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 نوظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقق  ور الوالدية الي

 يف التنبؤ بالتعرض للخطر   
 منال منصور على احلمالوى د.                                                           

                                                            جامعة القاهرة -ةكلية الدرسات العليا للرتبي                                                          
 :ملخص البحث

للخطر لدي  تهدف الدراسة الحالية إلى إكتشاف العالقات بين مؤشرات التعرض    
كما يدركهما هؤالء المراهقين، كما والصمود األسري  ،، ومتغيرات الوالدية اليقظةالمراهقين

من الوالدية اليقظة والصمود األسري  مدى مساهمة كالإلى التعرف علي  تهدف أيضا  
من  ( مراهق ا220تكونت عينة الدراسة من )و في التنبؤ بتعرض المراهقين للخطر.  المدرك

 منىالعمر الز متوسط بكلية دار العلوم، وقد بلغ الصف األول الجامعي  من طالب الجنسين
، ى األسر  والصمود، الوالدية اليقظةمقاييس  عليهم بقحيث ط  سنة.  (18,6) ألفراد العينة

، مقاييستلك الد من الخصائص السيكومترية لكالتأ بعدومؤشرات التعرض للخطر للمراهقين، 
 أن مستوى مؤشرات التعرض للخطر لدى شباب عينة الدراسة وأسفرت نتائج الدراسة عن

خطر حيث ظهر بنسبة مرتفعة فيماعدا مستوى ضغوط التكنولوجيا كمؤشر  كان متوسطا ،
درجات وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين كما أوضحت النتائج   لدى الشباب المراهقين. 

أن هناك عالقة ارتباطية و لوالدية اليقظة المدركة وبين تعرض المراهقين للخطر، ا مقياس
. للخطر لصمود األسرى المدرك وبين تعرض المراهقيندرجات مقياس اسالبة دالة بين 

الوعى اليقظ،، ألبعاد التالية )الدرجة المنخفضة لأوضحت نتائج الفروض التنبؤية أن و 
بعد "مهارات األسرة" من أبعاد  كذلكمن أبعاد الوالدية اليقظة، و التصرف اليقظ(  والتفهم،

وتوصى الدراسة   %.88,4بنسبة بتعرض المراهقين للخطر تسهم في التنبؤ الصمود األسرى 
بضرورة االهتمام بتعزيز الوالدية اليقظة، والصمود األسري كعوامل وقائية تمثل جبهة  الحالية

 تساعد االبناء في التعامل مع التحديات وتخفف من عوامل الخطر التي تواجههم. 
 الكلمات المفتاحية:

 المراهقين المعرضين للخطر –المدرك  الصمود األسري  -المدركة الوالدية اليقظة
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 ور الوالدد
 
 نوظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقق  ية الي

 يف التنبؤ بالتعرض للخطر   
 منال منصور على احلمالوى د.                                                           

 لقاهرةجامعة ا -ةكلية الدرسات العليا للرتبي                                                          
  :مقدمة

ا      يعيش الشباب في مرحلة يتعرضون فيها لألزمات النفسية والضغوط، ويواجهون عديد 
من التحديات، وهي مرحلة المراهقة، ففيها يمر الشباب بالعديد من الصراعات النفسية مما 
يعرضهم للكثير من المخاطر، وما يحدث في اآلونة األخيرة من أحداث يتعمد بعض الشباب 

يها إيذاء أنفسهم أو إيذاء اآلخرين يجعلنا نشعر بالقلق على شبابنا ويشير إلى أنهم ف
معرضون للخطر." وطالب الجامعة هم عرضة لمواجهة العديد من الضغوط والصراعات 
نتيجة األحداث الجديدة والمتعددة التى يواجهونها فى الجامعة، وهذه الضغوط تشكل عبئا  

 (. Constance,2004على كاهل طالب الجامعة")
وقد أصبحت مؤشرات التعرض للخطر متعددة، ومن بين هذه المؤشرات َتَعرُّض الشباب     

لوسائل اإلعالم التي تقدم نماذج سيئة وت ْعِلي من شأنها ومكانتها دون أن تكون هذه النماذج 
 .قد بذلت أي جهد مما يعرض الشباب لإلحباط

تواصل االجتماعى وتقديم مضمون غير هادف يستفز كما أن االنفتاح عبر وسائل ال    
مشاعر وانفعاالت الشباب ويجعلهم يشعرون بالعجز والدونية عندما يشاهدون شباب ا في مثل 
ا سوء استخدام  أعمارهم يستعرضون حالة الرفاهية المادية والعاطفية دون بذل جهد، وأيض 

الوسائل ويعيشون في عالمهم الشباب لوسائل التواصل االجتماعي، فيندمجون في هذه 
 االفتراضي على حساب حياتهم االجتماعية الطبيعية. 

ويسبق كل ذلك ضعف الوازع الديني والمعتقدات الروحانية داخل األسرة، وفقد اإلحساس    
بمعنى التقبل والرضا والسعي، وبذل الجهد لتحقيق ما يهدفون إليه، وهذا يمثل مؤشر ا خطير ا. 

( وجود عالقة دالة إحصائيا  بين االلتزام الدينى 2007ج دراسة)صالح،وقد أظهرت نتائ
والصحة النفسية، وأوصت بضرورة تنمية الوازع الدينى لدى شباب الجامعة، كما أظهرت 
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نتائج أخرى أن المشاركة وااللتزام الديني ينبأ بشكل كبير وإيجابي بالرفاهية النفسية لشباب 
 لضغوط ما بعد الصدمة الجامعة الصينين الذين تعرضوا

 2022) ( Xiaozhong,. 
وقد تظهر مؤشرات التعرض للخطر في مرافقة أصدقاء السوء أو ممارسات سلوكيات غير    

سوية؛ مثل ممارسة التدخين أو إدمان أي عقاقير أو مخدرات أو االنغالق على النفس، وقد 
ت التي يمر بها الشباب أو تكون كل هذه السلوكيات هروب ا من الواقع والضغوط والصراعا

إلفتقادهم مصدر السند والدعم واالحتواء، حيث أنهم لم يجدوا مصدر ا آمن ا للتعبير عن 
انفعاالتهم وغضبهم، فمصادر َتَعرُّض الشباب للخطر كثيرة. وقد أشارت نتائج دراسة )عبود، 

ة، ( إلى أن أسباب تعاطى الشباب للمخدرات يرجع إلى أسباب نفسي2016وعبيد 
وإجتماعية، وإقتصادية، كما يسهم التطور التكنولوجى بكونه أحد أسباب إرتكاب هذه 
الجريمة، ألن التطور التكنولوجي إنعكس سلبا  على حياة األفراد. كما أشارت دراسة 

( إلى أن أكثر األسباب الرئيسية وراء تعاطى المخدرات كان رفقاء 2017)العمراوى وابراهيم،
 إليهم الشباب بعد تعرضه لمشاكل أسرية. السوء الذين يلجأ

لذلك كان البد من دراسة الضغوط التي يتعرض لها هؤالء الشباب المراهقون والتي      
أصبحت تمثل مؤشَر خطٍر عليهم بسبب قلة خبرتهم في مواجهة هذه الضغوط وعدم إدارتها 

 بشكل جيد.

هذا يدفعنا إلى سؤال مهم، وهو  ولكن إذا كانت جميع هذه التحديات تواجه شبابنا فإن   
يدور حول أسر هؤالء الشباب، ودورهم في التعامل مع التحديات التي تواجه أبناءهم، وهل 
يتوقف دور األسرة عند مرحلة الطفولة، أم أن الشباب المراهقين في أَمس ِ الحاجة إلى مصدر 

 ذه التحديات.سند وَدْعم يقوي ِمْن َأْزِرِهم ويمدهم بالقوة في التعامل مع ه

إن األسرة لها دور كبير في هذه المرحلة المهمة من عمر األبناء، فدورها ال ينتهي مع     
انتهاء مرحلة الطفولة، بل إن مسئولياتها تزداد؛ نظرا  لكثرة الضغوط التى يتعرض لها 

ه المراهقين وتعدد مصادرها، فالمراهق لم يصل بعد  إلى مرحلة النضج الكافي التي تساعد
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على مواجهة هذه التحديات، ولذلك فإن وجوده في أسرة قوية داعمة له يعطيه القوة التي 
 تؤهله لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها.

إن معتقدات األسرة ومواردها ومهاراتها التي تجعلها قادرة على التعامل مع ضغوط     
عامل مع المحن واألزمات، وتحديات الحياة بشكل إيجابي يجعلها أسرة تتسم بالصمود في الت

وهذه األسرة تكون نقطة قوة في حياة المراهق؛ ألنه يتعلم منها كيفية الصمود في مواجهة 
 األزمات وتكسبه الثقة في ذاته وفي قدرته على التعامل مع الضغوط بشكل إيجابي. 

التفهم والتقبل كما أن الوالدية اليقظة وامتالك الوالدين مهارات االنتباه والوعي اليقظ و      
والتصرف بيقظة مع المراهق، ومشاركة األبوين المراهق في أفكاره ومشاعره، سوف يترتب 
على ذلك المساعدة في خفض الضغوط على األبناء واحتوائهم، وقد أشارت نتائج دراسة 

(Waters (2016  إلى أن اليقظة العقلية للوالدين تقلل القلق والتوتر لدى األبناء وتزيد
وء والتنظيم االنفعالي عند األطفال والمراهقين، وتختلف هذه الحالة تمام ا عن حالة الهد

الوالدين اللَذْين يعيشان في غفلة عن حياة ابنهما المراهق وال ينتبهان إلى أفكاره أو مشاعره 
أو سلوكه، ويصعب عليهما تفهمه، بل إنهما يكونان في وضع القاضي الذي ي ْصِدر أحكام ا 

 ك األبناء.على سلو 

وإيمان ا بأهمية دور األسرة في حياة المراهق تقوم الباحثة بدراسة بعض المتغيرات األسرية     
 المتمثلة فى الصمود األسري، الوالدية الَيِقظة وعالقتها بمؤشرات تعرض المراهقين للخطر. 

            :مشكلة البحث
المراهقين إلى االنتحار رغم أنهم  من المالحظ في الفترات األخيرة لجوء بعض الشباب  

ينتمون إلى مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط لمجرد أنهم تعرضوا لضغوٍط اجتماعية أو 
عاطفية أو أسرية أو أكاديمية وعجزوا عن مواجهتها فقرروا إيذاء أنفسهم أو إيذاء غيرهم، 

لمنتحرين فى عام ووفقا  لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، فقد بلغت أعداد ا
( 75حيث شهدت مصر ) 2019شخصا (، بينما قلت أعداد المنتحرين فى عام  89)2018

( حالة انتحار، وأنه على 101لتصبح ) 2020حالة انتحار، وقفزت أعداد المنتحرين فى 
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مدار السنوات الثالثة األخيرة كانت الفئات العمرية األكثر انتحارا  هم الشباب خاصة  من هم 
 (.  2021لعقد الثاني والثالث من حياتهم)الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، فى ا

ويعد هذا السلوك من السلوكيات الغريبة على مجتمعنا فهو يخالف ثقافتنا الدينية     
واالجتماعية، ويدفعنا إلى التفكير في التحديات التي تواجه المراهق وإلى أي مدى َتف وق 

درته على تلبيتها أو التوافق معها وتهدد أمنه وسالمته مما يعرضه وتتجاوز هذه التحديات ق
 للخطر. 

إلى وجود فروق بين المراهقين االنتحاريين Livingston   1989وقد أشارت نتائج دراسة   
والمراهقين غير االنتحاريين في اختالل األدوار األسرية وسوء األداء الوظيفي لصالح 

أن األسرة كانت مصدر ضغط على المراهقين؛ مما دفعهم إلى المراهقين االنتحاريين، أي 
 سلوك االنتحار. 

العديد من الدراسات األجنبية التى أهتمت بدراسة الوالدية اليقظة كعامل وقائى يخفف هناك و  
  :من الضغوط النفسية والمشكالت السلوكية لألبناء. فقد توصلت نتائج بعض الدراسات مثل

(Bluth et al 2013; Parent et al 2016; Waters2016; Rivera,et al 2022) 
إلى "أن الوالدية اليقظة تمثل مصدر ا للوقاية من عوامل الخطر، سواء لألبناء أو للوالدين 
أنفسهما، وهذا يظهر عن طريق خفض الضغوط الوالدية، وخفض الممارسات السلبية 

قلق والتوتر لدى األبناء، وأنها الوالدية، وخفض المشكالت السلوكية ألطفالهما، وخفض ال
تساهم في التأثير على الرفاهية النفسية لألطفال، فالوالدية اليقظة تساعد األطفال على 

 التعامل مع التوتر والضغوط بشكل أفضل. 
( إلى أن الوالدية اليقظة ترتبط بمستويات Kowalski,2022كما أشارت نتائج دراسة )

والدين والمراهق، وترتبط الوالدية اليقظة بانخفاض مستوى مرتفعة من جودة العالقة بين ال
 الضغوط واإلجهاد الوالدي. 

وكذلك أهتمت الدراسات بالصمود األسرى من حيث قدرة األسرة على استثمار مواردها    
في التعامل الناجح مع الضغوط واألزمات والتعافي والنهوض لتصبح  ومهاراتها ومعتقداتها

ي المستقبل، وقد انعكست اآلثار االيجابية للصمود األسري على األبناء. أكثر قوة  وتحدى ف
) Osofsky&  Osofsky ;2013Cripe حيث أظهرت نتائج الدراسات السابقة ومنها
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2018 ; He, Li et al 2022)    أن عمليات الصمود والدعم األسري ت َمكِ ن األبناء من
رتهم على التكيف الناجح مع المخاطر من مواجهة اآلثار الناتجة عن الكوارث وتعزز قد

وأن زيادة الضغوط ترتبط خالل القدرة على التكيف اإليجابي مع الضغوط والصدمات، 
 بانخفاض الصمود األسرى، وأن الصمود األسري كان مرتبط ا ارتباط ا سلبيًّا بمشكالت

ة الوقاية لصحة النفسية لألبناء من اكتئاب وقلق ، وأوصت الدراسات السابقة بضرو ا
والتدخالت لحشد نقاط القوة والقدرة على صمود األسرة للحد من سوء توافق األبناء، ولتحقيق 

 فهم أفضل لعوامل الحماية وعوامل الخطر ألبنائنا.

التى اهتمت  -فى حدود علم الباحثة-فى حين أن هناك ندرة فى الدراسات العربية     
ري مع الضغوط النفسية لألبناء مما دفع ذلك الباحثة بدراسة الوالدية اليقظة أو الصمود األس

إلى دراسة الصمود األسري والوالدية اليقظة وعالقتهما  بالتحديات التى يواجهها المراهق 
ا للخطر، وقد اختارت الباحثة عينة البحث من بين  والتي تفوق قدراته لدرجة تجعله معرض 

ة الضغوط والتحديات التي تواجههم في طالب الصف األول بالمرحلة الجامعية وذلك لكثر 
هذه المرحلة االنتقالية، وقد تكون األسرة هي الدرع الواقي والسند الذي يساعد األبناء من 

 .  خالل التخفيف من الضغوط واإلجهاد المرتبط بتحدي االنتقال إلى الجامعة
 ومن ثم يمكن طرح السؤال األساسى للبحث: 
لصمود األسري كما يدركهما المراهقون فى التنبؤ بالتعرض ما دور الوالدية اليقظة، وا 

 للخطر؟

 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:

 عينة الدراسة؟ لدى المراهقين ما مستوى مؤشرات التعرض للخطر -1
 ما العالقة بين الوالدية اليقظة المدركة وتعرض األبناء المراهقين للخطر؟ -2
خفضي الوالدية اليقظة في تعرض األبناء المراهقين ما الفروق بين مرتفعي ومن -3

 للخطر؟
 ما العالقة بين الصمود األسري المدرك وتعرض األبناء المراهقين للخطر؟ -4



 م

 

 

) 119) 

 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

ما الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الصمود األسري في تعرض األبناء المراهقين  -5
 للخطر؟

د الوالدية اليقظة ما إمكانية التنبؤ بتعرض الشباب المراهقين للخطر من خالل أبعا -6
 وأبعاد الصمود األسرى؟

  :أهداف البحث
الكشف عن دور بعض المتغيرات األسرية المتمثلة في )الوالدية الَيِقظة، والصمود     

األسري( في التنبؤ بوقاية األبناء المراهقين من التعرض للخطر، وكذلك تعرُّف مستوى 
 ون وتمثل مؤشرات خطر عليهم. الضغوط التي يعاني منها هؤالء األبناء المراهق

 :أهمية البحث
يهتم البحث الحالي بالكشف عن مؤشرات الخطر التي يتعرض لها الشباب األهمية النظرية: 

حالي ا، وإلقاء الضوء على بعض المتغيرات والممارسات التي يمارسها هؤالء الشباب وتكون 
لي كضغوط مصدر خطر عليهم خاصة  بعض الضغوط التي تواكب العصر الحا

التكنولوجيا، وضعف القيم الدينية والروحية، والكشف عن أكثر الضغوط التي تواجه 
هم للخطر.  المراهقين وتكون بمثابة مؤشرات ت َعرِ ض 

وكذلك االهتمام بدراسة متغيرات حديثة إلى حدٍ  ما خاصة باألسرة، وهي تتمثل في      
درك، ومدى إسهام هذه المتغيرات مع األبناء اليقظة الوالدية المدركة، والصمود األسري الم

لتكون بمثابة عوامل وقائية تساعد هؤالء الشباب في التعامل مع التحديات المختلفة التي 
كما أن محدودية الدراسات في البيئة العربية التي اهتمت بدراسة    تمثل خطر ا عليهم.

 ذه الدراسة.متغيرات الوالدية اليقظة والصمود األسري تضيف أهمية  له
إمداد المكتبة العربية بمقاييس تتناسب مع البيئة والثقافة العربية عن األهمية التطبيقية: 

الوالدية اليقظة المدركة، والصمود األسري المدرك، ومقياس مؤشرات َتَعرُّض المراهقين 
عرض كما قد تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثين في الكشف عن دور األسرة في ت للخطر.

المراهقين للضغوط والتحديات التي قد تمثل مؤشرات خطر عليهم، وِمْن َثمَّ تتيح للباحثين 
إعداد برامج إرشادية لتنمية الصمود األسري واليقظة الوالدية لوقاية المراهقين من التعرض 

 .للخطر
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 مصطلحات البحث:
   At Risk Indicators      تعرض للخطرالمؤشرات 

ثة مؤشرات التعرض للخطر بأنه" إدراك وشعور المراهقين بالضغوط النفسية ت عرف الباح    
واإلجهاد النفسي الناتج عن عدم قدرتهم على تحمل هذه الضغوط والتعامل معها أو إدارتها 
بشكل فعال مما يجعلها تمثل خطر ا على المراهقين. وتتسع دائرة الضغوط التي تواجه 

عدة مجاالت، وهي: ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية،  المراهقين في الفترة األخيرة في
ضغوط أسرية، ضغوط دراسية، ضغوط اقتصادية، ضغوط التكنولوجيا، ضغوط ناتجة عن  

 ضعف القيم الروحانية"
  نفسية ضغوط Psychological  Stress  :  

تعرفها الباحثة بأنها"شعور المراهق بالتشاؤم وفقد األمل وضعف اإلرادة، وفقد الثقة 
في قدراته الذاتية، والشعور بعدم الكفاءة؛ مما يهدد سالمة الفرد وشعور المراهقين 

 باإلجهاد النفسي، وكثرة التعرض للصدمات مما يؤثر على حالتهم النفسية". 
 ضغوط اجتماعية Social  Stress   : 

تعرفها الباحثة بأنها إدراك وشعور المراهقين بالعجز عن إشباع حاجاتهم 
ة، وافتقادهم رأس المال االجتماعي الذي يساعدهم على إقامة عالقات االجتماعي

 اجتماعية صحية أو الحرمان االجتماعي.
 ضغوط أسريةFamily  Stress  : 

تعرفها الباحثة بأنها شعور المراهق بالكآبة واإلجهاد وفقد اإلحساس باألمان مع 
من كثرة الصراعات أسرته؛ ألنها تمثل مصدَر ضغٍط بالنسبة له؛ بسبب معاناته 

 األسرية وسوء المعاملة الوالدية والعنف الوالدي.
  :ضغوط ناتجة عن ضعف القيم الروحانية 

Stress resulting from a lack of spiritual values  

شعور المراهقين باإلجهاد النفسي نتيجة افتقادهم المعتقدات  تعرفها الباحثة بأنها
طاقاتهم وتجدد عالقتهم باهلل؛ مما يؤدي إلى ضعف الروحانية والدينية التي تشحذ 

 الوازع الديني. وضعفالعقيدة 
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 ضغوط أكاديميةAcademic Stresses :  
تعرفها الباحثة بأنها شعور المراهق بالعجز عن التفكير بطريقة عقالنية في مجال 
الدراسة، وشعوره بالجهل مما يؤثر على وجود تشوهات معرفية في أفكاره 

 .تهومعتقدا
      :ضغوط اقتصاديةEconomic Stress 

 شعور المراهق بالضيق نتيجة عدم استقرار الحياة المادية تعرفها الباحثة بأنها
ألسرته، وإحساسه بالفقر نتيجة عدم تلبية احتياجاته األساسية والعجز عن شراء 

 احتياجاته الضرورية.
 ضغوط التكنولوجيا:      Technological Stress      

شعور المراهق باإلجهاد والضيق نتيجة إدمان وسائل التواصل  عرفها الباحثة بأنهات
االجتماعي وفقد السيطرة على إدارة الوقت أو التحكم فيه نتيجة سيطرة هذه الوسائل 

 .على حياته وإعاقته عن اإلنجاز
 Mindful parenting            الوالدية اليقظة

مراهق للمهارات واالستراتيجيات والممارسات والتدريبات تعرفها الباحثة بأنها إدراك ال
العقلية التي يمارسها الوالدان لتحسين طرق وأساليب تفاعلهم مع األبناء، وتتمثل 
ا لسلوك األبناء  هذه المهارات في أن يكون الوالدان أكثر انتباه ا ووعي ا وتفهم 

م تقييمية لدرجة تصل إلى أن وانفعاالتهم، وَتَقبُّل األبناء كما هم دون إصدار أحكا
ا ألبنائهم يحذون حذوهما ويسيرون على نهجهما مما ينعكس  يصبح الوالدان نموذج 

 بآثاره اإليجابية على األبناء.
 أبعاد الوالدية اليقظة المدركة 

    Mindful Attention  االنتباه اليقظ  -1
بة أفكار وانفعاالت وي ْقَصد به إدراك المراهق لقدرة الوالدين على مالحظة ومراق

وسلوك أبنائهم، وكذلك االستماع بانتباه والتفكير والتأمل في وجهات نظرهم، 
وتركيز االنتباه، واالهتمام بأفكار وانفعاالت وسلوكيات األبناء في الوقت الراهن. 
ا: التركيز بشكل كامل على الخبرة التي يمر بها األبناء في  كما يقصد به أيض 

 كثر من االنشغال بالماضي.اللحظة الحالية أ
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 Mindful Awareness  الوعي اليقظ   -2
ي ْقَصد به: إدراك االبن المراهق لطريقة الوالدين وقدرتهما على إدراك واستيعاب 
أفكار وانفعاالت األبناء، والوعي بوجهات نظرهم المختلفة، ووصف وفهم انفعاالت 

 شاعرهم.األبناء، والسماح ألبنائهم بالتعبير عن أفكارهم وم
 Empathyالتفهم  -3

ي ْقَصد به: إدراك المراهق لمهارة الوالدين في التعاطف مع األبناء ومشاركتهم مشاعرهم 
وانفعاالتهم على المستوى الوجداني، وكذلك تفهم وجهات نظرهم وأفكارهم المختلفة على 

األدوار مع المستوى العقلي في الوقت الحالي )في اللحظة الراهنة(، كأن يتبادل الوالدان 
 االبن ليضعا أنفسهما مكانه ويريا الموضوع من وجهة نظر االبن نفسه.

 التقبل دون إصدار أحكام تقييمية -4

                             Acceptance  without non judgmental 

ي قَصد به: إدراك المراهق لمهارة الوالدين في تقبل األبناء كما هم في اللحظة الراهنة دون 
إصدار أحكام تقييمية، وتقبل الخبرات الحاضرة دون االنشغال بالخبرات الماضية أو 
التوقعات المستقبلية، وتقبل األفكار والمشاعر واالنفعاالت، وتقبل األبناء بخبراتهم 

 وطريقتهم وانفعاالتهم كماهم دون نقد أو رفض أو تقييم.
  Mindful actالتصرف اليقظ  -5

ق قدرة الوالدين على التصرف بعقالنية وإيجابية في المواقف ي قصد به: إدراك المراه
الصعبة والشائكة ومهارتهما في التعامل مع األزمات بيقظة لدرجة تصل إلى أنهما 

ا وقدوة  ألبنائهما.   يصبحان نموذج 
 Family Resilience الصمود األسري 

جهة مصاعب الحياة وهو يعني: "العمليات التي تدعم قدرة األسرة كنسق وظيفي على موا
وتحدياتها وتراعي ظروف كل عضو فيها، والقدرة على مواجهة هذه التحديات والتعامل 
الناجح مع الضغوط والمحن بثبات وتماسك واتزان، مع سرعة التعافي والنهوض من تأثيراتها 

 .(Walsh,2016)السلبية ليصبح أفراد األسرة أكثر قوة  وقدرة  في المستقبل" 
حثة الصمود األسري بأنه: إدراك المراهق لقدرة األسرة على استعادة توازنها بعد وتعرف البا

المرور بالمحن واألزمات، والتعافي منها، وكذلك قوتها في مواجهة التحديات المختلفة، وذلك 
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وفق ا لما تمتلكه األسرة من معتقدات تؤهلها للتعامل مع المشكلة ومواجهة ضغوط الحياة 
ا لما تمتلكه من مهارات وتوظيفها في التعامل مع الضغوط واألزمات، بشكل إيجابي وفق  

ا قدرة األسرة على استثمار مورادها النفسية واالجتماعية لمواجهة تحديات الحياة  وأيض 
وأزماتها لتكون بمثابة عوامل وقائية تحقق التوافق األسري واالزدهار النفسي لألسرة ولكل 

 عضو من أعضائها.

