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ملخص

هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف العالقة بني املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل وعالقتهام بالوالدية اإلجيابية، 
املتغريات  بعض  تأثري  عىل  والتعرف  كورونا،  جائحة  انتشار  فرتة  خالل  العامنيني  واألمهات  اآلباء  من  عينة  لدى 
الديموغرافية يف املرونة. وتكونت عينة الدراسة من )442( من اآلباء واألمهات، منهم )55.9%( من اإلناث. طبقت 
االنفعايل  التنظيم  ومقياس   ،)Burke & Moore, 2015( وموور  لِبورك  للوالدين  النفسية  املرونة  استبانُة  عليهم 
الباحثة.  إعداد  من  اإلجيابية  الوالدية  املامرسات  ومقياس   ،)Lorber et al., 2017( وآخرين  لِلوربر  للوالدين 
أوضحت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائًيا بني املرونة النفسية للوالدين والتنظيم االنفعايل، يف حني مل تظهر 
أية ارتباطات دالة إحصائًيا بني املرونة النفسية وأبعادها والتنظيم االنفعايل وأبعاده وبني ممارسات الوالدية اإلجيابية، 
ما عدا بعد اإلمخاد. كام بينت النتائج أّن مستوى املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة 
جائحة كورونا كان عالًيا، يف حني كان مستوى ممارسات الوالدية اإلجيابية متوسًطا. كام ُوجدت فروق بني الوالدين 
يف املرونة النفسية، وفًقا ملتغريات مستوى اجلنس وعدد األبناء والسكن، يف حني مل تظهر فروق بني الوالدين يف املرونة 
من  اإلجيابية،  بالوالدية  التنبؤ  إمكانية  النتائج  كشفت  وأخرًيا،  والدخل.  التعليم  مستوى  متغرَيْي  إىل  ُتعزى  النفسية 

خالل ممارسة الوالدين السرتاتيجية اإلمخاد للتنظيم االنفعايل. 
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Abstract

The present study aimed to identify the psychological flexibility and emotional regulation 
and their relationship with positive parenting, among a sample of Omani parents, during the 
outbreak of the Corona pandemic, and to identify the effect of some demographic variables on 
psychological flexibility and emotional regulation. The sample of the study consisted of (442) 
fathers and mothers, of whom (55.9%) were females. The study applied three tools: Parents' 
Psychological Resilience Questionnaire by Burke and Moore (2015), Parents' Emotional Regulation 
Scale by Lorber et al. (2017), and Positive Parenting Practices Scale prepared by the researcher. 
The results showed that there is a positive and statistically significant relationship between the 
psychological flexibility of parents and emotional regulation, while there were no statistically 
significant correlations between psychological flexibility and its dimensions and emotional 
regulation and its dimensions, and between the positive parenting practices except «suppression». 
The results also showed that the level of psychological flexibility and emotional regulation of 
Omani parents during the period of the Corona pandemic was high, while the level of positive 
parenting practices was moderate. There were also differences between parents in psychological 
flexibility according to the gender, number of children, and housing, while no differences 
appeared between parents in psychological flexibility due to the parents' education level and 
income level. Finally, the results revealed that positive parenting could be predicted through 
parents' practice of suppression strategy for emotional regulation.

Keywords: Psychological flexibility; Emotional regulation; Positive parenting; Parents; Corona 
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المقدمة

تقدر منظمة اليونسكو أّن )1.38( مليار طفل خارج املدرسة أو مراكز رعاية الطفولة، دون إمكانية الوصول إىل 
األنشطة اجلامعية أو الرياضات اجلامعية أو املالعب؛ بسبب جائحة فريوس كورونا COVID-19، منهم )40( مليون 
طفل يف مرحلة ما قبل املدرسة )اليونيسيف، 2020(. كام يزاول معظم اآلباء وظائفهم عن ُبعد، رغم معاناهتم ألداء 
وظائفهم من املنزل ورعاية أطفاهم يف الوقت نفسه، خاصة يف ظل عدم معرفة موعد انتهاء هذا الوضع. للعديد من 
الناس، فإّن جمرد إبقاء األبناء مشغولني وآمنني يف املنزل هو احتامل خميف، وتتفاقم هذه التحديات بالنسبة ألولئك 

.)Cluver et al., 2020( الذين يعيشون يف أرس منخفضة الدخل ومكتظة

الوالدين  مسؤوليات  زادت  إذ  العامل؛  أنحاء  يف  األرسية  احلياة  يف  انقالًبا  كوفيد-19  فريوس  أحدث  لقد 
العاملني، وخاصة النساء، بدرجة كبرية خالل هذه اجلائحة. ويكافح اآلباء لتحقيق التوازن بني العمل ورعاية األبناء 
والرعاية الذاتية، يف ظل اخلوف وعدم اليقني وااللتزام باحلجر إلبطاء انتشار الفريوس. كل هذا جيعل من الصعب 
عىل العائالت احلفاظ عىل الشعور باهلدوء. ومع ذلك، يساعد اآلباء األبناء كي يشعروا باألمان، ويساعدوهنم عىل 
يمتلك  فقد ال  األبناء؛  أثرت اجلائحة يف سلوك  املرونة. كام  الصحي، وإدارة سلوكهم، وبناء  الروتني  احلفاظ عىل 
الذي  أو خوفهم من خالل سلوكهم،  قلقهم  يعربون عن  إهّنم  إال  القدرة عىل وصف مشاعرهم،  الصغار  األبناء 
بدوره يمكن أن يصيب اآلباء باالرتباك، خاصة إذا كانوا من الشخصيات التي تتسم بالتوتر )NCTSN, 2020(. أما 
املراهقون فتتسم ردود أفعاهلم غالًبا بالعصبية؛ نظًرا ألّن اجلائحة قد حرمتهم مما اعتادوا عليه من ممارسة األنشطة 
الرياضية وحرية التواصل وااللتقاء بأصدقائهم. وبالرغم من أّن معظم األبناء يعودون يف هناية املطاف إىل طبيعتهم 
النموذجية، عندما يتلقون دعاًم مستمًرا من اآلباء املتجاوبني، فإّن آخرين معرضون خلطر اإلصابة بمشاكل صحية 

 .)Bartlett et al., 2020( عقلية كبرية، بام يف ذلك التوتر والقلق واالكتئاب املرتبط بالصدمات

إّن مصطلح »الوالدية اإلجيابية« من املصطلحات الرائجة يف العامل الغريب؛ إذ يطبَّق برنامج الوالدية اإلجيابية يف 
أكثر من مخس وعرشين دولة، وُترجم إىل إحدى وعرشين لغة، وفاز بجوائز عديدة، وصنفته األمم املتحدة بالربنامج 
الوالدين باألدوات  برنامج يرتكز عىل تزويد  العامل، ويطلق عليه اختصاًرا »Triple P«؛ فهو  الوالدي األفضل يف 
الوالدين  العامل؛ فهو هيدف إىل تزويد  الربامج فعالية يف  لبناء أرس قوية، وُيعدُّ من أكثر  الرتبوية الالزمة  واملهارات 
باسرتاتيجيات بسيطة وعملية ملساعدهتم يف بناء عالقات أرسية صحية؛ ليكون باستطاعتهم إدارة سلوك أبنائهم، 
ما يسهم يف التقليل من األمراض العقلية والعاطفية والسلوكية عند األبناء واملراهقني، التي تنشأ - يف الغالب - من 
اجلهل باألساليب الرتبوية الصحيحة )Bor et al., 2002; Szabo et al., 2020(. وقد اقرتح العديد من الباحثني 
بأهّنا: »العالقة  الوالدية اإلجيابية   )Seay et al., 2014( ف ساي املثال، عرَّ للوالدية اإلجيابية؛ فعىل سبيل  تعريًفا 
احتياجاته،  وتوفري  معه،  والتواصل  وقيادته،  وتعليمه،  الطفل،  رعاية  وتشمل  والطفل،  الوالدين  بني  املستمرة 
باستمرار وعىل نحو غري مرشوط« )ص. 207(. وأشارت األدبيات إىل أّن األبناء الذين تقل أعامرهم عن سنة واحدة 
بالعديد من  الرضع واألمهات، واملرتبط  الوالدية اإلجيابية، من خالل االرتباط اآلمن بني  هم األكثر استفادة من 
النتائج التنموية اإلجيابية )Juffer et al., 2008(. كام أشارت األدبيات إىل أّن النتائج اإلجيابية ألسلوب الوالدية 



83 جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

اإلجيابية تعادل أسلوب الوالدية الدافئ والثابت، الذي ُيطلق عليه نمط الوالدية املوثوقة »authoritative«، وهو 
أسلوب يأخذ بعني االعتبار رأى األبناء، وإتاحة املجال للطفل للمناقشة، وتقبُّل رأيه، ومشاركته، ومساندته، ويتميز 
هذا األسلوب بمستوى مرتفع من التأديب والدفء )Baumrind, 1991(. وجنًبا إىل جنب مع أسلوب الوالدية 
املوثوقة، ُيعتقد أيًضا أّن أسلوب الوالدية التنموية يدعم الوالدية اإلجيابية )Roggman et al., 2016(، والوالدية 
التنموية هي أسلوب تربية إجيايب يعزز نمو الطفل اإلجيايب، من خالل توفري املودة واالستجابة والتشجيع والتعليم 
)Roggman et al., 2009(. وتشرتك الرتبية التنموية يف العديد من القواسم مع الوالدية املوثوقة، وكالمها يمثل 
عىل  دليل  فهي  اإلجيابية؛  الوالدية  مفتاح  هي  واألبناء  الوالدين  بني  االرتباط  جودة  أّن  وُيعتقد  اإلجيابية.  الوالدية 
حساسية الوالدين، وتعد بالتأكيد مؤرًشا رئيًسا ملامرسات الوالدية اإلجيابية؛ فهناك العديد من اآلليات التي يمكن 
من خالهلا تعزيز الوالدية اإلجيابية عىل نحٍو مبتكر. ولقد أشارت الدراسات احلديثة عن التعلق إىل أّن هذا االرتباط 
 Coleman &( لألبناء  االجتامعية  الذاتية  الكفاءة  يف  املدى  طويلة  زيادة  إىل  يؤدي  واألبناء  الوالدين  بني  اإلجيايب 
Karraker, 2003(. كام تؤثر الوالدية اإلجيابية يف مزاج األبناء من خالل تعزيز التنظيم االنفعايل؛ فقد كشفت نتائج 

دراسة أيزنربغ وآخرين )Eisenberg et al., 2005( عن وجود عالقة إجيابية دالة إحصائًيا بني الوالدية اإلجيابية 
والتنظيم االنفعايل للوالدين، وانعكاس ذلك عىل التنظيم االنفعايل لألبناء عىل املدى الطويل. 

