادأبفي ( وذلك أدبي -علمي) ة ألفراد المجموعتينمستويات الدالة اإلحصائيت( و) قيم (16) ولجد

 ةيالكلودرجته  يالوجدان نالتمع

 اللةالدمستوى  ت  قيمة 287= ندبي أ 221= ن علمي وجدانيلا نالتمع

 ع م ع م

 0.32 0.99- 4.51 27.00 4.49 26.60 انيةالوجد ةالمالحظ

 0.18 1.32- 5.54 25.72 5.47 25.07 وصف الوجدان

 0.21 1.24- 4.45 26.84 4.24 26.35 ف بوعيالتصر

 0.38 0.87- 5.57 25.65 5.37 25.21 حكامإصدار األ بنتج

 0.25 1.14- 4.94 33.45 4.93 32.94 لرد الفع بتجن

 0.15 1.44- 19.69 138.67 18.95 136.19 الدرجة الكلية 

الوجداني ودرجته الكلية  نعة إحصائيا في أبعاد التمفروق دال توجد ال يتضح أنه (16) لوجد نم

 من.ثااليحقق الفرض مما  .ثلبحاعينة دى أدبي( ل -علمي) تخصصترجع إلى متغير ال

ق عدم وجود فروارت نتائجها إلى ث أشحي ،(2016 ،عالم) ائج دراسةالنتيجة مع نت هذهوتتفق  

دراسة  نتائج تتفق هذه النتيجة معكما  .لجامعةا بطال نمعينة لدى  ،خصصلتوفقا ل نعي التمف

الوجداني  في أبعاد التمعنا دالة إحصائي فروقعدم وجود ا إلى ث أشارت نتائجهحي ،ب(2020)علي، 

 اديمي"،التحكم األك  دا بعد "فقدانع  أدبي(، -)علمي  تخصصال ترجع إلى متغيركلية، الودرجته 

 بياألد لح طالبصافيوجد فرق ل 
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جع إلى الوجداني ودرجته الكلية تر نا في أبعاد التمعم وجود فروق دالة إحصائيدحث عويفسر البا

مه مييزه لها، وحكلها، وت ه، وقراءتمشاعرهل الطالب مالحظة نبأ ،ي(دبأ -علمي) صمتغير التخص

 .من علوم رسية، ال عالقة لها بما يديها، هي متغيرات نفسعل
 

 دراسة:ليات اتوص

 الباحث بما يلي: يهذه الدراسة يوص لخال نم

 .نيلتمعن الوجدااتنمية إلى التدريبية، التي تهدف عدم التفرقة بين الجنسين في البرامج  -

خفض الضغوط إلى ريبية، التي تهدف التدفي البرامج  العلمي وطالب األدبيطالب عدم التفرقة بين  -

 .الثانوية األسرية

 في رد فعلهم، على مشاعرهم وأفكارهم.نحو التروى  ،نويةر من طالب الثاالطالب الذكوتوجيه  -

وية ألفراد الصدمات الثان فيد عن التدخل البع الثانوية، نحو توجيه الطالبات اإلناث من طالبات -

 األكاديمي.ن ستواهعلى م ذلكؤثر ، حتى ال يرهنسأ

تغيرا يرتبط فه مبوصالثانوية، لمي المرحلة معالتدريبية ل في البرامج؛ الوجداني نالتمع متغيراالهتمام ب -

 .الثانوية، لطالب هذه المرحلةبالضغوط 

غوط الثانوية على مستواهم ثر السلبي للضاألما يوضح لهم لطالب الثانوية،  سيطريقة التدر نتضمي -

 .رسيالدا
 

 التالية: اء البحوثحث إجرلبايقترح او

ثانوي األسري، لى ضغط الصدمة ال، عالتخصصلنوع وااالهتمام بدراسة تأثير متغيرات أخرى غير  -

  الخاصة.والمدارس الحكومية و، المستوى الدراسي للطلبةمثل تأثير  والتمعن الوجداني،

 نوية.رحلة الثاالم بلدى طالالتحصيل الدراسي ب قتهوعال سريدمة الثانوي األصالضغط  -

مرحلة ، بالوية األسريةط الثانوالضغ ويطالب ذال الوجداني على نتنمية التمعتدريبي لنامج رب ثرأ -

 .الثانوية

 .رحلة الثانويةالم بلدى طالالدراسي التحصيل ب وعالقتهالوجداني  نعالتم -

 .لة الثانويةالمرحوي صعوبات التعلم بوذ المتفوقين بطالدى الل يالوجدان نلتمعا -
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لصدمة الثانوي األسريضغط ا( مقياس 1لحق رقم )م  

 إعداد

مد عليد. أحمد رمضان مح  

 درجة الموافقة العبارة م

موافق 

 بدرجة كبيرة

غير موافق  غير موافق  محايد موافق 

 بدرجة كبيرة

عانون من أثناء ما ي أسرتي؛ فيأفراد د عند مساعدتي ألح

 إني:صدمات، ف

 