د األسري أبعاد الصمو   
Family Beliefs  البعد األول: معتقدات األسرة  
Family Skills                              مهارات األسرةالثانيالبعد :   
Family Resources  البعد الثالث: موارد األسرة            

: معتقدات األسرة:   وتشمل:أوالا
 المعتقدات العقالنية -أ

ك المراهق لمعتقدات األسرة المعرفية، واستخدامها في وتعرفها الباحثة بأنها إدرا
طرق التفكير اإليجابية في التعامل مع ضغوط الحياة، )مثل إيجاد معنى إيجابي 
لألزمة، التفكير المنطقي، وإعادة التفسير أو التقييم اإليجابي للموقف الضاغط(، 

الل ممارسة هذه وممارسة األسرة إستراتيجية معرفية إلدارة معنى األزمة. ومن خ
الطريقة تقوم األسرة بالتركيز االنتقائي على أساس إعادة تقييم معنى األحداث 
الضاغطة وإيجاد معنى إيجابي جديد أشمل يساعد على تحقيق النتائج واألهداف 

 المرغوبة.
 المعتقدات الدينية والروحانية:-ب 

ارسة العبادات والشعائر وتعرفها الباحثة بأنها إدراك المراهق لقدرة األسرة على مم
الدينية والروحانيات التي تعتنقها، وَتَبنِ ي قيم سامية، وإدراك األزمات بصورة إيجابية 
تمكنها من التعامل مع تحديات الحياة، وهي تتضح من خالل قوة إيمان األسرة 
 والتزامها بالطقوس الخاصة بأداء العبادات والتزامها بالقيم األخالقية في ممارساتها

 .الحياتية لتحقيق السمو الروحي واإليماني في مواجهة األزمات
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 ياا: مهارات األسرة: ثان
وتعرفها الباحثة بإدراك المراهق للمهارات التي تمارسها األسرة في تفاعالتها والتي 
تعزز تماسكها وترابطها وقوتها، وتتمثل هذه المهارات في: مهارات التواصل 

الت واتخاذ القرار، ومهارات المشاركة والتعاون، وهي الرحيم، ومهارات حل المشك
 تشتمل على: 

  مهارة التواصل الرحيم -أ
بأنها إدراك المراهق امتالك األسرة مهارات التواصل وممارسة التواصل  وتعرفها الباحثة

برحمة وتفهم وتعاطف مما يخفف على أفرادها من حدة الضغوط التي تواجههم، 
شطة والجوانب الترفيهية التي تؤهلهم للتعامل مع الضغوط وممارسة األسرة بعض األن

بشكل أكثر إيجابية ، وهي تشمل: الترويح عن النفس، واالسترخاء، وإدخال الدعابة 
 والمرح حول مصدر الضغط للتخفيف من حدته. 

 مهارة حل المشكالت واتخاذ القرارات -ب
تركيز على المشكلة التي بأنها إدراك المراهق قدرة األسرة على ال وتعرفها الباحثة

تواجهها، وبذل الجهد للتفكير في المشكلة بطريقة إيجابية، وِمْن َثمَّ إيجاد الحلول 
 الممكنة لمواجهة هذه المشكلة، وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب بموضوعية.

 مهارات المشاركة والتعاون   -ج
في المشاركة والتعاون بين  : إدراك المراهق لممارسات أسرتهبأنها وتعرفها الباحثة

أفرادها في أوقات األزمات واألحداث الضاغطة، وكذلك المشاركة في األوقات 
 السعيدة وفي تحمل المسئوليات ووضع الحدود والقواعد.

 ثالثاا: موارد األسرة: 
استثمار األسرة لرأس مالها النفسي واالجتماعي والمادي الذي بأنها  وتعرفها الباحثة

تعامل مع مشكالت وضغوط الحياة، ويتمثل رأس المال المادي في الوضع يؤهلها لل
المادي االقتصادي لألسرة، أما رأس المال النفسي فإنه يتمثل في األمل والتفاؤل 
والمرونة. وأما رأس المال االجتماعي لألسرة فإنه يتمثل في المكانة االجتماعية 

اعي. ويمثل رأس المال بكافة أشكاله لألسرة، والعالقات االجتماعية، والدعم االجتم
 موارد لألسرة تحقق قوتها وتماسكها وفاعليتها في مواجهة تحديات ومخاطر الحياة.
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 أبعاد موارد األسرة:
وتشمل: رأس المال النفسي الذى تمتلكه األسرة والمتمثل في األمل موارد نفسية:  -أ

 والتفاؤل والمرونة.
 االجتماعي الذي تمتلكه األسرة والمتمثل في:  وتشمل: رأس المالموارد اجتماعية: -ب
o :العالقات االجتماعية 

: إدراك المراهق لقدرة األسرة على إقامة عالقات اجتماعية بأنها وتعرفها الباحثة
ناجحة قائمة على االحترام والتفاهم  بين أعضائها وبينها وبين األسرة الممتدة 

 والمجتمع مما يقوي من تماسكها. 
o جتماعية :المكانة اال 

إدراك المراهق لوضع األسرة االجتماعي ومكانتها األدبية بين بأنها  وتعرفها الباحثة
 زمالئه.

o الدعم االجتماعي: 
بأنه إدراك المراهق لقدرة أسرته على تقديم الدعم والمساندة لآلخرين  وتعرفها الباحثة

وط التي سواء ألفراد األسرة أو لألصدقاء ودعمهم في التخفيف من حدة الضغ
 البحث عن دعم اآلخرين. كتواجههم، وكذل

وهي تشمل رأس المال المادي الذي تمتلكه األسرة ويمكنها من موارد اقتصادية:  -ج
 المعيشة والحياة برفاهية.  

 اإلطار النظري: 
 مؤشرات التعرض للخطر:

 بأنه التعرض لمرض أو  "at risk"تعرف الجمعية األمريكية "التعرض للخطر"     
: ي َعدُّ أبناء مرضى الفصام  الضطراب بسب عوامل سلبية سلوكية وجسمانية وِجِبلِ يَّة، فمثال 
أكثر استهداف ا لإلصابة به، والذين يدخنون بشدة أكثر ع ْرَضة  لخطر اإلصابة بسرطان الرئة 

(2015, VandenBos, فالشباب المراهقون الذين يتعرضون للضغوط النفسية معرضون .)
 إما خطر االضطراب النفسي أو إيذاء الذات أو إيذاء اآلخر.للخطر؛ 

( المراهقين المعرضين للخطر بأنهم: "الذين يندرجون في 2008وقد عرف البنك الدولي )
والذين يواجهون ظروف ا بيئية، واجتماعية، وأسرية تعوق نموهم  24إلى  12الفئة العمرية من 
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يصبحوا مواطنين منتجين، وحدد البنك الدولي  الشخصي واندماجهم الناجح في المجتمع حتى
فئات للشباب المعرض للخطر، منها النوع األول، وهم األفراد الذين يواجهون عوامل الخطر 
في الحياة ولكنهم لم ينخرطوا بعد  في السلوك المنطوي على الخطر مثل الشباب الذين 

 أو ع ْرَضة  ألي خطر".يعيشون في ظروف صعبة تجعلهم ع ْرَضة  للتسرب من المدرسة 
كما يعد المراهقون الذين يعانون من اعتالالت في الصحة النفسية معرضين للخطر، وهم     

معرضون بشكل خاص لإلقصاء االجتماعى والتمييز والوصم، أو عدم حصولهم على دعم 
 وخدمات نوعية جيدة، وللصعوبات المتصلة بالتعليم، وسلوكيات المجازفة، واعتالل الصحة

 (.2020البدنية، وانتهاكات حقوق اإلنسان. )منظمة الصحة العالمية،
وتؤكد الدراسات أن تعرض الشباب المراهقين للضغوط النفسية وطريقة إدراكهم لهذه     

الضغوط يمثل مؤشرات خطر، حيث إنه قد ي َعرِ ض المراهقين لخطر االنتحار أو خطر 
ك فإن الضغوط النفسية تمثل تحديات كبيرة قد االضطرابات النفسية أو خطر اإلدمان، ولذل

( 2020تكون أكبر من قدراتهم واستجاباتهم في التعامل معها. وقد أشارت دراسة )بلغازي،
إلى بعض العوامل المرتبطة بظاهرة المحاوالت االنتحارية للشباب، والتي تمثلت في الدعم 

المواجهة، وسمات الشخصية،  االجتماعي المدرك، والضغط النفسي المدرك، واستراتيجيات
 وبذلك تمثل هذه العوامل مؤشرات َتَعرُّض الشباب للخطر.

( إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًّا بين 2018)الزهراني كما أشارت دراسة     
ا وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة  الضغوط النفسية المدرکة والقلق واالکتئاب للمراهقين، وأيض 

بين الضغوط النفسية بأنواعها المختلفة ودافعية اإلنجاز، والتوافق األکاديمي إحصائيًّا 
بمجاالته المختلفة، وأسفرت نتائج العديد من الدراسات عن وجود عالقة بين عوامل الضغط 

(. وتشير النتائج 2007النفسي واالجتماعي وسلوك إدمان الشباب للمخدرات )الشمري، 
سية التي يواجهها الشباب تمثل مؤشرات لَتَعرُّض هؤالء الشباب السابقة إلى أن الضغوط النف

 للخطر.
 psychological stress  الضغوط النفسية

"يطلق على الضغط مصطلح "َكْرب" أو "إجهاد"، وت َعرَّف الضغوط النفسية بأنها: حالة    
عليه أن  من اإلجهاد الجسمي والنفسي والمشقة التي تلقي على الفرد مطالب وأعباء يكون 

يتوافق معها، وقد يكون الضغط داخليًّا أو بيئيًّا، وقد يكون هذا الضغط طويال  أو قصير ا، وإذا 
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طال هذا الضغط وأفرط فقد يستهلك موارد الفرد ويتعداها ويؤدي إلى انهيار أداء الوظائف 
ات، المنظم أو يؤدي إلى تفكك، ومن أنواع المواقف التي ت ْنِتج هذه الضغوط اإلحباط

 (. 1995والحرمانات، والصراعات" )جابر وكفافي، 
نظرية الضغط، وهي نظرية مؤداها أن  1940سنة Hans Selye وقدم هانز سيلي     

ْحِدث ردود أفعال انفعالية وفسيولوجية مثيرات معينة تدرك على أنها مؤذية وضارة ومهددة ت  
 (1995)جابر وكفافي، وسلوكية 

بأنه "االستجابة  Stress اإلجهاد (APA) مريکية لعلم النفسكما تعرف الجمعية األ   
الفسيولوجية أو النفسية للضغوط الداخلية أو الخارجية، ويتضمن اإلجهاد مجموعة من 
التغييرات التي تؤثر على کل نظام في الجسم مما يؤثر على شعور الناس وسلوکهم، ويساهم 

سيولوجي واألمراض، ويؤثر على الصحة اإلجهاد بشکل مباشر في االضطراب النفسي والف
   )VandenBos, ,2015 (النفسية والجسدية، مما يقلل من جودة الحياة"

الضغط  "اإلجهاد النفسي في ضوء Lazarus & Folkman ويفسر الزاروس وفولکمان    
مرِهقة  النفسي على أنها عملية تکيفية دينامية متبادلة بين الفرد وبيئته، يقيمها الفرد على أنها

وتعرض صحته للخطر، ويشير الزاروس وفولکمان إلى فائدة التقييم النفسي للخبرات التي 
تشکل ضغط ا من وجهة نظر دينامية َنِشَطة، وترى وجهة النظر هذه أن جسم اإلنسان يبذل 

ا ويستجيب للتکيف وإعادة التوازن حاَل تعرضه للخطر" ) &Folkman) جهد 
Lazarus,1988 

إلجهاد في معجم مصطلحات الطب النفسي بأنه مصطلح يستخدم على نطاق ويعرف ا    
واسع للداللة على الضغوط النفسية وآثارها على الصحة النفسية، والضغوط ال يمکن رؤيتها 
أو رصدها لکن آثارها تظهر في صورة ردود أفعال يتعرض لها الشخص، ومن المحتمل أن 

 (. 2003شربيني، تؤدي إلى إصابته باالضطراب النفسي )ال
 الضغوط النفسية للمراهقين

يواجه المراهقون العديد من الضغوط الداخلية والخارجية مما يؤثر عليهم ويسبب لهم     
ا باإلجهاد والضيق والكرب والتوتر والقلق، وقد ترجع هذه المعاناة إلى أسباب عديدة،  إحساس 

ائص المرحلة، كما ترجع إلى أن منها الصراعات واألزمات النفسية الخاصة بطبيعة وخص
، وِمْن َثمَّ فإنهم يستجيبون للضغوط بشكل مختلف  المراهقين لم يصلوا إلى مرحلة النضج بعد 
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ا في العصر الحالي تعددت مصادر الضغوط التي تواجه  عن اإلنسان الراشد الناضج، وأيض 
أهدافهم أو تحقيق  المراهقين والتي قد تكون مصدر خطر عليهم من حيث إعاقتهم عن تحقيق

النمو النفسي السليم، ليس هذا فحسب، بل قد تكون هذه الضغوط السبب الرئيس في انحراف 
األبناء عن السواء. ونظر ا لتعدد الضغوط واألزمات والصراعات التي يواجهها المراهق أطلق 

 ".على هذه المرحلة اسم "أزمة الهوية" في مقابل "َتَميُّع الدور Eriksonإريكسون 
ويعاني المراهق من أزمات وصراعات نفسية؛ ومن ثم فإن مرحلة المراهقة توصف بأنها    

مرحلة الصراعات الداخلية، ومن أشكال هذه الصراعات صراع إشباع دوافعه الجنسية، 
وصراعه نحو االستقالل والتحرر من السلطة، وأزمة االنتماء، وأزمة االنفعال، وأزمة الهوية، 

 قيق الذات.والرغبة في تح

ا بأنها مرحلة     وكما توصف مرحلة المراهقة بأنها "مرحلة الصراع الداخلي توصف أيض 
الصراع الخارجي، أي الصراع الذي يحدث بين المراهق ومصادر خارجية، وهي المصادر 
التي تمثل السلطة؛ مثل الوالدين والمعلمين، وقد يرجع ذلك إلى شعور المراهق بأن هؤالء 

 (1997يدون تقييد حريته مما قد ال يتفق مع رغباته" )كفافي،الكبار ير 

كما أن المراهقين في المراحل االنتقالية يعانون من ضغوط جديدة، فعند االنتقال من    
المدرسة إلى الجامعة يشعر المراهقون بالقلق والخوف والتوتر الناتج عن عملية التوافق 

لهذه المرحلة االنتقالية، فهم في هذه السن النفسي واالجتماعي واألكاديمي المصاحبة 
 أصبحوا أكثر تحمال  للمسئولية وقدرة  على اتخاذ القرارات الخاصة بهم. 

وقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن تعرض المراهقين للضغوط يعرضهم للعديد من 
وقلق المخاطر؛ حيث اتضح وجود عالقة ارتباطية دالة بين الضغوط النفسية واالكتئاب 

ا وجود عالقة بين 2014وآخرون،  عنتر البهيالمستقبل واالتجاه نحو اإلدمان ) (، وأيض 
 (2020الضغوط النفسية واالنسحاب االجتماعي للمراهقين )درباق أمين، 
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 الوالدية اليقظة 

   Mindfulness Parenting مفهوم الوالدية الَيِقَظة:

ا إال أنه ظهر في الدراسات القائمة على البرامج على الرغم من حداثة هذا المفهوم نسبيًّ     
اإلرشادية  للوالدين على اعتبار أنه مجموعة من المهارات واالستراتيجيات التي يتدرب عليها 

 الوالدان ليكونا أكثر وعي ا بأبنائهما.

ربية في الدراسات العوقد ظهر هذا المفهوم في اآلونة األخيرة إال أنه كان أكثر انتشار ا      
، 2016، سليمان 2016مثل دراسات )الضبع وآخرون مع آباء ذوي االحتياجات الخاصة، 

 ( 2022، أبو بكر 2019العدروس 

إلى أن اليقظة العقلية انتقلت من كونها سمة شخصية إلى كونها  Kabat-Zinnوأشار     
ناء واعتبارها سمة في إطار العالقات االجتماعية خاصة  في العالقات بين الوالدين واألب

مهارة والدية، وعرفها بأنها" انتباه الوالدين لألبناء، وتربية األبناء بطريقة خاصة وعن قصد 
في اللحظة الراهنة، وبدون إصدار أحكام، ويمكن النظر إليها على أنها أسلوب في تربية 

تتسم  األبناء يتسم بالوعي والقصدية لسلوك الوالد تجاه ابنه بدال  من التصرف بطريقة
  (Kabat-Zinn& Kaba Zinn,2003باالندفاع" )

فالوالدية الَيِقَظة هي شكل من أشكال التدريب العقلي الذي ينعكس بآثاره اإليجابية على     
اآلباء واألبناء، فعندما يمارس اآلباء التفكير والتأمل فإن القلق والتوتر سوف ينخفضان، ويتم 

 يصبحون أكثر وعي ا وتفهم ا لسلوك األبناء وانفعاالتهم.الحدُّ من ردود األفعال العنيفة، و 

كما تعرف الوالدية الَيِقَظة بأنها: مجموعة من المهارات التي يمتلكها الوالدان؛ مثل تعريف    
( حيث يعرفها بأنها "مهارات وممارسات الوالدين في أثناء وجودهما 2016)الضبع وآخرون، 

ا  في اللحظة الحاضرة في حياة االبن، والوعي بسلوكه وخبراته الشخصية لحظة  بلحظة اعتماد 
على التعاطف والقبول بدون إصدار أحكام تقييمية، واحترام استقالليته، والنظر إليه باعتبار 

 أن له طبيعة  خاصة".
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كما تعرف بأنها "مهارة والدية تدمج مفهوم اليقظة العقلية مع أفكار الوالدين ومشاعرهما    
 ( Coatsworth et al,2015في الوقت الحاضر")وسلوكياتهما 

وتعرفها الباحثة بأنها: إدراك المراهق للمهارات واالستراتيجيات والممارسات والتدريبات    
العقلية التي يمارسها الوالدان لتحسين طرق وأساليب تفاعلهم مع األبناء، وتتمثل هذه 

وتفهم ا لسلوك األبناء وانفعاالتهم، وَتَقبُّل  المهارات في أن يكون الوالدان أكثر انتباه ا ووعي ا
ا  األبناء كما هم دون إصدار أحكام تقييمية لدرجة تصل إلى أن يصبح الوالدان نموذج 
ألبنائهما يحذون حذوهما ويسيرون على نهجهما، مما ينعكس بآثاره اإليجابية على األبناء، 

م، التقبل دون إصدار وتظهر هذه المهارات فيما يلي: االنتباه اليقظ، الوع ي اليقظ،  التفهُّ
أحكام تقييمية، التصرف اليقظ، وقد أظهرت نتائج االبحاث أن الوالدية اليقظة تعمل على 
ن من وظيفة األسرة بشكل عام  تحسين رفاهية الوالدين النفسية والرضا الوالدي، وت َحسِ 

Kowalski, 2022)) 

ا لألسرة السعيدة من حيث تأثيراتها وتؤدي الوالدية اليقظة عقليًّا دور ا م    ا، "وتعد أساس  زدوج 
اإليجابية حاَل ممارستها من قبل الوالدين على األبناء بشكل مباشر من خالل خفض 
الضغوط الوالدية، وتحسين جودة الحياة، أو بشكل غير مباشر من خالل خفض مشكالت 

ناء مما يسهم في جودة الطفل السلوكية، وكذلك خفض بعض األعراض المرضية لدى األب
 ( 2022العالقات والتواصل بين الوالدين واألبناء" )الضبع،

 أهم النماذج النظرية المفسرة للوالدية الَيِقظة عقليًّا

تعددت النماذج التي اهتمت بتفسير الوالدية الَيِقظة، فمنها ما اهتم بتفسير الوالدية اليقظة    
اليقظة العقلية ألنفسهما، ومنها ما اهتم بتفسير الوالدية من خالل وعي الوالدين أنفسهما بحالة 

اليقظة من خالل العالقات البينشخصية والتي تعكس اليقظة الوالدية من خالل العالقات بين 
 الوالدين واألبناء، وفيما يلي عرض ألهم النماذج المفسرة للوالدية اليقظة.

ذج العالقات البينشخصية نمو  اليقظة من أشهر النماذج المفسرة للوالدية    
Interpersonal Model ( Duncan et al 2009)  يرى  وفيه Duncan  أن الوالدية

اليقظة هي: مهارات وخصائص يتسم بها الوالدان تمكنهما من تربية أبنائهما تربية صحيحة؛ 
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ذا حيث يركز هذا النموذج على العالقات البينشخصية بين )الوالدين واألبناء(، ويتضح في ه
النموذج وعي وانتباه اآلباء لمشاعر أبنائهم وسلوكهم، وقدرة الوالدين على تفهم األبناء 

روالتعاطف معهم وَتَقبُّلهم، وقد   ,Duncan, Coatsworth&Greenberg ,2009 aطوَّ

2009 b)   ا نظريًّا للوالدية اليقظة عقليًّا يتكون من خمسة أبعاد، وهي: االستماع نموذج 
، والوعي االنفعالي بالذات والطفل  Listening with full attentionكاملبانتباه 

Emotional awareness of self & child  وتنظيم الذات في العالقة الوالدية ،Self-

regulation in the parenting relationship   وقبول الذات والطفل بدون إصدار ،
، والتعاطف مع الذات  Nonjudgmental acceptance of self &childأحكام 

 ،    compassion for self & childفلوالط

باليقظة العقلية الوالدية والتي تتضح خالل أدوار  Bogels et al 2010   ويهتم نموذج    
الوالدية اليقظة التي تظهر في عمليات التدخل لتحسين الوالدية اليقظة، أي أنه يهتم بالجانب 

من ستة مجاالت، هي: خفض الضغوط الوالدية، وخفض الشخصي للوالدين، وهو يتض
االنشغال الوالدي، وتحسين األداء الوظيفي للوالدين المندفعين، وكسر دائرة االختالل 

 الوظيفي، وتحسين الوظائف الزواجية والوالدية. 

الوالدية اليقظة من خالل الجانبين الشخصي  (Townshend 2016)  ويفسر نموذج    
ويوضح هذا النموذج خمس عمليات تمثل أبعاد الوالدية اليقظة عقليًّا، كل والبينشخصي، 

عملية منها تخص الجانب الشخصي للوالدين، والجانب البينشخصي بين الوالدين واألبناء، 
وتتمثل هذه العمليات فيما يلي: الوعي االنفعالي للفرد نفسه ولألبناء، التقبُّل بدون إصدار 

 تنظيم االنفعال، وأخير ا التعلُّق اآلِمن.أحكام، واالنتباه إلى 
تصور ا لتأثيرات الوالدية اليقظة عقليًّا، حيث إنَّ  ) 2017Chen et al( وقدم نموذج    

َتَمتُّع الوالدين باليقظة العقلية تنعكس آثاره المباشرة عليهم، فتنخفض مستويات اإلجهاد 
كس على األبناء، ويتضح ذلك في والضغوط الوالدية، كما أن آثاره غير المباشرة تنع

 العالقات بين الوالدين واألبناء، وبذلك تشمل الوالدية الَيِقظة جانبين: 
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   جانب داخل الشخص نفسه Interapersonal 
وي ْقَصد به وعي الوالدين لحالتهما الداخلية ومعتقداتهما ومشاعرهما واتجاهاتهما وتوقعاتهما 

 اتهما الداخلية.والطرق التي يستجيبان بها لخبر 
   جانب بينشخصي     Interpersonal  

وهذا الجانب يعكس عالقات الوالدين البينشخصية عندما يتفاعالن مع أبنائهما، واتجاهاتهما 
 نحو التقبل والتعاطف مع األبناء.

ومن خالل العرض السابق يتضح أن النماذج النظرية التي اهتمت بتفسير الوالدية الَيِقَظة 
في تحديد أدوار ووظائف الوالدين تجاه أنفسهما وتجاه أبنائهما، كما أشارت إلى ودورها 

أهميتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على اآلباء واألبناء والتي أسفرت عن أهمية دورها في 
 خفض اإلجهاد والضغوط الوالدية.

 Family Resilience الصمود األسري:      
البداية اهتمت العديد من الدراسات مام كبير من الباحثين، ففي حظي مفهوم الصمود باهت   

بدراسة الصمود النفسي لدى األفراد، ومن الناحية النظرية فإن صمود األفراد يعني قدرة الفرد 
على التحمل والتعافي في مواجهة األزمات، وهذا المفهوم يرتبط ارتباط ا مباشر ا بالموارد التي 

د أدى ظهور مفهوم الصمود إلى تحول التركيز من عوامل الضعف نمتلكها في حياتنا، وق
والعجز واالفتراضات السلبية إلى التركيز على قوة الفرد وقدرته على التكيف مع ظروف 

ثم تطور هذا المفهوم وتحول اتجاه الدراسات حديث ا إلى دراسة  (،Masten,2001الحياة )
واحد ووحدة واحدة بما تمتلكه من قدرات  الصمود األسري، وتم النظر إلى األسرة كسياق

ومهارات وموارد تجعلها تتسم بالصمود األسري، وال ينظر إليها كأفراد، وأن كل فرد لديه 
صمود نفسي؛ ألن النسق األسري مركب، فالكل أكبر من مجموع األجزاء، وبالتالي فإن نقاط 

األزمات بشكل فعال، وقادرة  على القوة التي تتمتع بها األسرة ككل تجعلها قادرة على إدارة 
التكيف مع تحديات الحياة وقدرتها على استثمار مواردها ومهاراتها في بناء عالقات صحية 

 بين أفرادها، وبالتالي تمثل األسرة حماية  ألفرادها.
 مفهوم الصمود األسري 

لى أن معنى هناك من ترجم هذا المصطلح باللغة العربية إلى المرونة األسرية، وهذا يرجع إ
المصطلح يعني أن تتمتع األسرة بالمرونة التي تجعلها قادرة على التعامل مع األزمات، إال 
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أن الباحثة ترى أن ترجمته إلى الصمود األسري أكثر داللة  على المعنى؛ ألنه قد يتضمن 
ن ها من التعامل  المرونة ولكنه يدل على أن األسرة تتميز بقدرات ومهارات وموارد معينة ت َمكِ 

مع الضغوط بأكثر من طريقة، مع قدرتها على التصدي للضغوط والتعافي والنهوض بعد 
 األزمات.