النفسية، ودورمها يف  الوالدية اإلجيابية واملرونة  العالقة اإلجيابية بني  السابقة  الدراسات  تناولت بعض  ولقد 
 Brassell et al., 2016; Chong et al., 2020; Daks et al., 2020;( اإلجيابية  الوالدية  ممارسات  حتسني 
فت  Fischer et al., 2016; Moyer et al., 2015; Moyer et al., 2018; Williams et al., 2012(. ولقد عرَّ

الدراساُت املرونَة النفسيَة بأهّنا قدرة الفرد عىل قبول التجارب العاطفية املكروهة يف الوقت احلايل، مع احلفاظ عىل 
املشاركة يف السلوكيات القائمة عىل القيمة )Hayes et al., 2006(، وليس من املستغرب أْن ترتبط املرونة النفسية 
تكيًفا  األكثر  النفيس  واألداء  العاطفية،  والرفاهية  ذلك جودة حياة،  بام يف  اإلجيابية،  النتائج  من  األكرب  باملجموعة 
)Bond & Bunce, 2003; Hayes et al., 2006; Ruskin et al., 2018(. كام ترتبط املرونة النفسية بزيادة التنظيم 
 .)Tull et al., 2004( وانخفاض مستويات األمراض النفسية )Vaughan-Johnston et al., 2017( االنفعايل
التحول الضخم يف سياق احلياة  العائالت حساسة هلذا  أّن تظل  انتشار فريوس كورونا، جيب  فإّنه خالل فرتة  لذا 
األرسية، وأْن تكون حريصة عىل عدم إضافة ضغوطات إضافية إىل القائمة الطويلة بالفعل من األشياء التي »جيب« 
جرعات  أّن  فرغم  التدريب؛  عرب  تدرجييًّا  معها  وتتعايش  مرنة  بصورة  التغيريات  وتتقبل  هبا،  القيام  جيب«  »ال  أو 
 Coyne et( التقبل الصغرية جًدا يومًيا ال يبدو أهّنا حتدث فرًقا ملحوًظا، فال يزال بإمكاهنا إحداث فرٍق غري عادي
al., 2020(. كام أظهر نموذج دراسة تشونج وآخرين )Chong et al., 2020( أّن حتسني املرونة النفسية الوالدية 

يف مرحلة ما بعد التدخل قد توسطت تأثري طريقة القبول وااللتزام يف تقليل الضائقة النفسية للوالدين. ويف دراسة 
لرباسيل وآخرين )Brassell et al., 2016( ِقيس فيها مستوى املرونة النفسية العامة، واملرونة النفسية الوالدية، 
واملامرسات الوالدية، ومقارنتها بمستوى مشاكل الطفل أو املراهق الداخلية واخلارجية. بينت النتائج وجود ارتباط 
بني املتغريات عرب خمتلف الفئات العمرية، وأظهرت النتائج أّن املستويات األعىل من املرونة النفسية الوالدية كانت 
مرتبطة بصورة غري مبارشة بمستويات أقل من مشاكل الشباب واستيعاهبا، من خالل ممارسات الوالدية التكيفية. 
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ووجد ويليامز وآخرون )Williams et al., 2012( أّن املرونة النفسية تتناقص يف املتوسط، مع تقدم الوالدين يف 
العمر. كام كشفت نتائج النمذجة متعددة املستويات أّن ممارسة الوالدية االستبدادية عىل األبناء يف الصف السابع 
املامرسات  ونقص  االستبدادية  الوالدية  ممارسات  زيادة  ارتبطت  ذلك،  عىل  عالوة  منخفضة.  نفسية  بمرونة  تنبئ 
النفسية للمراهقني. كام كشفت نتائج نمذجة املعادلة اهليكلية أّن املرونة  يف الوالدية اإلجيابية بتدين مستوى املرونة 
النفسية للمراهقني يف الصف التاسع تنبأت بانخفاض يف الوالدية االستبدادية وزيادة الوالدية اإلجيابية. ووجد موير 
االلتزام  عىل  القائم  العالج  يف  الوالدين  لدى  اإلجيابية  الوالدية  سلوكيات  أّن   )Moyer et al., 2018( وآخرون 
باملرونة النفسية؛ حتسنت فوًرا بعد العالج، مقارنة بمجموعة العالج التقليدية. كام ُحوفظ عىل التحسن لستة أسابيع 
بعد العالج. وقد قدمت الدراسة دعاًم أولًيا للفوائد الثانوية للتدخالت العالجية املوجزة واسعة النطاق لسلوكيات 
الوالدية اإلجيابية لدى الوالدين، الذين تعرضوا للعنف يف العالقة الزوجية. كام أظهرت نتائج دراسة موير وآخرين 
النفسية  الضغوط  بني  العالقة  يف  وسيًطا  بوصِفها  الوالدية،  النفسية  املرونة  نحو  اجتاًها   )Moyer et al., 2015(
النفسية توسطت عىل نحٍو  للوالدين والطفل. وباملثل، وجد فيرش وآخرون )Fischer et al., 2016( أّن املرونة 
كامل يف تأثري سوء التكيف املبكر يف املرض النفيس، يف حني مل يتوسط سوء التكيف املبكر يف تأثري املرونة النفسية 
يف املرض النفيس. كام توسطت املرونة النفسية بصورة كاملة يف تأثري سلوك الوالدية يف نظام اإلدارة البيئية، ولكن 
النموذج الذي توسط فيه سوء التكيف املبكر يف تأثري سلوك الوالدية يف املرونة النفسية كان قاباًل للتطبيق. ووجد 
داكس وآخرون )Daks et al., 2020( مرونة نفسية عالية لدى الوالدين يف ظل أزمة كورونا، وقد ارتبطت املرونة 
الوالدية  اسرتاتيجيات  استخدام  وزيادة  األرسي،  اخلالف  وانخفاض  األرسة،  متاسك  بزيادة  للوالدين  النفسية 
اإلجيابية. وباملقابل، بينت النتائج وجود عالقة إجيابية قوية بني عدم مرونة الوالدين وزيادة كل من الضغط النفيس 
املرتبط بفريوس كورونا، واخلالفات الزوجية، والوالدية املتسلطة، واخلالفات األرسية بني الوالدين واألبناء. كام 
التي  العائلية،  اخلالفات  بزيادة  تنبأت  كورونا  فريوس  تفيش  النامجة عن  الضغوطات  أّن  إىل  أيًضا  النتائج  أشارت 
بدورها تنبأت بزيادة استخدام نمط الوالدية املتسلطة، الذي بدوره تنبأ بزيادة الضيق النفيس لدى األبناء والوالدين. 

االنفعايل، ودوره يف  والتنظيم  اإلجيابية  الوالدية  بني  اإلجيابية  العالقة  إىل  الدراسات  ومن جهة أخرى، تشري 
 Aldao et al., 2009; Brown et al., 2020; Egloff et al., 2006; Gross( حتسني ممارسات الوالدية اإلجيابية
 & John, 2003; Gross & Thompson, 2007; Philippot, 2013; Roberts et al., 2008; Rueger et al.,

 (Gross & Thompson, 2011). وصف جروس وطومسون; Schimmenti et al., 2020; Watkins, 2016

2007( التنظيم االنفعايل بأّنه جمموعة من »العمليات التي يؤثر هبا األفراد يف املشاعر التي تتولد لدهيم، ووقت تولدها، 

أو  الوالدان بمحاوالت نشطة إلدارة عواطفهام  275(، ويقوم  وكيف خيتربون هذه املشاعر ويعربون عنها« )ص. 
 ،)Rueger et al., 2011( تنظيمها لتعليم أبنائهام االنضباط. ورغم نرش العديد من الدراسات عن مشاعر الوالدين
فإّن القليل منها نفذت اسرتاتيجيات عن عمليات التنظيم االنفعايل لدى الوالدين. ولقد قدم جروس وطومسون 
نموذًجا مفيًدا لفهم التنظيم االنفعايل للوالدين، قائاًم عىل نظرية مدعومة بالعديد من األبحاث التجريبية والرتابطية 
)Aldao et al., 2009; Egloff et al., 2006; Gross & John, 2003; Roberts et al., 2008(، فحدد 
نموذجهام مخس عمليات تنظيمية للعاطفة، وهي: اختيار املوقف، وتعديل املوقف، والنرش املتعمد، والتغيري املعريف، 
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ر هلذه العمليات عىل أهّنا حتدث يف نقاط زمنية خمتلفة يف عملية توليد املشاعر. وتبدأ  وتعديل االستجابة. يكون التصوُّ
باختيار املوقف الذي ُيعد نوًعا من التنظيم الوقائي للعاطفة؛ إذ يتخذ الناس قرارات بشأن السياقات التي جيب أن 
يقرتبوا منها، أو يتجنبوا إدارة عواطفهم قبل حدوث موقف قد يثري املشاعر. وحتدث العمليات املتبقية من تنظيم 
العواطف، بعد أن بدأت بالفعل حالة من املحتمل أن تثري املشاعر وتعمل عىل إدارة تأثريها العاطفي. ويشري تعديل 
املوقف إىل حماوالت تغيري سيناريو معني، يف حني يشري النرش املتعمد إىل حماوالت الرتكيز بصورة انتقائية عىل جوانب 
معينة من احلالة، ويشري التغيري املعريف إىل عملية تفسريية خيتار فيها الشخص معنى املوقف، ويشري تعديل االستجابة 
إىل حماوالت مبارشة لتغيري اجلوانب الفسيولوجية والتجريبية والسلوكية للعاطفة. وتتضمن االسرتاتيجيات التكيفية 
للتنظيم االنفعايل إعادَة تقويم املوقف واألحداث، وإعادة هيكلة املعتقدات، التي تؤدي دوًرا رئيًسا يف تطوير خمتلف 
املظاهر النفسية املرضية أو احلفاظ عليها؛ وعىل النقيض من ذلك، تشمل االسرتاتيجيات غري القادرة عىل التكيف 
املفرط،  واالطمئنان  املجرد،  واالجرتار  اآلخرين،  أو  النفس  عىل  اللوم  وإلقاء  الدرامي،  والتمثيل  العاطفة،  قمع 
واستخدام الكحول أو العقاقري ذات التأثري النفيس )Philippot, 2013; Watkins, 2016(. إّن تعزيز اسرتاتيجيات 
املعرفة/اخلوف من  تأثري ضغوط اخلوف من  الواقعني حتت  الوالدين  الفعالة وتعلُّمها؛ سيساعد  التنظيم االنفعايل 
عدم املعرفة عىل نحٍو أفضل يف التعامل مع التأثري السلبي املرتبط بالوباء، وكذلك تقليل خماطر تفعيل آليات الدفاع 
العاطفة أو إمخادها )Schimmenti et al., 2020(. وقد أشار  القائم عىل قمع  التكيف  البدائية، مثل اإلنكار أو 
براون وآخرون )Brown et al., 2020( إىل أّن االضطرابات النفسية املرتبطة بـكوفيد-19، مثل أعراض القلق 
واالكتئاب، ترتبط بارتفاع الضغط النفيس وإمكانية إساءة معاملة األبناء. وعىل العكس من ذلك، قد يكون لزيادة 
أثناء الوباء تأثرٌي وقائيٌّ ضد اإلجهاد املتصور وإمكانية إساءة معاملة األبناء.  الدعم األبوي والتنظيم االنفعايل يف 
مستويات  عىل  بـكوفيد-19،  املرتبطة  االضطرابات  يف  وإثنية  عرقية  اختالفات  وجود  إىل  أيًضا  النتائج  تشري  كام 
األبناء. وتوصلت دراسة جاف  إساءة معاملة  احتامل  أو  املتصور،  أو اإلجهاد  أو عوامل احلامية،  العقلية،  الصحة 
وآخرين )Jaffe et al., 2010( إىل أّن أعىل درجات كانت لنهج الرعاية الوالدية املتصورة القائم عىل املزاج، الذي 
ارتبط بزيادة استخدام اسرتاتيجية »إعادة التقويم« للتنظيم االنفعايل، يف حني أن أقل الدرجات كانت لنهج الرعاية 
الوالدية املتصورة القائمة عىل املرونة وجودة احلالة املزاجية، التي ارتبطت بعالقة إجيابية وزيادة استخدام اسرتاتيجية 
»اإلمخاد« للتنظيم االنفعايل. كام أشارت النتائج إىل أّنه عىل الرغم من اختالف الترصفات املزاجية، فإّن وجود بيئة 
 Morris( الرعاية الوالدية الداعمة مهمة لتطوير اسرتاتيجيات التنظيم االنفعايل. كام وجدت دراسة موريس وآخرين
األم  بني  املشرتكة  املعرفة  الصياغة  وإعادة  االنتباه  وتركيز  التقويم  إلعادة  األمهات  استخدام  أّن   )et al., 2011

