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ملخص:
العبارات  تعديل  على  قائم  اإر�سادي  برنامج  اأثر  قيا�س  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
غري  التعلق  اأمناط  تعديل  يف  االت�سال  مهارات  على  تدريبي  وبرنامج  ال�سلبية،  الذاتية 
ال�سفني  يف  طالباً   )143( من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  املراهقني.  من  عينة  لدى  االآمنة 
الباحثان  اأعّد  الدرا�سة  اأهداف  اإربد. ولتحقيق  اإحدى مدار�س حمافظة  التا�سع والعا�رش يف 
اأفراد جمتمع الدرا�سة  مقيا�س تعلق للمراهقني، تكون من )24( فقرة، وبناءً على درجات 
على مقيا�س تعلق املراهقني، اختريت عينة الدرا�سة التي تكونت من )30( طالباً، ق�ّسموا 
اإىل ثالث جمموعات: جمموعتني جتريبيتني وجمموعة �سابطة. وتاألفت كل جمموعة من 
االت�سال،  مهارات  على  التدريب  برنامج  االأوىل  التجريبية  املجموعة  تلقت  طالب،   )10(
وتلقت املجموعة التجريبية الثانية برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، اأما املجموعة 
ال�سابطة فلم تتلَق اأي برنامج عالجي. وبينت النتائج اأن تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
قد اأظهر فاعليةً اأكرث من عدم املعاجلة يف القيا�س البعدي على البعد االآمن، وا�ستمرت يف 
قيا�س املتابعة، كما كان اأكرث فاعلية من عدم املعاجلة يف قيا�س املتابعة على بعد التعلق 
اأما  التعلق االآمن.  القلق، واأكرث فاعلية من مهارات االت�سال يف قيا�س املتابعة على بعد 
برنامج مهارات االت�سال فقد كان اأكرث فاعلية من عدم املعاجلة يف قيا�س املتابعة على 

بعد التعلق االآمن.
الكلمات املفتاحية: اأمناط التعلق، تعلق املراهقني، مهارات االت�سال، تعديل العبارات 

الذاتية ال�سلبية. 
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Abstract:
The present study aimed to investigate the effects of modification of 

negative self-statements and a training program on communication skills 
in the modification of insecure attachment styles among a sample of 
adolescents. The population of the study consisted of (143) students in the 
ninth and tenth grades in one of the primary schools in Irbid governorate. To 
achieve the purposes of the study, the researchers developed an attachment 
scale, which consisted of (24) items. Based on the scores of these students on 
the attachment scale, the sample of the study was selected, which consisted 
of (30) students, who were assigned into three groups: Two experimental 
groups, and one control group. Each group consisted of (10) students. One 
of the experimental groups received a counseling program on modification 
of negative self-statement, and the second experimental group received a 
training program on communication skills, while the control group did not 
receive any treatment program. Results showed that modification of negative 
self-statements was more effective than not having treatment on the secure 
attachment style in the post-test and the follow-up test, and it was also more 
effective than no treatment on the anxious attachment style in the follow-up 
test, and more effective than communication skills on the secure attachment 
style in the follow-up test. On the other hand, the communication skills 
program was more effective than no treatment on the secure attachment style 
in the follow-up test.

Keywords: Self Attachment Styles, Adolescent Attachment, 
Communication Skills, Modification of Negative Self-Statements.
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خلفية الدراسة:
يعّد التعلق االآمن حاجة اأ�سا�سية ال ميكن اإغفالها اأو اإهمال اإ�سباعها فاالأفراد يولدون 
ولديهم حاجة للحب واالآمان واالنتماء وتكوين عالقات اجتماعية متبادلة مع االآخرين. 
ورابطة التعلق بالوالدين ال تتوقف عند مرحلة الطفولة، واإمنا ت�ستمر طوال مراحل حياة 
الفرد، وتظل توؤثر يف ال�سلوك باأ�سكال ال ميكن ح�رشها، وبذلك ي�سكل التعلق رابطة وجدانية 
قوية ثابتة لفرتة طويلة ن�سبياً، يكون فيها االآخر كفرد مهم وفريد يف التعامل املتبادل، 

وهناك رغبة يف احلفاظ على القرب منه. 
ويعّرف �صيفر )امل�صار اإليه يف اأبو غزال وجرادات، 2009( التعلق باأنه عالقة عاطفية 
القرب  على  املحافظة  والرغبة يف  املتبادلة  بالعاطفة  تت�سم  �سخ�سني  تتكون بني  قريبة 
الذي  الفرد  الثابت عند  التعلق باأنه ذلك امليل  اإىل   (Walsh, 2010) بينهما. وينظر وال�س 
ي�سعى الطفل جاهداً من خالله اإىل البحث عن االآمان من خالل التواجد مع مقدم الرعاية، 
الذي يزوده باالآمان واحلماية. فالهدف النف�سي للتعلق كما يراه هو االأمان. كما ي�سري اإىل 
اأن العالقة بني الطفل ومقدم الرعاية يجب اأن تت�سم بالثبات وال�سعور باإمكانية االعتماد 
عليه. ويعرف كيني (Kenny, 1994) التعلق باأنه" اأربطة انفعالية قوية تنمو بني فرد واآخر 
النمو االجتماعي واالنفعايل  الفرد، مما ي�ساعد على  النف�سي لدى  اال�ستقالل واالأمن  تعزز 

