
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



57

مقيا�س التعلق الوجداين
قائمة لتقييم الرتباط العاطفي مع الآباء والأ�صدقاء يف مرحلة املراهقة)ن�صخة 

مقننة على عينة من املنطقة اجلنوبيةباململكة العربية ال�صعودية(
اأ.د. حممد ال�شيد عبدالرحمن 

 ق�سم علم النف�س الرتبوي بجامعة امللك خالد

د. علي بن �شعيد العمري 
 ق�سم علم النف�س الرتبوي بجامعة امللك خالد

ملخ�س
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تقنني مقيا�ض التعلق الوجداين والذي يحتوي على ثالث �سور لتقييم الرتباط 
  Armsden& العاطفي مع الآباء والأ�س���دقاء يف مرحلة املراهقة، والذي اأعده يف الأ�س���ل ارم�س���يدن وجرنبريج
)Greenberg )1987وذل���ك عل���ى عينة من الأف���راد من املنطقة اجلنوبي���ة من اململكة العربية ال�س���عودية، حيث 
تكون���ت العين���ة من )429(، )167( من الذكور و)262( من الإناث يف الفئة العمرية بني 13-22 �س���نة من بداية 
املرحلة املتو�سطة اإىل املرحلة اجلامعية مبتو�سط عمري )17،18( وانحراف معياري )2،23( مبدينة اأبها والقرى 
املحيطة بها، وبا�س���تخدام برنامج التحليل الإح�س���ائي )SPSS. 15( مت حتليل البيانات، وقد اأ�سارت النتائج اإىل 
متتع املقيا�ض بدرجة جيدة من الت�س���اق الداخلي وال�س���دق العاملي والثبات �س���واء للدرجة الكلية للتعلق )بالأم، 
والأب، والأ�س���دقاء( اأو الأبعاد الفرعية )الثقة، والتوا�س���ل، والغرتاب( لكل من الأم والأب والأ�س���دقاء، كما هو 

وا�سح يف عر�ض نتائج التحليل الإح�سائي.

Abstract
This research aims at rationing Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 

by Armsden& Greenberg (1987). A sample of 429 adolescents from both sexes (167 
males and 262 females) between 13-22 year old (Preparatory to university students) 
from the Southern Province of the Kingdom of Saudi  Arabia .The age average is 
17,18 with a standard deviation of 2,23 (in  Abha and the surrounding villages). Us�
ing SPSS 15, data is analysed. The results of rationing the scale showed that it has a 
good level of internal consistency,  factorial validity and reliability  for total grade of 
attachment (mothers, fathers and friends) and the sub�dimensions (trust, communica�
tion  and alienation) for mothers, fathers and friends as shown in the statistics results.
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مقيا�س التعلق الوجداين

مقدمة
يعترب التعلق Attachment من املفاهيم العلمية التي جتمع بني الوظائف اجل�س���مية و 
النف�س���ية، وهو مفهوم قدمه جون بولبي Bowlby,1988، وه���و من املفكرين الذين تاأثروا 
بالفكر التحليلي، وقد قدم بولبي هذا املفهوم يف جمال و�سف العالقة بني الطفل ووالديه 
وتف�سريها، وقد تاأثر باجتاه نظرية التحليل النف�سي يف الإعالء من قيمة ال�سنوات الأوىل 
م���ن العمر واأثرها الكبري على حي���اة الفرد فيما بعد )كفايف، جهاد،2006(.ويرى بولبي 
Bowlby(1969, 1981) اأن التعل���ق ي�س���ري اإىل نظام بيولوجي �س���لوكي هدفه التن�س���يق بني 

البحث عن الآمن عن طريق التقرب من الأ�سخا�ض ذوي الدللة يف حياة الفرد والرغبة 
يف ا�ستك�س���اف العامل مبا فيه من خماطر اأي اأن الطفل ي�س���عى اإيل حتقيق الهدفني معًا. 
كم���ا يرى بولبى اأن هناك هدفني لتحقي���ق الأمان اأولهما هدٌف خارجي عن طريق تاأمني 
عالق���ة قوية مع والدت���ه )غالبًا( وبالتايل يك���ون اآمن خارجيًا اأما اله���دف الداخلي فهو 
اإح�سا�سه )جمرد الإح�سا�ض( باأنة اآمن. وهذا الإح�سا�ض يتاأثر بتواجد الأم بجواره عندما 
يكون الطفل يف حاجة اإليها ويتاأثر اأي�س���ًا با�ستعداده مزاجيًا. فالتعلق ل ينمو فجاأة ولكن 
ين�ساأ يف �سل�سلة خطوات ثابتة خالل فرتة )7-9 �سهور( وهي مرحلة التف�سيل حيث يبداأ 
الطف���ل بتكوين �س���ور ثابتة يف عقلة عن املحيطني به والتي توؤثر علي عالقته امل�س���تقبلية 
بهم، وهذا دليل علي اأن التعلق له تاأثري م�س���تمر علي مدي حياه ال�س���خ�ض، بالرغم من 
اإمكانية تغري عالقاته يف امل�س���تقبل حتت ظروف جديدة.من جانب اأخر تف�س���ي  جتارب 
التعلق امل�س���طربة اإىل تعكر املزاج، كما تظهر يف املراحل الالحقة- الطفولة املتو�سطة- 
 اأعرا�ض ا�سطراب التحدي املعار�ض، والأعرا�ض الكتئابية يف فرتة املراهقة، ووفقا لهذا 
الت�س���ور انته���ت نظرية بولب���ي اإىل افرتا�ض مراح���ل حمددة لتطور العالق���ة والرتباط 
)Benjamin & Virgink, 2005: 3248(.هذا وتتحدد القدرة البيولوجية لالرتباط وتكوين 
�س���يغ تعلق مع الآخرين يف معظمها بناء عل���ي الرتكيب اجليني. فالدافع اإيل البقاء علي 
قي���د احلياة يعد دافعًا اأ�سا�س���يًا لدى كل الكائنات احلية، ويول���د الأطفال وهم عاجزون 
متام���ًا وبالتايل يتوقف وجودهم علي قيد احلياة علي وجود الآخرين الذين يقدمون لهم 
الرعاي���ة، ويف �س���ياق العتماد التام عل���ي الآخرين وبناء على ا�س���تجابات الأم علي وجه 
خ�س���و�ض لعتماد الطفل على الآخرين تن�س���اأ وتتطور العالقة مع الآخرين، وهذا التعلق 
ميثل الأ�سا�ض لبقاء الطفل علي قيد احلياة، فالأم ال�سوية بدنيًا وانفعاليا ترتبط بطفلها 
وت�س���عر بكل ما ينتابه من تقلبات من خالل اقرتابها البدين منه بلم�س���ة، ومداعبته. من 
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جانب���ه تظه���ر ردود اأفعال الطفل من خالل الق���رتاب، املناغاة، والت�س���بث بالأم. وبناء 
.)Benjamin & Vgink, 2004(عل���ي هذا التناغم بني الأم والطفل ين�س���اأ ويتطور التعل���ق
كم���ا قدمت ماري اين���زورث Fraley & Spieker (2003) نظريتها ح���ول طبيعة تعلقات ما 
بعد الر�س���اعة حي���ث تناولت فيها التعلق ك�س���لوك ميتد عرب دورة احلي���اة يوؤثر يف اأوجه 
الن�س���اطات املختلف���ة فيما بع���د. اإذ تاأتي هذه النظري���ة كامتداد طبيع���ي لتغريات النمو 
امل�س���احب لتعل���ق الأطف���ال خالل �س���نوات ما بع���د الر�س���اعة وكذلك تع���رف الروابط 
الوجداني���ة خ���الل حياة الفرد، وتقوم هذه النظرية علي اأنظمة �س���لوكية من خاللها يتم 
التفاع���ل والتعل���ق كنظام الرعاي���ة املقدمة عن طري���ق الوالدين باأبنائه���م ومقارنة هذه 
الرواب���ط مبدى تعلق الأبناء بوالديهم. والروابط الزوجية، واأ�س���كال ال�س���داقات يف كل 
م���ن الطفولة والر�س���د والأنظمة ال�س���لوكية التي حتكمها وكذلك الظ���رف التي حتكمها.
وق���د اأكدت اين���زورث على اأن الطف���ل يظهر نوع من الك���در عند مغادرة اأح���د الوالدين 
بينما يظهر نوع من الفرح والرتياح التام عند القرب اأو العودة، اأنهم اأطفال ذوو التعلق 
الآمن security attached ل�س���تخدامهم الوالدين كقاعدة اآمنة ينطلقون منها لكت�س���اف 
البيئة املحيطة بهم. ويف نف�ض ال�سياق ناق�ست اينزورث وزمالوؤها ما ي�سمى بنمط التعلق 
املتجنب اأو املن�س���حب. فالطفل يف هذا النمط يتجاهل عودة اأمه بعد فرتة انف�سال، كما 
اأن �س���لوكه ل يت�س���م بال�س���تطالع، حيث يركز انتباهه على اللعب بالأ�س���ياء. كما يظهر 
الطف���ل غمو����ض فيما يتعلق بالإق���دام اأو الإحجام ع���ن الأم يف اأثن���اء تواجدها ويف هذا 
النم���ط يكونوا الأطف���ال منزعجني عند ت���رك الأم احلجرة وعندما يع���ود الوالدين بعد 
فرتة انف�س���ال اأو غياب اأحدهما وهذا يف�س���ي اإىل جمموعة من الأفعال املرتبكة حتاكي 
�س���لوك التاأرجح الأقدام الأحجام يف النماذج احليوانية و وهو ما يعرف بالنمط املفكك 
اأو غري املوجة اأو امل�س���و�ض، وقد وجدت اينزورث خالل مالحظاتها العلمية على الأطفال 
اأن الطفل ي�س���تخدم اأمه كقاعدة اآمنة اأو مالذًا اآمنًا مبعنى اأن الأم التي تلبي احتياجات 
طفله���ا البيولوجية من طعام و�س���راب وكذا حاجاته العاطفي���ة تعمل على تكوين توقعات 
اإيجابي���ة ل���دى الطفل جتاه م���ن يرعاه ونحو الآخري���ن، وتزداد ثقته بنف�س���ه ويكون لديه 
القدرة على البتعاد عن اأمه لكت�س���اف البيئة املحيطة والعودة اإىل اأمه وهذا ما ي�س���مى 
)بالتعل���ق الآمن( ب���ني الأم والطفل. ومن وجهة نظر اأخرى افرت�س���ت مارجريت ماهلر 
نظرية لو�س���ف كيف يكت�س���ب الطفل ال�سغري الإح�س���ا�ض مبعرفة النف�سال عن الأم يف 
نظريتها اخلا�س���ة بالتفرد والنف�س���ال والتي بنيت افرتا�س���اتها على اأ�سا�ض مالحظات 
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 تفاع���الت الأطف���ال م���ع اأمهاته���م. حيث وج���دت اأن النف�س���ال يت�س���كل بفعل الن�س���ج 
 اجل�س���دي، النف�س���ي الجتماع���ي، ال���ذي مير ب���ه الطفل بفع���ل حتمية عمليات الن�س���ج
 )Benjam & Virgink 2004 p29(.وفقا ملا �سبق وبالرغم من الأ�سا�ض البيولوجي لرابطة 
التعلق، فاإن خربات احلياة املبكرة التي تعرب عن هذا الأ�سا�ض البيولوجي هي التي حتدد 
�س���كل التعل���ق والرتباط، وبدون تعر�ض الطفل لرعاية واأ�س���اليب معاملة والدية مت�س���قة 
غني���ة باملثريات احل�س���ية املن�س���طة للتفاع���ل اليجابي ل ميك���ن اأن تتحق���ق الإمكانيات 
النمائي���ة الفطري���ة للتعل���ق والرتباط ال�س���وي التي يول���د كل الأطفال م���زودون بها. اأن 
تتطور نظم املخ امل�س���ئولة عن العالقات النفعالية ال�س���وية، ل تنمو بال�س���ورة ال�سوية اإل 
اإذا تعر����ض الطفل لأمناط من اخلربات الآمنة، وغالبا ما يحدث خالل ال�س���ت �س���نوات 
الأويل من عمرة )Bruce, 2006(.ولقد اأكد البحوث التجريبية علي اأهمية اأمناط التعلق 
والرتب���اط الأب���وي يف الطفول���ة املبكرة، كمنبئات عن ال�س���لوك الجتماع���ي يف الطفولة 
الو�س���طي وخالل املراحل العمرية التالية، حيث ات�س���ح اأن اأمن���اط التعلق التي توجد يف 
مرحلة الطفولة ت�ستمر يف مراحل املراهقة والبلوغ. ويف الدرا�سات احلديثة مع املراهقني 
وجد اأن عالقات الطفل مع القائم بالرعاية هي نف�سها عالقات املراهق مع قرينه، حيث 
وجد اأن مظاهر التعلق يف الطفولة املبكرة تت�س���ابه مع مظاهر التعلق يف مرحلة املراهقة 
يف ال�س���عور بالآمن يف القرب من مو�س���وع التعلق، والتوجه نحو هذا ال�س���خ�ض يف اأوقات 