والطفل؛ يؤديان إىل انخفاض حدة الغضب واحلزن لدى األطفال خاصة األصغر سنا؛ إذ يعرب األطفال األصغر 
سنًا عن حزهنم أكثر من األطفال األكرب سنًا، مما يعكس اآلثار املرتتبة عىل دور اسرتاتيجيات التنظيم االنفعايل يف 
التنشئة االجتامعية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. كام وجدت دراسة العاسمي وبدرية )2018( عالقة إجيابية ودالة 
إحصائًيا بني الدرجة الكلية للتنظيم االنفعايل والدرجة الكلية للمرونة النفسية، وأظهرت وجود فروق دالة إحصائًيا 
بني متوسطات مقياس التنظيم االنفعايل تعزى إىل متغري اجلنس، ولصالح الذكور؛ وعدم وجود فروق بني اجلنسني 
يف أبعاد الوعي االنفعايل، والضبط الذايت لالنفعاالت، واإلمخاد التعبريي، والعدوى االنفعالية؛ وكذلك عدم وجود 
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فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات مقياس املرونة النفسية تعزى إىل متغري اجلنس. وأوضحت النتائج وجود تأثري 
دال إحصائًيا بني متغريي املرونة النفسية واجلنس مًعا يف التنظيم االنفعايل، لصالح الذكور مرتفعي املرونة النفسية، 
التنظيم االنفعايل. وكشفت دراسة  النفسية واجلنس، كل عىل حدة يف  املرونة  تأثري دال إحصائًيا لكل من  ووجود 
النتائج وجود  بينت  االنفعايل. كام  التنظيم  الوالدين ملستوى متوسط من  امتالك  الصامدي واجلعربي )2018( عن 
دالة  أية عالقة  تظهر  مل  اإلجيابية، يف حني  الوالدية  واملامرسات  االنفعايل  التنظيم  بني  إحصائًيا  ودالة  موجبة  عالقة 

إحصائًيا بني التنظيم االنفعايل الوالدي والعقاب البدين. 

مشكلة الدراسة

الوظائف  كل  تتضمن  التي  االجتامعية  البيئة  لكوهنا  وتربيتهم؛  األبناء  لرعاية  األسايس  املهد  األرسة  تعد 
ويشعرون  اآلخرين،  مع  بكفاءة  والتوافق  واالنسجام  والتعاون  التعامل  فن  حميطها  يف  األبناء  ويتعلم  االجتامعية، 
مفهومهم  ويتكون  هويتهم  وتتحقق  االجتامعي  وعيهم  ينمو  إذ  اجتامعية؛  عالقات  بينها  تقوم  مجاعة  إىل  بانتامئهم 
لذاهتم من خالل أساليب املعاملة التي يتبعها الوالدان يف تربيتهم. فاإلنسان يواجه يف حياته حتديات كبرية وتغريات 
النفسية، ومنهم  فيتعرض لالضطرابات  هلا  فمنهم من خيضع  آخر؛  إىل  فرد  كثرية، وختتلف االستجابة نحوها من 
من يتصدى هلا ويواجهها أو يتقبلها دون االنحناء، ودون أن تؤثر يف أدائه الوظيفي واتزانه النفيس، وذلك هو ما 
يصطلح عليه »املرونة النفسية«. كام يعد االتزان االنفعايل القاعدة العريضة التي تقوم عليها جمموعة من املحاور أو 
السامت الصغرى للشخصية؛ فهو األساس أو املحور الذي ُتنتظم من خالله مجيع جوانب النشاط النفيس للفرد؛ 
املصاحبة  استجاباته  عىل  سيطرة  من  عنه  يتمخض  وما  بذاته،  التحكم  عىل  الفرد  قدرة  يعني  االنفعايل  فالتوازن 
للمواقف االنفعالية )ريان، 2006(، وختتلف السامت االنفعالية التي متيز كل فرد عن اآلخر، كاحلساسية، أو التبلد، 
والقدرة عىل ضبط النفس أو التحكم يف االنفعاالت، أو ضعفها، أو ثباهتا، أو تقلبها وتذبذهبا، باختالف نمط التنشئة 
الوالدية. كام تتباين انفعاالت الفرد من حيث رسعة االستثارة أو بطئها، ودرجة التأثري باالستثارة، فقد يكون التأثري 

عميًقا )املليجي، 2000(. 

ولقد خلصت نتائج العديد من الدراسات السابقة تأثري نمط الوالدية يف اجلوانب النفسية واالنفعالية واالجتامعية 
 Albanese et al, 2019; Azimi et al., 2012; Cherry, 2013; Efobi & Nwokolo, 2014; Lui et( لألبناء
al., 2013; Millones et al., 2014; Sarwar, 2016(؛ فأشارت إىل أّن أساليب الوالدية االستبدادية تؤدي بوجٍه 

أبناء مطيعني، لكنهم حيتلون املرتبة األقل يف السعادة والكفاءة االجتامعية واحرتام الذات، يف حني يؤدي  عام إىل 
نمط الوالدية احلازمة عادة إىل أْن يكون األبناء سعداء وقادرين وناجحني. أما نمط الوالدية املتساهلة فإّنه غالبا ما 
يؤدي إىل انخفاض مستوى السعادة والتنظيم الذايت لألبناء. ومن املرجح أّن هؤالء األبناء سيواجهون مشكالت 
يف التعامل مع السلطة، ويميلون إىل األداء الضعيف يف املدرسة. كام حيتل نمط الوالدية غري املبالية املرتبة األدنى يف 
الرتبية؛ فهو يؤدي إىل أبناء يفتقرون إىل ضبط النفس، ولدهيم تدنٍّ يف احرتام الذات، وهم أقل كفاءة من أقراهنم. 
باملقابل نجد أّن نمط الوالدية اإلجيابية هو نمط متزن يتصف بمعاملة والدية إجيابية تلتزم باحلزم واللني معـًا، وتعـد 
األبناء للحارض واملستقبل، وتؤثر بطريقة ملحوظة يف تكيفهم االجتامعي، فيصبحـون أكثر إجيابية فـي تعاملهم مع 
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اآلخرين، وأكثر مواظبة واعتامدية عىل أنفسهم وأقل عدوانية. إال أّن اكتساب الوالدين هلذا النمط من التنشئة ليس 
باألمر اهلني؛ فهو حيتاج إىل التحيل بالعديد من اخلصائص النفسية والتدرب املستمر عىل ممارستها، ومنها عىل سبيل 

املثال: املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل.

إال أّنه يف ظل الضغوطات النفسية واألزمات، ومنها عىل سبيل املثال: جائحة كورونا التي سببت قدًرا كبرًيا 
من القلق والتوتر واالكتئاب النفيس لدى العديد من الناس، فإّن مستوى املرونة النفسية للفرد وقدرته عىل تنظيم 
انفعاالته قد تتغري، ومن هنا فإّن مشكلة الدراسة تنبثق من أمهية قياس مستوى املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل 
واألمهات  اآلباء  من  عينة  لدى  اإلجيابية،  بالوالدية  االنفعايل  والتنظيم  النفسية  املرونة  عالقة  وتوضيح  للوالدين، 
العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا. فبالرغم من وجود دراسات أجنبية وعربية تناولت عالقة املرونة النفسية 
 Brassell et al., 2016; Chong et al., 2020; Daks et al., 2020; Fischer et al.,( بالوالدية اإلجيابية
 2016; Moyer et al., 2015; Moyer et al., 2018; Williams et al., 2012; Wiwe Lipsker et al.,

 2018; Aldao et al., واجلعربي،  الصامدي  2018؛  وبدرية،  )العاسمي  بالوالدية  االنفعايل  التنظيم  أو   ،)2020

 2009; Brown et al., 2020; Egloff et al., 2006; Gross & John, 2003; Gross & Thompson, 2007;

 Philippot, 2013; Roberts et al., 2008; Rueger et al., 2011; Schimmenti et al., 2020; Silk

et al., 2006; Watkins, 2016(؛ فإن الدراسات التي تناولت هذه العالقات يف ظل األزمات - كأزمة جائحة 

فريوس كورونا - قليلة، ويف حاجة إىل املزيد من البحث بشأهنا )Daks et al., 2020; Brown et al., 2020(، ويف 
ضوء ما سبق، تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف عىل مستوى املرونة والتنظيم االنفعايل وعالقتهام بالوالدية 

اإلجيابية، لدى عينة من اآلباء واألمهات العامنيني خالل فرتة تفيش الفريوس.

أسئلة الدراسة 

ويف ضوء ما سبق طرحه يف مشكلة الدراسة، فإّن السؤال الرئيس للدراسة هو: هل توجد عالقة بني املرونة 
النفسية والتنظيم االنفعايل والوالدية اإلجيابية خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟ وتنبثق منه بعض األسئلة الفرعية، 

وهي اآليت:

ما مستوى املرونة النفسية لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟. 1
هل توجد فروق يف املرونة النفسية للوالدين تعزى إىل متغريات: جنس الوالدين )ذكر/أنثى(، ومستوى . 2

التعليم )دون الدبلوم العام/دبلوم/بكالوريوس/دراسات عليا(، والدخل )عاٍل/متوسط/منخفض(، 
وعدد األبناء )أقل من 4/أكثر من 4(، ومكان السكن )قرية/مدينة(؟

أكثر . 3 وما  كورونا؟  جائحة  انتشار  فرتة  خالل  العامنيني  الوالدين  لدى  االنفعايل  التنظيم  مستوى  ما 
اسرتاتيجياته استخداًما لدهيم؟

ما مستوى الوالدية اإلجيابية لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟. 4
هل تسهم املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل يف التنبؤ بالوالدية اإلجيابية خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟. 5
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أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احلالية إىل استكشاف مستوى املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل وعالقتهام بالوالدية اإلجيابية 
لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا، وينبثق من هذا اهلدف األهداف الفرعية اآلتية:

قياس مستوى املرونة النفسية لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا.. 1
التعرف عىل مستوى التنظيم االنفعايل لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا.. 2
استكشاف الفروق الدالة إحصائًيا يف املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل للوالدين، التي ُتعزى إىل متغريات: . 3

جنس الوالدين، ومستوى التعليم، والدخل، وعدد األبناء، ومكان السكن )قرية/مدينة(.
اإلجيابية . 4 الوالدية  بمامرسة  التنبؤ  يف  للوالدين  االنفعايل  والتنظيم  النفسية  املرونة  إسهام  مدى  استقصاء 

خالل فرتة انتشار جائحة كورونا.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من اآليت:

انتشار -  فرتة  الوالدين خالل  لدى  اإلجيابية  بالوالدية  االنفعايل وعالقتهام  والتنظيم  املرونة  أمهية موضوع 
جائحة كورونا يف سلطنة عامن.