ويقصد بالصمود األسري العمليات التي تدعم قدرة األسرة كنسق وظيفي على مواجهة    
مصاعب الحياة وتحدياتها وتراعي ظروف كل عضو فيها، والقدرة على مواجهة هذه 

مل الناجح مع الضغوط والمحن بثبات وتماسك واتزان مع سرعة التعافي التحديات والتعا
 .(Walsh,2016)والنهوض من تأثيراتها السلبية لتصبح أكثر قوة  وتحدى في المستقبل" 

كما ع رِ ف الصمود األسري بأنه القدرة على النهوض والتعافي وتحقيق نواتج إيجابية    
 (Atkinson et al,2009)متعلقة بالصحة الجسمية والنفسية 

فاألسرة تستثمر نقاط القوة لديها من موارد ومهارات ومعتقدات لتوظفها في مواجهة    
التحديات والضغوط والمحن والصدمات، وليس هذا فحسب، بل تستخدم نقاط قوتها في 
التعافى من التأثيرات السلبية للصدمات، ثم تعمل على االرتقاء والنهوض رغم وجود األحداث 

 لضاغطة.ا
وقد اهتمت الدراسات بصورة كبيرة بدراسة الصمود األسري في مجال االضطرابات    

(، وقد يرجع ذلك إلى ما تعانيه األسر التي بها أبناء Cripe 2013المرضية النمائية )
مضطربون ومرضى من ضغوط وتحديات كبيرة إال أن األسر أصبحت في الوقت الحالي 

 اردها في تنشئة وتربية أبنائها تربية إيجابية.غير قادرة على استغالل مو 
رة للصمود األسري   أهم النماذج النظرية المفسِ 

يرتكز الصمود األسري على بعض النماذج النظرية، والهدف من عرض هذه النماذج هو 
اكتساب فهم أفضل حول كيفية تكيُّف األسر وَتعافيها من ضغوط وتحديات الحياة لمساعدة 

  هوض وتحقيق االزدهار. األسر على الن
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  Hillنموذج التكيف مع اإلجهاد لروبن هيل  
يرى "هيل" أنه إذا نظرت األسر إلى األحداث المجهدة بشكل إيجابي أو َبنَّاء فإنها ستكون 

زها، ويختلف ذلك عن تلك األسر التي أدركت التأثير  أكثر قدرة  على التعامل معها وَتجاو 
وركزت عليه، فقد واجهت صعوبة أكبر في التعامل معه، فإذا لم السلبي للحدث الم ْجِهد 

 Hadfield & Ungar .تكيف األسرة مع الحدث المجهد فقد ينتهي بها األمر إلى أزمة

2018)) 
  McCubbin & Patterson نموذج استجابة التكيف األسري 

Family stress Adjustment & Adaptation Resilience(FAAR) 

Patterson 

تقل الباحثون في مجال األسرة من التركيز على العوامل المرضية في األسرة إلى العوامل نا
اإليجابية والتى تمثل عوامل القوة في األسرة، ويعد نموذج الصمود األسري من أهم النماذج 
ا على األسباب التي تجعل األسرة تتكيف مع  التي تركز على جوانب القوة، وهو يركز أيض 

، ويؤكد  (Patterson,2002ويركز على نقاط القوة بدال  من نقاط الضعف") دورة الحياة
باترسون على أهمية أخذ الثقافة والمجتمع في االعتبار عند التفكير في األعباء التي تتحملها 

 األسرة، وكذلك الطريقة التي يتصرفون بها استجابة  لضغوطهم.
أول نظرية تدور  1996( noPatters( وباترسون ) McCubbinقدم ماكوبين )وقد 

حول الصمود األسري؛ وهي محاولة جادة لفهم مصطلح الصمود األسري؛ فقد اعتبر الصمود 
األسري محصلة التفاعل بين موارد وقدرات األسرة وبين الضغوط الحياتية، وأنَّ قدرة األسرة 

مل مع على مواجهة الضغوط واألزمات واستخدام األنماط السلوكية الصحيحة في التعا
ويشمل هذا النموذج مرحلتين،  األحداث الضاغطة واألزمات يمثل اتجاه األسرة نحو التوافق.

 هما: 
مرحلة الضبط، وفيها تتمكن األسرة من تحقيق حالة جيدة من الضبط عند مواجهة  األولى:

ع مرحلة التكيف، وفيها ت َغيِ ر األسرة من طريقتها عند التعامل م والثانية:ضغوط بسيطة، 
وقد قام (، Mao et al 2021األحداث المسبِ بة للضغوط الكبيرة الستعادة التوازن واالنسجام )

 على خمسة افتراضات، وهي:  McCubbinنموذج  
 سوف تواجه األسرة الضغوط واألزمات في مراحل مختلفة من دورة حياتها. -1
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عن األزمات عن أن تكون األسرة قادرة  على التغلب على الضغوط والصعوبات الناتجة  -2
 طريق تطوير قوتها وكفاءتها.

تستفيد األسرة من الروابط األسرية داخل النسق األسري وخارجه أثناء نوبات الضغوط   -3
 واألزمات التي تواجهها.

تبحث األسرة عن المعنى اإليجابي وتشارك معتقداتها وأفكارها للمساعدة في التقدم   -4
 لألمام بعد تجاوز المحنة.

 ة استعادة التوازن بعد الضغوط واألزمات.تحاول األسر   -5
وهذا النموذج لماكوبين يشتمل على آليتين، هما: عوامل حماية األسرة، وعوامل         

 (.Mccubbin & Mccubbin,1998)التعافي األسري 
فإنه يمثل البداية الحقيقية لنظرية الصمود  1998( Walsh)أما نموذج فروما والش 
فروما والش( أن الصمود األسري محصلة تفاعل بين المخاطر األسري؛ حيث أوضحت )

ا لقياسه، وتمت ترجمته إلى  ا للصمود األسري وأعدت مقياس  والعوامل الوقائية، وحددت أبعاد 
العديد من اللغات، وقد ظهر مفهوم الصمود األسري تدريجيًّا على مدى الخمسة وعشرين 

ا الماضية، وتتعلق فكرة الصمود األسري  بقدرة األسرة على التكيف والتعافي عندما  عام 
 ( Walsh,2006تتعرض األسرة للخطر بسبب التحديات التي قد تضر بنجاح األسرة )

إلى أن األسرة تعد عامال  وقائيًّا يقوم بتعزيز مرونة أفرادها، وذلك  Caplan   وأشار     
ادات األسرة، والمبادأة لمواجهة من خالل التوافق الجيد بين الوالدين واألبناء، والحفاظ على ع

وحل المشكالت، والحد األدنى من الصراع في المنزل أثناء الطفولة، ووجود عالقة إيجابية 
 ( Adrian,2021مزدهرة بين الوالدين واألبناء" )

ا األسري أوضحت فيه أن الصمود األسري يتضح  نظريًّا في الصمود وقد قدمت والش نموذج 
 : من خالل ثالثة أنظمة

األول: أنظمة المعتقدات داخل األسرة، وتتمثل أبعاده في صناعة معنى إيجابي  ¯
 لألزمة، وأمل إيجابي في المستقبل، والروحانيات والتسامي. 
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الثاني: األنماط التنظيمية لدى األسر، وتتمثل أبعاده في الترابط والتماسك،  ¯
 والمرونة والدعم االجتماعي.

ت، وتظهر أبعاده من خالل التعبير االنفعالي الثالث: التواصل وحل المشكال ¯
 . (Walsh,2006)المفتوح والتواصل الواضح وتقديم حلول مبتكرة للمشكالت

ويتضح مما سبق أن النماذج النظرية تفسر الصمود األسري بأنه يعمل عبر ثالث     
نت عليه مراحل، وهي: قدرة األسرة على التعافي من الصدمة أو المحنة والعودة إلى ما كا

ز المحنة والصدمة،  من السواء النفسي قبل الصدمة، ثم االنتقال إلى مرحلة أعلى وهي َتجاو 
بل واالستفادة منها في اكتساب الخبرة التي تعطي األسرة القدرة على التعامل مع المحن 
 واألزمات، بل تعطي للحياة معنى وقيمة، ثم االنتقال إلى مرحلة النهوض والصمود واالرتقاء

فوق المحنة واستثمار هذه المحنة في إكساب األسرة نقاط القوة التي تساعدها على االرتقاء 
في فترة ما بعد الصدمة، وبذلك تكون األسرة أكثر قدرة  على استعادة توازنها وتكيفها مع 

 األحداث الضاغطة التي قد تؤثر على استقرارها. 
 شرات التعرض للخطر الصمود األسري وعالقته بالضغوط النفسية أو مؤ 

يعتبر نموذج اإلجهاد والضغوط األسرية هو األساس لفهم الصمود األسري، ويساعد      
نموذج الضغوط األسرية في فهم األسرة من وجهة نظر الصعوبات التي تواجهها، ومن ثم 
 الكشف عن نقاط القوة والموارد التي تفسر صمود األسرة، ويعتقد "ماكوبين" أن األسر التي

تتسم بالصمود هي التي تستخدم موارد الحماية بنجاح عندما تواجه الضغوط والتحوالت 
واالستقرار في النظام والتكيف مع المواقف المتغيرة، وهي التي تواجه األزمات وتكون قادرة 
على تطوير موارد الحماية داخل النسق األسري والمجتمع والتكيف مع الضغوط التي تمر 

 (. Mccubbin & Mccubbin,1998)بها 
وهناك مفارقة في الصمود ، وهي أن أسوأ األوقات يمكن أن تنتج األفضل في األسر،     

أي أنه في أوقات التحدي هناك إمكانية للنمو والتحول، ويمكن أن تتسبب الصعوبات 
والمخاطر والضغوط في أن يدرك أفراد األسرة قيمة أسرهم ويدركون معنى التغيير، كما أن 

شاكل التي تواجهها األسرة تسهم في تقويتها؛ ألن األسرة تتجمع على أرضية مشتركة الم
فاألسرة التي تتسم بالصمود هي أسرة (، Walsh, 2006)للتغلب على العقبات كفريق واحد 
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قادرة على االزدهار خالل مسار حياتها وتقبل التغيرات التنموية المحددة مسبق ا بمرور 
 .(Walsh, 2021) .الوقت

 الدراسات السابقة:
قسمت الباحثة الدراسة السابقة إلى محورين. المحور األول تناول دراسات سابقة عن    

الوالدية الَيِقَظة وعالقتها بمؤشرات التعرض للخطر، والمحور الثانى الصمود األسري وعالقته 
 وفيمايلى عرض هذه المحاور. ،  بمؤشرات التعرض للخطر

 عن الوالدية الَيِقَظة وعالقتها بمؤشرات التعرض للخطر أوالا: دراسات سابقة 
نتائج هذه الدراسة إلى أن الممارسات الَيِقظة  توصلت Bluth et al  (2013) دراسة   

للوقاية من عوامل الخطر، سواء لألبناء أو للوالدين أنفسهما، وأنَّ هذه  مصدر ا للوالدين تمثل
حقيق السعادة آلباء وأمهات األطفال المعاقين، وهذا الممارسات لها تأثير إيجابي من حيث ت

يظهر عن طريق خفض الضغوط التي تواجه الوالدين، وخفض المشكالت السلوكية 
 ألطفالهما.

، وهي عن العالقة بين الوالدية اليقظة وعلم النفس   Parent et al (2016)دراسةو    
الدراسة الوالدية اليقظة وعالقتها المرضي للشباب عبر ثالث مراحل نمائية، وقد بحثت هذه 

سنة ،  17-13سنة،  12-8سنوات،  7-3بمشكالت األبناء عبر ثالث مراحل، هي: من 
من اآلباء في اإلجابة على مقاييس الدراسة، وأشارت النتائج إلى أن  615وقد شارك 

كالت المستويات المرتفعة من الوالدية اليقظة ارتبطت بطريقة غير مباشرة بانخفاض المش
السلوكية الداخلية والخارجية، كما أوضحت النتائج ارتباط المستويات المرتفعة من الوالدية 

 اليقظة بانخفاض الممارسات السلبية الوالدية. 

عن ضغوط األطفال واليقظة العقلية لألطفال واليقظة  Waters (2016) وكذلك دراسة    
لكشف عن العالقات المباشرة وغير المباشرة العقلية للوالدين. وقد هدفت هذه الدراسة إلى ا

من  68بين اليقظة العقلية للوالدين ومستويات الضغوط لدى األطفال، وتكونت العينة من 
الوالدين وأطفالهما، وأشارت النتائج إلى أن اليقظة العقلية للوالدين واليقظة العقلية لألطفال 

ما أشارت إلى أن اليقظة العقلية ارتبطت بشكل سلبي بمستويات الضغط لدى األطفال. ك
لدى األطفال لم تتوسط العالقة بين اليقظة العقلية للوالدين والضغوط عند األطفال، وأن 
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اليقظة العقلية للوالدين تقلل القلق والتوتر لدى األطفال وتزيد الهدوء والتنظيم االنفعالي 
ر على الرفاهية النفسية لألطفال، واالسترخاء عند األطفال والمراهقين، وأنها تساهم في التأثي

 فالوالدية اليقظة تساعد األطفال على التعامل مع التوتر والضغوط بشكل أفضل.

إلى بحث ما إذا كانت   ) 2018Moreira & Canavarro( دراسة كما هدفت     
الوالدية اليقظة ترتبط باليقظة العقلية للمراهقين، واكتشاف الدور المعدل ألعراض القلق 

االكتئاب لدى األمهات في هذه العالقة، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة مكونة من و 
سنه، وقد أجابت األمهات  18-10من المراهقات وأمهاتهن في المرحلة العمرية من  685

على مقياس الوالدية اليقظة، ومقياس أعراض القلق واالكتئاب، في حين أجابت المراهقات 
عقلية، وقد أشارت النتائج إلى أنَّ الوالدية اليقظة لألمهات ارتبطت على مقياس اليقظة ال

باليقظة العقلية للمراهقين، وأنَّ المستويات المنخفضة من الوالدية اليقظة ترتبط بأعراض القلق 
ا في مهارات اليقظة العقلية  واالكتئاب لدى األمهات، وأنَّ العوامل الوالدية تلعب دور ا رئيس 

ن، وأن األمهات الالئي لديهن مستويات عالية من القلق واالكتئاب أظهرن لدى المراهقي
مستويات أقل من الوالدية اليقظة، كما أن اآلباء الذين يعانون مستويات عالية من 
االضطرابات النفسية تواجههم صعوبة في تبني أسلوب تربية واعية يقظة، فيصعب عليهم 

 مالحظة سلوك أطفالهم والتفاعل معهم. 

كيفية ارتباط الوالدية اليقظة باألكل  ، وموضوعها: 2019et al ( Gouveia(ودراسة    
العاطفي، واإلفراط في األكل في مرحلة الطفولة والمراهقة، والدور الوسيط للضغوط الوالدية 
وممارسات الوالدين في تغذية األطفال. وقد هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بين الوالدية 

واإلفراط في األكل( لألطفال والمراهقين، واختبار  -واضطرابات األكل )األكل العاطفي اليقظة
دور العوامل الوسيطة المتمثلة في الضغوط الوالدية وممارسات الوالدين في تغذية األطفال، 

 18-7أسرة مكونة من أم وأب وطفلهما في المرحلة العمرية )من  726وتكونت العينة من 
لديهم سمنة وفق ا لمعايير نمو  364طفال  ومراهق ا أوزانهم طبيعية، و 362م عام ا( من بينه

منظمة الصحة العالمية، وأجاب اآلباء على مقاييس الوالدية اليقظة، وضغوط الوالدية، 
وممارسات التغذية مع أطفالهم، وأجاب المراهقون على مقياس األكل العاطفي واإلفراط في 

سة عن ارتباط الوالدية اليقظة سلب ا بتناول األكل العاطفي األكل، وأسفرت نتائج الدرا
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وباإلفراط في األكل لألبناء، وتوسطت مستويات منخفضة من الضغوط الوالدية هذه العالقة. 
كما ارتبط اإلجهاد والضغوط الوالدية باستخدام الطعام كمكافأة بمستويات أعلى من األكل 

ية اليقظة يمكن أن تساعد األطفال والمراهقين في العاطفي، وأسفرت النتائج عن أن الوالد
االنخراط بشكل أقل في سلوكيات األكل المضطربة من خالل انخفاض مستوى الضغوط 
الوالدية وتبني تغذية للطفل بصورة أكثر توافق ا، وأن الوالدية اليقظة لها دور مهم في االرتقاء 

 بسلوك أكل صحي بين األطفال والمراهقين.

، وموضوعها: الوالدية اليقظة ، والممارسات Han et al (2021 ) دراسة وكذلك    
الوالدية ، وعلم النفس المرضي لألطفال في الصين. وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار 
العالقات المباشرة وغير المباشرة بين اليقظة العقلية للوالدين والممارسات الوالدية والمشكالت 

 12-6من اآلباء الصينين ألطفال تتراوح أعمارهم بين  2237ك السلوكية لألطفال، وشار 
سنة، وأظهرت النتائج أن الوالدية اليقظة ارتبطت بشكل غير مباشر بسلوك األطفال الداخلي 

تهديد(، وقد توسطت  -وتشتت االنتباه( والسلوك الخارجي )عدوان -)مشكالت عدم االنتباه
بية، في حين أن الممارسات الوالدية السلبية لم تتوسط هذه العالقة الممارسات الوالدية اإليجا

 هذه العالقة، كما أظهرت النتائج أن األمهات أكثر تأثير ا من اآلباء في هذه العالقة.

اليقظة العقلية كمنبئ بالصراع بين الوالدين واألبناء،  عن 2021et al ( Lucas( ودراسة   
شتركة والفريدة لكل من الصراع بين الوالدين وقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث الروابط الم

من  150واألبناء، وجودة العالقة بين الوالدين والطفل مع اليقظة العقلية، وشارك فيها 
الشباب قدموا تقارير عن الدفء والدعم في عالقاتهم مع األمهات واآلباء، وكذلك تقييماتهم 

لية لديهم. وأشارت النتائج  إلى أن لخصائص الصراع مع والديهم ومسئولياتهم واليقظة العق
المستويات المنخفضة في اليقظة العقلية للشباب ارتبطت بالصراع الوالدي وضعف جودة 

التهديد( تنبئ بمستوى  -العالقات مع األمهات، وأن العالقات السيئة مع األمهات )لوم الذات
 منخفض من اليقظة العقلية. 

العوامل الوسيطة والمعدلة بين الوالدية  عن اكتشاف  Wynsma)2022( ودراسة    
اليقظة والمشكالت السلوكية للشباب، وقد بحثت هذه الدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
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من  696للوالدية اليقظة على المشكالت السلوكية للشباب، وتكونت عينة الدراسة من 
سنة.  18-12لمرحلة العمرية من من الالتينيين من التالميذ في ا 361الشباب اآلسيويين، و

وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين الوالدية اليقظة ومستويات منخفضة من 
هناك عوامل توسطت العالقة بين الوالدية اليقظة المشكالت السلوكية للمراهقين، وأن 

 والمشكالت السلوكية لألبناء تتمثل في التقبل الوالدي والرحمة بالذات.

عن استخدام مهارات الوالدية اليقظة وعالقتها بالضغوط   Kowalski (2022)راسةد    
وقد بحثت هذه الدراسة ما إذا كانت  .لدى األمهات، وجودة العالقة بين الوالدين والمراهقين

ممارسة الوالدية اليقظة مرتبطة باإلجهاد والضغوط لدى األمهات، وجودة العالقة بين الوالدين 
من األمهات الالئي قمن بتربية مراهق واحد، وتم جمع  74وتكونت العينة من والمراهقين، 

البيانات باستخدام مقاييس الوالدية اليقظة، والضغوط الوالدية وجودة العالقة بين الوالدين 
ترتبط بمستويات مرتفعة من جودة والمراهق. وقد أشارت النتائج إلى أن الوالدية اليقظة 

، وترتبط الوالدية اليقظة بانخفاض مستوى الضغوط واإلجهاد والمراهق العالقة بين الوالدين
 الوالدي، وأن الوالدية اليقظة تساعد في تحسين الروابط بين الوالدين والمراهقين.

عن اليقظة العقلية، والسلوك الوالدي، والصحة النفسية  let a,Rivera  )2022(دراسة     
ت َقيِ م هذه الدخل ألطفال سن ما قبل المدرسة، و لألطفال، بحث بين األمهات منخفضات 

الدراسة العالقة بين أبعاد اليقظة العقلية منفصلة  والسلوك الوالدي لألمهات والصحة النفسية 
ألطفالهن من خالل دراسة الدور الوسيط الذي يربط العالقة بين اليقظة العقلية والصحة 

قي، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من النفسية لألبناء من خالل سلوك اآلباء التواف
أمًّا من األمهات من ذوات الدخل المنخفض، وهن أمهات ألطفال سن ما قبل المدرسة  137
سنوات(، وقد أجابت األمهات على مقاييس اليقظة وسلوكيات األباء والصحة  6-3)من 

ط العالقة بين انخفاض النفسية لألطفال، وأشارت النتائج إلى األسلوب الوالدي العقابي ، وتوسُّ
الوالدية اليقظة وزيادة مشكالت سلوك الطفل الخارجية، في حين أن السلوكيات الوالدية لم 
تتوسط العالقة بين الوالدية اليقظة ومشكالت الطفل الداخلية. أما عن أبعاد اليقظة الوالدية 

رتبط بعدد أقل من المشكالت على الوصف والتقبل افقد أشارت النتائج إلى أن قدرة األمهات 
ا، وأنَّ ميل الداخلية  لألبناء، وقدرة األمهات على المالحظة ارتبط بسلوكيات والدية أقل تناقض 
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األمهات إلى التصرف بوعي ارتبط بالوالدية األقل عقابية ، وأنَّ قدرة األمهات على التقبل 
ة الطفل النفسية. وتدعم النتائج بدون إصدار أحكام تنبئ بسلوكيات والدية أكثر اتساق ا وبصح

أهمية اليقظة العقلية في السلوك الوالدي والصحة النفسية لألبناء، وتسلط الضوء على أهمية 
التقبل دون إصدار أحكام بشكل خاص للتدخالت القائمة على اليقظة العقلية؛ حيث إن 

بشكل كبير، باإلضافة التقبل األقل بين األمهات ينبئ بسلوكيات والدية غير متسقة وعقابية 
 إلى مشكالت السلوك الخارجية لألطفال.

 تعقيب
من العرض السابق لنتائج الدراسات السابقة للمحور األول يتضح وجود عالقة ارتباطية 
سالبة بين الوالدية اليقظة والضغوط النفسية، وأن انخفاض اليقظة الوالدية ينبئ بضغوط 

أن الوالدية اليقظة لها دور مهم في تحقيق الصحة نفسية ومشكالت سلوكية لدى األبناء، و 
النفسية والرفاهية النفسية لألبناء، كما أنها ترتبط بتحسين جودة العالقة مع الوالدين 
ا بانخفاض  وانخفاض الصراعات، وتحسين الروابط بين الوالدين والمراهقين، كما ترتبط أيض 

يقظة تساعد في التعامل مع الضغوط مستوى الضغوط واإلجهاد الوالدي، وأن الوالدية ال
بشكل أفضل، كما أنها ترتبط باليقظة العقلية للمراهقين، وبذلك فإن الوالدية اليقظة لها دور 
مهم في االرتقاء بسلوك األبناء، والممارسات اليقظة للوالدين تمثل مصدر ا للوقاية من عوامل 

صور الدراسات العربية في دراسة الخطر سواء لألبناء أو للوالدين أنفسهما، كما اتضح ق
 الوالدية اليقظة وانعكاس آثارها على الوالدين أو على األبناء.

وقد أستفادت الباحثة من هذا المحور فى االطالع على مقاييس الوالدية اليقظة واإلستفادة 
 منها في إعداد مقياس يتناسب مع البيئة العربية، وكذلك اإلستفادة من نتائج هذه الدراسات

 فى تحليل وتفسير نتائج البحث. 
 ثانياا: دراسات سابقة عن الصمود األسري وعالقته بمؤشرات تعرض المراهقين للخطر 

الصمود األسرى، والصمود الوالدي، والضغوط كمتغير وسيط  عن  )2013Cripe( دراسة
ط التي لألسر التي لديها أطفال مصابون بالتوحد، وقد ركزت هذه الدراسة على دراسة الضغو 

تواجه األسر التي تربي أطفاال  مصابين بالتوحد، وقد ط بِ َقت الدراسة على عينة مكونة من 
من آباء وأمهات األطفال المصابين بالتوحد لتحديد العالقة بين الضغوط والصمود  103
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األسري وصمود األب وصمود األم، وقد أظهرت النتائج أن األسر التي تربي أطفاال  مصابين 
ا مرن ا، وتشير النتائج إلى أن صمود األب يرتبط بشكل إيجابي بصمود بالت وحد تتبع نموذج 

األسرة، وأن زيادة الضغوط ترتبط بانخفاض الصمود األسرى، وأن الضغوط ال تتوسط 
العالقة بين صمود األب وصمود األسرة، كما أوضحت النتائج أن صمود الوالدين مرتبط 

د صمود اآلباء زاد صمود األسرة بأكلمها كوحدة واحدة، ويجب بصمود األسرة، وأنه كلما زا
 أخذ صمود ومرونة الوالدين في االعتبار عند دراسة األسرة.

عن الصمود األسري والدعم األسري وعالقتهما بإيذاء الذات   Bohlinger 2016دراسة    
قات والكشف عن غير االنتحاري للمراهقين، وقد هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف هذه العال

نقاط القوة في األسرة ، ودور الدعم األسري والصمود األسري في وقاية األبناء من إيذاء 
من أولياء أمور المراهقين على مقياس الدعم األسري  20الذات غير االنتحاري، وأجاب 

والصمود األسري، كما تم عمل مقابالت كلينكية مع خمسة من هؤالء اآلباء، وأوضحت 
وجود عالقة سلبية بين كلٍ  من الصمود األسري والدعم الوالدي وبين إيذاء الذات  النتائج

غير االنتحاري للمراهقين، كما أشارت النتائج إلى نقاط القوة المتوفرة في األسر التي تتمتع 
بالصمود األسري كما وصفها اآلباء في مرونة األدوار الوالدية ووضع الحدود المناسبة 

 وإعادة تقييم الموقف بشكل إيجابي.    وتقوية الترابط

عن  األداء األسري المتماسك لطالب الجامعة   Berryhill et al  (2018) ودراسة   
والصحة النفسية لهم، فأهتمت بفحص الفروق بين الجنسين، والدور الوسيط للتواصل األسري 

عات ألداء األسرة اإليجابي والرحمة بالذات. وقد بحثت هذه الدراسة إدراك طالب الجام
المتماسك والمرن وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى هؤالء الطالب، وبحثت ما إذا كان التواصل 

طالب  500األسري اإليجابي والرحمة بالذات يتوسط هذه العالقة، وتم تطبيق األدوات على 
لمتماسك عام ا، وأظهرت النتائج أن أداء األسرة ا 19،  18جامعي تتراوح أعمارهم ما بين 

والمرن كان مرتبط ا بمستويات أعلى من التواصل اإليجابي، كما ارتبط التواصل اإليجابي 
األسري بمستويات أعلى بالرحمة بالذات وانخفاض مستوى القلق واالكتئاب. كما توسط 
التواصل اإليجابي األسري والرحمة بالذات العالقة بين أداء األسرة المرن والمتماسك والقلق 

 تئاب لألبناء. واالك
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والتي هدفت إلى معرفة اآلثار النفسية   Osofsky & Osofsky (2018)دراسة   
لتعرض المراهقين للكوارث  والحروب، وَتَعرُّف دور الصمود األسري في دعم المراهقين، 
وأشارت النتائج إلى أن آثار الكوارث على األطفال تمثلت في أعراض اإلجهاد والتوتر 

حة النفسية، واضطراب سلوكي، وتمثلت اآلثار لدى المراهقين في صعوبة ومشاكل في الص
في التركيز، ومشاكل في اإلنجاز األكاديمي وزيادة في تعاطي المخدرات، وزيادة سلوكيات 
المخاطرة، وقد أسفرت النتائج عن أن عمليات الصمود األسري والدعم األسري ي َمكِ ن األبناء 

عن الكوارث وتعزيز قدرتهم على التكيف الناجح مع المخاطر من من مواجهة اآلثار الناتجة 
 خالل القدرة على التكيف اإليجابي مع الضغوط والصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

هدفت هذه الدراسة إلى الکشف عن مستويات : (2020العزيز )عبد العليم، عبد دراسة    
في التعامل مع جائحة انتشار فيروس  الصمود األسري وعملياته لدى األسر السعودية

ا لعدد من COVID-19  کورونا  والکشف عن الفروق في مستويات الصمود األسري تبع 
المتغيرات الديمجرافية )النوع، العمر، مستوى تعليم الوالدين، مستوى الدخل الشهري، وحالة 

شتملت األدوات على من أفراد األسر، وا 416الزواج، وحجم األسرة(. وقد تکونت العينة من 
استمارة البيانات، واستبيان والش للصمود األسري، وأسفرت النتائج عن: ارتفاع مستويات 
عمليات الصمود األسري لدى األسر السعودية، مع وجود فروق دالة إحصائيًّا بين اآلباء 

ة( لصالح واألمهات واألبناء في عاملي الصمود األسري )االلتزام بالتقاليد الدينية والثقافي
األمهات، و)حل المشکالت التعاوني( لصالح األبناء، مع وجود فروق دالة إحصائيًّا ت ْعَزى 
لمتغير النوع على جميع عوامل الصمود األسري لصالح اإلناث، ما عدا عوامل )تفهم معنى 
الشدة أو المحنة، والمرونة، وعمليات التواصل وحل المشکالت(، کما توجد فروق دالة 

ا ت ْعَزى لمتغير مستوى تعليم الوالدين على الدرجة الکلية لعامل )العمليات التنظيمية إحصائيًّ 
لألسرة( بالنسبة لمستوى تعليم األب واألم، وعاملي )االلتزام بالتقاليد الدينية والثقافية، وتعبئة 

لدراسات الموارد االجتماعية واالقتصادية( بالنسبة لمستوى تعليم األم لصالح مستوى تعليم "ا
العليا"، کما و ِجَدْت فروق دالة إحصائيًّا تعزى لمتغيري مستوى الدخل الشهري، وحجم األسرة 
في عاملي )االلتزام بالتقاليد الدينية والثقافية، وتعبئة المصادر االجتماعية واالقتصادية( 
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ة إحصائيًّا لصالح مستوى الدخل األعلى، وعدد أفراد األسرة األکبر، بينما ال توجد فروق دال
 .في جميع عوامل الصمود األسري ت ْعَزى لمتغيري الفئة العمرية وحالة الزواج

عن الصمود النفسي والصدمات المعقدة والبيئة  Daniels & Bryan,2021ودراسة      
األسرية والتماسك األسري كعوامل وقائية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى فهم العالقات بين 

لصدمات المعقدة والبيئة األسرية والتماسك األسري، وتم تطبيق الدراسة الصمود النفسي وا
سنة، وأظهرت  35-18من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين  485على عينة مكونة من 

النتائج أن الشباب الذين لديهم تجارب أكثر مع الصدمات المعقدة كان لديهم مستويات أقل 
في بيئة متماسكة أسريًّا قبل مرحلة البلوغ،  من الصمود النفسي على الرغم من وجودهم

ا نفسيًّا ومرونة  في سن الرشد على الرغم من الصدمات المعقدة  ولكنهم كانوا أكثر صمود 
التي عاَنْوا منها، وهذا يعني أن البيئة األسرية والتماسك األسري من العوامل الوقائية على 

 الرغم من التعرض للصدمات.   