.)Petherick, 2005(ال�سيق، وا�ستخدام الآخر كقاعدة اأمنة ل�ستك�ساف العامل
ولق���د اأكد كثري من الباحثني يف نتائج درا�س���اتهم والتي تعتمد على الأفكار النظرية 
 )water & wein field, 2000;  john & john, 2002; Ross, 2004; Borelli, et ال�س���ابقة 
 )al; 2010 ;Meifen et al; 2011 �س���دق الفرتا�س���ات النظرية حم���ل الهتمام يف معظم 
الثقاف���ات الغربية، حيث اأك���دت اأن املراهق الآمن يكون اأقدر عل���ى التفاعل الجتماعي، 
وذهبت بع�ض النتائج اإيل ت�س���نيف املراهقني يف درجات متفاوتة بال�س���تناد اإيل عالقة 
الآمن مع الوالدين واأن عالقة الأمن والطماأنينة يف العالقة مع الوالدين تنعك�ض مع درجه 
التفاعل مع الأقران. فدخول املراهق يف عالقات متعددة مع الأقران ترتبط بدرجه �سعوره 
بالآمن يف عالقته مع الوالدين. يف حني اأو�سحت بع�ض الدرا�سات اإىل اأن العالقة الآمنة 
ب���ني املراهق ووالديه اأهم مدعم اجتماعي على الإط���الق، وكذلك العالقات مع الأقران 
متثل �س���ندا اجتماعيا يقوي من �سعور الفرد بالثقة وتقدير الذات والفاعلية الذاتية التي 
ت�س���اعد الف���رد علي مواجهه ال�س���غوط. وقد اأكدت نتائج الدرا�س���ات عل���ى اأهمية نوعية 

مقيا�س التعلق الوجداين
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تعلق الف���رد باأبوية واأقرانه يف منوه الجتماعي والعالق���ات العاطفية يف مرحله الطفولة 
الو�سطي وخالل املراحل العمرية التالية. اأن التعلق الآمن م�ستقر يف كافه مراحل احلياة 
ب�س���بب ا�ستمرارية الظروف البيئية والجتماعية التي تقدم العون با�ستمرار، يف حني اأن 
ا�ستمرارية التعلق الآمن مع مقدم الرعاية الأولية –الوالدين- �سيوؤدي اإيل عالقات اآمنه 
وم�ستقره مع الأ�سدقاء ومن ثم �سيدفعه اإىل الثقة بالنف�ض والأمن النف�سي مما يزيد من 
ق���درة الف���رد علي الدخول يف عالقات اجتماعيه متطورة. بينم���ا ميثل التعلق غري الآمن 
بالأقران يف مرحلة املراهقة افتقاد مل�سدر مهم من م�سادر تكوين الهوية.من جانب اأخر 
حاول باحثون معرفة طبيعة العالقة بني اأمناط التعلق واأبعاد ال�سخ�س���ية وال�سطرابات 
 النفعالي���ة، وتقيي���م م���ا اإذا كان يوج���د اأمن���اط للتعل���ق يف الأف���راد طبق���ًا للت�س���خي�ض
)DSM-IV( ل�سطراب القلق الفعال وجاءت نتاج الدرا�سة من �سل�سلة التحاليل العنقودية 
التي متت على )120( مو�سوعا نف�سيا تقرتح اأن هناك اأربعة اأمناط خمتلفة اخل�سائ�ض 
 والأبع���اد ال�سخ�س���ية تت�س���من التعلق الآم���ن، والتجنبي، والقل���ق. كما اأ�س���ارت النتائج 
 اإىل اأن الأف���راد املكتئب���ون اكلينكي���ًا رمب���ا ل يكون���وا من���اذج ممي���زة للتعل���ق التجنب���ي
)Setzer, et al, 1999(.ويف جم���ال التنب���وؤ بال�س���لوك املنحرف اأكدت نتائج درا�س���ة لي�ض 
وميل���ور و ري����ض واآخ���رون  );Leas & Mellor, 2000; Reis et al, 2004( اأن التعل���ق الآمن 
بالوالدين والثقة بالوالدين والتوا�س���ل معهما تنباأ �سلبيًا بال�سلوك املنحرف، علي الرغم 
من العتماد على عينة من الأفراد العاديني غري منحريف ال�سلوك وقد اأ�سارت النتائج اإيل 
اأن املراهقني الذين يظهرون ارتباطا والديًا �سعيفًا فاإنهم مييلون اإيل ال�سلوك املنحرف، 
كم���ا تو�س���لت هذه الدرا�س���ة اإىل اأن من اأهم اأ�س���باب ال�س���لوك املنحرف ل���دي الأحداث 
اجلانحني وجود الكتئاب و�سعف التعلق الأبوي لدي املراهقني.ويف درا�سة جون واآخرون 
)John et al (2005 حول تقييم العالقة بني منط تعلق املراهق واأداء الوظائف النف�س���ية، 
اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن التعلق غري الآم���ن بالوالدين، والكتئاب ذو دللة عالية يف التنبوؤ 
بالنزعة النتحارية عند املراهقني وكانت القيمة التنبوؤية للمتغريين م�س���ئولة عن قرابة 
50% م���ن التباين يف النزعة النتحارية، كما اأثبت���ت النتائج وجود عالقة ارتباطيه ذات 
دللة اإح�س���ائية موجبة بني التعلق الآمن والأداء الوظيفي النف�سي الجتماعي للمراهق، 
واإن املراهق���ني النتحاريني من املحتم���ل اأن يكون تعلقهم غري الآمن بالوالدين من النوع 
الط���ارد، وم�س���غول البال، حي���ث تب���ني اأن املراهقني ذوي التعلق م�س���غول الب���ال لديهم 
درج���ة عالي���ة من القلق يف حني وجد اأن الأفراد ذوي التعل���ق الطارد يفتقروا اإيل القدرة 
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علي التوا�س���ل يف م�س���اعرهم مع الآخري���ن، بينما وجد اأن املراهق���ني ذوى التعلق الآمن 
 ه���م اأك���رث قدرة علي التكي���ف الجتماعي كما اأكدت الدرا�س���ة علي اأهمي���ة نوعية التعلق 
وبيفولك���و  للمراه���ق.ويف درا�س���تي دوي���ل  والوج���داين  النم���و الجتماع���ي   واأثره���ا يف 
)Doyle, 2006; Bifulco, 2006( والتي تهدف اإىل معرفة تاأثري الرتباط واملعاملة الوالدية 
علي ال�سطرابات النف�سية لدي املراهقني، اأ�سارت النتائج اإىل اإن التعلق الآمن بالوالدين 
يعت���رب عام���اًل واقيًا للفرد يزيد م���ن النمو الإيجابي والتوافق، كما يدعم ال�س���عور بالثقة 
والفاعلية يف مواجهة ال�س���غوط، ووفقًا لنوعية عالقة التعلق وجد اأنها تعتمد علي نوعية 
الرعاية التي عاين منها الأبناء والتوقعات الأولية املتعلقة ببناء الذات والأخر وتقوم علي 
مو�س���وع التعلق العاطفي وال�س���تجابة لحتياجات الأبناء منذ ال�سغر.كما اأن املراهقات 
الالتي تعر�س���ن لإ�س���اءة املعاملة والإهمال من جانب الوالدين وات�سفت معاملة اآبائهن 
له���ن بالرف�ض ات�س���مت عالقة اأبنائهن بال�س���عوبة، و احلذر ومن���ط تعلقهم احلايل من 
النوع التجنبي اخلائف الذي اأرتبط بالكتئاب واخلوف الجتماعي، كما اأ�س���ارت النتائج 
اإىل وج���ود عالقة ارتباطيه موجبة بني منط التعلق غري الآمن وال�س���طرابات النفعالية 
املتمثل���ة يف الكتئ���اب.ويف درا�س���ة  )Borelli, et al; 2010( حول اأمناط التعلق وم�س���توى 
احلالة الوجانية املرتفع واملنخف�ض كحالة و�س���مة، اأكدت نتائج الدرا�سة ارتباط امل�ستوى 
املرتف���ع م���ن التعلق الآمن بامل�س���توى املرتفع م���ن احلالة الوجدانية كحالة وك�س���مة، ويف 
درا�ستي )Meifen et al;  2011( حول اأمناط التعلق وال�سفقة بالذات والتعاطف وال�سعادة 
النف�س���ية لدى عينة من طالب اجلامعة والرا�سدين تو�سطت ال�سفقة بالذات بني كل من 
التعلق القلق وال�س���عادة النف�سية بينما يلعب التعاطف النفعايل جتاه الأخر دور الو�سيط 
يف العالق���ة ب���ني التعلق التجنبي وال�س���عادة النف�س���ية.وبالرغم من تاأكيد الدرا�س���ات يف 
العامل الغربي ارتباط اأمناط التعلق ب�سمات ال�سخ�سية وبع�ض ال�سطرابات الوجدانية، 
والتاأكيد على تاأثري وتاأثر الرتباط والتعلق ببع�ض املتغريات النف�سية والجتماعية، اإل اأن 
الهتمام بهذا اجلانب املهم يف عاملنا العربي اأقل من املاأمول، حيث تناول مو�سوع التعلق 
الكال�س���يكي عدد من الباحثني كدرا�س���ة �س���الح )2005( حول اأمن���اط التعلق وعالقتها 
با�س���طرابات ال�سخ�س���ية واحلاج���ة اإىل احلنو، ودرا�س���ة عراق���ي )2008( والتي كانت 
تهدف ملعرف���ة طبيعة العالقة بني التعل���ق الوالدي املدرك وجودة ال�س���داقة والكتئاب، 
بينم���ا تناولت ح�س���ن )2006( التعل���ق بالوالدين والأق���ران وعالقت���ه بالفاعلية الذاتية 
واأعرا����ض الكتئاب يف مرحلة املراهقة.ويف املجتمع املحل���ي قدمت عبد الغني )2009( 
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درا�س���ة كانت ته���دف اإىل معرفة طبيعة العالق���ة بني اأمناط التعلق والر�س���ا عن احلياة 
لدى عينة من الزوجات يف من�س���ف العمر، وكذا درا�س���ة العتيب���ي )2010( حول التعلق 
ب���الأم واملعلمة وعالقتها بج���ودة احلياة لدى طالبات املرحل���ة الثانوية، من هنا كان من 
املهم تقنني املقيا�ض يف البيئة ال�س���عودية ل�سد العجز يف املجال دعما للدرا�سات املتناولة 
ملو�س���وع اأمناط التعلق بالوالدين والأ�س���دقاء اإذا اخذ يف العتبار تركيز الدرا�س���ات يف 

العاملني العربي واملحلي ب�سكل كبري على اأمناط التعلق الكال�سيكي.

)1( مفهوم التعلق :
ي�س���تخدم مفه���وم التعل���ق اأو الرتباط ب�س���ورة متك���ررة من قبل املتخ�س�س���ني يف 
جمال ال�س���حة النف�س���ية وعلم نف�ض منو الطفل، اإل اأن لهذا املفهوم فروقًا ب�سيطة، ففي 
معجم علم نف�ض منو الطفل ي�س���ري م�س���طلح التعلق اأو الرتباط اإيل رابطة خا�سة تتميز 
مبوا�س���فات فريدة لعالقات �سديدة التميز بني الطفل ومقدمي الرعاية الأولية، فرابطة 
التعل���ق عب���ارة عن عالقة انفعالية لها طابع ال�س���تمرارية مع �س���خ�ض معني. كما جتلب 
العالق���ات النفعالية املتبادلة املج�س���دة لرابطة التعلق اليجابي اأمن���ًا للطرفني. كما اأن 
جم���رد التهدي���د بغياب اأو الفتق���اد اإيل ال�س���خ�ض الآخر- ممثل التعل���ق- يحدث توترا 
و�سيقًا نف�سيًا قد يف�سي اإيل نوع من ال�سطراب النف�سي فهي يف �سكلها النمائي »رابطة 
انفعالي���ة قوية تنمو ب���ني فرد واأخر لتعزيز ال�س���تقالل والآمن النف�س���ي لدى الفرد مما 
  )Kenney, 1994: 399-404(.»ي�س���اعد علي النمو الجتماعي والنفعايل ال�سليم فيما بعد
، كم���ا اأن الرابط���ة التي ينميها الطفل جتاه القائمني علي رعايته يف ال�س���هور الأويل بعد 
امليالد جتعله قادرا علي تكوين عالقات اجتماعية �س���ويه يف املراحل التالية. بينما ي�سري 
مفهوم التعلق يف جمال ال�س���حة النف�س���ية اإيل » القدرة الكلي���ة علي تكوين العالقات مع 
الآخري���ن »(Bruce Perry, 2006: 5(.اإن العالق���ة الأكرث اأهمية حلياة الطفل هي الرتباط 
والتعل���ق مع رموز الرعاية خا�س���ة الأم بطبيعة العالقة. ويرجع ه���ذا الأمر اإيل احلقيقة 
الت���ي مفادها اأن العالق���ة الأويل متهد الطريق لطبيعة عالقات التعل���ق التالية ونوعيتها 
بل جت�س���د القال���ب البيولوجي النفعايل للعالق���ات والروابط الجتماعية يف امل�س���تقبل. 
فالتعلق ال�س���وي م���ع الأم الذي يبني علي خ���ربات الروابط املتكررة خ���الل مرحلة املهد 
والطفولة  املبكرة يوفر اأ�سا�س���ًا للعالقات الجتماعية ال�س���وية يف امل�س���تقبل، علي العك�ض 
تف�س���ي م�س���كالت الرتب���اط والتعل���ق اإيل اإعاق���ة الأ�س����ض البيولوجي���ة والنفعالية لهذه 
Attach�  العالق���ات الجتماعية يف امل�س���تقبل، هذا وميكن اختزال مفهوم اأمن���اط التعلق
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ment Styles والتي تعني الرابطة الوجدانية التي تتمحور يف قطبني اأحدهما اآمن والأخر 