لدى -  اإلجيابية  بالوالدية  التنبؤ  يف  االنفعايل  والتنظيم  املرونة  إسهام  مدى  معرفة  إىل  ماسة  حاجة  وجود 
الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا.

سد الفجوة والنقص يف الدراسات التي تناولت موضوع املرونة والتنظيم االنفعايل وعالقتهام بالوالدية - 
اإلجيابية، خاصة يف املكتبة البحثية العامنية، مما سيسهم يف َرفد املكتبة العامنية واخلليجية والعربية.

 تناولت الدراسة عينة مهمة يف املجتمع العامين، وهم اآلباء واألمهات يف املجتمع العامين، وهم من أهم - 
الفئات املحتاجة إىل الدعم يف فرتة انتشار فريوس كورونا؛ نظًرا لبقاء األرس فرتة طويلة يف احلجر املنزيل.

يتوقع أن تسهم نتائج الدراسة يف تزويد صناع السياسات التعليمية ومتخذي القرار بالبيانات عن الوضع - 
النفيس للوالدين العامنيني، يف ظل انتشار فريوس كورونا بسلطنة عامن.

حدود الدراسة

بالوالدية  وعالقتهام  االنفعايل  والتنظيم  املرونة  شأن  يف  البحث  عىل  الدراسة  اقترصت  املوضوعية:  احلدود 
اإلجيابية خالل فرتة انتشار جائحة كورونا.

احلدود البرشية: اقترصت هذه الدراسة عىل اآلباء واألمهات بسلطنة عامن.

احلدود الزمنية: اقترصت الدراسة عىل فرتة انتشار جائحة كورونا، وحتديًدا من مايو حتى أغسطس 2020.
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مصطلحات الدراسة

والشدائد  األزمات  ومواجهة  الصعبة،  واملواقف  الضغوط  مع  التعامل  عىل  الفرد  قدرة  هي  النفسية:  املرونة 
واملحن بفعالية، والتصدي هلا، وقدرته عىل استعادة الوضع النفيس السابق بعد األزمة التي يمر هبا )آل شويل ونرص، 
2012، ص. 5(، وهي القدرة عىل مواجهة ضغوط احلياة وحتدياهتا وعىل الَعْيش فيها حياة كريمة، وهي املقدرة عىل 

التفاعل اجتامعًيا مع اآلخرين، والصفح واألمل، وعىل َجْعِل اإلنساِن معنًى حلياته )اخلطيب، 2007، ص. 1054(. 
ف املرونة النفسية لدى الوالدين إجرائًيا بأهّنا قدرة الوالدين عىل التأقلم مع مصاعب احلياة، يف ظل الظروف  وتعرَّ
املتاعب  أو  الصحية  األزمات  أو  العاطفية  أو  العائلية  املشكالت  املتمثلة يف  الشديدة،  واملحن  الصعبة،  االجتامعية 
املهنية أو االقتصادية، وتتمثل املرونة يف القدرة عىل جتاوز هذه املعاناة واالحتفاظ الفعال بحالة نفسية جيدة، وهو ما 

ر مستواه بالدرجة الكلية التي حيصل عليها املفحوص. حُيسب بواسطة مقياس املرونة النفسية الوالدية، ويقدَّ

وتقويمها  العاطفية  الفعل  ردود  رصد  عن  املسؤولة  واخلارجية  الداخلية  العمليات  هو  االنفعايل:  التنظيم 
نوع  يؤثر يف  أن  الفرد  الفرد )Snyder et al., 2006, p. 149(، وذلك عندما حياول  وتعديلها، إلنجاز أهداف 
االنفعال أو كميته، وتعديلها بناًء عىل مالحظته الشخصية، أو من خالل ما خيربه عنه اآلخرون حول كيفية تعبريه 
ف التنظيم االنفعايل إجرائًيا بأنه جمموعة عمليات خارجية وداخلية مسؤولة عن  عن تلك االنفعاالت، يف حني يعرَّ
رصد ردود الفعل العاطفية وتقويمها وتعديلها، تشمل تنظيم مشاعر الشخص نفسه، ويقاس بالدرجة التي حيصل 

عليها املفحوص يف مقياس التنظيم االنفعايل.

وقيادته،  وتعليمه،  الطفل،  رعاية  وتشمل  واألبناء،  الوالدين  بني  املستمرة  العالقة  هي  اإلجيابية:  الوالدية 
والتواصل معه، وتوفري احتياجاته، عىل نحٍو ثابت وغري مرشوط )Seay et al., 2014, p. 207(، وتعّرف إجرائًيا 
بأهّنا الرتبية اإلجيابية القائمة عىل إشباع حاجات األبناء اجلسدية والنفسية؛ إذ ُتستخدم فيها تقنيات تربوية مبنية عىل 
املفحوص يف  التي حيصل عليها  بالدرجة  بالنفس، وتقاس  الثقة  احلب، واالحرتام، والتشجيع، والرعاية، وتعزيز 

مقياس الوالدية اإلجيابية.

جائحة كورونا: تعرف منظمة الصحة العاملية )2020( مرض كوفيد-19 بأّنه: »مرض ُمعٍد يسببه آخر فريوس 
اكُتشف من ساللة فريوسات كورونا. ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه 
العديد  يف  تؤثر  جائحة  إىل  اآلن  كوفيد-19  حتّول  وقد   .2019 األول/ديسمرب  كانون  يف  الصينية  ووهان  مدينة  يف 
العامل. تتمثل األعراض األكثر شيوًعا ملرض كوفيد-19 يف  احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف. وتشمل  من بلدان 
األعراض  األخرى األقل شيوًعا ولكن قد ُيصاب هبا بعض  املرىض: اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،  والصداع، 
والتهاب امللتحمة، وأمل احللق، واإلسهال،  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي  أو تغري لون أصابع 
اليدين أو القدمني. وعادة ما  تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدرجيًيا،  ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن 

يشعروا إال  بأعراض خفيفة جًدا« )ص. 1(. 
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المنهجية واإلجراءات

اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي االرتباطي املقارن، الذي يكشف عن العالقة بني املرونة النفسية 
والتنظيم االنفعايل والوالدية اإلجيابية لدى عينة الدراسة؛ إذ يعتمد هذا املنهج عىل دراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع 

ووصفها وصًفا دقيًقا والتعبري عنها، والكشف عن تأثري بعض املتغريات الديموغرافية فيها. 

مجتمع الدراسة وعينتها

جمتمع الدراسة هم مجيع الوالدين الذين لدهيم أبناء يف سلطنة عامن يف وقت إجراء هذا البحث، املسجلون يف 
)260141( أرسة يف سلطنة عامن )املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2019(. أما عينة الدراسة فهي مكونة من )442( 
من اآلباء واألمهات ممن قاموا طواعية باالستجابة لرابط الدعوة لإلجابة عن أدوات الدراسة، وجاءت خصائصهم 
الديموغرافية كاآليت: )44.1%( منهم من اآلباء، و)55.9%( من األمهات، وكان )74%( من الوالدين من ذوي الدخل 
املتوسط، و)26%( من ذوي الدخل املرتفع، ومنهم )57.5%( لدهيم شهادات جامعية، و)42.5%( مستواهم الدرايس 
دون اجلامعي. كام أّن )54.1%( من الوالدين لدهيم أكثر من أربعة أبناء؛ و)45.9%( لدهيم من 1-4 أبناء، و)51.1%( من 

الوالدين يعيشون يف املدن، و)48.9%( يعيشون يف القرى. 

أدوات الدراسة

1 .)Parental Psychological Flexibility-PPF( استبانة املرونة النفسية للوالدين

ر بورك وموور )Burke & Moore, 2015( هذه االستبانَة املكونَة من 19 عبارة؛ لتقويم املرونة النفسية بني  َطوَّ
أولياء أمور األطفال واملراهقني )الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 أعوام و18 عاًما(، وتشري املرونة النفسية الوالدية إىل 
قبول الوالدين لألفكار والعواطف السلبية وحث أطفاهلم بطرق تتفق مع الوالدية الفعالة، وُيستجاب للعبارات وفًقا 
ملقياس ليكرت املكون من )7( نقاط، ويرتاوح من )1( )ال أوافق بشدة( إىل )7( )أوافق بشدة(. ويتضمن املقياس األبعاد 
لكرونباخ=0.88(،  ألفا  ومعامل  املعياري=0.96،  واالنحراف  املتوسط=5.4،  عبارات؛   8( املعريف  الرتوي  اآلتية: 
 7( والقبول  لكرونباخ=0.75(،  ألفا  ومعامل  املعياري=0.98،  واالنحراف  املتوسط=5.4،  عبارات؛   6( وااللتزام 
عن  التحليل  كشف  وقد  لكرونباخ=0.74(.  ألفا  ومعامل  املعياري=0.83،  واالنحراف  املتوسط=5.4،  عبارات؛ 
كام جرى  الكيل.  التباين  من   )%64.90( نسبته  ما  )1.00(، وفرست  من  أعىل  الكامن  ثالثة عوامل جذرها  وجود 
التحقق من االتساق الداخيل للمقياس وأبعاده الثالثة، وقد تراوحت من )0.29( إىل )0.89(. كام جرى التحقق من 

مؤرشات الثبات من خالل حساب معامل ألفا لكرونباخ للمقياس ككل، وقد بلغ )0.89(.

2 .)Parental Emotion Regulation Inventory-PERI( مقياس التنظيم االنفعايل للوالدين

ر لوربر وآخرون )Lorber et al., 2017( هذا املقياس املكون من )23( عبارة، وهو مقياس للتقويم الذايت،  طوَّ
يوفر معلومات عن أربعة أنواع من اسرتاتيجيات تنظيم العاطفة التي يستخدمها اآلباء يف أثناء التفاعل السلبي )أو 
لقاءات التأديب( مع أطفاهلم، وهي: إعادة التقويم، واإلمخاد، واهلروب، واالستسالم. وُيستجاب للعبارات وفًقا 
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ملقياس ليكرت املكون من )5( نقاط، ويرتاوح من )1( )موافق بشدة( إىل )5( )غري موافق بشدة(. ويتضمن املقياس 
تغيري طريقة  »أحتكم يف شعوري من خالل  أمثلتها:  عبارات، من   )8( التقويم، ويتضمن  إعادة  أبعاد، هي:  أربعة 
أمثلتها:  من  عبارات،   )5( ويتضمن  واإلمخاد،  )0.95(؛  لكرونباخ=  ألفا  معامل  ويبلغ  طفيل«،  سلوك  يف  تفكريي 
»أحتكم يف مشاعري بعدم إظهارها«، ويبلغ معامل ألفا لكرونباخ= )0.76(؛ واهلروب، ويتضمن )6( عبارات، من 
أمثلتها: »أحاول االبتعاد عن طفيل لتهدئة نفيس من الداخل«، ويبلغ معامل ألفا لكرونباخ= )0.88(؛ واالستسالم، 
ويتضمن )4( عبارات، من أمثلتها: »أستسلم لطفيل حتى أمتكن من عدم إظهار مدى انزعاجي«، ويبلغ معامل ألفا 
العاميل عن وجود أربعة عوامل رئيسة فرست ما نسبته )65.87%( من  التحليل  لكرونباخ= )0.92(. وقد كشف 
ق  قِّ ق من االتساق الداخيل للمقياس وأبعاده األربعة، وقد تراوحت من )0.35( إىل )0.85(. وحُتُ قِّ التباين الكيل. كام حُتُ
أيًضا من مؤرشات الثبات، من خالل حساب معامل ألفا لكرونباخ للمقياس ككل، وقد بلغ )0.92(، وكذلك ِقيس 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية Guttman Split-Half Coefficient، وقد بلغ معامل الثبات )0.80(.