عن الصمود األسري ودوره في الوقاية من إدمان  Kusumawaty (2021)دراسة 
المخدرات، وقد هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين الصمود األسري من وجهة نظر 

مشاركين من األمهات وأبنائهم  8الوالدين وإدمان أطفالهم للمخدرات، وتكونت العينة من 
عن أن الصمود األسري م ِهمٌّ في منع تورط المراهقين المدمنين للمخدرات، وأسفرت النتائج 

المراهقين في تعاطي المخدرات، وأن قدرة األسرة على التعامل مع األزمات يجعلها قادرة  على 
التعامل مع مشاكل اإلدمان مع ابنها مما يسهم في تحسين جودة الحياة لالبن المراهق 

 ووقايته وعالجه من اإلدمان.

عن الفقر والصمود األسري، وقد هدفت هذه الدراسة إلى  Matos et al (2021)  دراسة  
الكشف عن العالقة بين الصمود األسري بأبعاده المختلفة وعالقته بالفقر كمؤشر لَتَعرُّض 

من األسر ذات الدخل المنخفض، وتم تطبيق  448األسرة للخطر، وتم تطبيق الدراسة على 
ومعدل الفقر األسري، وأظهرت النتائج أنه مقاييس الصمود األسري، والحالة االجتماعية، 

على الرغم من أن األسر عينة الدراسة ال تعيش في فقر م ْدِقع إال أنها ال تزال تعاني من 
العديد من المحن واألزمات بسبب الفقر، كما أشارت النتائج إلى أنه كلما ارتفع مستوى الفقر 
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من العوامل التي تعزز موارد األسرة انخفضت قدرة األسرة على الصمود، وأن هناك العديد 
   لمواجهة المحن؛ مثل طبيعة العمل والتعليم والمعرفة وتنمية األفراد بشريًّا.

عن الصمود األسري والتعرض لوسائل اإلعالم والصحة  He , Li et al (2022)دراسة 
، وقد اهتمت هذه الدراسة بوصف  Covid-19النفسية لألطفال في الصين خالل فترة 

( وارتباطها بعوامل الخطر، وَتَمثََّل عامل 19حاالت األطفال النفسية أثناء فترة )كوفيد 
الخطر في التعرض لوسائل اإلعالم، أما عامل الوقاية فقد تمثل في الصمود األسري، وقد 

طفال  من الصين، وأظهرت النتائج أن الصمود األسري كان  441أ ْجِرَيت الدراسة على 
ا سلبيًّا بمشكالت الصحة النفسية لألطفال من اكتئاب وقلق واضطراب ما بعد مرتبط ا ارتباط  

الصدمة واضطرابات النوم، وأوصت الدراسة بضروة الوقاية والتدخالت لحشد نقاط القوة 
والقدرة على صمود األسرة للحد من سوء توافق األطفال خالل حدوث األوبئة، ولتحقيق فهم 

  الخطر ألبنائنا. أفضل لعوامل الحماية وعوامل

عن تأثير تخفيف الضغوط من خالل َتَلقِ ي الدعم االجتماعي على  Roth (2022)دراسة 
الصمود األسري ألسر األطفال ذوي المشكالت الصحية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف 
عن الدور المعدل للدعم االجتماعي في العالقة بين الضغوط والصمود األسري ألسر أطفال 

تاجون إلى رعاية صحية خاصة، وأنهم معرضون لخطر كبير يتمثل في الضغوط، يح
واالكتئاب، والنتائج الصحية السلبية، وقد أشارت البحوث إلى أن الدعم االجتماعى يمكن أن 

طفال  من  434يخفف من آثار الضغوط المؤثرة على هذه األسرة، وقد تم جمع البيانات من 
سنة، وأجاب اآلباء عن  11إلى  6ال المرحلة االبتدائية من مركز رعاية األطفال من أطف

مقاييس تتعلق بضغوط األسرة، والدعم المتلقَّى والصمود األسري، وأظهرت النتائج أن الدعم 
من األصدقاء والمقربين واألسرة فقط لم يؤثر على العالقة بين ضغوط األسرة والصمود 

ة خفف من اآلثار السلبية للضغوط الوالدية مما األسري، في حين أن الدعم من أماكن العباد
أدى إلى صمود األسرة، وأن عمر الطفل لم يسهم في تعديل العالقة بين الضغوط األسرية 

 والصمود األسري.
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عن الدعم االجتماعى المدرك والضغوط، وقد هدفت  ) 2022McLean et al( دراسة 
السنة األولى بالمرحلة الجامعية في  هذه الدراسة إلى استكشاف الضغوط التي تواجه طالب

أيرلندا عند بدء الفصل الدراسي األول وعالقته بالدعم االجتماعي المدرك، وأثر ذلك على 
نتائج الطالب، ويقدم الدعم طريقة التعامل مع الضغوط المرتبطة بتحدي االنتقال إلى 

ة، وأسفرت النتائج من طالب السنة األولى بالجامع 315الجامعة، وقد تكونت العينة من 
عن أن الطالب الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الدعم االجتماعى لديهم مستويات أقل من 

 الضغوط، وأن الطالبات حققن مستوى أعلى من الذكور في الدعم االجتماعي، والضغوط.
 :تعقيب على الدراسات السابقة

دراسة الصمود األسري عند يالحظ أن بعض الدراسات السابقة فى المحور الثاني اهتمت ب
أسر المرضى المصابين بأمراض مثل السكر والسرطان والتوحد، ودراسة ما تعانيه األسرة 
من ضغوط ناتجة عن إصابة أحد أبنائها بالمرض، فاهتمت هذه الدراسات ببحث تعافي 

راسات األسرة وقدرتها على الصمود مع هذا التحدي، أما البحث الحالي فإنه ي ْعَتَبر من الد
 التي تهتم بالجانب الوقائي، فهو يهتم بوقاية المراهقين المعرضين للخطر.

وقد أوضحت نتائج الدراسات السابقة أن الصمود األسري له دور فعال في وقاية األبناء من 
إيذاء الذات، وارتبط الصمود األسري إيجابيًّا بالتكيف الناجح مع الضغوط والصدمات الناتجة 

الرحمة بالذات، وانخفاض القلق واالكتئاب ومشكالت الصحة النفسية وسوء عن الكوارث، و 
التوافق، كما أنه ارتبط بخفض الضغوط الوالدية، وتحسين جودة الحياة للمراهقين ومنع 
تورطهم في تعاطي المخدرات، وبناء  على سبق يمكننا القول: إن البيئة األسرية والتماسك 

تي تحمي المراهقين من الوقوع في الخطر على الرغم من األسري من العوامل الوقائية ال
التعرض للصدمات.  وقد استفادت الباحثة من هذا المحور فى إعداد مقياس عن الصمود 
األسري يتناسب مع البيئة العربية، وتعرف على أبعاد الصمود األسري، وإلقاء الضوء على 

االستفادة من نتائج هذا المحور في الدراسات العربية التى أهتمت بدراسة هذا المتغير، و 
 تحليل وتفسير نتائج البحث.

ومن خالل عرض الدراسات السابقة أتضح للباحثة وجود قصور فى الدراسات العربية التى 
أهتمت بدراسة متغيرى الوالدية اليقظة والصمود األسري، وقد أوضحت نتائج الدراسات 

صمود األسري فى وقاية المراهقين من التعرض السابقة األجنبية أهمية الوالدية اليقظة وال
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للخطر بكافة أشكاله من التعرض للصدمات أو اإلدمان أو اإلجهاد النفسي أو المشكالت 
السلوكية أومشكالت الصحة النفسية، وهذا بدوره يؤكد على دور كال من الوالدية اليقظة 

 .والصمود األسري فى التنبؤ بوقاية المراهقين من التعرض للخطر
كما أوضحت نتائج الدراسات السابقة ماتمثله الضغوط من مؤشرات خطر على األبناء 

أن األبناء معرضون لخطر كبير يتمثل في الضغوط  Roth (2022)فأوضحت نتائج دراسة 
 النفسية واألسرية، وأن الصمود األسري له دور كبير فى التخفيف من حدة هذه الضغوط.

سات لتحقيق فهم أفضل لعوامل الحماية وعوامل الخطر ألبنائنا واألمر يحتاج لمزيد من الدرا
 خاصة فى البيئة العربية. 

 فروض البحث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب فى  -1

 (.  %50مستوى  التعرض للخطر و المتوسط الفرضى ) 
 ليقظة المدركة.توجد عالقة ارتباطية بين تعرض المراهقين للخطر و الوالدية ا -2
توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائي ا بدددين متوسدددطات درجدددات الشدددباب المدددراهقين علدددى   -3

 مقياس التعرض للخطر تبعا لمرتفعى ومنخفضي الوالدية اليقظة.
توجد عالقة ارتباطية بين تعرض الشباب المراهقين للخطر والصمود األسرى  -4

 المدرك 
راهقين على  مقياس توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات الم -5

 التعرض للخطر تبعا لمرتفعى ومنخفضي الصمود األسرى.
يمكن التنبؤ بتعرض الشباب المراهقين للخطدر مدن خدالل أبعداد الوالديدة اليقظدة   -6

 وأبعاد الصمود األسرى. 
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 الطريقة واالجراءات
 منهج البحث

 كلة الدراسة وفروضها. المنهج الوصفى االرتباطى المقارن بإعتباره المنهج  األنسب لمش
 عينة البحث:

 دار من الطالب فى الصف االول من المرحلة الجامعية بكلية 220تكونت عينة البحث من 
 سنة 18,6سنة بمتوسط عمر زمنى   19 -18علوم جامعة القاهرة.  يتراوح أعمارهم مابين 

 أدوات البحث:
 استمارة بيانات 

 إعداد الباحثة        مقياس مؤشرات التعرض للخطر للمراهقين 
 مقياس الوالدية اليقظة المدرك                    إعداد الباحثة

 إعداد الباحثة                   المدركمقياس الصمود األسرى 

 أوالا مقياس مؤشرات التعرض للخطر للمراهقين  

 مبررات إعداد المقياس
يس لمؤشرات التعرض للخطر أهتمت الحظت الباحثة أن الدراسات التى أهتمت بإعداد مقاي

بمؤشرات الخطر فى األسر المتصدعة أو االسر التى بها طالق أو المتسربين من التعليم و 
أطفال الشوارع أو الفقر إال أن البحث الحالى يلقى الضوء على األبناء المراهقين الذين مازالوا 

لتعامل معها أو قد تفوق فى مرحلة السواء ولكن تواجههم ضغوط متنوعة قد يعجزون عن ا
قدراتهم، ولذلك فهى تمثل مؤشر خطر على هؤالء المراهقين، ونظرا اننا نعيش فى عصر 
االنفتاح فالضغوط التى تواجه الشباب عديدة وال تقتصر على المناخ االسرى المتصدع فقط 

بل هناك مصادر عديدة للضغوط قد تعرض أبنائنا للخطر لذلك فإن إعداد مقياس عن  
عاناة المراهقين من الضغوط المتنوعة التى تمثل مؤشرات لتعرض هؤالء الشباب للخطر م

 أمر فى غاية األهمية.
 خطوات إعداد المقياس

 تم االطالع على الترات السيكولوجى لمؤشرات التعرض للخطر، والدراسات السابقة -
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 Parentalتم االطالع على المقاييس الخاصة بمؤشرات التعرض للخطر ) -

Stress Scal  PPS By Berry&Jones,1995  ) 
 تم عمل دراسة استطالعية على المراهقين عن أهم الضغوط التى يعانون منها  -
 تم إعداد المقياس وعمل الخصائص السيكومترية له -

 وصف المقياس:
بنود، وتتمثل هذه االبعاد فى أهم الضغوط  10أبعاد كل بعد  7يتكون المقياس من  -

مراهق وتمثل مؤشرات خطر بالنسبة له وهى:  ضغوط نفسية، التى يعانى منها ال
 القيم الروحانية،  ضعفغوط ناتجة عن ضغوط اجتماعية،  ضغوط أسرية، ض

 .                          ضغوط أكاديمية، ضغوط إقتصادية، ضغوط التكنولوجيا
لضغوط أى وتحسب الدرجة المرتفعة لكل بعد من االبعاد أو للدرجة الكلية لصالح ا -

أن الدرجة المرتفعة على المقياس تعنى أن المراهق يعانى العديد من الضغوط 
وبالتالى درجة مرتفعة من مؤشرات التعرض للخطر، أما الدرجة المنخفضة فتعنى 

 أن يعانى من الضغوط بدرجة منخفضة وبالتالى التمثل مؤشر خطر للمراهق.
لمراهقين للخطرالخصائص السيكومترية لمقياس مؤشرات تعرض ا  

 : ض للخطر   لمقياس التعرالبنية  أوال صدق المقياس: مؤشرات صدق
باسدددتخدام التحليدددل  مؤشدددرات صددددق البنيدددة لمقيددداس التعدددرض للخطدددربحسددداب  ةالباحثددد تقامددد

( معدامالت االنحددار 1و يوضدح جددول )، AMOS20العاملى التوكيددى عدن طريدق برندامج 
لقياس و النسبة الحرجة و مستوى الداللة لتشبع كدل مفدردة المعيارية وغير المعيارية وأخطاء ا
 :على أبعاد مقياس التعرض للخطر
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 الوزن االنحداري  المفردة البعد
 المعياري 

 الوزن 
 االنحداري 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

ضغوط 
 انفعالية

1 0.76 1 - - - 
2 0.85 1.13 0.08 15.17 0.01 
3 0.63 0.92 0.09 10.79 0.01 
4 0.8 1.1 0.08 14.2 0.01 
5 0.75 1.02 0.08 13.01 0.01 
6 0.84 1.18 0.08 14.87 0.01 
7 0.82 1.26 0.09 14.61 0.01 
8 0.81 1.22 0.09 14.29 0.01 
9 0.67 1.1 0.1 11.42 0.01 

10 0.63 0.82 0.08 10.81 0.01 
ضغوط 
 اجتماعية

11 0.43 1 - - - 
12 0.52 1.35 0.22 6.08 0.01 
13 0.44 1.21 0.22 5.56 0.01 
14 0.46 1.24 0.22 5.7 0.01 
15 0.84 2.78 0.38 7.41 0.01 
16 0.88 3.03 0.4 7.5 0.01 
17 0.86 2.82 0.38 7.45 0.01 
18 0.83 2.7 0.37 7.37 0.01 
19 0.88 2.91 0.39 7.5 0.01 
20 0.87 2.85 0.38 7.47 0.01 

 - - - 1 0.77 21 ضغوط أسرية
22 0.78 1.12 0.08 13.94 0.01 
23 0.86 1.16 0.07 15.84 0.01 
24 0.87 1.19 0.07 16.07 0.01 
25 0.83 1.03 0.07 14.95 0.01 
26 0.85 1.18 0.08 15.49 0.01 
27 0.73 0.92 0.07 12.89 0.01 
28 0.71 0.94 0.08 12.44 0.01 
29 0.41 0.67 0.1 6.89 0.01 
30 0.45 0.6 0.08 7.48 0.01 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 الوزن االنحداري  المفردة البعد
 المعياري 

 الوزن 
 االنحداري 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

ضغوط ناتجة 
عن انسحاب 

القيم 
 الروحانية 

40 0.72 0.99 0.08 11.96 0.01 
39 0.72 1.11 0.09 11.83 0.01 
38 0.76 1.25 0.1 12.56 0.01 
37 0.62 0.88 0.09 10.21 0.01 
36 0.82 1.05 0.08 13.66 0.01 
35 0.79 1.22 0.09 13.06 0.01 
34 0.77 0.98 0.08 12.81 0.01 
33 0.75 1.03 0.08 12.48 0.01 
32 0.74 1.09 0.09 12.31 0.01 
31 0.73 1 - - - 

ضغوط 
 أكاديمية

50 0.74 1.19 0.12 10.2 0.01 
49 0.83 1.42 0.13 11.08 0.01 
48 0.75 1.27 0.12 10.28 0.01 
47 0.77 1.36 0.13 10.53 0.01 
46 0.85 1.4 0.13 11.25 0.01 
45 0.8 1.41 0.13 10.84 0.01 
44 0.85 1.46 0.13 11.21 0.01 
43 0.88 1.47 0.13 11.5 0.01 
42 0.86 1.51 0.13 11.32 0.01 
41 0.61 1 - - - 

ضغوط 
 اقتصادية

60 0.67 1.05 0.09 11.81 0.01 
59 0.59 0.96 0.1 10.08 0.01 
58 0.55 0.82 0.09 9.39 0.01 
57 0.6 1.07 0.1 10.27 0.01 
56 0.58 1.03 0.1 9.87 0.01 
55 0.66 0.92 0.08 11.42 0.01 
54 0.81 1.06 0.07 14.71 0.01 
53 0.7 0.98 0.08 12.44 0.01 
52 0.69 0.95 0.08 12.05 0.01 
51 0.79 1 - - - 

 0.01 16.38 0.05 0.87 0.81 70ضغوط 
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 الوزن االنحداري  المفردة البعد
 المعياري 

 الوزن 
 االنحداري 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

 0.01 17.25 0.05 0.92 0.84 69 التكنولوجيا
68 0.76 0.87 0.06 14.96 0.01 
67 0.7 0.82 0.06 13.37 0.01 
66 0.73 0.82 0.06 13.97 0.01 
65 0.84 0.97 0.06 17.31 0.01 
64 0.68 0.85 0.07 12.89 0.01 
63 0.77 0.94 0.06 15.07 0.01 
62 0.81 0.94 0.06 16.48 0.01 
61 0.83 1 - - - 

عند  كانت دالة  مقياس مؤشرات التعرض للخطر( أن جميع مفردات 1جدول) فييتضح 
التعرض ، و قامت الباحثة بحساب مؤشرات صدق البنية ألبعاد مقياس 0.01مستوى 

 :التعرض للخطر( مؤشرات صدق البنية لمقياس 2ضح جدول). ويو للخطر
 

 المدى المثالي القيمة المؤشر
Chi-square(CMIN) 583.52  

  غير دالة إحصائياا  مستوى الداللة
DF 539  

CMIN/DF 1.08  5أقل من 

GFI 0.96 
صحيح(  1مرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى (: القيمة ال1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

NFI 0.97 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

IFI 0.97 ( إلى )صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر
 إلى مطابقة أفضل للنموذج.تشير 

CFI 0.98 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

RMSEA 0.04 ( إلى )(: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة 0.1من )صفر
 للنموذج.

للنمدددوذج     2χج جيددددة حيدددث كاندددت قيمدددة ( أن مؤشدددرات النمدددوذ2يتضدددح فدددي جددددول  )    
 2χ،  و كاندت النسدبة بدين قيمدة  دالة إحصائيا   غير وهى  5.39بدرجات حرية    583.52



 م
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 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

  GFI= 0.96، NFI= 0.97، ومؤشدرات حسدن المطابقدة ) 1.08إلدى درجدات الحريدة   
،IFI= 0.97 ،CFI= 0.98   ،RMSEA= 0.04  مما يدل على وجودة مطابقدة جيددة ، )
 .  موذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التعرض للخطرلن

ويمكن توضيح نتائج التحليل العاملى التوكيدى لبنية أبعاد التعرض للخطر من خالل الشكل 
 التالى :

 
 



 
 

 

 

) 154) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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    التعرض للخطرمقياس ألبعاد ( البناء العاملى  1شكل ) 

 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 ثبات المقياس : -
استخدام طريقة  ألفا كرونباخ ، وطريقة التجزئة حسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية ب  

 النصفية، والجدول التالى يوضح هذه المعامالت :
 

 العامل
 معامل ألفا كرونباخ

 التجزئة النصفية 
 ) سبيرمان براون (

 0.71 0.72 ضغوط انفعالية

 0.67 0.69 ضغوط اجتماعية

 0.74 0.75 ضغوط أسرية

 0.69 0.70 القيم الروحانية  ضعفضغوط ناتجة عن 

 0.72 0.73 ضغوط أكاديمية

 0.68 0.71 ضغوط اقتصادية

 0.67 0.69 ضغوط التكنولوجيا

 0.82 0.85 المقياس ككل

 0.01** دال عند              
عة والذى يؤكد ثبات المقيداس (  أن جميع معامالت الثبات مرتف3الجدول السابق ) فييتضح 

وذلك من خالل أن قديم معدامالت ألفدا كرونبداخ كاندت مرتفعدة، و بدذلك فدإن األداة المسدتخدمة 
 .تتميز بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميا  

 االتساق الداخلي 

ليده تم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين العبدارة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذى تنتمدى إ
 والجدول التالى يوضح هذه المعامالت:

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

) 156) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 التعرض للخطراالتساق الداخلي لعبارات مقياس (  4جدول ) 

و  ،   0.01( أن جميع مفردات أبعاد المقياس كانت دالة  عند مستوى 4جدول ) فييتضح 
ألبعاد الفرعية و الدرجة للمقياس، كما تم حساب االرتباط بين ا الذى يؤكد االتساق الداخلي

الكلية للمقياس و كانت النتائج كما بالجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 ** **  ** ** ** **
 ** **  ** ** ** **
 ** ** 

 
 ** ** ** **

 ** ** 
 

 ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
 ** ** ** ** ** ** **
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

( أن األبعاد تتسق مع المقياس ككل حيث تتراوح معامالت االرتباط 5يتضح في جدول )
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا 0.01توى )( وجميعها دالة عند مس0.85  - 0.76بين: )

 بين جميع أبعاد المقياس ، وأنه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.