      مة.أشعر كأنني صاحب الصد 1

      أشعر بزيادة ضربات قلبي. 2

      دمة.ذه المواقف الصاأفكر في ه 3

      ف الصادمة.أقلق من هذه المواق 4

      يرهقني تذكر مساعدتي. 5

      أشعر أنني أقل نشاطا من المعتاد.  6

      قبل.اط من المستأشعر باإلحب 7

      د أسرتي.د أن لي اهتماما قليال من أفراأعتق 8

      أفراد أسرتي.أعتقد أنه يجب أن يكون اهتمامي قليل ب 9

راد أسرتي؛ في أثناء ما يعانون عندما أتذكر مساعدتي ألحد أف

 فإني:من صدمات، 

 

      اد أسرتي.فرأتجنب تذكر أشياء معينة تذكرني بأ 10

      يذكرونني بأفراد أسرتي.ذكر أفراد معينين أتجنب ت 11

      أتجنب تذكر أماكن معينة تذكرني بأفراد أسرتي. 12

      ض أفراد أسرتي.أريد تجنب بع 13

جود فجوات في ذاكرتي حول جلساتي مع أالحظ و 14

 أفراد أسرتي.

     

      أتوقع أن يحدث شيء جيد.* 15

      لتركيز. مشكلة في ا أشعر أن لدي 16

      أشعر بالتوتر.  17

      باالنزعاج. أشعر 18

      أواجه مشكالت في النوم. 19

      أشعر بالهدوء.* 20

 *عبارة سلبية
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 التمعن الوجداني( مقياس 2ملحق رقم )

 إعداد

 د. أحمد رمضان محمد علي

 درجة الموافقة  العبارة م
 افقمو

بدرجة 
 كبيرة

غير موافق  غير موافق محايد افقمو

 ةبدرجة كبير

      وقات الحزن.أأالحظ نفسي  1

      يمكنني وصف حالتي المزاجية. 2

      أدرك مشاعري. 3

      تقييم مشاعري. يمكنني 4

      أتجنب المشاعر السلبية. 5

      أوقات السعادة.أالحظ نفسي  6

      مر بها.عر الضيق التي أمشايمكنني وصف  7

      .يمكنني التعبير عن مشاعري 8

      عن الطريقة التي أواجه بها مشاعري السلبية. ض  أنا را 9

      تي أمر بها.عري السلبية الأحاول تفسير مشا 10

      أالحظ نفسي أوقات التفاؤل. 11

      يمكنني وصف مشاعر الحزن التي أمر بها. 12

      وير حياتيأوجه مشاعري لتط 13

      مشاعري سلبية. أنتقد نفسي عندما تكون 14

      أتقبل أفكاري دون رد فعل. 15

      أالحظ نفسي أوقات القلق. 16

      التي أمر بها. صف مشاعر السعادةيمكنني و 17

      التمييز بين مشاعري االيجابية والسلبيةيمكنني  18

      مشاعري السلبية. ي عندما تؤرقني نفسألوم  19

      ر سلبية.ععرض لموقف ذو مشاأتأنى عندما أت 20

      أالحظ مشاعري وقت تناولي الطعام. 21

      ل التي أمر بها.ف مشاعر التفاؤيمكنني وص 22

      انفعاالتي.أفهم  23

أتضايق من نفسي عندما تمنعني مشاعري السلبية من  24

.اذ اتخ  قرار  متأن 

     

      ر سلبية.*أتصادم مع اآلخرين؛ إذا مررت بمشاع 25

      أالحظ التغيرات التي تطرأ على أوقات الغضب. 26

      مر بها.ر القلق التي أأستطيع وصف مشاع 27

      لتقديم حلول لمشاعري السلبية.أتأنى  28

      أ.خط أنتقد نفسي عندما أفكر في مشاعري بطريقة 29

      نني التعامل مع مشاعري السلبية بهدوء.يمك 30

      ي السلبية؛ إذا تعرضت ألخبار غير سارة.رأالحظ مشاع 31

      لة ما.إذا واجهت مشك أشعر أنني صديق لنفسي؛ 32

      مشاعري السلبية تسبب مشكالت لي مع اآلخرين.* 33

      أقبل انفعاالتي. 34

      عري السلبية.مشاأتقبل  35

 *عبارة سلبية
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Abstract: 

The present study aims to identify the family secondary traumatic stress as a predictor of 

emotional mindfulness in high school students. The researcher used in his study the 

descriptive and comparative approach. The study sample included (508) male and female 

high school students, in the New Valley, in the second semester of the academic year 2020-

2021 AD, 

The Family Secondary Traumatic Stress scale and emotional mindfulness scale (the two 

scales prepared by the researcher) were applied to them. The most important results of the 

study indicated that There is a weak level of family secondary traumatic stress. There is a 

high level of emotional mindfulness. There is a negative correlation, and a statistically 

significant, between family secondary traumatic stress and emotional mindfulness. Affective 

reflection can be predicted from family secondary traumatic stress. There is a statistically 

significant difference in family secondary traumatic stress, according to the gender variable 

(male - female), in favor of female students. There is no statistically significant difference in 

family secondary traumatic stress, according to the variable of specialization (scientific - 

literary). There is no statistically significant difference in emotional mindfulness, according 

to the gender variable (male - female). And there is no statistically significant difference in 

emotional mindfulness, according to the variable of specialization (scientific - literary). 

  

Key words: Family Secondary Traumatic Stress, Emotional Mindfulness, high 

school students 

 