3 .)Parenting Positive Practices Scale-PPPS( مقياس املامرسات الوالدية اإلجيابية

 Strayhorn & Weidman,( ووايدمان  سرتاهنورن  مقياس  من  باالستفادة  املقياَس،  هذا  الباحثُة  طورت 
1988(؛ هبدف تقويم ممارسات الوالدين اإلجيابية جتاه أبنائهم، كاحلب، والتعليم، واللعب، واملشاركة، واملحادثة؛ 

وهو مكون من )18( عبارة ُيستجاب هلا وفًقا ملقياس ليكرت من )5( نقاط، ويرتاوح من )1( )موافق بشدة( إىل )5( 
)غري موافق بشدة(، أدنى درجة يمكن للمرء احلصول عليها هي )18(، وأعىل درجة هي )90(، ومن أمثلة عبارات 
فهم عىل ألعاب جديدة«. وقد كشف التحليل عن وجود عومل رئيس واحد استطاع  املقياس: »ألعب مع أبنائي وأعرَّ
تفسري ما نسبته )46.07%( من التباين الكيل. كام جرى التحقق من مؤرشات الثبات من خالل حساب معامل ألفا 
 Guttman Split-Half لكرونباخ للمقياس ككل، وقد بلغ )0.91(، وكذلك ِقيس الثبات بطريقة التجزئة النصفية

Coefficient، وقد بلغ معامل الثبات )0.81(.

إجراءات ترجمة المقاييس: 

ترمجت الباحثة مقيايَس املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل متبعًة اخلطوات اآلتية: أواًل، ترمجة املقاييس وتعريبها، 
ثم الرتمجة العكسية، ثم حتكيم ترمجة املقاييس بعرضها عىل عدد من املختصني يف جمال الرتمجة، ثم إعداد الصورة 
األولية للمقاييس، ثم عرضها عىل حمكمني متخصصني يف اللغة العربية وعلم النفس، ثم جتريب املقاييس املرتمجة 

عىل عينة استطالعية قبل التطبيق النهائي هلا؛ للتحقق من مؤرشات الصدق والثبات.
إجراءات تطبيق الدراسة: 

طبقت الباحثة أدواِت الدراسة إلكرتونًيا؛ التزاًما بفرتة احلجر املنزيل وجتنًبا النتقال عدوى فريوس كورونا؛ لذا 
ع رابط االستبانة  Google Forms، ثم ُوزَّ لت املقاييس الثالثة إىل الشكل اإللكرتوين باستخدام نامذج جوجل  ُحوِّ

عىل أفراد عينة الدراسة، بعد التواصل معهم وموافقتهم عىل تعبئتها
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نتائج الدراسة

لإلجابة عن السؤال الرئيس، ونصه: »هل توجد عالقة بني املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل والوالدية اإلجيابية 
خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟« ُحسبت معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة عىل مقياس املرونة النفسية 

الوالدية ودرجاهتم عىل مقيايس التنظيم االنفعايل والوالدية اإلجيابية، اجلدول )1(.

جدول )1(: معامالت االرتباط بني املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل بالوالدية اإلجيابية

123456789املتغريات

11. املرونة النفسية

0.8901**2. الرتوي املعريف

0.6351**0.839**3. االلتزام

0.2901**0.047-0.359**4. القبول

0.6381**0.356**0.122**0.400**5. التنظيم االنفعايل

0.8591**0.553**0.214**0.2680.031**6. إعادة تقويم

0.6751**0.823**0.497**0.425**0.112**0.365**7. اإلمخاد 

0.7091**0.538**0.804**0.572**0.313**0.139**0.368**8. االستسالم

0.4691**0.354**0.502**0.745**0.450**0.238**0.130**0.316**9. اهلروب

0.0780.026-0.108-*0.015-0.046-0.028-0.058-0.057-0.071-10. الوالدية اإلجيابية

مالحظة: * دال عند مستوى > )0,05( ، ** دال عند مستوى > )0,001(.

يف  االنفعايل،  والتنظيم  للوالدين  النفسية  املرونة  بني  إحصائًيا  ودالة  موجبة  عالقة  وجود   )1( اجلدول  يبني 
التنظيم االنفعايل وأبعاده وبني ممارسات  النفسية وأبعادها أو  املرونة  ارتباطات دالة إحصائًيا بني  أية  حني مل تظهر 
الوالدية اإلجيابية، ما عدا بعد اإلمخاد. وهذا يدل عىل عدم إمكانية االستدالل بالوالدية اإلجيابية من خالل املرونة 
النفسية والتنظيم االنفعايل لدى الوالدين العامنيني، عىل الرغم من وجود عالقة موجبة بني املرونة النفسية والتنظيم 
االنفعايل. وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي وجدت ارتباطات دالة بني التنظيم 
Vaughan-Johnston et al., 2017 ؛2018(، ولكنها ختتلف مع  النفسية )العاسمي وبدرية،  االنفعايل واملرونة 
 Brassell et al., 2016;( نتائج الدراسة التي وجدت عالقة موجبة ودالة بني الوالدية اإلجيابية واملرونة النفسية
 Chong et al., 2020; Daks et al., 2020; Fischer et al., 2016; Jaffe et al., 2010; Moyer et al.,

Moyer et al., 2018; Williams et al., 2012 ;2015(، وكذلك الدراسات التي وجدت عالقة موجبة ودالة 

إحصائًيا بني الوالدية اإلجيابية والتنظيم االنفعايل )العاسمي وبدرية، 2018؛ الصامدي واجلعربي، Aldao et ؛2018 
 al., 2009; Brown et al., 2020; Egloff et al., 2006; Gross & John, 2003; Gross & Thompson,

 2007; Philippot, 2013; Roberts et al., 2008; Rueger et al., 2011; Schimmenti et al., 2020;

.)Watkins, 2016
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لإلجابة عن السؤال األول، ونصه: »ما مستوى املرونة النفسية لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة 
كورونا؟«. ُحللت استجابات اآلباء واألمهات املشاركني البالغ عددهم )442( عىل أسئلة مقياس املرونة النفسية، ثم 
ُحِسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات املقياس، ثم ُحِكم عليها وفًقا للمعيار السباعي اآليت: 7.00-6.20 
مرونة نفسية ممتازة، 5.40-6.19 مرونة نفسية عالية جًدا، 4.20-5.39 مرونة نفسية عالية، 3.40-4.19 مرونة نفسية 
معتدلة، 2.60-3.39 مرونة نفسية قليلة، 1.80-2.59 مرونة نفسية متدنية، 1.00-1.79 مرونة نفسية متدنية جًدا، 

ويظهر ذلك يف اجلدول )2(.

جدول )2(: املتوسطات واالنحرافات لعبارات مقياس املرونة النفسية الوالدية )ن=442(

مستوى املرونةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبعبارات مقياس املرونة النفسية الوالديةم
عالية4.741.70بعد الرتوي املعريف

انفعااليت تقف يف طريق أن أكون الوالد الذي أرغب يف 1
عالية4.941.75أن أكونه.

عالية4.592.03يساورين الشك يف نجاحي بصفتي والًدا.2
عالية4.781.91تسبب يل االنفعاالت مشكالت يف عالقتي بأبنائي.3
عالية4.532.16يبدو يل أّن معظم الناس - بصفتِهم والدين - أفضل مني.4
عالية4.382.36ذكريايت املؤملة متنعني من الوالدية بالطريقة التي أرغب هبا.5
عالية4.702.10انفعااليت متنعني من فعل األفضل ألبنائي.6
عالية4.731.91أقلق من عدم قدريت عىل التحكم يف انفعااليت جتاه أبنائي.7
جيب أن أحسن مزاجي؛ ألمتكن من إعطاء أبنائي املودة 8

عالية5.281.71واالهتامم.

عالية 5.111.51بعد االلتزام
عالية5.241.61أشعر بالذنب إذا ارتكب أبنائي شيًئا خاطًئا.9
ال أسمح ألبنائي بفعل أشياء كثرية مع أصدقائهم؛ ألنني 10

عالية5.021.65ال أستطيع حتمل أن حيدث هلم مكروه.

أرفض السامح ألبنائي بالقيام بأشياء حيبوهنا؛ ألهّنا تسبب 11
عالية4.441.83يل القلق عليهم.

عالية5.351.58ال أسمح ألبنائي باخلروج من املنزل إال للرضورة.12
عالية5.491.33أشعر باملسؤولية عن سلوك أبنائي.13
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مستوى املرونةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبعبارات مقياس املرونة النفسية الوالديةم
عالية5.390.91بعد القبول

أواصل القيام بمسؤوليايت الوالدية، حتى عندما أكون 14
عالية5.131.44متعًبا أو غاضًبا أو متوتًرا.

عالية5.261.34حتى عندما أغضب من أبنائي ال أزال والًدا جيًدا.15
أحتفظ بعالقة جيدة مع أبنائي بغض النظر عام أفكر فيه 16

عالية جًدا5.691.18وأشعر به.

عالية جًدا5.701.26مشاهدة أبنائي خيوضون جتارب جديدة أمر يثري محايس.17
عالية جًدا5.531.27أفِصل استجابتي ألبنائي عام أشعر به بداخيل.18
إن عدم القدرة عىل التنبؤ بسلوك أبنائي هو أحد األشياء 19

عالية5.051.57التي جتعل الوالدية ممتعة.

عالية5.060.82املتوسط العام

تظهر نتائج اجلدول )2( أّن مستوى املرونة النفسية لدى الوالدين العامنيني عالية بوجٍه عام؛ إذ بلغ متوسطها 
التأقلم مع مصاعب احلياة يف ظل  الوالدين عىل  احلسايب )5.06(، وبانحراف معياري )0.82(، مما يدل عىل قدرة 
أبنائي خيوضون  املرونة، وهي: »مشاهدة  جائحة كورونا. ولقد حصلت ثالث عبارات عىل مستوى عال جًدا يف 
جتارب جديدة أمر يثري محايس«، ثم »أحتفظ بعالقة جيدة مع أبنائي بغض النظر عام أفكر فيه وأشعر به«، ثم »أفِصل 
استجابتي ألبنائي عام أشعر به بداخيل«. وتوضح هذه العبارات مقداًرا عالًيا جدا من املرونة النفسية لدى الوالدين 
بسبب  هبا  يمرون  التي  الصعبة  النفسية  بالضغوط  أبنائهم  إشعار  لعدم  الوالدين  وحماوالت  اجلائحة،  هذه  خالل 
اجلائحة؛ لتوفري بيئة إجيابية لرتبيتهم. أما عىل مستوى األبعاد، فحصل ُبعد القبول عىل أعىل متوسط )5.39(، يليه ُبعد 
االلتزام )5.11(، ثم بعد الرتوي املعريف )4.74(، وتعزو الباحثُة املرونَة النفسية العالية لدى الوالدين إىل ما يتسم به 
الوالدون من قبول عال، يظهر من خالل تشجيع األبناء عىل خوض جتارب جديدة يف ظل احلجر املنزيل، واالحتفاظ 
بعالقة جيدة معهم رغم ما يشعرون به من توتر، وفصل استجاباهتم ألبنائهم عام يشعرون به يف داخلهم، وأيًضا ما 
يتميز به املجتمع العامين من معان إسالمية تطبيقية يف حياهتم، مثل التوكل عىل اهلل، وحسن اخللق يف التعامل، وغريها 
 Daks( من السامت النفسية التي تقوي املرونة النفسية لدى الفرد. هذا وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
et al., 2020( التي وجدت كذلك مستوًى عالًيا من املرونة النفسية لدى الوالدين يف الواليات املتحدة األمريكية. 