 ثانياا: مقياس الوالدية اليقظة المدركة   
 مبررات إعداد المقياس:

نظرا   لحداثة المتغير وعدم وجود مقياس فى البيئة العربية واعتماد االبحاث على المقاييس 
جنبية وتعريبها حاولت الباحثة إعداد مقياس يتناسب مع الثقافة العربية ويكون مناسب اال

 لمرحلة المراهقة حيث يتم قياسها من خالل إدراك المراهق للوالدية اليقظة.
 خطوات إعداد المقياس

اطلعت الباحثة على التراث السيكولوجى الخاص بالوالدية اليقظة -  
يس االتيةاطلعت الباحثة على المقاي-  

Mindful Parenting assessed (Dutch version) BY Duncan et al 2009 

Mindful Parenting measure By Duncan 2007 

Mindfulness in parenting Questionnaire (MIPQ)By Macaffery, 

Reitman & blak 2017 
 تم إعداد المقياس وعمل الخصائص السيكومترية له-

 وصف المقياس
بنود، أى أن المقياس فى  9من خمسة أبعاد كل بعد  الوالدية اليقظة المدركةن مقياس يتكو 

اآلتية:االنتباه اليقظ بند، وتتمثل أبعاد المقياس فى األبعاد  45صورته المبدئية يتكون من 
الوعي اليقظ، التفهم، التقبل دون إصدار أحكام تقييمية، التصرف اليقظ. ويطبق  ،للوالدين

لى المراهقين ألن تم قياس الوالدية اليقظة المدركة من وجهة نظر المراهقين، المقياس ع
 وتحسب الدرجة المرتفعة لصالح اليقظة العقلية للوالدين

 الخصائص السيكومترية لمقياس الوالدية اليقظة المدركة: 
 لمقياس الوالدية اليقظة   البنية  صدق المقياس:مؤشرات صدق

باسدددتخدام التحليدددل  ات صددددق البنيدددة لمقيددداس الوالديدددة اليقظدددة مؤشدددر قامدددت الباحثدددة بحسددداب 
( معدامالت االنحددار 6و يوضدح جددول )، AMOS20العاملى التوكيددى عدن طريدق برندامج 



 
 

 

 

) 158) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس و النسبة الحرجة و مستوى الداللة لتشبع كدل مفدردة 
 : على أبعاد مقياس الوالدية اليقظة

 ( تشبعات مفردات أبعاد مقياس الوالدية اليقظة  باستخدام التحليل العاملى التوكيدى 6جدول ) 
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

     

     

     

     

   

عند مستوى  كانت دالة  مقياس الوالدية اليقظة( أن جميع مفردات 6جدول) فييتضح 
. الوالدية اليقظة، و قامت الباحثة بحساب مؤشرات صدق البنية ألبعاد مقياس 0.01

 :الوالدية اليقظة( مؤشرات صدق البنية لمقياس 7ويوضح جدول)
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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Chi-

square(CMIN) 
 

 مستوى الداللة

DF 

CMIN/DF 

GFI 
 

NFI 
 

IFI 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

للنمدددوذج     2χ( أن مؤشدددرات النمدددوذج جيددددة حيدددث كاندددت قيمدددة 7يتضدددح فدددي جددددول  )    
،  و كاندددت 0.01عندددد مسدددتوى  صدددائيا  دالدددة إح وهدددى  1165حريدددة    بددددرجات 1952.29

 =GFI، ومؤشدددرات حسدددن المطابقدددة ) 1.67إلدددى درجدددات الحريددة    2χالنسددبة بدددين قيمدددة 
0.95، NFI= 0.93  ،IFI= 0.91 ،CFI= 0.94   ،RMSEA= 0.08  ممدا يددل ، )

ومماا    .على وجودة مطابقة جيدة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقيداس الوالديدة اليقظدة
ق يمكن القول أن نتائج التحليل العااملي التوكيادي قادمل دلايال قوياا علاى صادق البناا  سب

ويمكدددن توضددديح نتدددائج التحليدددل العددداملى التوكيددددى لبنيدددة أبعددداد   لمقيااااس الوالدياااة اليقظاااة .
 :الوالدية اليقظة  من خالل الشكل التالى

 
 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 
 الوالدية اليقظة مقياس ألبعاد  ( البناء العاملى2شكل )

 ثبات المقياس : -
حسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية باستخدام طريقة  ألفا كرونباخ ، وطريقة التجزئة   

 النصفية، والجدول التالى يوضح هذه المعامالت :
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 العامل

 معامل ألفا كرونباخ
 التجزئة النصفية 

ن براون () سبيرما  
0.85 االنتباه  0.81  
0.86 الوعى  0.83  
 0.80 0.84 التفهم
 0.79 0.82 التقبل

 0.80 0.81 التصرف اليقظ
0.92 المقياس ككل  0.89  

(  أن جميع معامالت الثبات مرتفعة والذى يؤكد ثبات المقيداس 8الجدول السابق ) فييتضح 
ت مرتفعدة، و بدذلك فدإن األداة المسدتخدمة وذلك من خالل أن قديم معدامالت ألفدا كرونبداخ كاند
 .تتميز بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميا  

 االتساق الداخلي 
تم حسدابه عدن طريدق إيجداد معامدل االرتبداط بدين العبدارة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذى 

 تنتمى إليه والجدول التالى يوضح هذه المعامالت:

 التصرف اليقظ التقبل التفهم الوعى االنتباه
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.62** 10 0.60** 19 0.67** 28 0.65** 36 0.62** 
2 0.57** 11 0.71** 20 0.78** 29 0.78** 37 0.72** 
3 0.50** 12 0.71** 21 0.73** 30 0.75** 38 0.74** 
4 0.71** 13 0.70** 22 0.69** 31 0.74** 39 0.75** 
5 0.71** 14 0.46** 23 0.44** 32 0.52** 40 0.52** 
6 0.76** 15 0.48** 24 0.49** 33 0.58** 41 0.63** 
7 0.69** 16 0.51** 25 0.45** 34 0.68** 42 0.65** 
8 0.75** 17 0.59** 26 0.58** 35 0.71** 43 0.67** 
9 0.61** 18 0.64** 27 0.53** 28 0.63** 44 0.59** 

و  ،   0.01( أن جميع مفردات أبعاد المقياس كانت دالة  عند مسدتوى 9جدول ) فييتضح 
للمقيداس، كمدا تدم حسداب االرتبداط بدين األبعداد الفرعيدة و الدرجدة  الذى يؤكد االتساق الداخلي

 الكلية للمقياس و كانت النتائج كما بالجدول التالي:



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد
**0.86 االنتباه  
**0.81 الوعى  
**0.87 التفهم  
**0.82 التقبل  

**0.89 التصرف اليقظ  
 

قياس ككل حيث تتراوح معامالت ( أن األبعاد تتسق مع الم10يتضح في جدول )
( مما يشير إلى أن 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.89  - 0.81االرتباط بين: )

 هناك اتساقا بين جميع أبعاد المقياس ، وأنه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.

 ثالثاا مقياس الصمود األسرى المدرك
 مبررات إعداد مقياس:

اسات العربية التى اهتمت بقياس الصمود األسري، وأن أغلب هناك قصور فى الدر    
الدراسات العربية أعتمدت على المقاييس األجنبية فى قياس هذا المتغير)محمد 

(، وعلى الرغم من أهمية مقياس 2019،أحمد زيادة 2019،صالح درادكة 2015سليمان
إال أن المعتقدات  والش وانه من اهم المقاييس التى كشفت عن أبعاد مهمة فى االسرة

المعرفية والروحانية وموارد األسرة تختلف وفق طبيعة كل مجتمع وبالتالى فمن األهمية أن 
 يكون هناك مقياس يهتم بدراسة هذه األبعاد بما يتفق مع الثقافة المصرية.

 خطوات إعداد المقياس:
الطالع على االطالع على التراث السيكولوجى  الخاص بالصمود األسرى ، وتم اتم    

تم  مقاييس التى اهتمت بقياس الصمود األسري ومن أشهرهم مقياس فورما والش حيث انه
وهناك  ترجمته إلى العديد من اللغات مثل  اللغة  االنجليزية، والصينية والهندية والبولندية،

     :العربية التى استخدمته، وقد تم االطالع على مقاييساألجنبية و بعض من الدراسات 

¯ Walsh family resilience framework by Duncan et al 2020 

¯ Walsh family resilience –Polish adapation(WFRQ-PL) 

¯ Walsh family resilience shortend chinese version(FRAS-C) 
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 وصف المقياس:
يتكون المقياس من ثالثة أبعاد رئيسية تقيس الصمود االسري وهم معتقدات األسرة،موارد 

 األسرة، مهارات األسرة، وكل بعد من هذه األبعاد يتكون من أبعاد فرعية. 
 البعد األول معتقدات األسرة: يتضمن أبعاد فرعية هى معتقدات عقالنية، معتقدات روحانية 

 البعد الثانى: موارد األسرة: يتضمن أبعاد فرعية وهى موارد نفسية، وإجتماعية،مادية 
البعد الثالث: مهارات األسرة: يتضمن مهارات فرعية وهى مهارات التواصل الرحيم، مهارات  

 حل المشكالت وإتخاذ القرار، مهارة المشاركة والتعاون. 
يطبق المقياس على المراهقين حيث يتم قياس الصمود األسرى المدرك وتحسب الدرجة 

   المرتفعة على المقياس لصالح الصمود االسرى      
 الخصائص السيكومترية لمقياس الصمود األسري المدرك

 : الصدق
تم حساب التحليل العاملى التوكيدى من الدرجة األولى  لكل مكون فرعى من بنية : أوالا 

 : مقياس الصمود األسرى  ، و ذلك على النحو التالى
 الخصائص السيكومترية لمكون معتقدات األسرة :

 :    عتقدات األسرةلمكون مالبنية  مؤشرات صدق
باسددتخدام التحليددل  مؤشددرات صدددق البنيددة لمكددون معتقدددات األسددرة بحسدداب  ةالباحثدد تقامدد    

( معددددددامالت 11و يوضدددددح جددددددول ) AMOS20العددددداملى التوكيددددددى عدددددن طريددددددق برندددددامج 
االنحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس و النسدبة الحرجدة و مسدتوى الداللدة لتشدبع 

: دة على أبعاد مكون معتقدات األسرةكل مفر 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 الوزن االنحداري  المفردة البعد
 المعياري 

 الوزن 
 االنحداري 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

معتقدات 
 عقالنية

7 0.87 1.18 0.08 15.7 0.01 
6 0.79 0.86 0.06 13.68 0.01 
5 0.9 1.19 0.07 16.8 0.01 
4 0.91 1.31 0.08 16.99 0.01 
3 0.91 1.27 0.08 16.99 0.01 
2 0.89 1.14 0.07 16.42 0.01 
1 0.81 1 - - - 

معتقدات 
 روحانية

14 0.69 0.61 0.05 12.55 0.01 
13 0.89 0.93 0.05 19.85 0.01 
12 0.87 0.89 0.05 18.99 0.01 
11 0.81 0.77 0.05 16.42 0.01 
10 0.84 0.83 0.05 17.56 0.01 
9 0.85 0.87 0.05 18 0.01 
8 0.89 1 - - - 

، 0.01مكدون معتقددات األسدرة كاندت دالدة  عندد مسدتوى   ( أن جميدع مفدردات 11يتضح في جدول )
( 12لبنية ألبعداد مكدون معتقددات األسدرة. ويوضدح جددول )و قامت الباحثة  بحساب مؤشرات صدق ا

 مؤشرات صدق البنية لمكون معتقدات األسرة:
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 المدى المثالي القيمة المؤشر
Chi-

square(CMIN) 209.98  

  0.01دالة إحصائياا عند  مستوى الداللة
DF 76  

CMIN/DF 2.76  5أقل من 

GFI 0.95 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

NFI 0.98 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

IFI 0.98 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

CFI 0.96 ( إلى )صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

RMSEA 0.05 ( إلى )قة جيدة (: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطاب0.1من )صفر
 للنموذج.

للنمددوذج     2χ( أن مؤشددرات النمددوذج جيدددة حيددث كانددت قيمددة 12يتضددح فددي جدددول  )    
،  و كانددت النسددبة 0.01عنددد مسددتوى   دالددة إحصددائيا   وهددى  76بدددرجات حريددة    209.78

 ، =0.95GFI، ومؤشددرات حسددن المطابقددة )2.76إلددى درجددات الحريددة    2χبددين قيمددة 

NFI= 0.98  ،IFI= 0.98 ،CFI= 0.96   ،RMSEA= 0.05  ممدا يددل علددى ، )
ويمكدددن .  وجدددودة مطابقدددة جيددددة لنمدددوذج التحليدددل العددداملي التوكيددددي لمكدددون معتقددددات األسدددرة

 ت األسرة  من خالل الشكل التالى توضيح نتائج التحليل العاملى التوكيدى لبنية أبعاد معتقدا



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 
 ات األسرةمعتقدمكون ألبعاد ( البناء العاملى  3شكل ) 

 ثبات مكون معتقدات األسرة : -
الفرعية باستخدام طريقة  ألفا كرونباخ ، وطريقة التجزئة  لألبعادحسبت قيمة الثبات   

 النصفية، والجدول التالى يوضح هذه المعامالت :
 

 النصفية  التجزئة معامل ألفا كرونباخ العامل
 ) سبيرمان براون (

 0.79 0.80 معتقدات عقالنية
 0.82 0.86 معتقدات روحانية

 0.90 0.92 المكون ككل

(  أن جميدددع معدددامالت الثبدددات مرتفعدددة والدددذى يؤكدددد ثبدددات 13الجددددول السدددابق ) فدددييتضدددح 
ة المكدددون وذلدددك مدددن خدددالل أن قددديم معدددامالت ألفدددا كرونبددداخ كاندددت مرتفعدددة، و بدددذلك فدددإن األدا 

 .المستخدمة تتميز بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميا  
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 االتساق الداخلي لمكون معتقدات األسرة
تم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين العبدارة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذى تنتمدى إليده 

 والجدول التالى يوضح هذه المعامالت:

 معتقدات روحانية معتقدات عقالنية
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.67** 8 0.52** 
2 0.48** 9 0.77** 
3 0.58** 10 0.59** 
4 0.48** 11 0.70** 
5 0.52** 12 0.49** 
6 0.50** 13 0.56** 
7 0.78** 14 0.61** 

 ،   0.01( أن جميددع مفددردات أبعدداد المكددون كانددت دالددة  عنددد مسددتوى 14جدددول ) فددييتضددح 
للمكون، كما تم حساب االرتباط بين األبعداد الفرعيدة و الدرجدة  و الذى يؤكد االتساق الداخلي

 :الكلية للمكون و كانت النتائج كما بالجدول التالي

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد
 **0.75 معتقدات عقالنية
 **0.81 معتقدات روحانية

 0.01** دال عند                          

معامالت  كانت( أن األبعاد تتسق مع المكون ككل حيث 15يتضح في جدول )    
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.81، 0.75االرتباط: )

 بين جميع أبعاد المكون ، وأنه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.

 الخصائص السيكومترية لمكون موارد األسرة
 مؤشرات صدق البنية لمكون موارد األسرة:

مددوارد األسدرة باسددتخدام التحليددل العدداملى قامدت الباحثددة بحسدداب مؤشددرات صددق البنيددة لمكددون 
( معدددددامالت االنحدددددددار 16و يوضدددددح جددددددول )AMOS20التوكيددددددى عدددددن طريدددددق برندددددامج 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس و النسبة الحرجة و مستوى الداللة لتشبع كدل مفدردة 
 على أبعاد مكون موارد األسرة:

 مستوى الداللة النسبة  الحرجة خطأ القياس الوزن االنحداري  الوزن االنحداري المعياري  المفردة البعد

موارد 
 نفسية

25 0.88 1.39 0.1 14.01 0.01 
24 0.73 0.99 0.09 11.23 0.01 
23 0.85 1.24 0.09 13.47 0.01 
22 0.79 1.09 0.09 12.31 0.01 
21 0.86 1.28 0.09 13.57 0.01 
20 0.9 1.51 0.11 14.35 0.01 
19 0.9 1.45 0.1 14.35 0.01 
18 0.93 1.58 0.11 14.86 0.01 
17 0.89 1.33 0.09 14.21 0.01 
16 0.75 1.05 0.09 11.72 0.01 
15 0.74 1 - - - 

موارد 
 اجتماعية

 

39 0.89 0.85 0.04 21.25 0.01 
38 0.87 0.93 0.04 21.59 0.01 
37 0.81 0.82 0.05 18.33 0.01 
36 0.77 0.78 0.05 16.34 0.01 
35 0.79 0.76 0.05 16.99 0.01 
34 0.77 0.77 0.05 16.5 0.01 
33 0.9 1.05 0.04 24.05 0.01 
32 0.91 1.06 0.04 25.29 0.01 
31 0.94 1.13 0.04 29.43 0.01 
30 0.88 0.97 0.04 22.62 0.01 
29 0.8 0.84 0.05 17.85 0.01 
28 0.9 1 0.04 24.91 0.01 
27 0.69 0.6 0.05 13.1 0.01 
26 0.9 1 - - - 

 موارد مادية
 

43 0.69 0.69 0.06 11.61 0.01 
42 0.9 1.19 0.07 17.52 0.01 
41 0.82 0.92 0.06 15.14 0.01 
40 0.84 1 - - - 
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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( أن جميدددع مفدددردات مكدددون مدددوارد األسدددرة كاندددت دالدددة  عندددد مسدددتوى 16يتضدددح فدددي جددددول )
، و قامت الباحثة  بحساب مؤشرات صددق البنيدة ألبعداد مكدون مدوارد األسدرة. ويوضدح 0.01

 ( مؤشرات صدق البنية لمكون موارد األسرة:17جدول )
 

 

Chi-

square(CMIN) 
 

DF 

CMIN/DF

GFI 
 

NFI 
 

IFI 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

للنمددددوذج     2χ( أن مؤشددددرات النمددددوذج جيدددددة حيددددث كانددددت قيمددددة 17يتضددددح فددددي جدددددول  )
،  و كاندت النسدبة 0.01وهدى دالدة إحصدائيا  عندد مسدتوى   375بدرجات حريدة    347.38

 ، =0.92GFI، ومؤشددرات حسددن المطابقددة ) 1.99إلددى درجددات الحريددة    2χين قيمددة بدد

NFI= 0.91 ،IFI= 0.92 ،CFI= 0.93  ،RMSEA= 0.08 ممدا يددل علدى وجدودة ، )
ويمكدن توضديح نتدائج .  مطابقة جيدة لنمدوذج التحليدل العداملي التوكيددي لمكدون مدوارد األسدرة

 األسرة من خالل الشكل التالى : التحليل العاملى التوكيدى لبنية موارد
 



 م
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 
 ( البناء العاملى لمكون موارد األسرة 4شكل ) 

 ثبات مكون موارد األسرة :
حسبت قيمة الثبات لألبعاد الفرعية باستخدام معامل ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية و 

 : المكون ككل،  و الجدول التالى يوضح هذه المعامالت
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ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ العامل
 ) سبيرمان براون (

 0.82 0.84 موارد نفسية  
 0.79 0.81 موارد اجتماعية

 0.70 0.71 موارد مادية
 0.88 0.90 المكون ككل

 

رتفعدة والدذى يؤكدد ثبدات (  أن جميدع معدامالت الثبدات م18يتضح في الجددول السدابق )    
وذلددك مدن خددالل أن قدديم معددامالت ألفدا كرونبدداخ والتجزئددة النصددفية كانددت  مددوارد األسددرةمكدون 

 مرتفعة، وبذلك فإن األداة المستخدمة تتميز بالصدق و الثبات و يمكن إستخدامها علميا  .
 : موارد األسرة مكونلتساق الداخلي اإل

بين درجة كل عبارة  االرتباطوذلك بإيجاد معامل تساق الداخلي للمكون ، تم حساب اإل
 والجدول التالى يوضح هذه المعامالت :والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه ، 

 موارد مادية ماعيةموارد اجت موارد نفسية 
 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة

15 0.61** 26 0.51** 40 0.72** 
16 0.75** 27 0.74** 41 0.67** 
17 0.77** 28 0.80** 42 0.62** 
18 0.71** 29 0.78** 43 0.66** 
19 0.62** 30 0.58**   
20 0.50** 31 0.64**   
21 0.57** 32 0.55**   
22 0.69** 33 0.61**   
23 0.64** 34 0.77**   
24 0.58** 35 0.64**   
25 0.59** 36 0.61**   
  37 0.67**   
  38 0.57**   
  39 0.75**   

     



 م

 

 

) 173) 

 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 حيوضدوهدذا 0.01دالدة عندد مسدتوي  االرتباط( أن جميع معامالت 19جدول ) فييتضح    
 وتم حسددددداب معدددددامالت االرتبددددداط بدددددين األبعددددداد الفرعيدددددة للمكدددددون الدددددداخلي للمكدددددون. االتسددددداق

 و الدرجة الكلية للمكون و كانت النتائج كما بالجدول التالى :
 ( معامالت االرتباط بين أبعاد مكون موارد األسرة والدرجة الكلية20جدول)

 الدرجة الكلية للمكون  البعد

 **0.86 موارد نفسية 

 **0.83 موارد اجتماعية

 **0.89 موارد مادية

     

( أن األبعاد تتسق مع المكون ككل حيث تتراوح معامالت االرتباط 20ويتضح في جدول )
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.89  - 0.83بين: )

 نه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.بين جميع أبعاد المكون ، وأ
 الخصائص السيكومترية لمكون مهارات األسرة 

 : لمكون مهارات األسرة   البنية  مؤشرات صدق
باسددددتخدام التحليددددل  مؤشددددرات صدددددق البنيددددة لمكددددون مهددددارات األسددددرة قامددددت الباحثددددة بحسدددداب 

معامالت االنحددار ( 21و يوضح جدول )، AMOS20العاملى التوكيدى عن طريق برنامج 
المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس و النسبة الحرجة و مستوى الداللة لتشبع كدل مفدردة 

 : على أبعاد مكون مهارات األسرة
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

) 174) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 ( تشبعات مفردات أبعاد مكون مهارات األسرة  باستخدام التحليل العاملى التوكيدى 21جدول ) 
 ري الوزن االنحدا المفردة البعد

 المعياري 
 الوزن 

 االنحداري 
 خطأ

 القياس
 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

مهارات 
 التواصل الرحيم 

49 0.84 0.79 0.04 18.65 0.01 
48 0.84 0.82 0.05 18.2 0.01 
47 0.95 1 0.04 25.9 0.01 
46 0.91 0.96 0.04 22.57 0.01 
45 0.94 0.96 0.04 24.69 0.01 
44 0.91 1 - - - 

مهارات حل 
المشكالت 
 واتخاذ القرار

55 0.87 1 0.05 17.41 0.01 
54 0.92 1.06 0.04 24.23 0.01 
53 0.92 1.06 0.04 24.8 0.01 
52 0.73 0.66 0.05 14.12 0.01 
51 0.88 0.99 0.05 21.62 0.01 
50 0.87 1 - - 0.01 

مهارات 
المشاركة و 

 التعاون 

60 0.93 1.1 0.05 24.24 0.01 
59 0.86 0.89 0.05 19.7 0.01 
58 0.96 1.1 0.04 27.33 0.01 
57 0.85 0.87 0.05 18.94 0.01 
56 0.91 1 - - - 

عند مستوى  كانت دالة  مكون مهارات األسرة( أن جميع مفردات 21جدول) فييتضح 
 . ويوضحمهارات األسرة، و قام بحساب مؤشرات صدق البنية ألبعاد مكون 0.01

 :مهارات األسرة( مؤشرات صدق البنية لمكون 22جدول)
 
 
 
 
 
 



 م
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 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 ( مؤشرات صدق البنية لمكون مهارات األسرة 22جدول ) 
 المدى المثالي القيمة المؤشر
Chi-

square(CMIN) 
330.95  

  0.01داله عند  مستوى الداللة
DF 117  

CMIN/DF 2.82  5أقل من 

GFI 0.95 ( إلى )صحيح( تشير إلى  1المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى (: القيمة 1من )صفر
 مطابقة أفضل للنموذج.

NFI 0.93 ( إلى )صحيح( تشير إلى  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر
 مطابقة أفضل للنموذج.

IFI 0.91 ( إلى )ر إلى صحيح( تشي 1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر
 مطابقة أفضل للنموذج.

CFI 0.94 
صحيح( تشير إلى  1(: القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 1من )صفر( إلى )

 مطابقة أفضل للنموذج.

RMSEA 0.08 ( إلى )(: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج.0.1من )صفر 

للنمددددوذج     2χجيدددددة حيددددث كانددددت قيمددددة  ( أن مؤشددددرات النمددددوذج22يتضددددح فددددي جدددددول  )
،  و كاندت النسدبة 0.01عندد مسدتوى  دالدة إحصدائيا   وهدى  117حريدة    بدرجات 330.95

 ، =0.95GFI، ومؤشددرات حسددن المطابقددة ) 2.82إلددى درجددات الحريددة    2χبددين قيمددة 

NFI= 0.93  ،IFI= 0.91 ،CFI= 0.94   ،RMSEA= 0.08  ممدا يددل علددى ، )
ومماا سابق  .  جيدة لنموذج التحليدل العداملي التوكيددي لمكدون مهدارات األسدرة وجودة مطابقة

يمكن القول أن نتائج التحليل العاملي التوكيدي قدمل دليال قويا على صادق البناا  لمكاون 
ويمكن توضيح نتائج التحليدل العداملى التوكيددى لبنيدة أبعداد مهدارات األسدرة    مهارات األسرة .

 :الىمن خالل الشكل الت
 
 
 



 
 

 

 

) 176) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 مهارات األسرةمكون ألبعاد ( البناء العاملى  5شكل ) 

 ثبات مكون مهارات األسرة: -
و طريقة التجزئة  ، ألفا كرونباخ طريقةحسبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية باستخدام   

 : والجدول التالى يوضح هذه المعامالت النصفية

 التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ العامل
 ) سبيرمان براون (

0.81 0.83 مهارات التواصل الرحيم  
0.84 0.85 مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار  

0.86 0.86 مهارات المشاركة و التعاون   
0.87 0.89 المكون ككل  



 م
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 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

معددامالت الثبددات مرتفعددة والددذى يؤكددد ثبددات  (  أن جميددع23الجدددول السددابق ) فددييتضددح     
كانددت مرتفعددة،  و التجزئددة النصددفية المكددون وذلددك مددن خددالل أن قدديم معددامالت ألفددا كرونبدداخ

 .وبذلك فإن األداة المستخدمة تتميز بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميا  
 االتساق الداخلي لمكون مهارات األسرة

االرتباط بين العبدارة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذى تنتمدى إليده  تم حسابه عن طريق إيجاد معامل
 والجدول التالى يوضح هذه المعامالت:

 ( االتساق الداخلي لعبارات مكون مهارات األسرة  24جدول ) 
 مهارات المشاركة و التعاون  مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار مهارات التواصل الرحيم

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة اطمعامل االرتب رقم العبارة

44 0.58** 50 0.56** 56 0.64** 

45 0.61** 51 0.66** 57 0.67** 

46 0.64** 52 0.63** 58 0.53** 

47 0.57** 53 0.68** 59 0.71** 

48 0.60** 54 0.70** 60 0.58** 

49 0.54** 55 0.64**   

،    0.01( أن جميددع مفددردات أبعدداد المكددون كانددت دالددة  عنددد مسددتوى 24جدددول ) فددييتضددح 
و الذى يؤكد االتساق الداخلي للمكون، كما تم حساب االرتباط بين األبعداد الفرعيدة و الدرجدة 

 الكلية للمكون و كانت النتائج كما بالجدول التالي:
 و الدرجة الكلية لمكون مهارات األسرة الفرعية ( معامالت االرتباط بين األبعاد25جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد
 **0.85      مهارات التواصل الرحيم

 **0.82      مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار
 **0.84      مهارات المشاركة و التعاون 

 

( أن األبعاد تتسق مع المكون ككل حيث تتراوح معامالت االرتباط 25)يتضح في جدول 
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.85  - 0.82بين: )

 .بين جميع أبعاد المكون ، وأنه بوجه عام صادق في قياس ما وضع لقياسه



 
 

 

 

) 178) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 لمقياس الصمود األسرى ككل:ثانياا : إجرا  التحليل العاملى من الدرجة الثانية 
 لمقياس الصمود األسرى ككل:البنية  مؤشرات صدق

 

باستخدام  مؤشرات صدق البنية لمقياس الصمود األسرى ككلقامت الباحثة بحساب     
( معامالت 26ويوضح جدول) AMOS20التوكيدي عن طريق برنامج  التحليل العاملي

ء القياس و النسبة الحرجة و مستوى الداللة لتشبع االنحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطا
 كل مفردة على أبعاد مقياس الصمود األسرى ككل:

 ( تشبعات أبعاد مقياس الصمود األسرى ككل باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 26جدول ) 
الوزن  البعد المكون 

 االنحداري 
 المعياري 

 الوزن 
 االنحداري 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

معتقدات 
 األسرة

 0.01 38.45 0.02 0.91 0.94 روحانيةمعتقدات 
 - - - 1 0.99 عقالنيةمعتقدات 

 موارد األسرة
 0.01 27.13 0.01 0.32 0.9 موارد مادية

 0.01 53.5 0.02 1.28 0.99 موارد اجتماعية
 - - - 1 0.98 موارد نفسية  

 مهارات األسرة

و مهارات المشاركة 
 0.01 40.92 0.02 0.83 0.96 التعاون 

مهارات حل المشكالت 
 0.01 36.38 0.03 0.91 0.95 واتخاذ القرار

 - - - 1 0.98 مهارات التواصل الرحيم
 

عند مستوى  كانت دالة  مقياس الصمود األسرى ككل أبعاد( أن جميع 26جدول) فييتضح 
. الصمود األسرى ككلألبعاد مقياس  بحساب مؤشرات صدق البنية ت الباحثة، و قام0.01

 :الصمود األسرى ككل( مؤشرات صدق البنية لمقياس 27ويوضح جدول)
 
 
 
 
 



 م
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 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 ( مؤشرات صدق البنية لمقياس الصمود األسرى ككل 27جدول ) 
 المدى المثالي القيمة المؤشر
Chi-

square(CMIN) 43.25  

 مستوى الداللة
دالة عند مستوى 

0.01  

DF 17  
CMIN/DF 2.54  5أقل من 

GFI 0.94 
صحيح(  1(: القيمة المرتفعة)أيالتي تقترب أو تساوى 1من)صفر( إلى)

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

NFI 0.91 ( إلى )صحيح(  1(: القيمة المرتفعة )أيالتي تقترب أو تساوى 1من )صفر
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

IFI 0.95 ( إلى )صحيح(  1ة المرتفعة )أيالتي تقترب أو تساوى (: القيم1من )صفر
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

CFI 0.92 (إلى )صحيح(  1(: القيمة المرتفعة)أيالتي تقترب أو تساوى 1من)صفر
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.