ال�سليم فيما بعد".
التعلق االآمن يتميزون بنظام منفتح ن�سبياً على املعلومات اجلديدة  اإن االأفراد ذوي 
 (Internal الداخلية  العاملة  والنماذج  اخلارجية،  البيئة  من  القادمة  الراجعة  التغذية  اأو 
 (Assimilative التمثل  عملية  بني  ن�سبياً  توازناً  عندهم  تعك�س   Working Models)

اإىل التكيف، ولذلك  (Accommodative Process) للو�سول  (Process وعملية املواءمة 
التعلم  اأمام  ومنفتح  ن�سبياً  الذات مرن  نظام  لديهم  يكون  االآمن  التعلق  ذوي  االأفراد  فاإن 
والتغريات اجلديدة. اأما نظام الذات لالأفراد ذوي التعلق غري االآمن، فهو مغلق ن�سبياً اأمام 
املعلومات اجلديدة، فالنماذج العاملة الداخلية لديهم تعمل ب�سكل اأ�سا�سي ب�سيغة متثلية.

املعلومات  اأمام  االنفتاح  على  قادر  غري  يكون  لذلك  ونتيجة   ،(Assimilative Mode)
اجلديدة. فمثل هذه النماذج العاملة متيل الأن تتمثل معظم املعلومات اجلديدة )اخلارجية( 
بناء على قواعد وخمططات موجودة، حيث ننتبه انتقائياً للمعلومات التي تتوافق مع هذه 

القواعد املوجودة، ونتجاهل تلك التي ال تتوافق معها )اأبو غزال،2007(.
وهناك ثلثة اأمناط للتعلق: تعلق اآمن (secure Attachment): مييل االأفراد يف هذا 
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االآخرين، والثقة بهم واالعتماد عليهم، وي�سعرون باالرتياح، الأن  اإىل االقرتاب من  النمط 
االآخرين �سيهجرونهم ويتخلون  اأن  االآخرين يثقون بهم ويعتمدون عليهم، وال يقلقون من 
جتنبي  وتعلق  لهم.  م�ساركتهم  اأو  منهم  االآخرين  اقرتاب  من  يقلقون  ال  اأنهم  كما  عنهم، 
قريباً  لبقائه  باالرتياح  �سعوره  بعدم  �ساحبه  باإقرار  يت�سف   :(Avoidant Attachment)
من االآخرين، وي�سعب عليه الثقة بهم واالعتماد عليهم، ويف�سل البقاء بعيداً عن االآخرين. 
وتعلق قلق (Anxious-Ambivalent Attachment): ويرى اأ�سحاب هذا النمط باأن االآخرين 
يرف�سون االقرتاب منهم، وي�سعرون بالقلق الأن نظراءهم ال يهتمون بهم، على الرغم من اأن 
لديهم الرغبة باأن يكونوا قريبني جداً من نظرائهم، ف�ساحب هذا النمط ُيغايل يف طلب القرب 

من االآخرين، وتت�سف عالقته باالآخرين باأنها متوترة ) اأبو غزال وجرادات، 2009(. 
وتعددت النظريات التي حاولت تف�سري الرابطة التعلقية، ومن هذه التف�سريات لظاهرة 
التعلق بني  التي حاولت و�سف تطور رابطة  النف�سي  التحليل  اإليه نظرية  التعلق ما ت�سري 
الطفل واأمه باإرجاعها اإىل الغرائز واحلاجات البيولوجية، وهي التي تعمل كمحرك ل�سلوكات 
الحقة. وتوؤكد هذه النظرية باأن حاجة الر�سيع الفطرية اإىل الر�ساعة واالإ�سباع الفمي توؤدي 
اإىل ظهور التعلق بني الطفل واأمه (Kurth, 2013). ووفقاً لل�سلوكيني، ال�سلوك غري فطري، 
ميكن  ال�سلوك  اأن  اأو  والطبيعي،  ال�رشطي  املثري  بني  االقرتان  لعملية  نتيجة  متعلم  ولكنه 
تعلمه من خالل ما يتبُع ال�سلوك من تعزيز وعقاب. ويف�رش بع�س اأن�سار املدر�سة ال�سلوكية 
مو�سوع التعلق من اأمثال هل (Hill) باأن االأم تقوم باإ�سباع جوع الطفل وهو دافع اأويل، بعد 
ذلك ي�سبح وجود االأم دافعاً ثانوياً متعلماً، وذلك ب�سبب اقرتان وجود االأم ب�سعور الطفل 
التي ت�ساحب االإطعام،  اأ�سكال املثريات  بال�سبع والراحة. وبذلك يتعلم الطفل تف�سيل كل 
وج��رادات،  غزال  )اأبو  الرقيقة  والكلمات  لالأم  اللطيف  والعناق  االبت�سامة  �سمنها  ومن 
2009(. ففي ال�سلوكية متثل عمليات اإ�سباع اجلوع الدافع االأول ملو�سوع التعلق، فهم يرون 
باأن هذه املثريات تكت�سب �سفات تدعيميه ثانوية، وبالتدريج تاأخذ قيمة اإيجابية مكت�سبة. 
فاملدر�سة ال�سلوكية هنا تف�رش كيف ين�ساأ ال�سلوك، فوجود االأم يحقق قيمة اإ�سباعية �سارة 
للطفل، مما يجعل للطفل �سبباً للبقاء قريب من االأم (Kurth, 2013). اأما "�سكرن" يف التعلم 
االإجرائي، فريى باأن التعلق يثبت ويزداد من خالل ما يتبع ال�سلوك من معززات متنوعة 
كالطعام واالإطراء والعناق اللطيف. فعندما تعّزز جمموعة كبرية من �سلوكيات الطفل، فذلك 
�سيوؤدي اإىل ت�سكيل رابطة تعلق قوية، اأما عند ا�ستخدام العقاب با�ستمرار، ف�سيوؤدي ذلك اإىل 