كام تتفق مع نتائج دراسة العاسمي وبدرية )2018( التي وجدت مستوى عالًيا من املرونة النفسية لدى الوالدين يف 
حمافظة السويداء بسوريا.

لإلجابة عن السؤال الثاين، ونصه: »هل توجد فروق يف املرونة النفسية للوالدين تعزى إىل متغريات: جنس 
والدخل  عاليا(،  العام/دبلوم/بكالوريوس/دراسات  الدبلوم  )دون  التعليم  ومستوى  )ذكر/أنثى(،  الوالدين 
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ُحلِّلت  )قرية/مدينة(؟«.  السكن  ومكان   ،)4 من  4/أكثر  من  )أقل  األبناء  وعدد  )عاٍل/متوسط/منخفض(، 

MANOVA؛ للتأكد  أًبا وأًما عىل أسئلة مقياس املرونة النفسية، ثم اسُتخدم حتليل التباين املتعدد  استجابات )442( 

من وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )α˂0.05( بني الوالدين يف اليقظة الذهنية للوالدين، تعزى إىل متغريات: 

جنس الوالدين، ومستوى التعليم، وعدد األبناء، ومكان السكن، ويظهر ذلك يف اجلدول )3(.

 جدول )3(: نتائج اختبار حتليل التباين املتعدد MANOVA للفروق بني الوالدين يف املرونة النفسية للوالدين 

وفًقا ملتغريات اجلنس ومستوى التعليم والدخل وعدد األبناء ومكان السكن

جمموع املتغرياتمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
حجم الداللةفاملربعات

اجتاه الفروقاألثر

اجلنس

ملبـدا  ويلكـس  قيمـة 
ف  وقيمـة   ،)0.750(
دالـة  )36.42( وهـي 
إحصائًيا عند مسـتوى 
حجـم   ،)α˂0.001(

0.250 األثـر= 

املرونة 
النفسية

األمهات288.552162.36876.5130.0000.148

الرتوي 
املعريف

األمهات34.1401288.552127.8650.0000.225

األمهات4.625134.14027.2300.0000.058االلتزام

اآلباء4.16514.6255.5430.0190.012القبول

التعليم

ــدا  ــس ملب ــة ويلك قيم
ــة ف  )0.966(، وقيم
ــري  ــي غ )1.261( وه
ــد  ــا عن ــة إحصائًي دال
)α˂0.001( مســتوى

املرونة 
النفسية

9.94931.3881.4590.225--

الرتوي 
املعريف

8.86133.3161.1420.332--

--1.87432.9542.2420.083االلتزام

--0.70730.6250.7400.529القبول

الدخل

ــدا  ــس ملب ــة ويلك قيم
ــة ف  )0.989(، وقيم
ــري  ــي غ )0.582( وه

ــا ــة إحصائًي دال

املرونة 
النفسية

0.75420.3530.3690.692--

الرتوي 
املعريف

1.94020.3770.1290.879--

--2.32720.9700.7290.483االلتزام

--3.64621.1631.3820.252القبول
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جمموع املتغرياتمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
حجم الداللةفاملربعات

اجتاه الفروقاألثر

عدد األبناء

ــدا  ــس ملب ــة ويلك قيم
ــة ف  )0.977(، وقيم
 7 وهــي   )2.516(
ــد  ــا عن ــة إحصائًي دال
 ،)0.04( مســتوى 
حجــم األثــر=0,023

املرونة 
النفسية

11.04813.6463.8430.0510.009
لصالح من لدهيم 

أقل من 4 أبناء
الرتوي 
املعريف

4.060111.0483.8260.0510.009
لصالح من لدهيم 

أقل من 4 أبناء

--0.04014.0603.0710.080االلتزام

--3.15010.040.0470.828القبول

السكن

ــدأ  ــس ملب ــة ويلك قيم
ــة ف  )0.976(، وقيم
ــري  ــي غ )1.761( وه

ــا ــة إحصائًي دال

املرونة 
النفسية

11.02113.1503.3160.069--

الرتوي 
املعريف

8.335111.0213.8170.0510.009
لصالح من يعيشون 

يف املدن

0.59118.3356.3510.0120.014االلتزام
لصالح من يعيشون 

يف املدن

--288.55210.5910.7000.403القبول

أظهرت نتائج اجلدول )3( وجود فروق بني الوالدين يف املرونة النفسية، وفًقا ملتغريات مستوى اجلنس وعدد 
األبناء والسكن، يف حني مل تظهر فروق بني الوالدين يف املرونة النفسية تعزى إىل متغرَيي مستوى التعليم والدخل. 
أما عن متغري مستوى اجلنس، فقد ظهرت فروق يف املرونة النفسية الوالدية، لصالح األمهات. كام ظهرت فروق دالة 
إحصائًيا يف املرونة النفسية ككل ويف بعد الرتوي املعريف، لصالح الوالدين اللذْين لدهيام أقل من أربعة أبناء. كذلك 
كانت الفروق دالة إحصائًيا يف ُبعَدي الرتوي املعريف وااللتزام، لصالح الوالدين الذين يعيشون يف املدن. ويمكن 
اآلباء مسؤولني بصورٍة  اآلباء وكون  األمهات عن  أدوار  باختالف  النفسية  املرونة  اجلنسني يف  الفروق بني  تفسري 
رئيسة عن اإلنفاق عىل األرسة، وربام الظروف احلالية يف ظل تفيش فريوس كورونا قد سببت املزيد من الضغوط 
النفسية واالقتصادية عىل اآلباء، وجعلتهم أقل يف املرونة النفسية من األمهات. وكذلك احلال بالنسبة إىل الوالدين يف 
األرس التي يزيد عدد األبناء فيها عن أربعة، نجد أهنم أقل يف املرونة النفسية؛ بسبب زيادة الضغط النفيس واألعباء، 
بالنسبة للوالدين الذين يعيشون يف املدن؛ فهم أعىل  املنزيل املفروض عىل األرس، وكذلك احلال  خاصة مع احلجر 
مرونة نفسية؛ نظًرا لكوهنم أكثر التزاًما وحرًصا عىل اكتساب املعرفة املتعلقة بطرق تفيش فريوس كورونا وخطورته؛ 
الدراسة  نتائج  القرى. وبالرغم من ذلك، ختتلف  العدوى فيها أكرب من  بالسكان ورسعة  املدن أكثر اكتظاًظا  ألّن 
احلالية مع نتائج دراسة )Williams et al., 2012( التي مل جتد فروقا دالة إحصائًيا بني الوالدين يف املرونة النفسية 

تعزى إىل املتغريات الديموغرافية.
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انتشار  العامنيني خالل فرتة  الوالدين  التنظيم االنفعايل لدى  ونصه: »ما مستوى  الثالث،  السؤال  لإلجابة عن 
جائحة كورونا؟ وما أكثر اسرتاتيجياته استخداًما؟«. ُحللت استجابات اآلباء واألمهات املشاركني يف الدراسة، البالغ 
عددهم )442(، عىل أسئلة مقياس التنظيم االنفعايل الوالدي، ثم ُحسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات 
التنظيم   4.19-3.40 جدا،  عاٍل  تنظيم عاطفي   5.00-4.20 اآليت:  اخلاميس  للمعيار  وفًقا  عليها  ُحكم  ثم  املقياس، 
االنفعايل عاٍل، 2.60-3.39 التنظيم االنفعايل متوسط، 1.80-2.59 التنظيم االنفعايل منخفض، 1.00-1,79 التنظيم 
االنفعايل منخفض جًدا، وللتعرف عىل أكثر اسرتاتيجيات التنظيم االنفعايل استخداًما، ُحسبت املتوسطات احلسابية 
ألبعاد مقياس التنظيم االنفعايل، ثم قورن بينها باستخدام اختبار )ت( للعينة الواحدة، عىل اعتبار أّن الوسط الفريض 

هو )3(، ويوضح اجلدول )4( نتائج السؤال الثالث.

جدول )4(: املتوسطات واالنحرافات لعبارات مقياس التنظيم االنفعايل الوالدي )ن=450(

املتوسط عبارات مقياس التنظيم االنفعايلم
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

عاٍل3.770.71بعد إعادة تقويم املوقف
عاٍل3.621.15أغري طريقة تفكريي؛ ألشعر بمشاعر أقل سلبية كالغضب واحلزن.1
عاٍل3.541.15أغري مشاعري عن طريق تغيري طريقة تفكريي.2
عاٍل3.471.19أحتكم يف نوع املشاعر التي أظهرها.3
عاٍل3.941.03أغري طريقة تفكريي؛ لكي أستطيع إظهار املزيد من املشاعر اإلجيابية.4
عاٍل4.011.02أفكر عىل نحو خمتلف؛ ألساعد نفيس عىل اهلدوء.5
عاٍل3.970.99أعيد تقويم املوقف؛ ألشعر بمزيد من املشاعر اإلجيابية.6
عاٍل3.730.98أظهر انفعااًل ولكن بأقل سلبية ممكنة.7
عاٍل3.911.01أهدئ نفيس وأتفهم سلوكه.8

عاٍل3.520.87بعد اإلمخاد
عاٍل3.731.09أفعل شيًئا ألجعل نفيس أبدو أقل حزًنا.9

عاٍل3.681.09أسيطر عىل مشاعري وأمخد شعوري بالغضب.10
متوسط3.361.16أحتفظ بمشاعري لنفيس.11
عاٍل3.601.09أحاول عدم إظهار أية مشاعر سلبية.12
متوسط3.211.15إذا بدأت أشعر باالستياء، أحاول دفن هذا الشعور.13

متوسط3.110.98بعد االستسالم
متوسط2.751.26أستسلم لألمر وال أظهر انزعاجي.14
متوسط2.921.19أستسلم لألمر؛ حتى أشعر بقدر أقل من االنزعاج.15
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املتوسط عبارات مقياس التنظيم االنفعايلم
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

عاٍل3.451.09أتقبل سلوكه؛ حتى أمتكن من إظهار املزيد من املشاعر اإلجيابية.16
متوسط3.331.18أتقبل سلوكه؛ حتى أشعر بتحسن.17

عاٍل3.490.91بعد اهلروب
عاٍل3.551.15أحاول القيام بيشء مثل االبتعاد؛ حتى أبدو أقل انزعاًجا.18
أو أذهب للميش؛ 19 الغرفة،  املثال: أغادر  املوقف، عىل سبيل  أبتعد عن 

عاٍل3.621.17لكي أستطيع الحًقا إظهار مشاعر إجيابية.