RMSEA 0.08 (إلى )(: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة 0.1من)صفر
 .للنموذج

للنمدددوذج     2χ( أن مؤشدددرات النمدددوذج جيددددة حيدددث كاندددت قيمدددة 27يتضدددح فدددي جددددول)    
،  و كاندت النسدبة بدين  0.01عند مسدتوى  دالة إحصائيا   وهى 17بدرجات حرية    43.25

  =0.94GFI= ،NFI، ومؤشدرات حسدن المطابقدة ) 2.54إلدى درجدات الحريدة    2χقيمدة 

0.91  ،IFI= 0.95 ،CFI= 0.92   ،RMSEA= 0.08  ممددا يدددل علددى وجددودة ، )
ويمكدددن  . مطابقدددة جيددددة لنمدددوذج التحليدددل العددداملي التوكيددددي لمقيددداس الصدددمود األسدددرى ككدددل

 توضيح نتائج التحليل العاملي التوكيدي لبنية الصمود األسرى ككل من خالل الشكل التالي:



 
 

 

 

) 180) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي
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 الصمود األسرى ككل( البنا  العاملى لمقياس  6شكل ) 

 :اسثبات المقي

بطريقتين هما: طريقة ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة  المقياسقامت الباحثة بحساب ثبات 
 والجدول التالي يوضح معامالت الثبات:ككل  المقياسو  ألبعاد المقياسالنصفية 

 

 



 م
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 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 بطريقة ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية  ( يوضح ثبات مقياس الصمود األسرى ككل28جدول )
 التجزئة النصفية ) سبيرمان براون ( معامل ألفا كرونباخ المكون 

 0.90 0.92 معتقدات األسرة

 0.87 0.89 موارد األسرة

0.89 0.90 مهارات األسرة  
 0.91 0.93 المقياس ككل

( أن جميع معامالت الثبات مرتفعة والذى يؤكد ثبات مقياس 28الجدول السابق) فييتضح 
 الصمود األسرى ككل.

 الداخلي لمقياس الصمود األسرى ككل: االتساق
حسددداب االرتبددداط بدددين األبعددداد الفرعيدددة و الدرجدددة الكليدددة للمقيددداس و كاندددت النتدددائج كمدددا  تدددم 

 بالجدول التالي:
 الفرعية و الدرجة الكلية للمقياس المقاييس( معامالت االرتباط بين 29دول )ج

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية المكون 
**0.89 معتقدات األسرة  

**0.85 موارد األسرة  
**0.87 مهارات األسرة  

 

( أن األبعاد تتسق مع المقياس ككل حيث تتراوح معامالت االرتباط 29يتضح في جدول )
( مما يشير إلى أن هناك اتساقا 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.89  - 0.85بين: )

 .مقاييس الصمود األسرى  بين جميع
 نتائج فروض الدراسة ومناقشتها :  
 : األولنتائج التحقق من الفرض  -1

درجات  بين متوسطات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  على أنه" األولنص الفرض    
 ".  (  %50الطالب فى مستوى التعرض للخطر و المتوسط الفرضى ) 

لباحثة بحساب المتوسط الحسابى لكل بعد من أبعاد قامت ا وللتحقق من صحة هذا الفرض
الضغوط وكذلك الدرجة الكلية ، والجدول التالى يوضح ترتيب هذه الضغوط لدى عينة 

 الدراسة :



 
 

 

 

) 182) 

ق ظة والصمود األسري كما يدركهما املراهقون يف التنبؤ بالتعرض للخطر  
 
 دور الوالدية الي

 

 2022 ديسمرب، 1ج 72جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 (220)ن=  ترتيب مؤشرات التعرض للخطر) الضغوط ( لدى الشباب ( 30جدول )
 الترتيب االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  البعد
 5 7.76     20.02    فعاليةضغوط ان

 4 6.71     20.04    ضغوط اجتماعية
 6 7.12     19.82    ضغوط أسرية

 2 7.13     20.45    ضغوط ناتجة عن انسحاب القيم الروحانية 
 7 7.23     19.64    ضغوط أكاديمية
 3 6.53     20.34    ضغوط اقتصادية

 1 7.74     21.07    ضغوط التكنولوجيا

متوسطات  للكشف عن داللة الفروق بين  " ت " للعينة الواحدة تم استخدام اختبار  كما 
درجات الطالب فى أبعاد مستوى مؤشرات التعرض للخطر و الدرجة الكلية و المتوسط 

 :من نتائج في هذا الصدد إليهتم التوصل  ، ويوضح الجدول التالي ما(  %50الفرضى ) 
 ( %50لة الفروق بين متوسطات درجات الطالب  و المتوسط الفرضى ) ( يوضح دال 31جدول ) 

 فى أبعاد مستوى التعرض للخطر و الدرجة الكلية
 البعد

 ن المجموعة
المتوسط 
الحسابي 

 للنسب

االنحراف 
المعياري 

 للنسب

قيمة " 
 مستوى الداللة ت "

 7.76     20.02    220 العينة ضغوط انفعالية
0,03 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 6.71     20.04    220 العينة ضغوط اجتماعية
0,08 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 7.12     19.82    220 العينة ضغوط أسرية
0,37 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 ضعفضغوط ناتجة عن 
 القيم الروحانية 

 7.13     20.45    220 العينة
0,94 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 7.23     19.64    220 العينة ضغوط أكاديمية
0,74 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 6.53     20.34    220 العينة ضغوط اقتصادية
0,76 

 غير دالة
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى ) 

 7.74     21.07    220 العينة غوط التكنولوجياض
2,05 

دالة عند 
 - 20 - ( %50المتوسط الفرضى )  0.05

 48.61    141.37   220 العينة الدرجة الكلية
0,41 

 غير دالة

 - 140 - ( %50المتوسط الفرضى ) 



 م
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إحصددائية بدددين ( أن ال توجددد  وجددود فددروق ذات داللددة 31يتضددح فددي الجدددول السددابق )     
% ( فدددى بعدددد الضدددغوط  50متوسدددطي  درجدددات العيندددة مدددن الطدددالب و المتوسدددط الفرضدددى ) 

وهى قيمة  غير دالة إحصائيا  ، و يتضح أنه  0.03االنفعالية  ، حيث كانت قيمة " ت "   
ال توجدددد  وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي  درجدددات العيندددة مدددن الطدددالب و 

% ( فددى بعددد الضددغوط االجتماعيددة  ، حيددث كانددت قيمددة " ت "    50المتوسددط الفرضددى ) 
وهى قيمة  غير دالة إحصائيا  ،ويتضح أنه ال توجد  وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.08

% ( فى بعدد الضدغوط  50بين متوسطي  درجات العينة من الطالب و المتوسط الفرضى ) 
ة  غيدر دالدة إحصدائيا  ،و يتضدح أنده ال وهدى قيمد 0.37األسرية، حيث كاندت قيمدة " ت "   

توجددددد  وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطي  درجددددات العينددددة مددددن الطددددالب و 
القديم الروحيدة  ، حيددث  ضددعف% ( فدى بعددد الضدغوط الناتجدة عدن  50المتوسدط الفرضدى ) 

د وهددى قيمددة  غيددر دالددة إحصددائيا  ،و يتضددح أندده ال توجددد  وجددو  0.94كانددت قيمددة " ت "   
نددة مددن الطددالب و المتوسددط الفرضددى فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي  درجددات العي

وهددى قيمددة  غيددر  0.74( فددى بعددد الضددغوط األكاديميددة، حيددث كانددت قيمددة " ت "   % 50)
دالة إحصائيا  ،يتضح أنه ال توجد  وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي  درجدات 

% ( فددى بعددد الضددغوط االقتصددادية  ، حيددث  50الفرضددى )  العينددة مددن الطددالب و المتوسددط
وهددى قيمددة  غيددر دالددة إحصددائيا  ،ولكددن يتضددح أندده توجددد  وجددود  0.76كانددت قيمددة " ت "   

فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي  درجددات العينددة مددن الطددالب و المتوسددط الفرضددى 
وهددى قيمددة  دالددة  2.05% ( فددى بعددد ضددغوط التكنولوجيددا، حيددث كانددت قيمددة " ت "    50)

فى اتجاه المتوسدط الفرضدى وهدذا يددل علدى أنده العيندة مرتفعدى  0.05إحصائيا   عند مستوى 
فى مستوى ضغوط التكنولوجيا،  كما يتضح من الجدول السابق عدم وجدود فدروق ذات داللدة 

% ( فدددى  50إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات العيندددة مدددن الطدددالب و المتوسدددط الفرضدددى ) 
وهدى قيمدة  غيدر دالدة إحصدائيا  ،  0.41الكلية للمقياس ، حيث كاندت قيمدة " ت "   الدرجة 

  وهذا يعنى أن مستوى العينة  كان متوسطا فى مستوى الضغوط بشكل عام.
 مناقشة وتفسير نتائج الفرض األول:

 جاء ترتيب مؤشرات تعرض المراهقين للخطر لدى عينة الدراسة على النحو التالي:
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تكنولوجيا، ضغوط ناتجة عن ضعف القيم الروحانية، ضغوط اقتصادية، ضغوط ال    
وهذا يعني أن أكثر ضغوط اجتماعية، ضغوط انفعالية، ضغوط أسرية، ضغوط أكاديمية، 

مؤشرات التعرض للخطر التي يتعرض لها المراهقون عينة البحث هي ضغوط التكنولوجيا 
تيجَة سوء استخدام وسائل التواصل شعور المراهق باإلجهاد والضيق نوالتي تظهر في 

االجتماعي وفقد السيطرة على إدارة الوقت أو التحكم فيه نتيجَة سيطرة هذه الوسائل على 
حياة المراهق وإعاقته عن اإلنجاز، يليها باقي أنواع الضغوط والتي ظهرت لدى أفراد العينة 

أختلفت هذه النتيجة مع بصورة متوسطة، لذلك جاءت الفروق بينهم في الترتيب بسيطة . و 
( فى ترتيب الضغوط حيث أشارت أن أكثر مصادر الضغوط 2007دراسة )الحافظ ، 

هى الضغوط الدراسية، والضغوط االجتماعية، والضغوط لطالب الجامعة  النفسية
األقتصادية، واألسرية، وأن هناك عالقة طردية بين الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب لدي 

، وقد يرجع هذا االختالف إلى العديد من العوامل الديموجرافية التى تلعب  طالب الجامعة
دورا كبير فى ترتيب هذه الضغوط مثل النوع، والمرحلة الدراسية، والثقافة االجتماعية، نوع 

 الدراسة. 
ا إلى أن مستوى الضغوط والتي تمثل مؤشرات تعرض     وتشير نتائج هذا الفرض أيض 

توسط لدى عينة الدراسة وذلك في مستوى الضغوط )االنفعالية، المراهقين للخطر م
القيم الروحية، واألكاديمية واالقتصادية(، وفي  ضعفاالجتماعية ، واألسرية، والناتجة عن 

وهذا مستوى الضغوط بشكل عام، أما مستوى ضغوط التكنولوجيا فكانت مرتفعة لدي العينة، 
ثل  في إدراك وشعور المراهقين بالضغوط يفسر أن مؤشرات التعرض للخطر التي تتم

النفسية واإلجهاد النفسي الناتج عن عدم قدرتهم على تحمل هذه الضغوط والتعامل معها أو 
المرحلة األولى من الجامعة هي إدارتها بشكل فعال كانت متوسطة، وقد يرجع ذلك إلى أن 
شهد استقرار ا نفسيًّا إلى حدٍ  ما مرحلة المراهقة المتأخرة التي تبدأ االنفعاالت تهدأ فيها وت

يختلف عن مرحلة الثانوية العامة التي كان يصاحبها قلق وتوتر وإجهاد وعدم استقرار ناتج 
عن عدم معرفته للكلية التي سوف يلتحق بها، لذلك كان مستوى الضغوط االنفعالية 

دمات انفعالية بعد  متوسط ا، كما أن المراهقين في بداية هذه المرحلة لم يمروا بأزمات وص
( إلى 2018وقد أشارت نتائج دراسة )خليفة،  ألنهم ما زالوا في بداية مرحلة دراسية جديدة.

وجود عالقة عكسية بين درجات أبعاد إيجابيات الصحة النفسية وأبعاد الضغوط النفسية 



 م
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قة طردية الدراسية، االقتصادية، األسرية، الشخصية، االجتماعية، االنفعالية(، ووجود عال)
بين سلبيات الصحة النفسية )السلوك غير الناضج، عدم االستقرار االنفعالي، مظاهر 

 العصبية( ودرجات أبعاد الضغوط النفسية.  
ا في المستوى المتوسط، وقد يرجع ذلك إلى أن      أما الضغوط االجتماعية فقد ظهرت أيض 

يتمكنوا َبْعد  من إقامة عالقات اجتماعية أفراد العينة في المرحلة األولى من الجامعة، فهم لم 
تمثل ضغط ا بالنسبة لهم، ففي بداية الجامعة كلٌّ منهم حريص على تكوين عالقات 

 اجتماعية ناجحة.
ا ظهرت الضغوط األسرية في المستوى المتوسط، وهذا أمر منطقي يتفق مع وجود      وأيض 

د األسري ضمن عينة البحث، أسر مرتفعة الصمود األسري ووجود أسر منخفضة الصمو 
كما تتسم طبيعة الدراسة وهذا التنوع جعل الضغوط األسرية تظهر في المستوى المتوسط. 

في كلية دار العلوم بأنها أدبية وتتضمن دراسة  لبعض المواد الشرعية، وهذا قد يكون له دور 
  في أن الضغوط  الناتجة عن ضعف القيم الروحانية جاءت في مستوى متوسط.

ا الضغوط األكاديمية بصورة متوسطة، وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة      وظهرت أيض 
الدراسة في الكليات األدبية مثل كلية دار العلوم ال ترهق الطالب بتكليفات كثيرة مثل 
الكليات العملية.  وقد أوضحت الدراسات أنه كلما ارتفعت مصادر الضغط النفسي انخفضت 

كاديمي لدى الطالب والعكس، باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ نسب معدالت التحصيل األ
(.  2021بنسب التحصيل األكاديمي بداللة مصادر الضغط النفسي )الخجخاج، لعيرج،

وأخير ا ظهرت الضغوط االقتصادية في المستوى المتوسط ، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة 
بعد أي مسئوليات مادية حيث الزالت  المرحلة العمرية للعينة، فهم مازالوا طالبا  لم يتحملوا

 أسرهم هي من تتحمل تلك المسئوليات.  
وأتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات السابقة  حيث أشارت إلى  أن    

مستوى إدراك طالب الجامعة للضغوط النفسية كانت  بدرجة متوسطة )القدومي، 
فت النتائج مع بعض الدراسات ( فى حين أختل2016، وحسين وأخرون  2011وخليل

السابقة والتى أشارت إلى أن مستوى إدراك طالب الجامعة للضغوط النفسية كانت  بدرجة 
من أفراد العينة لديهم مستوى مرتفع %90(إلى أن2015مرتفعة. فأشارت دراسة )الخمايسة، 

 لديهم مستوى متوسط من الضغوط النفسية. %10من الضغوط النفسية، 
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أن نتائج الدراسات السابقة تشير إلى أن مستوى إدراك الطالب للضغوط  من المالحظ
النفسية فى المستوى المتوسط والمرتفع ولم تكن فى المستوى المنخفض، وذلك قد يرجع إلى 
تعدد مصادر الضغوط التى تواجه شباب الجامعة. فطالب الجامعة هم عرضة لمواجهة 

داث الجديدة والمتعددة التى يواجهونها فى العديد من الضغوط والصراعات نتيجة األح
الجامعة، والتى تظهر فى تحمل المسؤولية واالستقاللية، واكتساب الدور االكاديمي، وهذه 

 (. ,2004Constance)الضغوط تشكل عبئا  على كاهل طالب الجامعة
، وقد أما مستوى ضغوط التكنولوجيا فكانت العينة مرتفعة في مستوى ضغوط التكنولوجيا    

يرجع ذلك إلى إقبال الشباب المراهقين على استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير 
لدرجة أنه أصبح مؤشر خطر يعوق قدرتهم على تحقيق أهدافهم ألنه أصبح يمثل ضغط ا 
يفوق قدرتهم على تحمله، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية واهتمامهم باستخدام 

ل االجتماعي باعتبارها وسيلة ترفيهية لكثير من الشباب؛ حيث يقضي الشباب وسائل التواص
هذه الوسائل أكثر انتشار ا  ، وقد أصبحتكمية كبيرة من الوقت على هذه الوسائلالمراهقون 

بين الشباب؛ وذلك نظر ا لسهولة التواصل عبر اإلنترنت، وهي تعمل على تسهيل الترابط 
صدقاء، وبالتالي فإنها تعزز التفاعالت االجتماعية وتعمل على االجتماعي مع العائلة واأل

التقارب النفسي بين األفراد في جميع األوقات من اليوم، كما أنها تتميز بالجاذبية، والتسلية 
 والمتعة،  وتسمح للناس بالتواصل والتفاعل وإنتاج المحتوى ومشاركته.

جوانب أخرى واصل االجتماعي توجد وعلى الجانب المقابل من إيجابيات وسائل الت    
سلبية لهذه الوسائل، وهي تتمثل في أنها تحل محل العالقات االجتماعية الحقيقية، باإلضافة 

ومن ثم تتضح اآلثار السلبية  إلى إهدار الوقت والجهد مما يؤثر على تحقيق الفرد ألهدافه،
مي والتعب واإلجهاد بسبب التي تعود على مستخدمي التكنولوجيا مثل الشعور باأللم الجس

قضاء أوقات طويلة عليها أو االنغماس فيها لدرجة تعوق إنجاز األعمال المهمة، باإلضافة 
إلى مشاعر الضيق والتوتر الناتجة عن فقد الشباب القدرة على إدارة الوقت نتيجة سيطرة 

لذلك تشكل وسائل التكنولوجيا على إدارة حياتهم، فقد أصبحت تلك الوسائل مرض العصر، 
نظر ا لعدم قدرة المراهقين على تحمل هذا ضغوط التكنولوجيا عبئ ا كبير ا على المراهقين 

التطور ( إلى أن 2016الضغط أو إدارته بشكل فعال ، وقد أشارت دراسة )عبود، وعبيد 



 م
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التكنولوجي إنعكس سلبا  على حياة األفراد مما قد يجعله أحد أسباب إرتكاب جريمة تعاطى 
 اب للمخدرات.الشب

 الثانى :نتائج الفرض  -2
توجد عالقة ارتباطية سالبة بين التعرض للخطر و الوالدية اليقظة ينص الفرض على "     

للتحقق من  هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط لدى عينة من الشباب.  
والدرجة لدية اليقظة الواأبعاد  وبيرسون بين أبعاد مقياس التعرض للخطر و الدرجة الكلية 

 :  بالجدول التالىو كانت النتائج كما  الكلية
( معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس التعرض للخطر و الدرجة الكلية و أبعاد الوالدية 32جدول ) 

 اليقظة والدرجة الكلية 
 الوالدية اليقظة 

 
 مؤشرات التعرض للخطر

 التقبل التفهم الوعى االنتباه
التصرف 

 الدرجة الكلية اليقظ
  

   **0.87- **0.88- **0.82- **0.86- **0.83- **0.87- ضغوط انفعالية
   **0.85- **0.85- **0.79- **0.83- **0.83- **0.84- ضغوط اجتماعية

   **0.87- **0.87- **0.82- **0.87- **0.83- **0.86- ضغوط أسرية
 ضعفضغوط ناتجة عن 

 القيم الروحانية 
-0.85** -0.83** -0.82** -0.79** -0.86** -0.85** 

 **0.86- **0.86- **0.81- **0.87- **0.8- **0.86- ضغوط أكاديمية
 **0.8- **0.82- **0.73- **0.82- **0.75- **0.8- ضغوط اقتصادية

 **0.87- **0.87- **0.83- **0.87- **0.83- **0.87- ضغوط التكنولوجيا
   **0.88- **0.89- **0.83- **0.88- **0.84- **0.88- الدرجة الكلية

بين  0.01و دالة عند مستوى  سالبةيتضح من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباطيه     
 .والدرجة الكليةالوالدية اليقظة  و بين أبعاد أبعاد مقياس التعرض للخطر و الدرجة الكلية 

 ني:مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثا
تشددير نتدددائج هددذا الفدددرض إلددى وجدددود عالقددة ارتباطيدددة سددالبة بدددين الوالديددة اليقظدددة المدركدددة    

وتعددرض المدددراهقين للخطدددر، وهدددذا يعنددي أنددده كلمدددا زادت الوالديدددة اليقظددة قلدددت الضدددغوط التدددي 
تكون مؤشر خطر علدى أبندائهم، والعكدس صدحيح، فكلمدا قلدت الوالديدة اليقظدة زادت مؤشدرات 

الوالديدددة اليقظددة تنبددئ بوقايددة األبندداء مددن التعدددرض ن للخطددر، وهددذا يعنددي أن تعددرض المددراهقي
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فاألسرة التي تكون في حالة غفلة تجاه أبنائهدا ال تنتبده أو تالحدظ أي تغييدرات علديهم للخطر، 
وال تدتفهمهم وال تتعدداطف معهدم وال تتقددبلهم، بدل تكددون مصددر نقددد وإصددار أحكددام علديهم، ممددا 

ء األبندداء مددن الضددغوط األسددرية؛ ألن األسددرة أصددبحت فددي حددد ذاتهددا يددؤدي إلددى معاندداة هددؤال
 مصدر ضغط على أبنائها. 

إن القصدددور فدددي األداء الدددوظيفي للوالددددين يتضدددح فدددي قصدددورهم فدددي االنتبددداه لمشدددكالت      
أبنددائهم واالهتمددام  والتقدددير والددتفهم واالحتددواء، ويترتددب علددى ذلددك أن تتفدداقم المشددكالت ويبدددأ 

البحددث عددن بددديل عددن الوالدددين ليسددتمد مندده القددوة ليسدداعده فددي مواجهددة الضددغوط المراهددق فددي 
 واألزمات، وبالطبع ال يوجد بديل عن الوالدين، وهذا يعرض المراهق للخطر. 

وبالطبع يرتبط انخفاض الضغوط بالوالدية اليقظة ألن الوالدية اليقظة تركز على العالقدات    
، وبالتدالي فددإن مهدارات وعددي وانتبداه اآلبدداء لمشداعر أبنددائهم البينشخصدية بددين الوالددين واألبندداء

ددن الوالدددين مددن تربيددة  وسددلوكهم وقدددرة الوالدددين علددى تفهددم األبندداء والتعدداطف معهددم وتقددبلهم ت َمكِ 
 أبنائهم تربية إيجابية، ويكون ذلك مصدر ا لخفض الضغوط التي تواجه األبناء.