غ���ري اآمن:ويعني التعلق الآم���ن   Security Attachment  ال�س���عي اإىل احلفاظ على البقاء 
بالق���رب من �س���خ�ض اأخر حي���ث الرابطة الوجداني���ة الثابتة نحو نف�ض ال�س���خ�ض بينما 
يق�س���د بالتعل���ق غري الآمن اإخف���اق يف النمو الطبيعي نتيجة لالإهم���ال الوجداين للطفل 
وتكري�ض ال�سعور بالعزلة الجتماعية والتي  تف�سي بدورها اإىل الالمبالة وعدم التفاعل 

.(Bowlby, 1969 :141)   اليجابي

النظريات املف�صرة للتعلق
اأول: نظرية جون بولبي يف منو الرتباط والتعلق بالوالدين

يع���د بولب���ي )Bowlby,1969, 1973, 1988( من اأوائل الذي���ن بحثوا يف طبيعة التعلق 
حيث اأقر يف نظريته اأن التعلق ميثل التوازن بني رغبة الطفل يف اللعب واكت�س���اف العامل 
املحي���ط، واحلاج���ة اإىل ال�س���عور بالأم���ان والطمئنان، فه���و ل ي�س���تطيع اأن يفعل هذين 
الأمرين مامل يتاأكد من وجود قاعدة اآمنة يرجع اإليها حينما ي�س���عر باأنه خائف اأو مهدد 
اأو حمتاج اإىل حماية، لهذا يتعلق الطفل بال�س���خ�ض الذي مينحه هذا الأمان ويرى اأي�سا 
اأن حاجة الطفل اإىل التعلق مهمة واأ�سا�سية كحاجته للطعام،ولي�ست ب�سبب الطعام، كما 
يرى املحللون النف�س���يون، ويبداأ بتعلق الطفل بال�س���خ�ض ال���ذي مينحه الرعاية والعطف 

والهتمام، ويكون ذلك وا�سحا من عمر 6-7 اأ�سهر.
املرحلة الأوىل: مرحلة التمييز املحدود نحو الآخرين )0- 2(

حيث جتذب الطفولة امل�سئولني عن الطفل لالهتمام به ولكنه يف هذه املرحلة ل ي�ستطيع 
اأن يف�سل �سخ�ض عن اآخر ولكن متيزه يكون مق�سورًا على م�ستوى الإدراك ال�سمعي واحل�سي 

»يقت�سر على الأ�سياء امللمو�سة ولي�ض اإدراكًا على م�ستوى الأمور النف�سية«.
املرحلة الثانية: مرحلة التمييز مع قدرة حمدودة على التف�صيل )2- 7(

يبداأ الطفل يف التمييز بني املحيطني به ويكون اأكرث ارتياحًا يف التعامل مع القائمني 
برعايته »الأم، الأب، البديل«بل ويكون م�ستعدًا للتعامل مع باقي الأ�سخا�ض املحيطني به 

يف الأ�سرة.
املرحلة الثالثة: مرحلة التف�صيل )7- 12 �صهرًا(

 تظهر بو�س���وح عالمات التف�س���يل ل�س���خ�ض ع���ن الآخر )فيبكي عندم���ا يبتعد عن 
والدته لياأخذه �سخ�ض اآخر، ويكون قلقًا عندما يحمله �سخ�ض غريب(.
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املرحلة الرابعة: مرحلة القاعدة الآمنة )تقع ما بني 12- 18 �صهرًا(
ي�س���تخدم الطف���ل عالقاته القوية مع القائم���ني برعايته كقاعدة اأمين���ة للتعامل مع 
الغرباء وا�ستك�س���اف العامل اخلارجي فيعود اإليهم اإذا ح�ض باخلطر وكلما زاد قربه من 

عائلته كلما زاد اإح�سا�سه بالأمان.

املرحلة اخلام�صة: مرحلة امل�صاركة يف تن�صيق الهدف)من 18 �صهرًا حتى نهاية الطفولة(
مرحلة اإدراك الطفل اأن عليه اأن يقبل رف�ض امل�سئولني عنه لبع�ض ت�سرفاته ويتفهم 
غ�سبهم حر�سًا منه على اأن يحافظ على عالقته القوية بهم. هذه املراحل ميكن من خاللها 
 )Benjamin &معرفة اأي اختالل يحدث للطفل من خاللها مقارنة �س���لوكه بهذه املراحل
(Virginia, 2004، وق���د لحظ بولب���ي اأنة عندما يقرتب الطفل من نهاية مرحلة الطفولة، 

فاإن���ه تتزايد لديه الق���درة على حتمل النف�س���ال املوؤقت عن الأم والقدرة على ال�س���عور 
بالأمن يف املوقف الغريب، واأن هذا الأمن يكون متوقفًا على وجود �س���خ�ض ماألوف يقدم 
الرعاية، وغياب اأي اإح�س���ا�ض بالتهديد اأو املر�ض، والوعي بالأماكن التي تذهب لها الأم 
مع اإمكانية اللتقاء بها بعد فرتة زمنية ل تطول. ويظهر �سلوك التعلق بتكرار وكثافة اأقل 
م���ن بع���د العام الثالث، وينخف�ض يف اأثن���اء مرحلة املراهقة حيث يق���ل التعلق بالوالدين 
وي���زداد التعلق والجنذاب لالآخرين.ويف خالل فرتة الر�س���د يظل ذلك ال�س���لوك عبارة 
عن ا�س���تجابة طبيعية، يف اأثناء املر�ض اأو اأوقات ال�س���غط النف�سي. ويظهر �سلوك التعلق 
يف حماولة القرتاب من الأفراد املعروفني اأو املوثوق فيهم، وي�ساحب �سلوك التعلق اأقوى 
العواطف الإن�س���انية، فالتهديد بالفقدان ب�س���بب القلق والفقدان الفعلي ب�س���بب احلزن، 

.)Shaver, 1993(والقرتاب من ال�سخ�ض املتعلق به يخلق الإح�سا�ض بالأمن

ثانيا: نظرية ماري اينزورث يف التعلق
قدم���ت م���اري اين���زورث )Ainsworth, M. S. (1989 نظرية بعن���وان تعلقات ما بعد 
الر�س���اعة تناولت فيها التعلق ك�س���لوك ميتد عرب دورة احلياة يوؤثر يف اأوجه الن�س���اطات 
املختلفة فيما بعد. اإذ تاأتي هذه النظريةكامتداد طبيعي لتغريات النمو امل�ساحب للتعلق 
الأطف���ال براعيهم اأو من يقوم مقامهما خالل �س���نوات ما بعد الر�س���اعة وكذلك تعرف 
الروابط الوجدانية خالل حياة الفرد، وتقوم هذه النظرية على اأنظمة �س���لوكية يتم من 
خالله���ا التفاعل والتعلق وهذه الأنظمة هي: نظ���ام الرعاية املقدمة عن طريق الوالدين 
باأبنائه���م ومقارنة ه���ذه الروابط مبدى تعلق الأبناء بوالديه���م، والروابط الزواجية وما 
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يتبعها من تنا�س���ل يهيئ الفر�س���ة لتعلق ناجح، واأ�سكال ال�س���داقات يف الطفولة والر�سد 
والأنظمة ال�س���لوكية والظرف التي حتكمها. واعتمدت هذه النظرية على ت�سنيف اأمناط 

التعلق يف الطفولة اإىل اأربعة اأمناط رئي�سة:
النمــط الأول: التعل���ق الآم���ن: ويظهر الأطف���ال يف هذا النمط ك���درًا distress عند 
مغادرة اأحد الوالدين الغرفة وعند العودة يظهروا الفرح والرتياح التام. الأطفال الذين 
  security attachedيظهرون يف هذا النمط من ال�س���لوك ي�سمون اأطفال ذوى التعلق الآمن
لأنهم ي�ستخدموا الوالدين كقاعدة اآمنة ينطلقون منها لكت�ساف البيئة املحيطة بهموهم 

ميثلون 65% من الأطفال املبحوثني.
النمــط الثــاين: القلق: والأطفال يف هذا النمط يكون���وا منزعجني اإىل درجة كبرية 
واأك���رث اإحباطًا وعندما يعود الوالدين بعد فرتة انف�س���ال اأو غياب اأحدهما يكون لديهم 
وقت طويل لكي يهدءوا ويكون �س���لوكهم م�س���طربًا مبديني من خالله م�س���اعر ال�ستياء 
والغ�سب ويفرت�ض اأنهم يريدون اأن يكونوا يف راحة ولكنهم يريدون اأي�سًا اأن يعاقبوا اأحد 
الوالدين ويقاوموهم حيث يحاولوا احت�س���انهم وغالبًا ما ي�سموا هوؤلء الأطفال مقاومي 
القلق/الطفل العنيد �سديد املقاومة   Resistant وهم ميثلون 12% من الأطفال املبحوثني.
النمط الثالث: التجنبي: كما ناق�سته انزورث وزمالوؤها ي�سمى املتجنب اأو املن�سحب. 
الطف���ل يف ه���ذا النمط يتجاهل عودة اأمه بعد فرتة انف�س���ال، كما اأن �س���لوكه ل يت�س���م 
بال�ستطالع، حيث يركز انتباهه على اللعب بالأ�سياء يف اأر�ض املعمل. وهم ميثلون 21 % 

من الأطفال املبحوثني. 
النمط الرابع: امل�سغول: ويظهر الطفل غمو�ض فيما يتعلق بالإقدام اأو الإحجام عن 
الأم يف اأثن���اء تواجدها يف احلجرة، والأطفال يف هذا النمط يكونوا منزعجني عند ترك 
الأم احلجرة وعندما يعود الوالدين بعد فرتة انف�س���ال اأو غياب اأحدهما ت�س���در عنهم 
اأفع���ال مرتبكة اأو مت�س���ابه مع �س���لوك التاأرجح الأقدام الأحج���ام يف النماذج احليوانية. 
ويع���رف من���ط تعلقهم باملفكك اأو غري املوجه اأو امل�س���و�ض وهم ميثل���ون 10%من الأطفال 
املبحوثني )Fraley & Spieker, 2003(. وقد وجدت اينزورث من درا�س���اتها على الأطفال 
اأن الطفل ي�س���تخدم اأمه كقاعدة اآمنة اأو مالذًا اآمنًا مبعنى اأن الأم التي تلبي احتياجات 
طفلها البيولوجية من طعام و�سراب وحاجاته العاطفية تعمل على تكوين توقعات اإيجابية 
ل���دى الطف���ل جتاه من يرعاه ونح���و الآخرين، وتزداد ثقته بنف�س���ه وقدراته، ويكون لديه 
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القدرة على البتعاد عن اأمه لكت�س���اف البيئة املحيطة والعودة اإىل اأمه وهذا ما ي�س���مى 
)بالتعلق الآمن( بني الأم والطفل.