عاٍل3.671.12أبتعد عنه حتى أهدئ نفيس.20
عاٍل3.491.19أحاول التحدث مع شخص آخر؛ ألقلل شعوري باإلحباط.21
متوسط3.371.19أجتنبه حتى أشعر بتحسن.22
متوسط3.221.28أبتعد ولكني أبقى غري مرتاح.23

عاٍل3.530.68املتوسط العام

كشفت نتائج اجلدول )4( أّن مستوى التنظيم االنفعايل لدى الوالدين العامنيني عاٍل؛ إذ بلغ متوسطها احلسايب 
)3.53(، وبانحراف معياري )0.68(. ويمكن تفسري املستوى العايل من التنظيم االنفعايل لدى الوالدين يف ظل أزمة 
كورونا بالرجوع إىل استجاباهتم، التي متثلت فيام ييل: عدم االنفعال عند مواجهة مواقف سلبية مع األبناء وحتويلها 
التفكري، وتفهم موقف  املوقف، وتغيري طريقة  تقويم  إىل مشاعر إجيابية، والتفكري بصورة خمتلفة واهلدوء، وإعادة 
التقويم، ثم اإلمخاد،  التنظيم االنفعايل استخداًما، فقد كانت اسرتاتيجية إعادة  أكثر اسرتاتيجيات  أما عن  األبناء. 
تليها االستسالم، وأخرًيا اهلروب. وهذا يدل عىل أن اسرتاتيجية إعادة التقويم - وهي من االسرتاتيجيات اإلجيابية 
للتنظيم االنفعايل - هي األكثر استخداًما لدى الوالدين العامنيني، وقد حصلت ثالث عبارات من ُبعد »إعادة تقويم 
املوقف« عىل أعىل متوسطات التنظيم االنفعايل، وهي: »أفكر عىل نحو خمتلف؛ ألساعد نفيس عىل اهلدوء« و»أعيد 
تقويم املوقف؛ ألشعر بمزيد من املشاعر اإلجيابية«، و»أغري طريقة تفكريي؛ لكي أستطيع إظهار املزيد من املشاعر 
اإلجيابية«. وهذا يدل عىل أمهية امتالك الوالدين القدرة عىل إعادة تقويم كل موقف يصدر عن األبناء قبل إظهار 
االستجابة، فهذا من شأنه املحافظة عىل االتزان االنفعايل يف التعامل معهم، وحتويل املواقف الرتبوية إىل وسيلة ُمِعينة 
عىل التنشئة الصحيحة لألبناء، وختتلف النتيجة التي توصلت إليها الدراسة احلالية عن نتيجة دراسة لوربر وآخرين 
)Lorber et al., 2017(؛ إذ كانت اسرتاتيجية إعادة التقويم هي األقل استخداًما بني الوالدين يف الواليات املتحدة 
 Jaffe et( األمريكية، يف حني تتفق النتيجة التي توصلت إليها الدراسة احلالية مع نتائج دراستي جاف وآخرين
al., 2010(، وموريس وآخرين )Morris et al., 2011(، فقد وجدتا مستوى عالًيا من استخدام اسرتاتيجية إعادة 

تقويم املوقف لدى أولياء األمور.
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انتشار  فرتة  العامنيني خالل  الوالدين  لدى  اإلجيابية  الوالدية  »ما مستوى  الرابع، ونصه:  السؤال  لإلجابة عن 
أسئلة  عىل   ،)442( عددهم  البالغ  الدراسة،  يف  املشاركني  واألمهات  اآلباء  استجابات  ُحللت  كورونا؟«.  جائحة 
مقياس ممارسات الوالدية اإلجيابية، ثم ُحسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات املقياس، ثم ُحكم عليها 
وفًقا للمعيار اخلاميس اآليت: 4.20-5.00 ممارسات إجيابية بدرجة عالية جًدا، 3.40-4.19 ممارسات إجيابية بدرجة 
عالية، 2.60-3.39 ممارسات إجيابية بدرجة متوسطة، 1.80-2.59 ممارسات إجيابية بدرجة منخفضة، 1,79-1.00 

ممارسات إجيابية بدرجة منخفضة جًدا، ويظهر ذلك يف اجلدول )5(.

جدول )5(: املتوسطات واالنحرافات لعبارات مقياس الوالدية اإلجيابية ُمرتبة تنازلًيا )ن=442(

عبارات مقياس التنظيم االنفعايلم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوالدية 
اإلجيابية

متوسطة2.801.37أمنح احلب ألبنائي.16
متوسطة2.751.28أستمتع بتناول الطعام مع أبنائي.11
متوسطة2.651.27أحتدث إىل أبنائي عندما يبدو عليهم احلزن والقلق.3
متوسطة2.641.33أظهر بمظهر القدوة احلسنة ألبنائي.10
متوسطة2.631.09أحتدث إىل أبنائي عن التعامل مع املشكالت وحلها.12
متوسطة2.631.12أجعل بقائي يف املنزل جتربة ممتعة يل وألبنائي.13
متوسطة2.621.14أعلم أبنائي أسلوب احلوار الصحيح.6

14
يمكنني جعل أبنائي يشعرون بتحسن عندما يبدو 

عليهم االستياء وامللل.
متوسطة2.601.16

منخفضة1.971.13أحتدث إىل أبنائي عن حياهتم ومستقبلهم.9
منخفضة1.951.08أعانق أبنائي وأقبلهم.2
منخفضة1.931.07أحتاور مع أبنائي وأشجعهم عىل احلديث عن أنفسهم.8
منخفضة1.811.03أساعد أبنائي عىل تعلم أشياء جديدة.4
منخفضة جًدا1.731.02أشارك أبنائي يف ممارسة هواياهتم.17
منخفضة جًدا1.670.96أعطي احلرية ألبنائي يف تعلم أشياء جديدة.15
منخفضة جًدا1.601.01ألعب مع أبنائي وأعرفهم عىل ألعاب جديدة.1
منخفضة جًدا1.530.94أقرأ القصص وكتب األبناء ألبنائي.5
منخفضة جًدا1.370.88أبتكر ألعاًبا وأناشيد ألبنائي.7

متوسطة2.601.16املتوسط العام

كشفت نتائج اجلدول )5( أّن مستوى ممارسات الوالدية اإلجيابية لدى الوالدين العامنيني يف ظل جائحة كورونا 
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كانت يف املستوى املتوسط؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب )2.60(، وبانحراف معياري )0.74(، وكانت أبرز املامرسات 
اإلجيابية: منح احلب لألبناء، واالستمتاع بتناول الطعام معهم، والتحدث معهم عندما يبدو عليهم احلزن والقلق، 
املامرسات  أقل  أما  املشكالت وحلها.  مع  السليم  والتعامل  أمامهم،  احلسنة  القدوة  بمظهر  الظهور  واحلرص عىل 
اإلجيابية الوالدية لدى الوالدين العامنيني خالل فرتة انتشار جائحة كورونا فهي: ابتكار األلعاب واإلنشاد لتسلية 
األبناء، وقراءة القصص هلم، واللعب معهم، وإعطاؤهم احلرية لتعلم األشياء اجلديدة، ومشاركتهم هواياهتم. وتعزو 
الباحثة قلة ممارسة األنشطة السابقة مع األبناء إىل كوهنا حتتاج إىل وقت أطول من الوالدين، والتحيل بمستوى عاٍل 
من الصرب واإلبداع، وهذا ما يفتقده العديد من اآلباء واألمهات يف ظل اجلائحة، وما أضافته من ضغوطات نفسية 
وأعباء إضافية، خاصة رعاية األطفال الصغار، يف ظل إغالق احلضانات والروضات وعدم القدرة عىل االستعانة 
بأفراد األرسة ممن يسكنون يف بيوت مستقلة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )Holtrop et al., 2015(، التي 
 Daks et al.,( بينت أّن أساليب ممارسة الوالدية اإلجيابية كانت بمستوى متوسط. وكذلك دراسة داكس وآخرين

2020(، التي وجدت زيادة يف ميل الوالدين إىل استخدام اسرتاتيجيات الوالدية اإلجيابية يف ظل أزمة كورونا.

لإلجابة عن السؤال اخلامس، ونصه: »هل تسهم املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل يف التنبؤ بالوالدية اإلجيابية 
خالل فرتة انتشار جائحة كورونا؟«. اسُتخدم حتليل االنحدار اخلطي املتعدد، بعد أن أظهرت نتائج اجلدول )1( 
عدم وجود ارتباط داٍل إحصائًيا بني اليقظة الذهنية واسرتاتيجيات مواجهة الضغوط، ويوضح اجلدول )6( نتائج 

حتليل االنحدار املتعدد.

جدول )6(: نتائج حتليل االنحدار للتنبؤ بالوالدية اإلجيابية من خالل املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل وأبعادمها

الداللة اإلحصائيةفالوالدية اإلجيابيةاملتغريات
-0.071بيتااملرونة النفسية

2.242 0.143

-1.49ت

0.071ر

0.005ر2

0.003ر املصححة

-0.058بيتاالرتوي املعريف

1.446
 0.230

-1.203ت

0.057ر

0.003ر2

0.001ر املصححة
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الداللة اإلحصائيةفالوالدية اإلجيابيةاملتغريات
-0.058بيتاااللتزام

1.464 0.227

-1.210ت

0.058ر

0.003ر2

0.001ر املصححة

-0.028بيتاالقبول

0.340 0.560

-0.583ت

0.028ر

0.001ر2

-0.001ر املصححة

-0.46بيتاالتنظيم االنفعايل

0.931 0.334

-0.965ت

0.046ر

0.002ر2

0.000ر املصححة

-0.015بيتاإعادة تقويم

0.103 0.748

-0.321ت

0.015ر

0.000ر2

-0.002ر املصححة

-0.108بيتااإلمخاد 

5.1520.024

-2.270ت

0.108ر

0.012ر2

0.009ر املصححة
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الداللة اإلحصائيةفالوالدية اإلجيابيةاملتغريات
-0.0780بيتااالستسالم

2.7150.100

-1.6480ت

0.078ر

0.006ر2

0.004ر املصححة

0.026بيتااهلروب

0.3000.584

0.548ت

0.026ر

0.001ر2

-0.002ر املصححة

بالنظر إىل اجلدول )6(، يتضح إمكانية التنبؤ بمامرسات الوالدية اإلجيابية فقط من خالل استخدام اسرتاتيجية 
اإلمخاد للتنظيم االنفعايل؛ إذ بلغت قيمة ر )0.108(، وهي تشري إىل وجود عالقة بني املتغريين، وبلغت قيمة معامل 
ف  قيمة  وكانت  التابع،  باملتغري  التنبؤ  يف  املستقل  املتغري  به  يسهم  ما  مقدار  إىل  تشري  وهي   ،(0.012) ر2  التحديد 
اسرتاتيجية  أمهية  ظل  يف  النتيجة  هذه  تفسري  ويمكن   .)0.024( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي   ،)5.152(
إظهار  وعدم  بالغضب،  الشعور  وإمخاد  املشاعر،  عىل  السيطرة  تتضمن  فهي  لألبناء؛  اإلجيابية  التنشئة  يف  اإلمخاد 

املشاعر السلبية لألبناء، ودفن الشعور باالستياء.