قظدددة للوالددددين تمثدددل مصددددر ا للوقايدددة مدددن عوامدددل وتشدددير الدراسدددات إلدددى" أن الممارسدددات الي   
الخطدددر سدددواء لألبنددداء أو للوالددددين أنفسدددهم، ويظهدددر ذلدددك عدددن طريدددق خفدددض الضدددغوط التدددي 

  ).2013et al,   Bluth (تواجههم وخفض المشكالت السلوكية ألطفالهم
لمدركددة وأشدارت نتددائج الجدددول السددابق إلدى وجددود عالقددة ارتباطيددة سدالبة بددين الوالديددة اليقظددة ا -

والضددغوط االنفعاليددة المتمثلددة فددي القلددق والتددوتر واإلجهدداد وعدددم الكفدداءة لألبندداء. وقددد دعمددت 
نتددائج الدراسددات السددابقة" أن اليقظددة العقليددة للوالدددين تقلددل القلددق والتددوتر لدددى األطفددال وتزيددد 

التدأثير علدى الهدوء والتنظديم االنفعدالي واالسدترخاء عندد األطفدال والمدراهقين، وأنهدا تسداهم فدي 
الرفاهية النفسية لألطفال، فالوالدية اليقظة تساعد األطفال على التعامل مدع التدوتر والضدغوط 

(، كما أوضحت نتائج بعض الدراسات السابقة وجدود عالقدة (Waters, 2016بشكل أفضل" 
ارتباطيددددددددددة بددددددددددين الوالديددددددددددة اليقظددددددددددة ومسددددددددددتويات منخفضددددددددددة مددددددددددن المشددددددددددكالت السددددددددددلوكية 

 (.wynsma ,2022للمراهقين)
( إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الوالدية اليقظة المدركة 32كما أشارت نتائج جدول ) -

والضغوط األسرية المتمثلة في شعور المراهق بالكآبة واإلجهاد وفقد اإلحساس باألمان مع 
أسرته ألنها تمثل مصدر ضغط بالنسبة له، فاألسرة التي تحدث فيها صراعات وسوء معاملة 



 م
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الدية ال يتمتع الوالدان فيها بالوالدية اليقظة؛ بل إن هذه األسرة ت َعد مصدر ا للضغوط على و 
األبناء،  فالوالدان اللذان يتمتعان بمهارات الوالدية اليقظة المتمثلة في وعي وانتباه الوالدين 

م دون نقد أو النفعاالت أبنائهم وسلوكهم، وتقبل األبناء بخبراتهم وطريقتهم وانفعاالتهم كما ه
رفض أو تقييم، وقدرة الوالدين على التصرف بعقالنية وإيجابية في المواقف الصعبة 
والشائكة، ومهارتهم في التعامل مع األزمات بيقظة ينعكس بآثاره اإليجابية على األبناء فيوفر 

ا أسريًّا صحيًّا آمن ا لألبناء خالي ا من الصراعات والضغوط،  ع الوالدين "فدتمتُّ الوالدان مناخ 
باليقظة العقلية تنعكس آثاره المباشرة عليهم فت خفض من اإلجهاد والضغوط الوالدية، كما أن 
آثاره غير المباشرة تنعكس على األبناء، ويتضح ذلك في العالقات بين الوالدين 

 ) 2017Chen et al(واألبناء"
ا لألسرة السعيدة من ح   يث تأثيراتها اإليجابية حال ممارستها وتعد الوالدية اليقظة عقليًّا أساس 

قبددل الوالدددين علدديهم بشددكل مباشددر مددن خددالل خفددض الضددغوط الوالديددة، وتحسددين جددودة  مددن
 (2022يسهم في جودة العالقات والتواصل بين الوالدين واألبناء" )الضبع، الحياة، مما

التواصدل الفعالدة فدي  فالوالدية اليقظة تحسن من جودة العالقة بين اآلبداء واألبنداء وطدرق      
األسدددرة، وبدددذلك ال تشدددكل األسدددرة أي مصددددر ضدددغط علدددى األبنددداء، وقدددد أشدددارت نتدددائج دراسدددة 

(Kowalski,2022) العالقدة بدين  إلى أن الوالدية اليقظة ترتبط بمستويات مرتفعة مدن جدودة
، والمراهدددق، وتدددرتبط الوالديدددة اليقظدددة بانخفددداض مسدددتوى الضدددغوط واإلجهددداد الوالدددديالوالددددين 

 اليقظة في تحسين الروابط بين الوالدين والمراهقين.  وتساعد الوالدية 
كما أوضحت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الوالدية اليقظة      

االقتصادية، فشعور المراهق بالضيق نتيجة عدم استقرار الحياة المادية وإحساسه  والضغوط
احتياجاته األساسية والعجز عن شراء احتياجاته الضرورية يمثل  تلبية بالفقر نتيجة عدم

للخطر، إال أنه عندما يتسم الوالدان بمهارات اليقظة الوالدية فإن  مؤشر ا يعرض المراهقين 
معاملة الوالدية سوية، وأن يمارسا سلوكيات إيجابية، وهذا  أساليب ذلك يترتب عليه أن تكون 

اليقظ ادية، فمهارات التفهم والتقبل واالحتواء والتصرف االقتص الضغوطيخفف من تحمل 
والوالدين وتكون مصدر دعم لألبناء المراهقين في  المراهق يسهم في تحسين الروابط بين

 التعامل مع الضغوط االقتصادية.  
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إلددى أن سددلوك اآلبدداء التددوافقي يتوسددط  (Rivera et al,2022)وقددد أشددارت نتددائج دراسددة 
يقظة العقلية لألمهات منخفضات الدخل والصحة النفسية لألبناء، وأن األسلوب العالقة بين ال

الوالدددي العقددابي توسددط العالقددة بددين انخفدداض الوالديددة اليقظددة وزيددادة مشددكالت سددلوك الطفددل 
 الخارجية.

كمدددا أن وجدددود يقظدددة والديدددة وتفهدددم وتقبدددل وتصدددرف يقدددظ يخفدددف مدددن مؤشدددرات الخطدددر      
جتماعية، والضغوط الناتجة عن ضعف القيم الروحانيدة المتمثلدة فدي المتمثلة في الضغوط اال

شدددعور المدددراهقين باإلجهددداد النفسدددي نتيجدددة افتقدددادهم للمعتقددددات الروحانيدددة والدينيدددة والضدددغوط 
األكاديمية التي تواجه المراهقين؛ حيث إن مهارات الوالدية اليقظة تكون بمثابة جبهة ومصددر 

 هذه المؤشرات التي قد تعرضهم للخطر.داعم لألبناء في التعامل مع 
أما ضغوط التكنولوجيا والتي ظهرت لدى العينة بنسبة كبيرة فإنها تمثل مؤشر خطر على 
المراهقين؛ حيث يشعر المراهق باإلجهاد والضيق نتيجة إدمان وسائل التواصل االجتماعي 

المراهق وإعاقته عن وفقد السيطرة على إدارة الوقت نتيجة سيطرة هذه الوسائل على حياة 
قد أشارت نتائج إحدي الدراسات إلى أن التطور التكنولوجي إنعكس سلبا  على اإلنجاز، و 

حياة األفراد مما قد يجعله أحد أسباب إرتكاب جريمة تعاطى الشباب للمخدرات)عبود، وعبيد 
ق مع والدين وقد ارتبطت ضغوط التكنولوجيا سلبيًّا بالوالدية اليقظة، فوجود المراه(.  2016

 داعمين له يعطيه القوة التي تؤهله لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها.
فإدراك المراهق لمهارة الوالدين في تقبله كما هو في اللحظة الراهنة دون إصدار أحكام    

تقييمية، وتقبل الخبرات الحاضرة، والوعي بوجهة نظره، ومالحظة ومراقبة سلوكه، والتعاطف 
مشاعره وانفعاالته على المستوى الوجداني، وكذلك تفهم وجهة نظره وأفكاره معه ومشاركته 

المختلفة على المستوى العقلي في الوقت الراهن، وكذلك إدراك المراهق قدرة الوالدين على 
التصرف بعقالنية وإيجابية في المواقف الصعبة والشائكة ومهارته في التعامل مع األزمات 

ارة وتنظيم أوقاته، كل هذا يجعل المراهق يثق في والديه مما يؤدي بيقظة، وقدرتهما على إد
إلى وجود عالقة وروابط قوية بينه وبينهما، وبناء هذه العالقة ي مكن الوالدين من مساعدة 
المراهق على إدارة وقته بشكل فعال والسيطرة على سوء استخدام وسائل التواصل 

التوجيه من الوالدين عندما يكون هناك رصيد االجتماعي، حيث يتقبل المراهق اإلرشاد و 
يتمثل في جودة العالقة بينهما ويسمح بتقبل المراهق لتدخالت والديه في اهتماماته، لذلك 
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كانت العالقة سلبية بين الوالدية اليقظة ومؤشرات تعرض المراهقين لخطر ضغوط 
 التكنولوجيا. 

 نتائج التحقق من الفرض الثالث : -3
 الشباب علاى  ا بين متوسطات درجاتتوجد فروق دالة إحصائيا  "  على ثالثالالفرض  ينص

 ".التعرض للخطر تبعا لمرتفعى ومنخفضي الوالدية اليقظة مقياس 
من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس وللتحقق 

كذلك حساب قيم " ت " التعرض للخطر  لكل من مرتفعى ومنخفضى الوالدية اليقظة ، و 
 وكانت النتائج كما بالجدول التالي: 

( يوضح الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الوالدية اليقظة فى أبعاد مؤشرات التعرض 33جدول)
 للخطر والدرجة الكلية

 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن المجموعة البعد
منخفضى  ضغوط انفعالية

 0.99 27.64 55 الوالدية اليقظة
لة عند دا 93.4

مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 
 0.74 12.11 55 اليقظة

منخفضى  ضغوط اجتماعية
 2.34 25.64 55 الوالدية اليقظة

دالة عند  32.31
مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 

 1.55 13.4 55 اليقظة
منخفضى  ضغوط أسرية

 1.72 27.82 55 الوالدية اليقظة
دالة عند  47.34

تفعى الوالدية مر  0.01مستوى 
 1.64 12.65 55 اليقظة

ضغوط ناتجة عن انسحاب القيم 
 الروحانية 

منخفضى 
 3.09 26.6 55 الوالدية اليقظة

دالة عند  29.38
مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 

 1.17 13.49 55 اليقظة
منخفضى  ضغوط أكاديمية

 1.64 26.62 55 الوالدية اليقظة
دالة عند  54.43

مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 
 1.11 12.09 55 اليقظة
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منخفضى  ضغوط اقتصادية
 1.96 26.45 55 الوالدية اليقظة

26.94 
دالة عند 

مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 
 2.4 15.18 55 اليقظة

منخفضى  ضغوط التكنولوجيا
 1.25 28.36 55 الوالدية اليقظة

47.13 
دالة عند 

ية مرتفعى الوالد 0.01مستوى 
 2.17 12.45 55 اليقظة

منخفضى  الدرجة الكلية
 5.18 189.13 55 الوالدية اليقظة

112.27 
دالة عند 

مرتفعى الوالدية  0.01مستوى 
 3.86 91.38 55 اليقظة

يتضح في الجدول السابق أنه  توجد فروق ذات داللة إحصدائية بدين مرتفعدى ومنخفضدى     
التعدرض للخطددر والدرجدة الكليددة حيدث كانددت جميدع قدديم " ت"  الوالديدة اليقظدة فددى جميدع أبعدداد 

  الوالدية اليقظة . منخفضىفى اتجاه مجموعة الشباب  0.01دالة إحصائي ا  عند مستوى 
  مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث:

تدعم نتائج هذا الفرض نتائج الفرض الثاني؛ حيث تؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية    
ي ومنخفضي الوالدية اليقظة في جميع أبعاد التعرض للخطر والدرجة الكلية في بين مرتفع

اتجاه مجموعة الشباب منخفضي الوالدية اليقظة، وهذا يعني أن المراهقين منخفضي الوالدية 
اليقظة أكثر عرضة للخطر، في حين أن المراهقين مرتفعي الوالدية اليقظة أقل عرضة  

ن سلوك وممارسات اآلباء اإليجابية ترتبط بالوالدية اليقظة للخطر، وقد يرجع ذلك إلى أ
المرتفعة، وتنعكس هذه الممارسات اإليجابية على األبناء فتجعلهم أقل عرضة  للضغوط 

 ومؤشرات الخطر.
وقد دعمت هذه النتيجة نتائج إحدى الدراسات التي أشارت إلى أن" المستويات المرتفعة    

بطريقة غير مباشرة بانخفاض المشكالت السلوكية الداخلية  من الوالدية اليقظة ارتبطت
والخارجية، كما أوضحت النتائج ارتباط المستويات المرتفعة من الوالدية اليقظة بانخفاض 

، "وأن المستويات المنخفضة من الوالدية  (Parent et al,2015)الممارسات السلبية الوالدية
ا اليقظة ترتبط بأعراض القلق واالكتئاب  لدى األمهات، وأن العوامل الوالدية تلعب دور ا رئيس 

في مهارات اليقظة العقلية لدى المراهقين، وأن األمهات الالئي لديهن مستويات عالية من 
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القلق واالكتئاب أظهرن مستويات أقل من الوالدية اليقظة، كما أن اآلباء الذين يعانون 
ون صعوبة في تبني أسلوب تربية واعية مستويات عالية من االضطرابات النفسية يواجه

   ) & Moreiraيقظة، فيصعب عليهم مالحظة سلوك أطفالهم والتفاعل معهم"
) 2018Canavarro,  

كما توجد متغيرات وسيطة تتوسط العالقة بين الوالدية اليقظة وتعرض المراهقين للخطر، 
ممارسات وسلوكيات اآلباء، وتتمثل هذه المتغيرات في االضطرابات االنفعالية للوالدين، و 

واإلجهاد والضغوط الوالدية، والتقبل الوالدي، كل هذه المتغيرات تلعب دور ا في خفض أو 
 زيادة مؤشرات التعرض للخطر لدى األبناء.

وقد دعمت نتائج العديد من الدراسات أن المستويات المرتفعة من الوالدية اليقظة ارتبطت    
انخفاض الضغوط والمشكالت السلوكية لديهم، ويتضح ذلك في بالصحة النفسية لألبناء، و 

ا وبعدد أقل من  أن " قدرة األمهات على المالحظة ارتبطت بسلوكيات والدية أقل تناقض 
المشكالت الداخلية لألبناء ، وأن ميل األمهات للتصرف بوعي ارتبط بالوالدية األقل 

 (Bluth ,et al 2013)  (, Rivera et al 2022")عقابية
أما المستويات المنخفضة من الوالدية اليقظة فقد ارتبطت بمؤشرات تعرض المراهقين     

للخطر؛ حيث "ارتبطت بشكل مباشر بالضغوط الوالدية وبشكل غير مباشر بسلوك األطفال 
 Hanتهديد()  -وتشتُّت االنتباه( والسلوك الخارجي )عدوان -الداخلي )مشكالت عدم االنتباه

et al ,2021) 
 الرابعنتائج الفرض  -4

توجد عالقة ارتباطية سالبة بين التعرض للخطر والصمود األسرى ينص الفرض على "     
 المراهقينلدى عينة من الشباب 

للتحقدق مدن  هدذا الفدرض قامدت الباحثدة بحسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين أبعداد مقيدداس    
وكاندت النتدائج كمدا  والدرجدة الكليدة سدرى أبعاد الصدمود األ والتعرض للخطر و الدرجة الكلية 

 : بالجدول التالى 
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( معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس التعرض للخطر و الدرجة الكلية وأبعاد الصمود 34جدول ) 
 األسرى والدرجة الكلية 

الصمود 
 األسرى 

 
 الضغوط

معتقدات 
 عقالنية

معتقدات 
 روحانية

معتقدات 
 األسرة ككل

موارد  موارد نفسية  
 اجتماعية

موارد األسرة  موارد مادية
 ككل

مهارات 
التواصل 

 الرحيم

مهارات حل 
المشكالت 

واتخاذ 
 القرار

مهارات 
المشاركة و 

 التعاون 

مهارات 
 األشرة ككل

الدرجة 
 الكلية

  

ضغوط 
 انفعالية

-0.85** -0.84** -0.86** -0.85** -0.84** -0.8** -0.86** -0.83** -0.85** -0.84** -0.86** -0.87**   

ضغوط 
 اجتماعية

-0.83** -0.81** -0.83** -0.81** -0.8** -0.78** -0.82** -0.79** -0.82** -0.82** -0.83** -0.83**   

ضغوط 
   **0.87- **0.87- **0.84- **0.84- **0.85- **0.86- **0.73- **0.85- **0.87- **0.85- **0.82- **0.85- أسرية

ضغوط 
ناتجة عن 

اب انسح
القيم 

 الروحانية 

-0.85** -0.82** -0.85** -0.85** -0.84** -0.79** -0.86** -0.83** -0.84** -0.81** -0.85** -0.86** 

ضغوط 
 أكاديمية

-0.83** -0.83** -0.84** -0.83** -0.81** -0.78** -0.83** -0.79** -0.83** -0.81** -0.83** -0.84** 

ضغوط 
 اقتصادية

-0.78** -0.79** -0.8** -0.77** -0.76** -0.76** -0.78** -0.76** -0.79** -0.82** -0.81** -0.8** 

ضغوط 
 **0.86- **0.86- **0.84- **0.84- **0.83- **0.85- **0.78- **0.84- **0.85- **0.84- **0.82- **0.84- التكنولوجيا

الدرجة 
 **0.88- **0.87- **0.85- **0.86- **0.84- **0.87- **0.8- **0.85- **0.86- **0.87- **0.85- **0.86- الكلية

  

 
بين  0.01( أنه توجد عالقة ارتباطيه سالبة و دالة عند مستوى 34يتضح في الجدول )

 . والدرجة الكلية الصمود األسرى  وأبعاد أبعاد مقياس التعرض للخطر و الدرجة الكلية 
 رابعمناقشة وتفسير نتائج الفرض ال

أظهرت نتائج هذا الفرض وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين أبعاد الصمود األسري 
المدرك )معتقدات األسرة العقالنية والروحانية، موارد األسرة النفسية واالجتماعية والمادية، 

 ومهارات األسرة( وبين مؤشرات تعرض المراهقين للخطر. 
التعامل مرتفعة من الصمود األسري تكون قادرة على  وهذا يعني أن األسرة التي تتسم بدرجة

مع الضغوط بأكثر من طريقة ومواجهة مصاعب الحياة وتحدياتها، مع قدرتها على التصدي 
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للضغوط والتعافي والنهوض بعد األزمات، وهو ما يرتبط سلب ا بمؤشرات تعرض األبناء 
قلت مؤشرات تعرض المراهقين  المراهقين للخطر، أي أنه كلما زاد الصمود األسري المدرك

 للخطر، وكلما قل الصمود األسري المدرك زادت مؤشرات تعرض المراهقين للخطر.
وقدددد أشدددارت نتدددائج الدراسدددات السدددابقة إلدددى أن " زيدددادة الضدددغوط تدددرتبط بانخفددداض الصدددمود  

 األسري، وأن صمود الوالددين مدرتبط بصدمود األسدرة ، وأنده كلمدا زاد صدمود اآلبداء زاد صدمود
األسددرة بأكلمهددا كوحدددة واحدددة، ويجددب أخددذ صددمود ومرونددة الوالدددين فددي االعتبددار عنددد دراسددة 

 .)Cripe,2013) األسرة
كما أوضحت نتائج بعض الدراسات دور الصمود األسري في وقاية األبناء من إيذاء    

الذات؛ حيث أظهرت وجود عالقة سلبية بين كلٍ  من الصمود األسري وإيذاء الذات غير 
النتحاري للمراهقين، وأشارت النتائج إلى نقاط القوة المتوفرة في األسر التي تتمتع بالصمود ا

األسري كما وصفها اآلباء في مرونة األدوار الوالدية والحدود الصحية والترابط وإعادة تقييم 
 .    ) ,2016Bohlinger(الموقف بشكل إيجابي

ة ارتباطيدددة سدددالبة بدددين الضدددغوط االنفعاليدددة وجدددود عالقدددوقدددد أوضدددحت نتدددائج الدراسدددة الحاليدددة  -
وتعدددرض المدددراهقين للخطدددر والصدددمود األسدددري المددددرك، فكلمدددا أدرك المراهدددق أن أسدددرته تتسدددم 
بالصمود قلت الضغوط االنفعالية، وقد يرجع ذلك إلى أن معتقدات األسرة ومواردها ومهاراتها 

"عمليددات الصددمود والدددعم  وقددد أسددفرت النتددائج عددن أنتسددهم فددي خفددض الضددغوط االنفعاليددة، 
ز قدددرتهم علددى التكيددف  األسددري ت مكددن األبندداء مددن مواجهددة اآلثددار الناتجددة عددن الكددوارث وتعددزِ 
الناجح مع المخاطر من خالل القدرة على التكيف اإليجابى مع الضدغوط والصددمات الناتجدة 

 (Osofsky&Osofsky,2018). عن الكوارث الطبيعية"
السابقة أن الصمود األسري كان مرتبط ا سلب ا بمشكالت الصحة كما أظهرت نتائج الدراسات 

النفسية لالطفال من اكتئاب وقلق واضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات النوم، وأوصت 
الدراسة بضروة الوقاية والتدخالت لحشد نقاط القوة والقدرة على صمود األسرة للحد من سوء 

أفضل لعوامل الحماية وعوامل الخطر التي تواجه توافق األطفال خالل حدوث األوبئة، ولفهم 
  .) , 2022He et al(أبناءنا

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصمود األسري المدرك وبين تعرض كذلك أوضحت النتائج  -
حيث أظهرت النتائج أن الشباب الذين لديهم ، الضغوط األسريةمن جانب  المراهقين للخطر
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ا نفسيًّا ومرونة  في سن الرشد نتيجة تجارب أكثر مع الصدمات الم عقدة كانوا أكثر صمود 
وجودهم في بيئة أسرية متماسكة على الرغم من الصدمات المعقدة التي عانوا منها، وهذا 
يعني أن البيئة األسرية والتماسك األسري من العوامل الوقائية على الرغم من التعرض 

النتائج عن أن الصمود األسري مهم وأسفرت    ),2021Daniels & Bryan.(للصدمات
في منع تورط المراهقين من تعاطي المخدرات، وأن قدرة األسرة على التعامل مع األزمات 
يجعلها قادرة على التعامل مع مشاكل اإلدمان مع ابنها مما يسهم في تحسين جودة الحياة 

  لالبن المراهق ووقاية المراهق وعالجه من اإلدمان.
)2021t al Kusumawaty,e (  

وتعرُّض الضغوط االقتصادية وجود عالقة ارتباطية سالبة بين كما أوضحت النتائج  -
المراهقين للخطر والصمود األسري المدرك، وقد يرجع ذلك إلى امتالك األسرة للموارد 

الذي تمتلكه، مما يمكنها من استثمار األسرة لرأس مالها النفسي واالجتماعي والمادي و 
 ويؤهلها للتعامل مع مشكالت وضغوط الحياة. ياة برفاهية المعيشة والح

وقد أشدارت النتدائج إلدى أنده كلمدا زاد مسدتوى الفقدر انخفضدت قددرة األسدرة علدى الصدمود، وأن 
هناك العديد من العوامل التي تعزز مدوارد األسدرة لمواجهدة المحدن مثدل طبيعدة العمدل والتعلديم 

 (Matos et al , 2021)  والمعرفة وتنمية األفراد بشريًّا
وتعددددرض االجتماعيااااة  وجددددود عالقددددة ارتباطيددددة سددددالبة بددددين الضددددغوطكمددددا أوضددددحت النتددددائج  -

المدددراهقين للخطدددر والصدددمود األسدددري المددددرك، وقدددد يرجدددع ذلدددك إلدددى امدددتالك األسدددرة للمدددوارد 
االجتماعية وامتالكها لرأس مال اجتماعي وقددرتها علدى تقدديم الددعم ممدا يمكنهدا مدن التعامدل 

 مواجهة الضغوط االجتماعية.حديات الحياة ويساعد المراهق في مع ت
                        وأظهرت النتائج أن الدعم من األصدقاء والمقربين واألسرة  فقط لم يؤثر على العالقة      

بين ضغوط األسرة والصمود األسري، في حين أن الدعم من أماكن العبادة خفف من اآلثار 
   )  ,2022Rothوط الوالدية مما أدى إلى صمود األسرة )السلبية للضغ

كما أسفرت النتائج عن أن الطالب الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الدعم االجتماعي 
لديهم مستويات أقل من الضغوط، وأن الطالبات حققن مستوى أعلى من الذكور في الدعم 

  )McLean, 2022االجتماعي)
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وتعرض المراهقين األكاديمية  قة ارتباطية سالبة بين الضغوطوجود عالكما أوضحت النتائج 
للخطر والصمود األسري المدرك، وقد يرجع ذلك إلى امتالك األسرة المعتقدات العقالنية، 

ستخدامها لطرق التفكير اإليجابية في التعامل مع ضغوط الحياة، وممارسة األسرة وا
إلى امتالكها مهارات التواصل والمشاركة إستراتيجية معرفية إلدارة المعنى، باإلضافة 

والتعاون مما يؤهلها للتعامل مع المراهق بشكل عقالني، وهذا يخفف من الضغوط األكاديمية 
 عليه.

وجددود عالقددة ارتباطيددة سددالبة بددين تعددرض المددراهقين للخطددر مددن خددالل كمددا أوضددحت النتددائج  -
وقد يرجع ذلك إلى أن لمدرك، والصمود األسري االناتجة عن ضعف القيم الروحية  الضغوط

تعندددي إدراك المراهدددق لقددددرة األسدددرة علدددى معتقددددات األسدددرة تشدددمل المعتقددددات الروحانيدددة التدددي 
ممارسة العبادات  والشعائر الدينية والروحانيات التي تعتنقها األسدرة وتمكنهدا مدن التعامدل مدع 

ء العبددادات والتزامهددا تحددديات الحيدداة، وهددي تتضددح فددي التددزام األسددرة بددالطقوس الخاصددة بددأدا
بددالقيم األخالقيددة فددي ممارسدداتها الحياتيددة، وبددالطبع فددإن األسددرة التددي تتمتددع بمعتقدددات روحانيددة 
تتدرك آثددار ا إيجابيددة علدى األبندداء المددراهقين وتشدحذ طاقدداتهم وتجدددد عالقدتهم بدداهلل وتقددوي الددوازع 

ضدغوط الناتجدة عدن ضدعف القديم الديني لديهم، لذلك يرتبط الصمود األسري ارتباط دا سدلبيًّا بال
 الروحانية والدينية.

وتعرض التكنولوجيا  وجود عالقة ارتباطية سالبة بين ضغوطوأيضا  أوضحت النتائج  -
تمارسها األسرة  المهارات التيالمراهقين للخطر والصمود األسري المدرك. وقد يرجع ذلك إلى 

مهارات التواصل الرحيم، ومهارات  في تفاعالتها والتي تعزز تماسكها وترابطها وقوتها مثل
ممارسة األسرة لبعض األنشطة حل المشكالت واتخاذ القرار، ومهارات المشاركة والتعاون، و 

والجوانب الترفيهية التي تؤهل أفرادها للتعامل مع الضغوط بشكل أكثر إيجابية، وتشمل 
غط للتخفيف من الترويح عن النفس واالسترخاء وإدخال الدعابة والمرح حول مصدر الض

مما يتيح فرصة الحوار والمناقشة واإلقناع والتفاوض في مشكلة سوء استخدام وسائل  حدته
 التواصل االجتماعي، وهذا يخفف من حدة ضغوط التكنولوجيا.

 نتائج التحقق من الفرض الخامس :-5
ن الماراهقي توجد فروق دالة إحصائياا باين متوساطات درجاات "  علدى الخامسينص الفرض 

 ".التعرض للخطر تبعا لمرتفعى ومنخفضي الصمود األسرى مقياس  على 
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من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس وللتحقق 
التعرض للخطر  لكل من مرتفعى ومنخفضى الصمود األسرى ، وكذلك حساب قيم " ت " 

 وكانت النتائج كما بالجدول التالي:
 ( يوضح الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الصمود األسرى فى أبعاد التعرض للخطر والدرجة الكلية35جدول)

 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن المجموعة البعد
منخفضى الصمود  ضغوط انفعالية

 األسرى 
55 27.55 0.86 

105.45 
دالة عند مستوى 

مرتفعى الصمود  0.01
 األسرى 

55 11.71 0.71 

منخفضى الصمود  ةضغوط اجتماعي
 األسرى 

55 26.49 2.66 

دالة عند مستوى  28.75
مرتفعى الصمود  0.01

 األسرى 
55 13.87 1.88 

منخفضى الصمود  ضغوط أسرية
 األسرى 

55 26.62 2.69 

دالة عند مستوى  32.74
مرتفعى الصمود  0.01

 األسرى 
55 11.96 1.99 

ضغوط ناتجة عن انسحاب القيم 
 الروحانية 

فضى الصمود منخ
 األسرى 

55 28.51 1.39 

67.16 
دالة عند مستوى 

مرتفعى الصمود  0.01
 األسرى 

55 12.98 1.01 

منخفضى الصمود  ضغوط أكاديمية
 األسرى 

55 25.6 2.84 

33.61 
دالة عند مستوى 

مرتفعى الصمود  0.01
 األسرى 

55 11.95 1.01 

منخفضى الصمود  ضغوط اقتصادية
 األسرى 

55 25.93 2 

دالة عند مستوى  24.26
مرتفعى الصمود  0.01

 األسرى 
55 14.71 2.79 

منخفضى الصمود  ضغوط التكنولوجيا
 األسرى 

55 28.95 0.85 

دالة عند مستوى  51.52
مرتفعى الصمود  0.01

 األسرى 
55 12.85 2.16 

منخفضى الصمود  الدرجة الكلية
 األسرى 

55 189.64 6.1 

110.41 
 دالة عند مستوى 

مرتفعى الصمود  0.01
 األسرى 

55 90.04 2.74 
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( أندده  توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين مرتفعددى ومنخفضددى 35يتضددح فددى جدددول )    
الصمود األسرى فى جميع أبعاد مؤشدرات التعدرض للخطدر والدرجدة الكليدة حيدث كاندت جميدع 

الصدمود  منخفضدىباب فدى اتجداه مجموعدة الشد 0.01قيم " ت"  دالة إحصدائي ا  عندد مسدتوى 
  األسرى .