ثالثًا: نظرية بارثليمووهورتز
اأرجع���ت بارثليم���و وهورت���ز)Bartholomew and Horowitz (1991 منط التعلق الذي 
ي�سنف اإليه الفرد اإىل طبيعة العالقة بني الفرد وذاته من ناحية وعالقته مع الآخرين من 
ناحية اأخرى، ويف �س���وء ذلك اأكدت على وجود اأربع اأمناط للتعلق هي الآمن، واخلائف، 

واملن�سغل، والطارد.
ذوو التعلق الآمن secure attachment:وهم اأ�سخا�ض لديهم اجتاه ايجابي نحو ذاتهم 
وف���ى الوقت ذاته لديهم اجتاه ايجابي نحو الآخرين، كما يتميزون بارتفاع الثقة بالنف�ض 
والعالق���ات احلميمة واجليدة، كما اأنهم تعلموا من جتاربهم املا�س���ية العالقة اأن يكونوا 

قادرون على تقييم العالقات احلالية وال�سابقة ب�سورة واقعية.
ذوو التعلــق اخلائــف fearful attachment:ه���م اأ�س���خا�ض لديه���م اجتاه �س���الب نحو 
ذواتهم واجتاه �س���الب نحو الآخرين، ومن �س���ماتهم الأ�سا�س���ية انخفا�ض الثقة بالنف�ض 
وجتنب العالقة احلميمة ب�س���بب اخلوف من الرف�ض والدوافع املتعار�سة وانعدام الأمن 
والرتدد، كما يخ�س���ون دعوتهم للك�س���ف عن بع�ض اأ�س���رارهم ال�سخ�سية )مثل تاريخهم 

من العتداء اجلن�سي، اأو التعر�ض لالعتداء يف عالقتهم احلالية، الخ(.
ذوو التعلق امل�صغول preoccupied attachment:وهم اأ�سخا�ض لديهم اجتاه �سالب نحو 
ذواتهم واجتاه ايجابي نحو الآخرين، و�سمى هذا النمط بامل�سغول لأن عالقاته بالآخرين 
ت�س���غله اإىل ح���د كبري ولعتماده اعتم���ادا كبريا على الآخرين يف ك�س���ب احرتامه لذاته، 
ويبدي رد فعل قوي ومبالغًا فيه عندما يواجه م�ساكل اأو اأمور مزعجة، ولديهم �سعوبة يف 
التعامل مع م�ساكلهم دون م�ساعدة الآخرين؛ والذهاب فورا لالآخرين عندما تعرت�سهم 

اأية م�سكلة اأو م�ساعر �سيئة، كما اأنهم ح�سا�سني اأكرث من الالزم و�سريعي البكاء.
ذوو التعلق الطارد dismissing attachment:وهم اأ�س���خا�ض لديهم اجتاه ايجابي نحو 
ذواته���م واجتاه �س���لبي نح���و الآخرين، وهم عك�ض النمط ال�س���ابق اإذ يقلل���ون من اأهمية 
العالق���ات بالآخري���ن ولديه���م درجة مرتفع���ة من الثق���ة بالنف�ض، ويتجنب���ون العالقات 
احلميم���ة ومييلون لالعتم���اد على الذات. وهم غري عاطفي���ني وعقالين، وينخرطون يف 
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ال�س���حك اأحيانا كاأ�س���لوب دفاعي عندما تواجههم م�س���اكل اأو اأم���ور مزعجة ويتجنبون 
ال�سعي للح�سول على دعم الآخرين ونادرا ما يبكون.

وطبقا لت�س���ور بارثليمو وهورتز ميكن تو�س���يح الأمناط الأربعة ال�س���ابقة يف �س���وء 
ال�سكل التايل:

  Bartholomew and Horowitz منوذج تعلق الرا�صدين
الجتاه  نحو الذات )العتمادي(

اإيجابي                                      �سلبي
)منخف�ض(                            )مرتفع(

ذوو النمط
الآمن

ذوو التعلق
امل�سغول

ايجابي
الجتاه نحو )منخف�ض(

الآخرين
»التتجنبي« ذوو النمط

الطارد
ذوو التعلق
اخلائف

�سلبي
)مرتفع(

وفقا لوجهة نظر بارثليمو وهورتز Bartholomew and Horowitz يف النموذج ال�سابق 
ف���اإن ذوي النم���ط الآمن لديهم اجت���اه ايجابي نحو الذات والآخرين وم�س���توى منخف�ض 
م���ن العتمادي���ة والتجنب، بينم���ا يتكون اجتاه �س���لبي نحو الذات مع ارتفاع يف م�س���توى 
العتمادية وم�س���توى منخف����ض من التجنب، ويف منط التعلق الط���ارد يكون الجتاه نحو 
ال���ذات ايجابي و�س���لبي جت���اه الآخرين، مع م�س���توى مرتفع من العتمادي���ة ومرتفع من 
التجن���ب، ويف من���ط التعلق اخلائف يتكون لدى اأ�س���حاب هذا النمط اجتاه �س���الب جتاه 

الذات والآخرين وم�ستوى مرتفع من العتمادية والتجنب.
رابعًا: نظرية النف�صال والتفرد ملارجريت ماهلر 

انبثق���ت فكرة ه���ذه النظرية من التطور الطبيعي لالجتاه التحليلي وخا�س���ة نظرية 
بولبي يف الرتباط والتعلق، حيث افرت�ست مارجريت ماهلر نظرية لو�سف كيف يكت�سب 
الطفل ال�س���غري الإح�س���ا�ض مبعرفة النف�س���ال ع���ن الأم وقد قدمت نظريتها اخلا�س���ة 
بالنف�س���ال الفردي على اأ�سا�ض مالحظات تفاعالت الأطفال مع اأمهاتهم. حيث وجدت 
اأن التمايز لدى الطفل والنف�س���ال اأمر حتمي يحدث عندما يتقدم الطفل بفعل الن�س���ج 
اجل�سدي والنمو النف�سي، وهذه احلتمية مير بها كل طفل بفعل عمليات الن�سج الطبيعي 
)Benjam & Virgink, 2004 :29(. ولقد تاأثرت باأعمال فرويد وّانا فرويد وهارمتان ووايت 
وقدمت درا�ستها عن منو الأنا يف مرحلة الطفولة املتاأخرة من خالل طبيعة العالقة بالأم 
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وله���ذا تعترب من رواد نظرية العالقة باملو�س���وع Object Relation Theory كما اأنها تربط 
منو الأنا يف الثالث ال�س���نوات الأوىل بطبيعة العالقة املتغرية مع الأم اأثناء النمو ومن ثم 
Separation Individu-  البناء النف�س���ي الذي يحدث من خالل عملية الفرتاق والت�سخ�ض
ation  كم���ا توؤكد اأن بدايات عملية الت�س���خ�ض والتي تعني بها ا�س���تقالل الطفل عن الأم 

واإدراكه لذاته ككيان م�س���تقل متثل عملية ميالد نف�س���ي وحتدث بني �سن 5-9 اأ�سهر كما 
ترى اأن الأمومة اجليدة �س���رط اأ�سا�س���ي م�ساعد لعملية الت�سخ�ض. وحددت عدة مراحل 
يتم من خاللها منو الأنا خالل الثالث ال�س���نوات الأوىل وميكن تلخي�ض هذه املراحل يف 

اجلدول )الغامدي، د. ت(.
ال�صماتاملرتبطةبنموالأنااملرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

�س
صــخ

لت�
يةا

عمل
بل 

ـاقـ
ال�سهرالأولمــ

Normal Autism التوحدالطبيعي
عدم القدرة على الف�س���ل بني الذات والأم، الرنج�سية املطلقة، 
احل�سانة �سد املثريات القوية، توازن امليكانزمات الف�سيولوجية.

من ال�سهر الثاين اإىل الرابع
العالقاتالتكاملية الطبيعية

Normal Symbiosis

اإدراك م�سوه لالم كمو�سوع منف�سل، �سيطرة مبداأ اللذة على 
اأحكام الفرد فاجليد هو ما ي�سبب اللذة والعك�ض، لي�ض هناك 
تفريق حقيقي بني الطفل واأمه، بدء تكوين املركز الأ�سا�س���ي 

لنمو الذات ويتم ذلك من خالل حماية الأم ورعايتها.

�س
ـخ

�صــ
الت

ة  
ــلي

مـــ
ع

من ال�سهر 5 اإىل 9: 
التمايزومنو�سورةالبدن

Differentiation and develop�
ment of body-Image

عملية ميالد نف�سي: بدء قدرة الفرد على التفريق بني ذاته 
وذات اأمه، قلق من الغرباء.

اأهم املنجزات: كفاح للو�سول اإىل فعاليات لالنا م�ستقلة عن الأم.

من ال�سهر 10 اإىل 14
املمار�سة

Practicing

اهتم���ام باللع���ب بالأ�س���ياء غ���ري احلي���ة، ازدي���اد البع���د 
وال�س���تقالل ع���ن الأم نتيجة للق���درة على احلرك���ة بعيدة 
عنه���ا، خوف عند غياب الأم، وحماولة التغلب على اخلوف 
بتخي���ل الأم، بن���اء مقاوم���ة للخوف من الف���رتاق عن الأم 

وزيادة يف اكت�ساف العامل.
منال�سهر 14 اإىل 24

التقارب
Rapprochement

تكيف اكرب مع عملية البعد عن الأم، اللعب بعيدا عن الأم، 
اأزم���ة التقارب: الرغبة يف البتع���اد عن الأم واخلوف منه، 
الق���درة على خل���ق تكامل بني ال�س���ورة اجليدة وال�س���يئة، 

ظهور الهوية اجلن�سية.
من ال�سنة الثانية اإىل ال�سنة الثالثة

تاأكيدالت�سخ�ض )الفردية(
Consolidation of Individuality

ظهور اللغة كو�س���يلة ات�س���ال، ظهور مفهوم الزمن، الثبات 
النفعايل، تكوين مفهوم ثابت عن الذات .
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 Normal Autism املرحلة الأوىل: التوحد الطبيعي
يطل���ق على هذه املرحل���ة الالمتايز البدائية   primary unifferen tietedوت�س���بق هذه 
  )self  object( املرحلة الأوىل من مراحل النمو، مرحله تثبيت وتدعيم الذات كمو�س���وع
الالمتمايز الذي تاأ�س�ض حتت �سيطرة اخلربات ال�سارة امل�سبعة اخلا�سة بالطفل الر�سيع 
الناجتة عن تفاعله مع اأمه. اإن م�سطلح الن�سغال ال�سوي بالذات يو�سح عملية الإح�سا�ض 
disori� ييف الأ�سابيع الأوىل من احلياة حيث يعي�ض الطفل يف حالة خلط الهالو�ض البدائ
  entation، الذي يرجع اإىل اإ�سباع احلاجة فيه اإىل دائرته الذاتوية. وترتكز حياة الطفل 
حديث امليالد حول حماولته امل�س���تمرة لتحقيق التوازن بينما ل ي�ستطيع يف هذه املرحلة 
التمييز بني ال�س���لوكيات الأمومية خلفظ التوتر وبني حماولته الذاتية للو�سول اإيل نف�ض 

الهدف )عن طريق ال�سعي لإ�سباع حاجاته(.

 Normal symbiosis املرحلة الثانية:العالقات التكاملية الطبيعية
 stage of primary, undiffer� عتع���رف مبرحله التمث���الت البدائي���ة لل���ذات كمو�س���و
  .entiated self - p- object representation تت�س���من كل م���ن املرحل���ة التكافلي���ة ومرحله 
التمايز املتفرعة من مرحله )التفرد( كما و�س���فتها ماهل���ر، حيث توؤكد اإن هذه املرحلة 
تب���داأ من ال�س���هر الأول وتنتهي بال�س���هر الراب���ع. ويف هذه الفرتة ت���ري ماهلر اأنه حتدث 
اأزمة ن�س���ج ف�س���يولوجية، حيث  يظهر الطفل خاللها ح�سا�س���ية متزاي���دة جتاه املثريات 
 اخلارجية، ت�س���طحب هذه ال�س���تجابة القوية معها اإدراك �سعيف لالم علي انه مو�سوع 
خارجي، خ�سو�س���ا م���ن خالل قدرتها على امل�س���اعدة على خف�ض التوت���ر. وعن مرحله 
التماي���ز differentiation اأول مرحله من مراحل النف�س���ال التفرد خالل �س���هور مرحله 
التكافلي���ة يف اأثن���اء ن�س���اط ما قبل الأن���ا  pre � ego فان الر�س���يع يتعرف علي الن�س���ف 
الأمومي من ذاته التكافلية عن طريق البت�سامة الجتماعية غري املحدودة، وت�سبح هذه 
البت�س���امة تدريجيا هي ا�ستجابة البت�سامة الأكرث تف�سيلها من قبل الأم، وهي ما ي�سري 
اإيل اأن رابطه حمدده قد ا�س���تقرت بني الر�سيع واأمه. ويف ال�سهر ال�سابع اأو الثامن يبدوا 
اأن الطفل يقارن ب�سريا اأمه باملو�سوعات غري املاألوفة، وتتكامل قدرته علي متييز �سفات 
اأم���ه. وطبق���ا ملاهلرفان ظاهره القلق من الغرائب التي تظه���ر يف هذه الفرتة اأمر فردي 
بحيث قد ل تظهر اإيل حد كبري وكلما كانت البيئة املحيطة بالر�س���يع �سحية وخا�سة يف 