رغم   - النفسية  املرونة  خالل  من  اإلجيابية  الوالدية  بمامرسات  التنبؤ  إمكانية  عدم  تفسري  يمكن  وباملقابل، 
أمهيتها - بوجود عوامل أخرى ربام يكون دورها أكثر إسهاًما يف الوالدية اإلجيابية. هذا وتتفق نتائج الدراسة احلالية 
جزئًيا مع نتائج دراسة جاف وآخرين )Jaffe et al., 2010(، التي وجدت أّن الرعاية الوالدية اإلجيابية ارتبطت 
بعالقة إجيابية مع املرونة النفسية، وأيًضا ارتبطت بعالقة إجيابية مع زيادة استخدام اسرتاتيجية »اإلمخاد« يف التنظيم 
 ،)Williams et al., 2012( االنفعايل. وباملقابل، ختتلف الدراسة احلالية نوًعا ما عن نتائج دراسة ويليامز وآخرين
التي بينت نتائجها أّن ممارسة الوالدية االستبدادية تنبأت بمستوى مرونة نفسية منخفضة، وأن املرونة النفسية تنبأت 

بانخفاض ممارسة الوالدية االستبدادية وزيادة ممارسة الوالدية اإلجيابية. 

توصيات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسة، تويص الباحثة باآليت:

االهتامم بنرش مفهوم املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل وممارسات الوالدية اإلجيابية هبا، من خالل برامج - 
التوعية والندوات املتخصصة.
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تضمني أبعاد مفهوم املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل يف الربامج التدريبية واإلرشادية املقدمة ألولياء األمور.- 

تقديم خدمات اإلرشاد والتدخل املبكر؛ لدعم األرس يف مواجهة الضغوط واملصاحبة للتداعيات الناجتة - 
عن انتشار فريوس كورونا.

مقترحات الدراسة

إجراء دراسة عن املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل لدى الوالدين وعالقتها بالوالدية اإلجيابية لدى عينات - 
من فئات أخرى، مثل األمهات، أو املعلمني، أو العاملني يف املجال الصحي.

إجراء دراسة عن أثر املرونة النفسية يف تنمية مهارات التكيف االجتامعي لدى األبناء.- 

إجراء دراسة عن اخلصائص السيكومرتية ملقياس املرونة النفسية والتنظيم االنفعايل، والوالدية اإلجيابية.- 

الذات واألمن -  تقدير  نفسية وتربوية أخرى، مثل  بمتغريات  النفسية وعالقتها  املرونة  إجراء دراسة عن 
النفيس.
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المراجع

أواًل: املراجع العربية
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ثانًيا: املراجع األجنبية
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الملحق

عزيزي األب/عزيزيت األم

أنحاء  انتشار جائحة كورونا )COVID-19( إىل حدوث تغريات جذرية يف نظام احلياة األرسية يف شتى  أدى 
السياق،  هذا  املنزيل. ويف  االجتامعي واحلجر  التباعد  وُفِرض  بعد،  العمل عن  وانترش  املدارس،  ُأغلقت  إذ  العامل؛ 
يكافحان  الوالدان  وبات  الفرتة.  كبرية خالل هذه  زيادة   - األمهات  وخاصة  الوالدين -  املسؤوليات عىل  زادت 
لتحقيق التوازن بني العمل ورعاية األبناء والرعاية الذاتية، مع احلفاظ عىل االستقرار األرسي، رغم املخاوف التي 
تسبب من املشكالت النفسية أشد مما يسبب فريوس كورون؛ لذا حيتاج الوالدان خالل فرتة احلجر املنزيل إىل تطوير 
مهارات جديدة تعزز الصحة والرفاهية العاطفيتني. ويف هذا الصدد تسعى الدراسة احلالية إىل قياس تأثري املرونة 
النفسية والتنظيم العاطفي يف حفاظ الوالدين عىل الوالدية اإلجيابية. وعليه، نرجو التكرم باإلجابة عن فقرات هذه 
االستبانة بكل موضوعية، علاًم بأن املعلومات التي ستقدموهنا لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، شاكرين 

لكم حسن تعاونكم. 

أواًل: نرجو إكامل البيانات الشخصية اآلتية: 

  ذكر                              أنثى1. اجلنس

 دبلوم                            بكالوريوس                          دراسات عليا2. املؤهل التعليمي
 أقل من 500 ر.ع          من 500 - 1000 ر.ع          أكثر من 1000 ر.ع3. مستوى الدخل العائيل

4. املحافظة

  مسندم
 الربيمي

  الباطنة ش
  الباطنة ج

  مسقط
  الرشقية ش
  الرشقية ج

  الداخلية
  الظاهرة

  الوسطى 
  ظفار
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ثانًيا: املرونة النفسية الوالدية

ويقصد هبا قدرة الوالدين عىل التأقلم مع مصاعب احلياة، يف ظل الظروف االجتامعية الصعبة واملحن الشديدة، 
املتمثلة يف مشكالت عائلية، أو عاطفية، أو أزمات صحية، أو متاعب مهنية أو اقتصادية، وتتمثل املرونة يف القدرة 

عىل جتاوز هذه املعاناة واالحتفاظ الفعال بحالة نفسية جيدة.

غري موافق 
بشدة

غري 
موافق حمايد موافق إىل 

درجة ما موافق موافق 
بشدة العبارات األبعاد

الوالد   أكون  أن  طريق  يف  تقف  انفعااليت 
الذي أرغب يف أن أكونه.

الرتوي 
املعريف

يساورين الشك يف نجاحي بصفتي والًدا. 

تسبب يل االنفعاالت مشكالت يف عالقتي  
بأبنائي.

يبدو يل أّن معظم الناس - بصفتِهم والدين  
- أفضل مني.

ذكريايت املؤملة متنعني من الوالدية بالطريقة  
التي أرغب هبا.

األفضل   هو  ما  فعل  من  متنعني  انفعااليت 
ألبنائي.

يف   التحكم  عىل  قدريت  عدم  من  أقلق 
انفعااليت جتاه أبنائي.

جيب أن أحسن مزاجي؛ ألمتكن من إعطاء  
أبنائي املودة واالهتامم.

شيًئا   أبنائي  ارتكب  إذا  بالذنب  أشعر 
خاطًئا.

االلتزام

 
مع  كثرية  أشياء  بفعل  أبنائي  أسمح  ال 
أن  حتمل  أستطيع  ال  ألنني  أصدقائهم؛ 

حيدث هلم مكروه.
بأشياء  القيام  ألبنائي  السامح  أرفض 

حيبوهنا؛ ألهنا تسبب يل القلق عليهم.
إال  املنزل  من  باخلروج  ألبنائي  أسمح  ال 

للرضورة.

أشعر باملسؤولية عن سلوك أبنائي.
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غري موافق 
بشدة

غري 
موافق حمايد موافق إىل 

درجة ما موافق موافق 
بشدة العبارات األبعاد

الوالدية، حتى  القيام بمسؤوليايت  أواصل 
عندما أكون متعًبا أو غاضًبا أو متوتًرا.

القبول

أزال  ال  أبنائي  من  أغضب  عندما  حتى 
والًدا جيًدا.

أحتفظ بعالقة جيدة مع أبنائي بغض النظر 
عام أفكر فيه وأشعر به.

جديدة  جتارب  خيوضون  أبنائي  مشاهدة 
أمر يثري محايس.

به  أشعر  عام  ألبنائي  استجابتي  أفصل 
بداخيل.

أبنائي  بسلوك  التنبؤ  عىل  القدرة  عدم  إن 
هو أحد األشياء التي جتعل الوالدية ممتعة.

ثالًثا: التنظيم العاطفي

وتعديلها،  وتقويمها  العاطفية  الفعل  ردود  رصد  عن  مسؤولة  وداخلية  خارجية  عمليات  جمموعة  به  يقصد 
وتشمل تنظيم مشاعر الشخص نفسه وتنظيم مشاعر اآلخرين.

غري موافق 
بشدة

غري 
موافق حمايد موافق موافق 

بشدة
عندما ييسء أحد أبنائي الترصف أو يفعل شيًئا 

ال يعجبني. البعد

أغري طريقة تفكريي؛ ألشعر بمشاعر أقل سلبية 
كالغضب واحلزن.

إعادة تقويم

أغري مشاعري عن طريق تغيري طريقة تفكريي.  إعادة تقويم
أحتكم يف نوع املشاعر التي أظهرها. إعادة تقويم

أغري طريقة تفكريي؛ لكي أستطيع إظهار املزيد 
من املشاعر اإلجيابية. إعادة تقويم

عىل  نفيس  ألساعد  خمتلف؛  نحو  عىل  أفكر 
اهلدوء. إعادة تقويم

املشاعر  من  بمزيد  ألشعر  املوقف؛  تقويم  أعيد 
اإلجيابية. إعادة تقويم

أظهر انفعااًل ولكن بأقل سلبية ممكنة. إعادة تقويم



جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر112

غري موافق 
بشدة

غري 
موافق حمايد موافق موافق 

بشدة
عندما ييسء أحد أبنائي الترصف أو يفعل شيًئا 

ال يعجبني. البعد

أهدئ نفيس وأتفهم سلوكه. إعادة تقويم
أفعل شيًئا ألجعل نفيس أبدو أقل حزًنا.  اإلمخاد 
أسيطر عىل مشاعري وأمخد شعوري بالغضب.  اإلمخاد 
أحتفظ بمشاعري لنفيس.  اإلمخاد 

أحاول عدم إظهار أية مشاعر سلبية. اإلمخاد 

هذا  دفن  أحاول  باالستياء،  أشعر  بدأت  إذا 
الشعور. اإلمخاد 

أستسلم لألمر وال أظهر انزعاجي.  االستسالم

من   أقل  بقدر  أشعر  حتى  لألمر؛  أستسلم 
االنزعاج. االستسالم

املزيد من   إظهار  أمتكن من  أتقبل سلوكه؛ حتى 
املشاعر اإلجيابية. االستسالم

أتقبل سلوكه؛ حتى أشعر بتحسن.  االستسالم

أحاول القيام بيشء مثل االبتعاد؛ حتى أبدو أقل  
انزعاًجا. اهلروب

 
أغادر  املثال:  سبيل  عىل  املوقف،  عن  أبتعد 
الحًقا  أستطيع  لكي  للميش؛  أذهب  أو  الغرفة، 

إظهار مشاعر إجيابية.
اهلروب

أبتعد عنه حتى أهدئ نفيس.  اهلروب

ألقلل   آخر؛  شخص  مع  التحدث  أحاول 
شعوري باإلحباط. اهلروب

أجتنبه حتى أشعر بتحسن. اهلروب
أبتعد ولكني أبقى غري مرتاح. اهلروب
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رابًعا: الوالدية اإلجيابية

األبوة اإلجيابية هي العالقة املستمرة بني الوالدين والطفل أو األبناء، وتشمل رعاية الطفل، وتعليمه، وقيادته، 
والتواصل معه، وتوفري احتياجاته، عىل نحو ثابت وغري مرشوط.

غري 
موافق 
بشدة

غري 
موافق حمايد موافق موافق 
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