 مناقشة وتفسير نتائج الفرض الخامس
تدعم نتائج هذا الفرض نتائج الفرض الرابع، حيث تسفر نتائج الفرض الخامس عن وجود 

ومنخفضي الصمود األسري في مؤشرات التعرض للخطر، وقد يرجع  فروق دالة بين مرتفعي
كما يراه المراهقون، وأن الصمود األسري ذلك إلى أنه يتم قياس الصمود األسري المدرك 

يتضمن ثالثة أبعاد رئيسية هي معتقدات األسرة، ومواردها، ومهاراتها، ويتضمن كل ب ْعد من 
ا فرعية، أي أنه بالنسبة لبعد معتقدات األسرة فإن ارتفاع الصمود األسري  هذه األبعاد أبعاد 

ستخدامها لطرق التفكير اإليجابية في يعني إدراك المراهق لمعتقدات األسرة المعرفية، وا
التعامل مع ضغوط الحياة، وإعادة تقييم معنى األحداث الضاغطة وإيجاد معنى إيجابي جديد 
يساعد على تحقيق النتائج، وإدراكه لقدرة األسرة على ممارسة العبادات والشعائر الدينية 

زمات بصورة إيجابية تمكنها من والروحانيات التي تعتنقها، وَتَبنِ ي قيم سامية، وإدارة األ
التعامل مع تحديات الحياة. وعندما يدرك المراهق أسرته بهذا الشكل فإنه سوف يكون لديه 
قناعة بأن أسرته قادرة على التعامل مع الضغوط والتحديات بإيجابية، ويستمد من أسرته 

لذي يوضح أن ا Walsh1998 القوة والمرونة في مواجهة األزمات. وهذا يتفق مع نموذج
 الصمود األسري محصلة تفاعل بين المخاطر والعوامل الوقائية.

تنظر إلى األحداث  الذي يرى أن األسر عندماHill وهذا يتفق مع نموذج روبن هيل 
الضاغطة بشكل إيجابي أو َبنَّاء فإنها ستكون أكثر قدرة  على التعامل معها 

كت التأثير السلبي للحدث المجِهد وركزت ويختلف ذلك عن تلك األسر التي أدر  وتجاوزها.
عليه، فقد واجهت صعوبة كبرى في التعامل معه، وانتهى  بهم األمر إلى وجود 

 ((Hadfield & Ungar 2018).أزمة
كما أن إدراك المراهق لموارد األسرة )البعد الثاني للصمود األسري( يسهم بشكل كبير في    

من التعرض للخطر ألن أسرته تمتلك رأَس ماٍل نفسيًّا التخفيف من الضغوط ووقاية المراهق 
من األمل والتفاؤل والمرونة، كما أنها تمتلك رأَس ماٍل اجتماعيًّا من دعم اجتماعي ومكانة 
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اجتماعية وإقامة عالقات اجتماعية ناجحة، وتماسك أسري، باإلضافة إلى امتالكها موارد 
اهية، كل هذه الموارد ت َمكِ ن األسرة من مواجهة اقتصادية تساعدها على المعيشة والحياة برف

ا ودرع ا وقائيًّا للمراهق يحميه من التعرض للخطر، ويحقق  الضغوط المختلفة، وتكون سند 
قوته وتماسكه وفاعليته في مواجهة تحديات ومخاطر الحياة، ويمكنه من استثمار موارد 

 أسرته في التعامل مع الضغوط التي تواجهه. 
ألسر التي تتسم بالصمود هي التي تستخدم موارد الحماية بنجاح عندما تواجه إن ا    

الضغوط، وتتكيف مع المواقف المتغيرة، وتكون قادرة على تطوير موارد الحماية داخل 
 & Mccubbinالنسق األسري والمجتمع والتكيف مع الضغوط التي يمرون بها )

Mccubbin,1998.) 

األسري فإنه يتمثل في إدراك المراهق المتالك أسرته مهارات  أما البعد الثالث للصمود   
التواصل وممارساتها برحمة وتفهم وتعاطف مما يخفف عنه حدة الضغوط التي تواجهه، 
وقدرة األسرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك ممارسات األسرة في 

لضاغطة، فجميع هذه المهارات تشجع المشاركة والتعاون في أوقات األزمات واألحداث ا
األبناء المراهقين على التواصل مع األسرة والتعبير عن انفعاالتهم واستشارة األسرة في أي 
مشكالت تواجه األبناء، باإلضافة إلى أن وجود هذه المهارات يعزز العالقة بين اآلباء 

 ض للخطر.   واألبناء ويبني جسور ا من الثقة بينهم ويحمي األبناء من التعر 
إلى أن األسرة تعد عامال  وقائيًّا يعمل على تعزيز مرونة أفرادها،  Caplan   ويشير    

وذلك من خالل التوافق الجيد بين الوالدين واألبناء، والحفاظ على عادات األسرة، والمبادأة 
مزدهرة  لمواجهة وحل المشكالت، والحد األدنى من الصراع في المنزل، ووجود عالقة إيجابية

(، وقد أشارت نتائج إحدى الدراسات إلى أن كالًّ من Adrian,2021بين الوالدين واألبناء")
الحوار اإليجابي والمرونة وإدارة الذات يسهم في التنبؤ بجودة الحياة األسرية 

 (. 2019)دردير،
  السادسنتائج التحقق من الفرض  -6

قين للخطددر مددن خددالل أبعدداد الوالديددة يمكددن التنبددؤ بتعددرض الشددباب المددراهالددذي يددنص علددى:  
 .اليقظة  وأبعاد الصمود األسرى 
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   stepwiseوللتحقدددق مدددن هدددذا الفدددرض اسدددتخدمت الباحثدددة االنحددددار المتعددددد بطريقدددة   
 والجداول التالية توضح ما توصلت إليه الباحثة من نتائج :

لة )أبعددداد الوالديدددة يوضدددح الجددددول التدددالى تحليدددل التبددداين لمددددى تدددأثير المتغيدددرات المسدددتقو   
 اليقظة  وأبعاد الصمود األسرى( على الضغوط :

 )أبعاد الوالدية اليقظة  وأبعاد الصمود األسرى(( تحليل التباين لمدى تأثير المتغيرات المستقلة36جدول )
 على التعرض للخطر 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  قيمة ف المربعات

 لداللةا
2R  نسبة

 التباين
 114389.2 4 457556.6 االنحدار

دالة عند  409.73
 279.18 215 60022.82 البواقي 88.4% 0.884 0.01

  219 517579.4 الكلى

أبعداد الوالديدة ) لمتغيدرات المسدتقلةلأن النسبة الفائية لتحليل التبداين  (36)الجدول  فييتضح  
بإسددهام  .  0.01كانددت دالددة عنددد التعددرض للخطددر  ( علددى األسددرى اليقظددة  وأبعدداد الصددمود 

ويوضح الجدول التدالي مددى تدأثير المتغيدرات المسدتقلة % ، 88.4نسبى لهذه المتغيرات بلغ  
 .محكات التعرض للخطر  على 

وأبعاد الصمود األسرى(  أبعاد الوالدية اليقظة)( يبين مدى تأثير المتغيرات المستقلة 37جدول ) 
 لى التعرض للخطرع

معامالت  المتغيرات
 Bاالنحدار 

معامالت االنحدار  الخطأ المعياري 
 المعيارية

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.01عند  دالة 63.63 . 4.06 258.1 الثابل
 0.01عند  دالة 3.53- 0.47- 0.83 2.93- التصرف اليقظ
 0.01عند  دالة 12.48- 0.46- 0.14 1.74- مهارات األسرة

 0.01عند  دالة 2.82- 0.29- 0.73 2.06- تفهمال
 0.01عند  دالة 2.49- 0.22- 0.63 1.57- الوعى

التصرف ) التى يمكن أن تتنبأ بالضغوط  كانت المتغيرات ( أن 37يتضح في الجدول )   

على  االنحدارياغة معادلة صيمكن  .  و (  الوعى، و التفهم، و مهارات األسرة، و اليقظ
 لى :النحو التا
 (× ) 2.06 -()× 1.74 –( ×  ) 2.93-  الضغوط 

 . 258.1 )الوعى( + 1.57-  
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرض السادس
الوعي اليقظ، والتفهم، ألبعاد التالية )الدرجة المنخفضة لأوضحت نتائج الفروض التنبؤية أن 

ب عد "مهارات األسرة" من أبعاد الصمود  كذلكاليقظة، و  من أبعاد الوالديةالتصرف اليقظ( 
 %. 88,4بنسبة  ي سهم في التنبؤ بتعرض المراهقين للخطر األسري 

ويمكن تفسير أن األبعاد الثالثة من الوالدية اليقظة وهي )الوعي اليقظ، والتفهم،     
ْعَدي االنتباه اليقظ والتصرف اليقظ( تسهم في التنبؤ بتعرض المراهقين للخطر، في حين أن ب  

والتقبل رغم ارتباطهما بمؤشرات التعرض للخطر إال أنهما لم ينبئا بمؤشرات التعرض للخطر 
بأن ذلك يرجع إلى أن إدراك األبناء المراهقين لطريقة الوالدين في إدراك واستيعاب أفكار 

ه الوالدين لمشاعر وانفعاالت األبناء والوعي بوجهات نظرهم المختلفة تشمل في داخلها انتبا
وانفعاالت األبناء، أي أن مهارة الوعي اليقظ أعلى من مهارة االنتباه، فلكي يستوعب الوالدان 
ويدركا انفعاالت وأفكار وسلوك األبناء البد أن يكونا قد الحظا  وراقبا واستمعا بانتباه ألفكار 

 دى هؤالء األبناء.وانفعاالت وسلوك أبنائهم، وبالتالي تقل مؤشرات التعرض للخطر ل
كما أن مهارة التفهم من أهم المهارات التي تسهم بشكل كبير في التنبؤ بمؤشرات     

الخطر، فإدراك المراهق لمهارة الوالدين في التعاطف معه ومشاركتهما مشاعره وانفعاالته 
ي في على المستوى الوجداني، وكذلك تفهم وجهات نظره وأفكاره المختلفة على المستوى العقل

اللحظة الراهنة ي ْشِعر المراهق بالثقة واألمان في التعبير عما بداخله؛ ألن هناك من يحتويه 
ويتفهمه، فتقل مؤشرات تعرضه للخطر، في حين أن شعور المراهق بافتقاد الوالدين لمهارة 

، التفهم تجعله يمتنع عن التعبير أو اإلفصاح عما في داخله نظر ا ألنه ال يوجد من يتفهمه
 وبالتالي فإن انخفاض مهارة التفهم لدى الوالدين ينبئ بتعرض المراهقين للخطر.

أما التصرف اليقظ فإنه يمثل أعلى مهارات اليقظة الوالدية؛ ألن الوالدين لن يصال إلى    
التصرف بوعي إال إذا تخطوا مهارات االنتباه والوعي والتفهم والتقبل، فمهارة التصرف اليقظ 

المراهق لقدرة الوالدين على التصرف بوعي وعقالنية وإيجابية في المواقف  تعني إدراك
الصعبة والشائكة وامتالكهم المهارات الالزمة في التعامل مع األزمات بيقظة لدرجة تصل 
ا وقدوة ألبنائهما، وعندما يدرك المراهق اآلباء بهذه الصورة فسوف  إلى أنهما أصبحا نموذج 

ي الوالدين وبأنه يمتلك الدرع الواقي والجبهة القوية ومصدر السند يشعر باألمان والثقة ف
والدعم الذي يساعده على مواجهة ضغوط الحياة ويقيه من مؤشرات التعرض للخطر، أما إذا 
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أدرك المراهق افتقاد الوالدين هذه المهارة وافتقادهما القدرة على التصرف بوعي فإن ذلك 
 يعرضه للخطر.

قبل دون إصدار أحكام تقييمية فعلى الرغم من ارتباطها بمؤشرات التعرض أما مهارة الت    
للخطر إال أنها لم تصل إلى حد التنبؤ، فتقبل األبناء دون رفض أو نقد هو أمر مهم، ولكن 

 التصرف بوعي هو أكثر أهمية  ألنه يتضمن التفهم والتقبل.
شارت نتائج إحدى الدراسات إلى وقد اختلفت نتائج الدراسات السابقة في هذا األمر، فأ   

أن" قدرة األمهات على التقبل بدون إصدار أحكام تنبئ بسلوكيات والدية أكثر اتساق ا وبصحة 
الطفل النفسية، وتدعم النتائج أهمية اليقظة العقلية في السلوك الوالدي والصحة النفسية 

خاص للتدخالت القائمة لألبناء، وتسلط الضوء على أهمية التقبل دون إصدار أحكام بشكل 
على اليقظة العقلية؛ حيث إن التقبل األقل بين األمهات ينبئ بسلوكيات والدية غير متسقة 

 Rivera 2022 ,وعقابية بشكل كبير، باإلضافة إلى مشكالت السلوك الخارجية لألطفال") 

et al.) 

ألسرة" من أبعاد بعد "مهارات االدرجة المنخفضة لأوضحل نتائج الفروض التنبؤية أن كما 
 %. 88,4بنسبة  بتعرض المراهقين للخطر  تسهم في التنبؤ الصمود األسري 

أي أن مهارات األسرة جاءت منبئة بمؤشرات تعرض المراهقين للخطر، في حين أن      
معتقدات األسرة ومواردها ارتبطت بمؤشرات التعرض للخطر ولكنها لم تصل إلى حد التنبؤ، 

أن امتالك األسرة وممارساتها لمهارات معينة ما هو إال انعكاس وقد يرجع ذلك إلى 
لمعتقداتها ومواردها، فاألسرة التي تمتلك معتقدات معرفية وروحانية وتمتلك رأس مال نفسيًّا 
واجتماعيًّا يظهر ذلك في ممارساتها للمهارات، فالصمود األسري هو محصلة التفاعل بين 

 ب عليهما من مهارات وممارسات األسرة.موارد ومعتقدات األسرة وما يترت
وإدراك المراهق المتالك األسرة لمهارات التواصل وممارساتها برحمة وتفهم وتعاطف     

يخفف على أفرادها من حدة الضغوط التي تواجههم وتؤهلهم للتعامل مع الضغوط بشكل 
لمشكلة التي تواجهها أكثر إيجابية، كما أن إدراك المراهق لقدرة األسرة على التركيز على ا

إدراك وبذل الجهد للتفكير فيها بطريقة إيجابية ومن ثم إيجاد الحلول الممكنة لمواجهتها، و 
المراهق لممارسات أسرته في المشاركة والتعاون فيما بينهم في أوقات األزمات واألحداث 

حدود الضاغطة، وكذلك المشاركة في األوقات السعيدة وفي تحمل المسئوليات ووضع ال
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والقواعد كل ذلك يجعل المراهق يشعر بالتماسك األسري ويكتسب من ممارسة هذه المهارات 
ما يؤهله للتعامل مع ضغوط الحياة، باإلضافة إلى شعوره بأن أسرته هي درع وقائي وجبهة 

 مضادة للضغوط واألزمات والتحديات، وهذا يشعره باألمان فتخف مؤشرات تعرضه للخطر.
أظهرت تائج الدراسات السابقة دور مهارات األسرة في حماية األبناء؛ حيث وقد دعمت ن   

أن "أداء األسرة المتماسك والمرن كان مرتبط ا بمستويات عليا من التواصل اإليجابي، كما 
ارتبط التواصل اإليجابي األسري بمستويات عليا من الرحمة بالذات وانخفاض مستوى القلق 

اصل اإليجابي األسري والرحمة بالذات العالقة بين أداء األسرة واالكتئاب. كما توسط التو 
   (. 2018et al ,  Berryhill(المرن والمتماسك والقلق واالكتئاب لدى األبناء"

 التوصيات:
إجراء بحوث استكشافية عن مؤشرات تعرض الشباب للخطر فى ظل الثورة الصناعية  -

 الرابعة.
 ر لتوعيتهم بمؤشرات تعرض المراهقين للخطرعقد دورات تدريبية وندوات لألس -
تقديم برامج من خالل وسائل االعالم لألسر عن أهمية الوالدية اليقظة والصمود األسري  -

 فى حماية األبناء من التعرض للخطر 
توجية برامج توعية ودورات للشباب فى الجامعة عن أساليب التعامل مع الضغوط الحياتية -

 المختلفة 

 حةحبوث مقرت
اليقظة العقلية للمراهقين، والممارسات الوالدية كمتغيرات معدلة للعالقة بين الوالدية  -

 اليقظة والضغوط النفسية لألبناء. 
جودة العالقة بين اآلباء والمراهقين كمتغير وسيط بين الوالدية اليقظة والصحة  -

 النفسية لألبناء.
 لضغوط النفسية لألبناء.برنامج إرشادي لتحسين الوالدية اليقظة وأثره فى ا -
 الوالدية اليقظة وعالقتها بالمشكالت السلوكية لللمراهقين -
 برنامج إرشادي لتحسين الصمود األسري وأثره فى خفض الضغوط لدى األبناء -
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 املراجع:
 

(. الشفقة بالذات کمتغير وسيط بين الوصمة االجتماعية 2022أحمد سمير صديق. )، و أبوبکر
مجلة البحث في  لدى آباء وأمهات أطفال اضطراب طيف التوحد.  قليا  والوالدية اليقظة ع
 .144-69(، 2)37 ،التربية وعلم النفس

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم علي اليقظة العقلية 2019سامح. ) وأحمد سعادة،  ،اسماعيل امبابي
ن وأثره علي والشفقة بالذات في خفض حدة الضغوط الوالدية لدي أمهات األطفال الذاتويي

 .466-466(، 13)13 ،مجلة التربية وثقافة الطفل المشکالت السلوکية لدي أطفالهن.
اإلجتماعي  ريح النفسي )سمات الشخصية، الدعمدور التش (.2020دليلة ) ووردة، زناد بلغازي،  

المدرك، إستراتجيات المواجهة( و العوامل النوروبيولوجية في  المدرك، الضغط النفسي
        جامعة الجزائر. رسالة دكتوراة غير  منشورة.ر ظاهرة المحاولة اإلنتحاريةتفسي

( دعم الشباب المعرض للخطر.حقيبة أدوات السياسات 2008البنك الدولى لالنشاء والتعمير. )
 للدول متوسطة الدخل.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/213751468138859747/

pdf/437050WP0ARABI1YouthAtRisk01PUBLIC1.pdf 
، القاهرة: 7، جدمعجم علم النفس والطب النفسى(. 1995جابر، جابرعبد الحميد و كفافى، عالء )

 هضة العربية. دار الن
 2021 لكتاب اإلحصائي السنوي لعام(. ا2021الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء)

https://capmas.gov.eg 
(. مصادر الضغوط النفسية وضغوط الحياة وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدي 2007الحافظ ، أحمد )

 طلبة الجامعة. رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة حلوان.
(. الضغوط النفسية وعالقتها بالعنف 2016محمود عطا، الخضور، & علي سالمة. ) ، وحسين، 

مجلة علمية .التربية )األزهر( الجامعي واستراتيجيات التعامل لدى طلبة جامعة البترا.
 .323-293(، 1()169)35 ،واالجتماعية محکمة للبحوث التربوية والنفسية

مصادر الضغط النفسي لدى طالبات كلية (. 0212الخجخاج، عبد اللطيف، و لعيرج، خديجة )
. مجلة إيفاد للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية. التربية درنة وعالقتها بالتحصيل األكاديمي

1(2) 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/213751468138859747/pdf/437050WP0ARABI1YouthAtRisk01PUBLIC1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/213751468138859747/pdf/437050WP0ARABI1YouthAtRisk01PUBLIC1.pdf
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(.الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدي طلبة الجامعة.دراسة ميدانية 2018خليفة، نادية)
مجلة الجامع في الدراسات النفسية واالجتماعية.  علي عينة من طلبة كلية العلوم اإلنسانية

 (. 8)39. الجزائر التربوية.والعلوم
(. الضغوط النفسية لدى طالبات تخصص التربية الخاصة في 2015عمر سعود. )،  و الخمايسة 

مجلة علمية التربية )األزهر(:  کلية األميرة عالية الجامعية في ضوء بعض المتغيرات.
 692-669(، 1جزء165)34 ،واالجتماعية بوية والنفسيةمحکمة للبحوث التر 

. المراهق الضغوط النفسية وعالقتها باإلنسحاب اإلجتماعي لدى (.2020درباق، أمين، كعبار)
 رسالة دكتوراة. وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ابي والمرونة (. الحوار اإليج 2019دردير، نشوة كرم عمار أبو بكر، و الرشيد، لولوة صالح. ) 
المجلة السعودية كمنبئات بجودة الحياة األسرية لدي عينة من طلبة الجامعة.. وإدارة الذات

 1 - 27.  2، ع للعلوم النفسية
(. الضغوط النفسية المدرکة وعالقتها بدافعية اإلنجاز 2018أحمد. ) وصالح موسى ، الزهراني 

(، 9)34 مجلة کلية التربية )أسيوط(، والتوافق األکاديمي لدى عينة من طالب الجامعة.
297-333. 
(. الوالدية اليقظة عقلي ا وعالقتها بکفاءة المواجهة 2016عمرو محمد سليمان. ) وسليمان، ع.  

مجلة کلية التربية فى  لدى عينة من آباء وأمهات األطفال الذاتويين والمعاقين عقلي ا.
 .263-163(، 4)40 ،العلوم النفسية

 (.معجم مصطلحات الطب النفسي. مؤسسة الكويت للتقدم العلمى.2003) فىلط الشربيني،
إدمان  الجتماعي على سلوك(. اثر عوامل الضغط النفسي وا2007علي كاظم عجة. ) ،الشمري 

  ,1Journal of Education College Wasit University)2,(265-تالمخدرا

281.  

ته بالصحة النفسية لدي طالب كلية العلوم (. األلتزام الديني وعالق2007فاطمة ) صالح، 
 .(4)14. مجلة التربيةاإلسالمية.

الوالدية اليقظة عقلي ا  (.2016) ؛ طلب أحمد علي؛ سليمان، مرو محمد الضبع، فتحى عبد الرحمن
مجلة كلية  .وعالقتها بكفاءة المواجهة لدى آباء وأمهات األطفال الذاتويين والمعاقين عقلي ا

 .263-161(. 4)40. النفسية لعلومالتربية في ا
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(. الوالدية اليقظة عقليا  مدخل لألسرة السعيدة. مراجعة نظرية، 2022الضبع، فتحى عبد الرحمن)
( 98. ع)المجلة التربوية.جامعة سوهاجوتوجهات مستقبلية. 

 :1.2022EDUSOHAG\1012816Doiج

(. الصمود األسري في 2020. )عبدالعزيز بن عبدهللا واألحمد ، و أحمد مجاور ، وعبدالعليم، 
مجلة  لدى أفراد األسرة السعودية. COVID-19التعامل مع جائحة فيروس کورونا 

 .40-1(، 123)العدد 31 ،بحوث کلية اآلداب. جامعة المنوفية
مجلة العلوم (. أسباب وأثار جريمة تعاطى المخدرات، 2016عبود،إسماعيل، وعبيد،محمد)

 22 -1( 4)23 اإلنسانية
(. اليقظة العقلية لدى الوالدين وعالقتها بأساليب مواجهة 2019لعدروس أبو العنين ندا، م. )ا

الضغوط لدى عينة من والدي األطفال ذوي اضطراب فرط النشاط الحرکي وقصور 
 .187-129)العدد األول(، 29 ،دراسات نفسية االنتباه.

دراسة ميدانية على عينة –ان عند الشباب (. ظاهرة األدم2017العمراوى، زكية ، وإبراهيم، سامية)
 33-24(.3)2.مجلة العلوم القانونية واالجتماعيةمن المدمنين على المخدرات. 

(. الضغوط 2014عادل) والسيد، شکري محمد کريم،  ، وفهمي علي محمد،  ، و عنتر البهي
ب الثانوية النفسية وعالقتها باالکتئاب وقلق المستقبل واالتجاه نحو اإلدمان لدى طال

 .105-75(، 33) ،مجلة بحوث التربية النوعية العامة.
(. إدراكات طلبة جامعة إربد األهلية لمصادر الضغوط 2011القدومي، خولة، وخليل، ياسر)

(. مجلة الجامعة اإلسالمية)سلسلة الدراسات اإلنسانيةالنفسية في ضوء بعض المتغيرات.
9(1.)647-678 

 . علم النفس االرتقائي.القاهرة. دار النهضة العربية. (1997كفافى، عالء الدين)
  https://www.who.int/ar.(. صحة المراهقين النفسية2020منظمة الصحة العالمية )

 
 Adrian, P. U. J. I. A. N. T. O. (2021). Independent Final Report. A study of 

British Petroleum’s  resilience. How the oil giant adapted to shocks 

from Deepwater Horizon To Covid-19. Ritsumeikan Asia Pacific 

University. Ritsumeikan Asia Pacific University 

https://www.who.int/ar
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Abstract : 

 

The current study aimed to identify relationships between risk 

exposure indicators, perceived mindful parenting and perceived family 

resilience variables. Additionally, this study highlighted the extent to 

which both mindful parenting and family resilience contribute to 

predict the exposure of adolescents to danger. The study sample 

consisted of (220) adolescent students in the first grade of university, 

from of Dar Al- Uloom College. both males and females with an 

average age of 18,6 years. Scales of mindful parenting, the family 

resilience and indicators of at-risk exposure of adolescents were be 

applied, the psychometric characteristics of the study measures were 

confirmed. The study's findings revealed that:  

The level of risk exposure indicators among the study sample's youth 

is average, with the exception of the degree of technological stress, 

which emerged in a high percentage for adolescents. There are 

significant negative correlation between the, degree of perceived 

mindful parenting and the exposure of adolescents to risk, and the 

results showed that there is a negative correlation between degree of 

perceived family resilience and the exposure of adolescents to risk. 

According to the findings of the prediction hypotheses, the low degree 

of the following dimensions (mindful attention, empathy and mindful 

act) from the dimensions of mindful parenting, as well as the 

dimension of "family skills" from the dimensions of family resilience 

contribute to the prediction of an adolescent’s exposure to risk by 

88.4%. 
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The current study recommends that the need to it is important to focus 

on developing mindful parenting and family resilience since they are 

considered as preventive factors which represent a front that enable 

the adolescents to deal with challenges, more over reducing the risk 

factors facing them. 
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Perceived Mindful parenting - perceived family resilience- at-risk 

exposure of adolescents 

 

 
 
 