املرحلة التكميلية كلما كانت مرحله التمايز وتتم بالف�سول ال�سديد.
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املرحلة الثالثة:متايز الذات عن متثالت املو�صوع
 Differentiation of self from object Representation
ومته���د التكافلي���ة ال�س���وية الطريق ملرحل���ه النف�س���ال- التفرد الت���ي تتطابق معها 
وحتل حملها عند �س���ن )12 - 18 �س���هرَا( كنتيجة ن�س���ج خالل العام الثاين من احلياة، 
ي�س���ل الطفل اإيل ا�ستقاللية ن�سبيه متقدمه. يف هذا الوقت ت�سبح وظائف الأنا امل�ستقلة 
اخلا�سة باحلركة هي اجلزء الظاهر من الختالف والتباين بني معدل الن�سج وبني معدل 
النمو ال�سخ�سية. ي�ستطيع الطفل من خالل احلركة اأن ينف�سل ج�سديا اأو يبتعد عن الأم، 
وان كان غري م�س���تعد انفعاليَا لذلك علي الإطالق وي�س���بح الطفل يف عمر �س���نتني مدركَا 
لنف�ساله عن اأمه من عده اأوجه اأي�سا وهو ي�ستمتع با�ستقالليته ويحاول باإ�سرار ال�سيطرة. 
وبهذه الطريقة، فان كميات كبرية من اليد والعدوان ت�ستغل عن طريق الأنا. ويف منت�سف 
ال�س���نة الثانية يكون الطفل اأكرث وعيَا بانف�س���اله اجل�س���دي عن اأمه اإيل جانب منو القدرة 
املعرفية والتمايز الزائد يف حياته العاطفية. ويالحظ ظهور تناق�ض وا�سح يف تقبل فرتات 
الإحب���اط ونق�ض يف ع���دم الهتمام واإدراكه لوج���ود الأم. اإن الهتمام بوج���ود الأم الذي 
كان خا�س���ية ملرحله املران الفرعية من مرحلة النف�س���ال- والتفرد،ا�ستبدل الآن ب�سلوك 
تقربي من الأم واهتمامَا باأماكن تواجدها. فكلما زاد وعي األطف بقدراته اجل�س���دية علي 
التحرك بعيدا عن اأمه ومنوه املعريف فانه ي�سبح يف حاجه كبرية لن ت�ساركه اأمه كل خربه 
ومه���ارة جدي���دة . وهذه هي الأ�س���باب التي دع���ت ماهلر لن تطلق علي ه���ذه املرحلة من 

)Mahler & Bergman 1985: 293-300( .عمليه النف�سال - والتفرد م�سطلح التقارب

تقنني املقيا�س يف البيئة ال�صعودية
و�سف املقيا�ض: اعتمت الن�سخة العربية من املقيا�ض على اأ�سله الجنليزي، وقد اأعد 
Armsden& Green�  مقيا�ض التعلق بالوالدين والأ�سدقاء يف الأ�سل ارم�سيدن وجرنبريج
berg (1987) وهو اأداة للتقرير الذاتي لقيا�ض طبيعة التعلق بالوالدين والأ�سدقاء كم�سادر 
لالأم���ن، وهو قائم على الأفكار املقدمة يف نظرية بولبي يف منو التعلق والرتباط،ويتكون 
من ثالث �س���ور للتعلق )لالأم، والأب، والأ�س���دقاء( حيث تتكون كل �سورة من 25 عبارة 

تقي�ض ثالثة اأبعاد فرعية هي: الثقة، والتوا�سل، والغرتاب.
)1(: التعلق بالوالدين )الأم، الأب( ويت�صمن

 الثقة بالوالدين Parent Trust وتعني »احرتام اأحد الوالدين وثقته وتفهمه مل�ساعر واأفكار 
 الب���ن، وتقدي���ر البن بدوره ل���دور اأح���د الوالدي���ن وتقبلهم«. والتوا�س���ل م���ع الوالدين
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 Parent Communication ويعني »الإح�سا�ض من قبل اأحد الوالدين باملتاعب وال�سعوبات 
 Parent الت���ي تواجه البن مما ي���وؤدي اإىل حاجة البن لأحدهما«. الغرتاب عن الوالدين
Alienation ويعني »اإح�س���ا�ض البن بالتوتر واخلجل نتيجة لعدم الهتمام والتوا�س���ل من 

قبل اأحد الوالدين«.
)2( التعلق بالأ�صدقاء ويت�صمن :

الثقة بالأ�س���دقاء Peer Trust وتعني »احرتام اأحد الأ�س���دقاء وثقته وتفهمه مل�ساعر 
Peer Com�  واأفكار ال�س���ديق، وتقدير دور الأ�س���دقاء وتقبلهم«. والتوا�سل مع الأ�سدقاء
munication ويعن���ي »الإح�س���ا�ض م���ن قبل الأ�س���دقاء باملتاعب وال�س���عوبات التي تواجه 

ال�سديق مما يوؤدي اإىل احلاجة اإليهم«. الغرتاب عن الأ�سدقاء Peer Alienation ويعني 
»اإح�س���ا�ض املراهق بالتوتر واخلجل نتيجة لعدم الهتمام والتوا�سل من قبل الأ�سدقاء«.
هذا ويتمتع املقيا�ض بدرجة مقبولة من ال�سدق والثبات، كما ا�ستخدم املقيا�ض اأكرث من 
)80 درا�سة( حول العامل، وقد اأكدت على �سدق املقيا�ض وثباته و�سالحيته ل�ستخدام يف 
 Armsden,et al, 1991; Haigler, V. & Marhsall,معظ���م الثقافات. )عبداحلمي���د، 1996؛
 Benson, etح�سن، 2006؛ D 1995; Black, K & McCartney, K, 1997; Vivona, J, 2000; 

  al, 2006; Ying, et al, 2007; Yates, et al, 2008; Smith, M., & Calam, R. 2009)

ترجم���ة املقيا����ض: مت ترجمة بنود املقيا�ض م���ن اللغة الجنليزي���ة اإىل اللغة العربية 
بوا�س���طة متخ�س����ض يف اللغة الجنليزية، ثم طلب من اأحد الزم���الء مطابقة الفقرات 
املرتجمة باأ�س���ولها الجنليزية، ويف خطوة تالية قام الباحثان بعر�ض املقيا�ض بن�سختيه 
الجنليزي���ة والعربي���ة على ثالثة من املتخ�س�س���ني يف علم النف�ض له���م نف�ض الهتمام، 
به���دف التاأكد م���ن اإمكانية قيا����ض البناء النظ���ري )املحتوى( باملقيا����ض املرتجم، وقد 

انتهت املراجعة اإىل عدد من املقرتحات التي مت الأخذ بها.
العين���ة ال�س���تطالعية:ويف حماولة من الباحث���ني التحقق من و�س���وح بنود املقيا�ض 
امل�س���تخدم ومدى القدرة على فهم عباراته على عينة مماثلة لعينة الدرا�س���ة يف منطقة 
ع�سري، قام الباحثان بدرا�سة ا�ستطالعية على )32( طالبًا من طالب املراحل املتو�سطة 
والثانوي���ة واجلامعية حيث مت تطبيق املقيا�ض يف �س���ورته الأولي���ة، حيث لحظ الباحثان 
عدم وجود اأية �س���كوى من �سياغة البنود اأو �س���عوبة فهمها حتى على امل�ستويات العمرية 
املتدني���ة، وخلو املقيا����ض من اأي بنود تتنافى مع الثقافة العربية والإ�س���المية اأو تتعار�ض 
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والقيم يف املجتمع ال�س���عودي، كما اأقر املفحو�سون بو�سوح التعليمات وباأن طول الختبار 
باأبعاده الثالثة منا�سبة حيث ا�ستغرق تطبيقه اأقل من )45( دقيقة يف معظم احلالت ما 

جعلنا نطمئن اإىل اإمكانية النتقال اإىل تطبيقه على عينة التقنني الأ�سا�سية.
عينة التقنني الأ�سا�س���ية:لتقنني املقيا�ض يف البيئة ال�سعودية مت تطبيق املقيا�ض على 
عينة قوامها )500( فرد من اجلن�س���ني)250( من الذكور، )250( من الإناث يف الفئة 
العمرية بني 13-22 �س���نة من بداية املرحلة املتو�س���طة اإىل املرحلة اجلامعية مبتو�س���ط 
عم���ري )17،18( وانح���راف معياري)2،23( مبدين���ة اأبها والقرى املحيط���ة بها، وبعد 
التطبيق وبعد تطبيق �س���روط ال�س���تبعاد ا�ستقر عدد ال�س���تمارات املدخلة على )429( 

ا�ستمارة منها )167( للذكور، و )262( ا�ستمارة لالإناث.
نتائ���ج الدرا�س���ة التقنيني���ة للمقيا�ض: مت اإدخ���ال البيانات وت�س���حيحها ومعاجلتها 
با�ستخدام برنامج احلزم الإح�سائية )SPSS. 15( وقد اأ�سارت النتائج اإىل متتع املقيا�ض 
بدرجة جيدة من الت�ساق الداخلي وال�سدق العاملي والثبات �سواء للدرجة الكلية للتعلق 
)بالأم، والأب، والأ�سدقاء( اأو الأبعاد الفرعية )الثقة، والتوا�سل، ووالغرتاب( لكل من 

الأم والأب والأ�سدقاء، كما هو وا�سح يف عر�ض نتائج التحليل الإح�سائي.
الت�ساق الداخلي: لتعرف الت�ساق الداخلي للمقيا�ض باأبعاده الثالثة )التعلق بالأم، 
والتعلق بالأب، والتعلق بالأ�سدقاء( مت ح�ساب معامل الرتباط بني بنود كل بعد والدرجة 

الكلية للمقيا�ض جدول )1(.
جدول )1( 

الت�صاق الداخلي ملقيا�س التعلق بالوالدين والأ�صدقاء
التعلق بالأ�صدقاءالتعلق بالأبالتعلق بالأم

م�صتوى الدللةرمالدللةرمالدللةرم
10.560.0110.680.0110.530.01
20.400.0120.490.0120.570.01
30.380.0130.440.0130.530.01
40.410.0140.480.0140.240.01
50.540.0150.600.0150.160.01
60.470.0160.560.0160.590.01
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التعلق بالأ�صدقاءالتعلق بالأبالتعلق بالأم
70.510.0170.660.0170.620.01
80.400.0180.320.0180.540.01
90.460.01غري دالة90.02غري دالة90.08

100.460.01100.530.01100.250.01
110.450.01110.400.01110.230.01
120.560.01120.630.01120.470.01
130.500.01130.600.01130.510.01
140.320.01140.230.01140.510.01
150.560.01150.610.01150.530.01
160.540.01160.490.01160.580.01
170.480.01170.510.01170.530.01
180.530.01180.450.01180.160.01
190.590.01190.610.01190.570.01
200.690.01200.730.01200.600.01
210.550.01210.640.01210.570.01
220.420.01220.510.01220.280.01
230.540.01230.390.01230.250.01
240.530.01240.570.01240.570.01
250.590.01250.650.01250.570.01

يت�سح من عر�ض نتائج اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية 
عن���د 0.01 بني درجات جميع مفردات التعلق بالأم والدرج���ة الكلية لها، والتعلق بالأب 
والدرجة الكلية لها ماعدا املفردة 9 حيث كان معامل الرتباط غري دال اإح�س���ائيا ومن 
ثم �س���يتم حذفها من مفتاح الت�س���حيح مع الإبقاء عليها يف كرا�ض الأ�س���ئلة حفاظا على 
البنية الأ�سلية للمقيا�ض، كما توجد عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�سائية عند 0.01 بني 
درجة مفردات التعلق بالأ�سدقاء والدرجة الكلية لها مما يدل على متتع املقيا�ض بدرجة 
مقبولة من الت�ساق الداخلي.وللتعرف على الت�ساق الداخلي لالأبعاد الفرعية يف مقيا�ض 
التعلق بالأم والتعلق بالأب والتعلق بالأ�س���دقاء، مت ح�س���اب معامل الرتباط بني بنود كل 

بعد والدرجة الكلية له جداول )2، 3،4(.
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جدول ) 2(
الت�صاق الداخلي لالأبعاد الفرعية ل�صورة التعلق بالأم

الغرتاب عن الأمالتوا�صل مع الأمالثقة بالأم
م�صتوى الدللةمعامل الرتباطاملفردةم�صتوى الدللةمعامل الرتباطاملفردةم�صتوى الدللةمعامل الرتباطاملفردة

10.640.0150.600.0180570.01
20.480.0160.470.01100650.01
30.420.0170.580.01110.680.01
40.480.01140.360.01170.670.01
150.630.01180640.01غري دالة90.09

120.650.01160.670.01230.670.01
130.600.01190.680.01
200.720.01240.660.01
210.620.01250.590.01
220.440.01

جدول )3 ( 
الت�صاق الداخلي لالأبعاد الفرعية ل�صورة التعلق بالأب

الغرتاب عن الأبالتوا�صل مع الأبالثقة بالأب

معامل املفردة
الرتباط

م�صتوى 
معامل املفردةالدللة

الرتباط
م�صتوى 
معامل املفردةالدللة

الرتباط
م�صتوى 
الدللة

10.730.0150.680.0180.550.01
20.560.0160.480.01100.700.01
30.480.0170.470.01110.660.01
40.610.01140.230.01170.680.01
150.690.01180660.01غري دالة90.05

120.700.01160.660.01230.660.01
130.680.01190.730.01
200.770.01240.700.01
210.700.01250.700.01
220.580.01
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جدول )4 (
الت�صاق الداخلي لالأبعاد الفرعية ل�صورة التعلق بالأ�صدقاء

الغرتاب عن الأبالتوا�صل مع الأبالثقة بالأب
معامل املفردة

الرتباط
م�صتوى 
م�صتوى معامل الرتباطاملفردةالدللة

معامل املفردةالدللة
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

50.390.0110.630.0140.620.01
60.690.0120.710.0190.250.01
80.700.0130.650.01100.660.01

120.600.0170.720.01110.690.01
130.720.01160.650.01180700.01
140.650.01170.660.01220.590.01
130.680.01240.660.01230.730.01
200.770.01250.710.01
210.700.01
220.580.01

يت�سح من عر�ض النتائج ال�سابقة واخلا�سة بالت�ساق الداخلي لالأبعاد الفرعية ل�سورة 
التعلق بالوالدين، والأ�سدقاء متتع املقيا�ض بدرجة جيدة من الت�ساق الداخلي حيث ارتبطت 
جميع املف���ردات للمقايي�ض الثالثة باأبعادها الفرعية عدى العبارة )9( يف بعدي الثقة بالأم 

والأب. وحفاظا على البنية الأ�سلية للمقيا�ض �سوف يتم حذفها من مفتاح الت�سحيح.
ثبــات املقيا�ــس: لتعرف ثبات املقيا�ض مت ح�س���اب معامالت ثب���ات املقيا�ض بطريقتي 

األفاكرونباخ والتجزئة الن�سفية بطريقتي �سبريمان براون وجتمان، جدول  )5، 6(.
جدول ) 5( 

موؤ�صرات الثبات لالأبعاد الرئي�صية للتعلق بالوالدين والأ�صدقاء

معامل األفا الأبعاد الرئي�صية
كرونباخ

التجزئة الن�صفية
بطريقة جتمانبطريقة �صبريمان براون

0.850.820.82التعلق بالأم
0.870.870.87التعلق بالأب

0.830.850.85التعلق بالأ�سدقاء

يت�س���ح من نتائج اجلدول )5( متتع الأبعاد الثالثة للمقيا�ض )التعلق بالأم، والتعلق 
بالأب، والتعلق بالأ�س���دقاء( بدرجة جيدة من الثبات، حي���ث تراوحت قيم الفاكرونباخ 
بني 0.83، 0.87كما تراوحت با�ستخدام طريقتي التجزئة الن�سفية ل�سبريمان براون، 
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وجتمان بني 0.82، 0.87 وهى قيم مرتفعة  جتعلنا نثق متاما يف نتائج هذا املقيا�ض يف 
البيئة ال�سعودية.

جدول) 6( 
موؤ�صرات الثبات لالأبعاد الفرعية ملقيا�س التعلق بالوالدين والأ�صدقاء

معامل الأبعاد الفرعيةالأبعادالرئي�صية
األفاكرونباخ

التجزئة الن�صفية
بطريقة جتمانبطريقة �صبريمان براون

0.740.750.75الثقةالتعلق بالأم
0.750.710.71التوا�سل
0.710.670.67الغرتاب

0.840.830.83الثقةالتعلق بالأب
0.800.800.80التوا�سل
0.730.670.67الغرتاب

0.820.810.81الثقةالتعلق بالأ�سدقاء
0.830.820.82التوا�سل
0.720.730.73الغرتاب

يت�س���ح من نتائ���ج اجل���دول )6( متتع الأبع���اد الفرعي���ة ملقيا�ض التعل���ق بالوالدين 
والأ�س���دقاء بدرجة منا�س���بة من الثبات، حي���ث  تدرجت قيم الفاكرونب���اخ بني 0.71-
0.81 وب���ني 0.67-0.83 با�س���تخدام طريقتي التجزئة الن�س���فية ل�س���بريمان براون، 

وجتمان، وهذا يدل على الثقة باملقيا�ض و اإمكانية ا�ستخدامه يف البيئة ال�سعودية.
�صدق املقيا�س

اأول: ال�صدق الظاهري: يتمتع املقيا�ض بدرجة جيدة من ال�سدق الظاهري كما ت�سري اإىل 
ذلك القراءة الأولية للمقيا�ض من قبل اأي متخ�س�����ض، فتعليمات املقيا�ض وا�سحة ومفهومة، 
كما اأن بنوده ق�س����رية ووا�س����حة ومل ي�سكو الطالب �س����واء يف املرحلة املتو�سطة اأو الثانوية اأو 
اجلامعي����ة من اأي غمو�ض يف ال�س����ياغة، كما تتميز املقايي�ض الفرعية باأنها ق�س����رية ن�س����بيا  

وميكن ا�ستخدام مقيا�ض واحد اأو اأكرث منها ح�سب متطلبات البحث وحاجة الباحث.
ثانيــا: ال�صــدق العاملــي للمقيا�س: حل�س���اب ال�س���دق العاملي للمقيا����ض مت اإجراء 
التحلي���ل العاملي لالأبع���اد الأ�سا�س���ية والفرعية للمقيا����ض بطريقة املكونات الأ�سا�س���ية 

لهوتلينج وتدوير املحاور بطريقة فارميك�ض لكايزر جدول )7، 8(.

اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمن  -  د. علي بن �صعيد العمري
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جدول ) 7(
ال�صدق األعاملي لالأبعاد الرئي�صية للمقيا�س

ال�صرتاكياتالعوامل بعد التدويرالعوامل قبل التدويرالأبعادم 1212
0.77-0.880.02-0.880.04التعلق بالأم1
0.880.010.880.020.77التعلق بالأب2
0.030.990.030.991.00التعلق بالأ�سدقاء3

1.551.001.551.00اجلذر الكامن
33.35%51.59%33.34%51.6%ن�سبة التباين

يت�س���ح من اجلدول ال�سابق ت�س���بع اأبعاد التعلق بالوالدين والأ�س���دقاء على عاملني 
ي�س���توعبان 84.94% م���ن التباي���ن الكلى للمقيا�ض، وميكن ت�س���ميتها عل���ى النحو الآتي: 
العام���ل الأول التعل���ق بالوالدين)ي�س���توعب 51.59 % من التباين الكلى ويت�س���بع بعاملي 
التعل���ق بالأم والتعلق ب���الأب(، العامل الثاين التعلق بالأ�سدقاء)ي�س���توعب 33.35% من 
التباين الكلى للمقيا�ض ويت�س���بع ببعد التعلق بالأ�س���دقاء فقط(.وت�سري هذه النتائج اإىل 
متتع املقيا�ض بدرجة جيدة من ال�س���دق العاملي واىل ا�س���تقاللية منط التعلق بالوالدين 

عن منط التعلق بالأ�سدقاء وال�سديقات يف مرحلة املراهقة. 
جدول ) 8(

ال�صدق العاملي لالأبعاد الفرعية للمقيا�س

العوامل بعد التدويرالعوامل قبل التدويرالأبعادم
123123

0.04-0.310.760.16-0.720.03الثقة بالأم1
0.14-0.750.040.250.760.19التوا�سل مع الأم2
0.760.07-0.400.320.35-0.66الغرتاب عن الأم3
0.12-0.750.050.320.800.14الثقة بالأب1
0.03-0.700.020.440.820.04التوا�سل مع الأب2
0.780.06-0.040.380.29-0.63الغرتاب عن الأب3
0.93-0.140.14-0.420.770.36الثقة بالأ�سدقاء1
0.090.100.94-0.250.880.22التوا�سل مع الأ�سدقاء2
-0.240.720.080.840.16-0.42الغرتاب عن الأ�سدقاء3

3.381.761.392.702.011.81اجلذر الكامن
37.5519.5015.4030.0522.3220.08ن�سبة التباين

مقيا�س التعلق الوجداين
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يت�سح من عر�ض نتائج اجلدول )8( تت�سبع الأبعاد الفرعية للتعلق بالأب والأم والأ�سدقاء 
عل���ى ثالث عوامل ت�س���توعب 72.45% من التباين الكلي، وميكن ت�س���ميتها عل���ى النحو الآتي: 
العامل الأول الثقة والتوا�س���ل مع الأم والأب)ي�س���توعب 30.05% م���ن التباين الكلي للمقيا�ض 
ويت�س���بع بعوامل الثقة والتوا�س���ل بكل من الأب والأم(، العامل الث���اين الغرتاب عن الوالدين 
والأ�سدقاء)ي�س���توعب 22.32%من التباين الكلى للمقيا�ض ويت�سبع بكل من الغرتاب عن الأم 
والأب والأ�س���دقاء(، العامل الثالث الثقة بالأ�سدقاء والتوا�سل معهم)ي�ستوعب 20.08% من 

التباين الكلي للمقيا�ض ويت�سبع ببعدي الثقة بالأ�سدقاء والتوا�سل مع الأ�سدقاء(.

ا�صتخدام املقيا�س يف قيا�س الأمناط التقليدية للتعلق
لتع���رف ق���درة الختب���ار باأبعاده الثالث���ة )التعل���ق ب���الأم، والتعلق ب���الأب، والتعلق 
بالأ�س���دقاء( على قيا�ض الأمن���اط التقليدية للتعلق وخا�س���ة التعلق الآم���ن والتعلق غري 
الآم���ن. مت اإجراء التحليل العامل���ي لبنود الأبعاد الثالثة للمقيا�س���كل على حدة بطريقة 
املكونات الأ�سا�س���ية لهوتيلنج وتدوير املحاور بطريق���ة فارميك�ض لكايزر مع حتديد عدد 

العوامل بعاملني فقط وكانت النتائج كما يلي:
التعلق بالأم:ت�سبعت بنود هذا املقيا�ض على عاملني ي�ستوعبا 34.54 % من التباين، 
حيث يت�س���بع العامل الأول ب��15 عبارة اأو بند بينما يت�س���بع العام���ل الثاين ب��9 عبارات اأو 
بنود مرتبة يف �س���وء درجة الت�سبع على عواملها تنازليا مع اعتبار اأن احلد الأدنى لت�سبع 

اأية مفردة على العامل الذي تنتمي له ي�ساوى 0.3 كما يو�سحها اجلدول )9(.
جدول )9 (

نتائج التحليل العاملي لبنود مقيا�س التعلق بالأم على العينة الكلية للدرا�صة
العامل الثاينالعامل الأولن�س املفردةرقم املفردة

0.76ت�ساعدين والدتي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني20
0.74والدتي تتفهمني19
0.73والدتي ت�ساعدين على اأن اأفهم نف�سي ب�سورة اأف�سل15
0.67تهتم والدتي بوجهة نظري عندما نتناق�ض12
0.66اعتمد على والدتي عندما ارغب التعبري عن �سيء ما بداخلي24
0.64لو علمت والدتي اأن �سيئا ما يوؤرقني ت�ساألني عنه25
0.63عندما اأغ�سب من �سيء ما، حتاول والدتي اأن تتفهم موقفي21
0.60حترتم والدتي م�ساعري1
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العامل الثاينالعامل الأولن�س املفردةرقم املفردة
0.60احكي لوالدتي عن م�سكالتي ومتاعبي16
0.51والدتي حت�ض مب�ساعري عندما اأكون قلقا من �سيء ما7
0.50اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر والدتي يف الأمور التي تخ�سني5
0.42والدتي تتقبلني كما اأنا4
0.34اأ�سعر اأن والدتي توؤدي دورها جتاهي كاأم2

0.34اأثق يف والدتي22
0.32تثق والدتي يف اآرائي واأحكامي على الأمور13
0.70اأ�سعر بال�سيق من والدتي17
0.64ل اأح�سل على الهتمام الكايف من والدتي18
0.59انفعل بدرجة اكرب مما تعرفه  والدتي عني11
0.58ل ت�ستطيع والدتي تفهم ما اأفعله هذه الأيام23
0.58اأمتنى لو كانت يل اأما اأخرى غري والدتي3
0.57اأ�سعر باأنه ل فائدة من اإظهار م�ساعري نحو والدتي6

0.54اأنفعل ب�سهولة من ت�سرفات والدتي10
0.45عندما اأحتدث مع والدتي عن م�سكالتي اأ�سعر باخلجل اأو الغباء8

0.42والدتي لها م�ساكلها اخلا�سة،لذا فاأنا ل ا�سغلها باأموري14
------تتوقع والدتي مني الكثري9

5.233.40اجلذر الكامن
13.60%20.94%ن�سبة التباين

يت�سح من اجلدول ال�سابق ت�سبع العامل الأول ب��15 بند من بنود املقيا�ض بن�سبة تباين 
20.94% ومن خالل ما ت�س���ري اإليه ن�س���و�ض هذه البنود ميكن ت�س���ميته هذا العامل بعامل 
التعلق الآمن وبنوده هي:1، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، 22، 24، 25. بينما 
يت�س���بع العامل الث���اين ب��9 بنود وي�س���توعب 13.60% من التباين ومن خالل ما ت�س���ري اإليه 
ن�س���و�ض هذه البنود ميكن ت�س���مية هذا العامل بعامل التعلق غ���ري الآمن وبنوده هي: 3، 6، 

8، 10، 11، 14، 17، 18، 23، ومن املالحظ اأن العبارة 9 مل تت�سبع على اأي من العاملني.
التعلق بالأب:ت�س���بعت بنود مقيا�ض التعلق بالأب على عاملني ي�س���توعبا 41.18 % من 
التباين، حيث يت�سبع العامل الأول ب��15 عبارة اأو بند بينما يت�سبع العامل الثاين ب��9 عبارات 
اأو بنود مرتبة يف �سوء درجة الت�سبع على عواملها تنازليا مع اعتبار اأن احلد الأدنى لت�سبع 

اأي مفردة على العامل الذي تنتمي له ي�ساوى 0.3 كما يو�سحها اجلدول )10(.

مقيا�س التعلق الوجداين
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جدول )10 ( 
نتائج التحليل العاملي لبنود مقيا�س التعلق بالأب على العينة الكلية للدرا�صة

العامل الثاينالعامل الأولن�س املفردةرقم املفردة
0.78والدي يتفهمني20
0.76يح�ض والدي مب�ساعري عندما يقلقني �سيء ما7

0.75ي�ساعدين والدي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني19
0.74يحرتم والدي م�ساعري1

0.72والدي ي�ساعدين على اأن اأفهم نف�سي ب�سورة اأف�سل15
0.71عندما اأغ�سب من �سيء ما، يحاول والدي اأن يتفهم موقفي21
0.71يهتم والدي بوجهة نظري عندما نتناق�ض12
0.69لو علم اأبي اأن �سيئا ما يوؤرقني ي�ساألني عنه25
0.68اعتمد على والدي عند ما ارغب التعبري عن �سيء ما بداخلي24
0.66يثق والدي يف اآرائي واأحكامي على الأمور13
0.65اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر والدي يف الأمور التي تخ�سني5

0.59اأحتدث لوالدي عن م�سكالتي ومتاعبي16
0.47اأثق يف والدي22
0.46اأ�سعر اأن والدي يوؤدي دوره جتاهي كاأب2
0.44يتقبلني والدي كما اأنا4
------يتوقع والدي مني الكثري9

0.69اأ�سعر بال�سيق من والدي17
0.66ل اأح�سل على الهتمام الكايف من والدي18
0.62ل ي�ستطيع والدي تفهم ما اأفعله هذه الأيام23
0.62اأ�سعر باأنه ل فائدة من اإظهار م�ساعري جتاه والدي6

0.62اأنفعل ب�سهولة من ت�سرفات والدي10
0.62انفعل بدرجة اكرب مما يعرفه  والدي عني11
0.56اأمتنى لو كان يل اأبا اآخر غري والدي3
0.48عندما اأحتدث مع والدي عن م�سكالتي اأ�سعر باخلجل اأو الغباء8

0.39لوالدي م�سكالته اخلا�سة، لهذا ل ا�سغله باأموري14
اجلذر الكامن
14.00%27.18%ن�سبة التباين

يت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق ت�س���بع العامل الأول ب� 15 بند من بنود املقيا�ض بن�س���بة 
تباين 27.18% ومن خالل ما ت�س���ري اإليه ن�سو�ض هذه البنود ميكن ت�سميته هذا العامل 
بعامل التعلق الآمن وبنوده هي :1، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، 22، 24، 
25،. بينما يت�س���بع العامل الثاين ب� 9 بنود وي�ستوعب 14.00% من التباين ومن خالل ما 

اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمن  -  د. علي بن �صعيد العمري
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ت�سري اإليه ن�سو�ض هذه البنود ميكن ت�سميته هذا العامل بعامل التعلق غري الآمن وبنوده 
ه���ي: 3، 6، 8، 10، 11، 14، 17، 18، 23. وه���ى نف�ض البنود التي ت�س���بع بها العاملني يف 
مقيا�ض التعلق بالأم مع اختالف درجة ت�سبعها وترتيبها يف كل مقيا�ض. ومن املالحظ اأن 

العبارة 9 مل تت�سبع على اأي من العاملني.
التعلــق بالأ�صدقــاء: ت�س���بعت بن���ود هذا املقيا�ض عل���ى عاملني ي�س���توعبا 42.13% من 
التباين، حيث يت�سبع العامل الأول ب� 15عبارة اأو بند بينما يت�سبع العامل الثاين ب� 9 عبارات 
اأو بنود مرتبة يف �س���وء درجة الت�س���بع على عواملها تنازليا مع اعتبار اأن احلد الأدنى لت�سبع 

اأي مفردة على العامل الذي تنتمي له ي�ساوى 0.3 كما يو�سحها اجلدول )11(.
جدول )11 (

 نتائج التحليل العاملي لبنود مقيا�س التعلق بالأب على العينة الكلية للدرا�صة
العامل الثاينالعامل الأولن�س املفردةرقم املفردة

0.75اأثق يف اأ�سدقائي20
0.70يتفهمني اأ�سدقائي6
0.69ي�سجعني اأ�سدقائي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني7

0.68يقدر اأ�سدقائي م�ساعري21
0.68اإذا لحظ اأ�سدقائي باأن �سيئا ما يوؤرقني ي�ساألونني عنه25
0.66يهتم اأ�سدقائي ب�سعادتي17
0.66يتقبلني اأ�سدقائي كما اأنا8
0.65يهتم اأ�سدقائي بوجهة نظري عندما نتناق�ض3

0.65اأ�سعر اأن اأ�سدقائي اأ�سدقاء حقيقيون13
0.64يح�ض اأ�سدقائي مب�ساعري عندما اأكون قلقا من �سيء ما2

0.64ي�ساعدين اأ�سدقائي على فهم اأف�سل لذاتي16
0.61عندما اأغ�سب من �سيء ما، يحاول اأ�سدقائي معرفة �سبب غ�سبي15
059ي�ساعدين اأ�سدقائي على فهم اأف�سل لذاتي14
0.59اأحتدث لأ�سدقائي عن م�سكالتي و متاعبي24
0.56اعتمد على اأ�سدقائي عندما ارغب التعبري عن �سيء ما يف بداخلي19
0.54ين�ست اأ�سدقائي اإىل ما اأريد قوله12
0.53اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر اأ�سدقائي يف الأمور التي تخ�سني1
0.44اأ�سعر باحلاجة للتوا�سل مع اأ�سدقائي من وقت لآخر9

0.74اأ�سعر باأن اأ�سدقائي قلقون مني دون �سبب23
0.73اأ�سعر بال�سيق من اأ�سدقائي18
0.72اأ�سعر بالوحدة اأو العزلة عندما اأكون مع اأ�سدقائي11

مقيا�س التعلق الوجداين
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العامل الثاينالعامل الأولن�س املفردةرقم املفردة
0.65اأمتنى لو كان يل اأ�سدقاء اآخرون5

0.62ل ي�ستطيع اأ�سدقائي تفهم ما اأفعله هذه الأيام10
0.58اأ�سعر باخلجل اأو الغباء عندما اأحتدث مع اأ�سدقائي عن م�سكالتي4

0.55انفعل اأكرث مما يعرفه اأ�سدقائي عني22
7.143.40اجلذر الكامن
13.58%28.55%ن�سبة التباين

يت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق ت�س���بع العامل الأول ب� 18 بند من بنود املقيا�ض بن�س���بة 
تباين 28.55% ومن خالل ما ت�س���ري اإليه ن�س���و�ض هذه البنود ميكن ت�سميته هذا العامل 
بعامل التعلق الآمن وبنوده هي:1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 
20، 21، 24، 25.، كما انه من املالحظ هنا اأن البند 9 قد ت�س���بع على العامل الأول وهى 
نتيجة خمالفة ملا هو عليه احلال بالن�س���بة له���ذا البند يف مقيا�ض التعلق بالأم والأب ومن 
ثم يجب اأخذه يف العتبار هنا. بينما يت�س���بع العامل الثاين ب� 7 بنود وي�س���توعب %13.58 
من التباين ومن خالل ما ت�سري اإليه ن�سو�ض هذه البنود ميكن ت�سميته هذا العامل بعامل 
التعل���ق غ���ري الآمن وبنوده ه���ي: 4، 5، 10، 11، 18، 22، 23. وتختل���ف اأرقام بنود التعلق 

الآمن وغري الآمن بالأ�سدقاء عن مثيلتها للتعلق الآمن وغري الآمن بالأم والأب.
مفتاح ت�س���حيح اختبار التعل���ق بالوالدين والأ�س���دقاء: ي�س���تخدم املقيا�ض احلايل 
لأك���رث من ه���دف وميكن حتديدها فيم���ا يلى:قيا�ض الدرج���ة الكلية للتعلق ب���الأم والأب 
والأ�س���دقاء، قيا�ض الأبع���اد الفرعية للتعلق بالأم والأب والأ�س���دقاء، قيا�ض منط التعلق 
الكال�س���يكي)الآمن وغ���ري الآم���ن( ب���الأب والأم والأ�س���دقاء، لذلك مت اإع���داد مفاتيح 
ت�سحيح املقيا�ض يف �سوء الغر�ض منه، وفى حالة ا�ستخدامه لأكرث من هدف يجب و�سع  

.SPSS ن�سخة من ملف البيانات لكل نوع من املعاجلة على برنامج
ت�سحيح املقيا�ض: يتم الإجابة على بنود املقيا�ض من خالل اإجابة خما�سية تتبع   -
طريقة ليكرت ترتاوح بني )تنطبق متاما- ل تنطبق مطلقا(، حيث حت�سل الإجابة تنطبق 
متاما على خم�ض درجات، بينما حت�س���ل الإجابة ل تنطبق مطلقا على درجة واحدة اإذا 
كانت العبارة موجبة الجتاه، والعك�ض �س���حيح اإذا كانت العبارة �سالبة الجتاه. ويتحدد 

اجتاه ت�سحيح العبارة يف �سوء املفاتيح يف اجلداول )12 ، 13، 14(.
ا�س���تخدام مفاتيح الت�سحيح على ح�س���ب الهدف من املقيا�ض: يف �سوء ما ذكر   -

اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمن  -  د. علي بن �صعيد العمري
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�س���ابقا ي�س���تخدم املقيا�ض لقيا�ض الأبع���اد الفرعية اأو الدرجة الكلي���ة للتعلق بالأم والأب 
والأ�س���دقاء، اأو ي�س���تخدم لقيا����ض منط التعلق الكال�س���يكي)الآمن وغ���ري الآمن( طبقا 

جلداول الت�سحيح الآتية:
اأول: ا�ستخدامه لقيا�ض الدرجة الكلية للتعلق بالأم والأب والأ�سدقاء: ويتم ذلك بعد 
عك�ض البنود ال�سلبية املدرجة يف اجلدول اأدناه ثم جمع درجات البنود اليجابية وال�سلبية 

لتعطى الدرجة الكلية للتعلق بالأم اأو الأب اأو الأ�سدقاء.
جدول )12( 

ا�صتخدامه لقيا�س الدرجة الكلية للتعلق بالأم والأب والأ�صدقاء
مدىالدرجاتاملفرداتال�صالبةاملفرداتاملوجبةالتعلق

1، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، بالأم
25 ،24 ،22

 ،14 ،11 ،10 ،8 ،6 ،3
23 ،18 ،17120  -  24

1، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، بالأب
25 ،24 ،22

 ،14 ،11 ،10 ،8 ،6 ،3
23 ،18 ،17120  -  24

1، 2، 3، 6، 7، 8، 12، 13، 14، 15، 16، 17، بالأ�سدقاء
25 ،24  ،21 ،20 ،19

 ،18 ،11 ،10 ،9 ،5 ،4
23 ،22125   - 25

ثانيًا: ا�صتخدامه لقيا�س الدرجة لقيا�س لإبعاد الفرعية لل�صور الثالث
جدول )13(

ا�صتخدامه لقيا�س الأبعاد الفرعية للتعلق بالأم والأب والأ�صدقاء

املفردات املفرداتاملوجبةالبعد
مدى الدرجاتال�صالبة

9  -  1345، 2، 4، 12، 13، 20، 21، 22الثقة بالأم
9  -  645، 514، 7، 15، 16، 19، 24، 25التوا�سل مع الأم

6 -   830، 10، 11، 17، 18، 23الغرتاب عن الأم
9  -   1345، 2، 4، 12، 13، 20، 21، 22الثقة بالأب

9 -   645، 514، 7، 15، 16، 19، 24، 25التوا�سل مع الأب
6-  830، 10، 11، 17، 18، 23الغرتاب عن الأب
10  -  6550، 8، 12، 13، 14، 15، 19، 20، 21الثقة بالأ�سدقاء

8  -  140، 2، 3، 7، 16، 17، 24، 25التوا�سل مع الأ�سدقاء
7  -  435، 9، 10، 11، 18، 22، 23الغرتاب عن الأ�سدقاء

مقيا�س التعلق الوجداين
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ثالثًا: ا�صتخدامه لقيا�س اأمناط التعلق الكال�صيكي )الآمن، وغري الآمن(: 
يف ه���ذه احلالة حت�س���ل الإجابة تنطبق متام���ا على خم�ض درجات، بينما حت�س���ل 
الإجابة ل تنطبق مطلقا على درجة واحدة  ول يتم عك�ض اأي من عبارات املقيا�ض وتعامل 

كما هي يف �سوء مفتاح الت�سحيح املدرج باجلدول )14(.
جدول )14(

ا�صتخدامه لقيا�س التعلق الكال�صيكي )الآمن وغري الآمن(
مدى الدرجاتاأرقام املفرداتالبعد

15  -  175، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، 22، 24التعلق الآمن بالأم
9  -  345، 6، 8، 10، 11، 14، 17، 18، 23التعلق غري الآمن بالأم

15  -  175، 2، 4، 5، 7، 12، 13، 15، 16، 19، 20، 21، 22، 24، 25التعلق الآمن بالأب
9  -  345، 6، 8، 10، 11، 14، 17، 18، 23التعلق غري الآمن بالأب
18  -   190، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 24، 25التعلق الآمن بالأ�سدقاء

7  -  435، 5، 10، 11، 18، 22، 23التعلق غري الآمن بالأ�سدقاء

ملحوظة 1: مت ا�ستبعاد العبارة )9( من مفتاح الت�سحيح يف مقيا�سي التعلق بالأب 
والأم فقط لعدم ارتباطها بالبعد الذي تنتمي له والدرجة الكلية للمقيا�ض.

ملحوظــة 2:ت���دل الدرجة املرتفعة عل���ى البعد على وجود ال�س���فة بدرجة مرتفعه، 
فالدرج���ة املرتفع���ة عل���ى بعد الثقة مثال ت���دل على ارتف���اع درجة الثقة ب���الأم اأو الأب اأو 

الأ�سدقاء، ونف�ض الأمر ينطبق على بعدى التوا�سل والغرتاب.
ملحوظة3:تدل الدرجة املرتفعة على ارتفاع درجة التعلق بالأم اأو الأب اأو الأ�سدقاء، 

بينما تدل املنخف�سة على انخفا�ض درجة التعلق.

اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمن  -  د. علي بن �صعيد العمري
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مقيا�س التعلق الوجداين
قائمة لتقييم الرتباط العاطفي مع الآباء والأ�س���دقاء يف مرحلة املراهقة )ن�س���خة 

مقننة على عينة من املنطقة اجلنوبية باململكة العربية ال�سعودية(
)1(: معلومات عامة:

ال�سم:..................................... اجلن�ض:    ذكر    اأنثى    العمر: .....  �سنه   
قرية   	      مدينة  تاريخ امليالد: ..../ ...../.....   مكان الإقامة

املرحلة الدرا�سية  ابتدائي       متو�سط        ثانوي      جامعي   
تعليم الأب  اأمي      ابتدائي   متو�سط   ثانوي    بكالوريو�ض    ماج�ستري    دكتوراه  

تعليم الأم:  اأمي    ابتدائي   متو�سط   ثانوي    بكالوريو�ض    ماج�ستري    دكتوراه  
م�س���توى دخل الأ�س���رة:  منخف�ض اقل من    5000متو�س���ط  من     10000- 5000مرتفع 

اأعلى من 10000
)2(: التعليمات

اإن اأ�س���ئلة هذا ال�س���تبيان ترتكز حول عالقتك مع اأهم النا�ض يف حياتك: والدتك، 
وال���دك واأ�س���دقاوؤك )الزمالء(. فيما يلي �س���تجد عبارات ي�س���تخدمها النا�ض لو�س���ف 
طبيعة  تلك العالقات. اآمل قراءة كل عبارة منها وحتديد مدى انطباقها عليك، ثم �سع 

عالمة )×( يف املكان املحدد وفقًا للمعيار التايل:
• تنطبق متاما:  تعني اأن العبارة تنطبق عليك دائما ويف جميع الظروف واملواقف )%100(	
• تنطبق غالبا:  تعني اأن العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية ويف غالبية املواقف )فوق %75(	
• تنطبق اأحيانا:  تعني اأن العبارة تنطبق عليك بدرجة متو�سطة بني )25، %75(	
• تنطب���ق نادرا:  تعن���ي اأن العبارة ل تنطبق يف الغالب اأو اأنه���ا تنطبق بدرجة نادرة فقط )اأقل 	

من 25 % من املواقف(
• ل تنطبق مطلقا:  تعني اأن العبارة ل تنطبق عليك دائما ويف جميع الظروف واملواقف )%100(	

مقيا�س التعلق الوجداين
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اجلزء الأول: �صورة الأم
تت�ساءل العبارات التالية عن م�ساعرك جتاه والدتك اأو ال�سخ�سية التي حلت مكان والدتك. لو 
اأن هناك اأكرث من �سخ�ض  قام بدور الأم يف حياتك )اأم، زوجة الأب، مربية، خادمة(. ف�سال: اقراأ 

كل عبارة من العبارات التالية بدقة ثم �سع عالمة )×( حتت الختيار الذي يعرب عنك.

تنطبق العبارةم
متاًما

تنطبق 
غالبًا

تنطبق 
اأحيانًا

تنطبق 
نادرًا

ل تنطبق 
مطلقًا

حترتم والدتي م�ساعري1
اأ�سعر اأن والدتي توؤدي دورها جتاهي كاأم2
اأمتنى لو كانت يل اأما اأخرى غري والدتي3
والدتي تتقبلني كما اأنا4
اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر والدتي يف الأمور التي تخ�سني5
اأ�سعر باأنه ل فائدة من اإظهار م�ساعري نحو والدتي6
والدتي حت�ض مب�ساعري عندما اأكون قلقا من �سيء ما7
عندما اأحتدث مع والدتي عن م�سكالتي اأ�سعر باخلجل اأو الغباء8
تتوقع والدتي مني الكثري9

اأنفعل ب�سهولة من ت�سرفات والدتي10
انفعل بدرجة اكرب مما تعرفه  والدتي عني11
تهتم والدتي بوجهة نظري عندما نتناق�ض12
تثق والدتي يف اآرائي واأحكامي على الأمور13
والدتي لها م�ساكلها اخلا�سة،لذا فاأنا ل ا�سغلها باأموري14
والدتي ت�ساعدين على اأن اأفهم نف�سي ب�سورة اأف�سل15
احكي لوالدتي عن  م�سكالتي و متاعبي16
اأ�سعر بال�سيق من والدتي17
ل اأح�سل على الهتمام الكايف من والدتي18
ت�ساعدين والدتي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني19
والدتي تتفهمني20
عندما اأغ�سب من �سيء ما، حتاول والدتي اأن تتفهم موقفي21
اأثق يف والدتي22
ل ت�ستطيع والدتي تفهم ما اأفعله هذه الأيام23
اعتمد على والدتي عندما ارغب التعبري عن �سيء ما بداخلي24
لو علمت والدتي اأن �سيئا ما يوؤرقني ت�ساألني عنه25

اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمن  -  د. علي بن �صعيد العمري
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اجلزء الثاين: �صورة الأب
ه���ذا اجلزء يت�س���اءل عن م�س���اعرك جت���اه والدك اأو ال�سخ�س���ية الت���ي حلت مكان 
وال���دك. لو اأن هناك اأكرث من �س���خ�ض قام ب���دور الأب يف حياتك )اأب، زوج، اأم(. اأجب 
عن الأ�سئلة التي تدور حول ال�سخ�ض الذي كان له التاأثري الأكرب يف حياتك بو�سع عالمة 

)×( حتت الختيار الذي يعرب عنك.

تنطبق العبارةم
متاًما

تنطبق 
غالبًا

تنطبق 
اأحيانًا

تنطبق 
نادرًا

ل تنطبق 
مطلقًا

يحرتم والدي م�ساعري1
اأ�سعر اأن والدي يوؤدي دوره جتاهي كاأب2
اأمتنى لو كان يل اأبا اآخر غري والدي3
يتقبلني والدي كما اأنا4
اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر والدي يف الأمور التي تخ�سني5
اأ�سعر باأنه ل فائدة من اإظهار م�ساعري جتاه والدي6
يح�ض والدي مب�ساعري عندما يقلقني �سيء ما7
عندما اأحتدث مع والدي عن م�سكالتي اأ�سعر باخلجل اأو الغباء8
يتوقع والدي مني الكثري9

اأنفعل ب�سهولة من ت�سرفات والدي10
انفعل بدرجة اكرب مما يعرفه  والدي عني11
يهتم والدي بوجهة نظري عندما نتناق�ض12
يثق والدي يف اآرائي واأحكامي على الأمور13
لوالدي م�سكالته اخلا�سة، لهذا ل ا�سغله باأموري14
والدي ي�ساعدين على اأن اأفهم نف�سي ب�سورة اأف�سل15
اأحتدث لوالدي عن م�سكالتي و متاعبي16
اأ�سعر بال�سيق من والدي17
ل اأح�سل على الهتمام الكايف من والدي18
ي�ساعدين والدي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني19
والدي يتفهمني20
عندما اأغ�سب من �سيء ما، يحاول والدي اأن يتفهم موقفي21
اأثق يف والدي22
ل ي�ستطيع والدي تفهم ما اأفعله هذه الأيام23
اعتمد على والدي عند ما ارغب التعبري عن �سيء ما بداخلي24
لو علم اأبي اأن �سيئا ما يوؤرقني ي�ساألني عنه25

مقيا�س التعلق الوجداين
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اجلزء الثالث: �صورة الأ�صدقاء
هذا اجلزء يت�ساءل عن م�ساعرك وعالقاتك مع اأ�سدقائك املقربني. ف�سال: اأقراأ 
كل عبارة من العبارات التالية بدقة ثم �سع عالمة )×( حتت الختيار الذي يعرب عنك.

تنطبق العبارةم
متاًما

تنطبق 
غالبًا

تنطبق 
اأحيانًا

تنطبق 
نادرًا

ل تنطبق 
مطلقًا

اأحب اأن اأ�ستمع لوجهة نظر اأ�سدقائي يف الأمور التي تخ�سني1
يح�ض اأ�سدقائي مب�ساعري عندما اأكون قلقا من �سيء ما2
يهتم اأ�سدقائي بوجهة نظري عندما نتناق�ض3

م���ع 4 اأحت���دث  الغب���اء عندم���ا  اأو  اأ�س���عر باخلج���ل 
اأ�سدقائي عن م�سكالتي

اأمتنى لو كان يل اأ�سدقاء اآخرون5
يتفهمني اأ�سدقائي6
ي�سجعني اأ�سدقائي على التحدث عن ال�سعوبات التي تواجهني7
يتقبلني اأ�سدقائي كما اأنا8
اأ�سعر باحلاجة للتوا�سل مع اأ�سدقائي من وقت لآخر9

ل ي�ستطيع اأ�سدقائي تفهم ما اأفعله هذه الأيام10
اأ�سعر بالوحدة اأو العزلة عندما اأكون مع اأ�سدقائي11
ين�ست اأ�سدقائي اإىل ما اأريد قوله12
اأ�سعر اأن اأ�سدقائي اأ�سدقاء حقيقيون13
من ال�سهل على التحدث مع اأ�سدقائي14
عندما اأغ�سب من �سيء ما، يحاول اأ�سدقائي معرفة �سبب غ�سبي15
ي�ساعدين اأ�سدقائي على فهم اأف�سل لذاتي16
يهتم اأ�سدقائي ب�سعادتي17
اأ�سعر بال�سيق من اأ�سدقائي18
اعتمد على اأ�سدقائي عندما ارغب التعبري عن �سيء ما يف بداخلي19
اأثق يف اأ�سدقائي20
يقدر اأ�سدقائي م�ساعري21
انفعل اأكرث مما يعرفه اأ�سدقائي عني22
اأ�سعر باأن اأ�سدقائي قلقون مني دون �سبب23
اأحتدث لأ�سدقائي عن م�سكالتي و متاعبي24
اإذا لحظ اأ�سدقائي باأن �سيئا ما يوؤرقني ي�ساألونني عنه25
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