خف�س �سلوك التعلق االآمن )اأبو غزال وجرادات، 2009(.
 (Bowlby) (as cited in Delius, وتعّد النظرية االأيثولوجية التي �سيغت من قبل بولبي
( Bovenschen, & Spangler, 2008 من النظريات االأكرث قبوالً وتاأثرياً يف ظاهرة التعلق 
التي ترتكز حول روابط الطفل االنفعالية مع مقدم الرعاية، واأ�سبحت نظريته يف التعلق املنهج 
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ال�سائد الذي يف�رش التطور االجتماعي والعاطفي املبكر للطفل. وي�سري بولبي اإىل اأن التعلق يعمل 
على حتقيق التوازن بني حاجة الطفل ال�ستك�ساف البيئة من حوله، وحاجته اإىل ال�سعور باالأمن.
ويوؤكد بولبي باأن االأطفال الر�سع، مثلهم مثل �سغار الكائنات احلية االأخرى يولدون 
وهم مزودون بال�سلوكيات الفطرية التي ت�سمن بقاء الوالدين بالقرب منهم، مما يزيد من 
الذي  الدور  اإىل  بولبي  ي�سري  بقائه. كما  االأخطاء، وزيادة فر�س  الطفل من  فر�س حماية 
يوؤديه التعلق يف حياة الطفل، فخالل وجود الطفل بالقرب من اأمه ي�سمن اإ�سباع حاجاته 
البيولوجية، وحاجاته النف�سية. ويعتربه قاعدة اآمنه ينطلق منها للقيام باأن�سطة ا�ستك�سافية. 
من  خمتلفة  اأمناط  تكون  اإىل  توؤدي  الطفل  مع  الرعاية  مقدم  ا�ستجابات  اأن  بولبي  ويرى 
التعلق التي توؤدي بدورها اإىل تكوين مناذج عاملة داخلية لدى الطفل التي توجه اأفكاره 
اأمناط  ا�ستمرارية  على  تعمل  النماذج  وهذه  الالحقة،  االجتماعية  عالقاته  يف  وم�ساعره 

التعلق عرب الزمن وحتويلها لفروق فردية ثابتة )اأبو غزال،2007(.
داخلية  مناذج  لديه  يتكون  الرعاية  مقدم  مع  تفاعله  خالل  الطفل  اأن  بولبي  يرى  كما 
لعالقاته االجتماعية الالحقة يرى بها نف�سه، ويرى االآخرين، فالطفل الذي كان لديه تفاعل 
بالثقة  جديرون  باأنهم  ويرى  ويحبهم  االآخرين  يتقبل  �سوف  الرعاية  مقدم  مع  اآمن  وتعلق 
غري  الرعاية  مقدم  مع  خرباته  تكون  الذي  الطفل  اأما  مب�ساركته.  ويرغبون  يحبونه  واأنهم 
اآمنة وراف�سة، �سوف يرى نف�سه باأنه غري جدير باحلب واالهتمام، و�سوف ت�سطرب عالقاته 
االجتماعية الالحقة (Bowlby, 1982). وعلى الرغم من بقاء هذه النماذج العاملة الداخلية 
مفتوحة اأمام اخلربات اجلديدة عندما يتفاعل الطفل مع اأ�سخا�س جدد، فاإنها تتجه نحو الثبات 
واال�ستقرار. فالطفل �سيقوم باختيار �رشكائه، وي�سكل عالقاته اجلديدة مبا يتفق مع النموذج 
الداخلي املوجود لديه. وهذه النماذج العاملة الداخلية �ستقاوم التغري مبجرد ت�سكيلها؛ الأنها 
املوجود  الذهني  النموذج  مُتثل يف  اجلديدة  واملعلومات  واإدراك��ه،  الطفل  تعمل خارج وعي 
م�سبقاً. وعندما يواجه الطفل خربات ومواقف اجتماعية جديدة �سيقوم باإخ�ساع هذه املواقف 

للنموذج العامل الداخلي املوجود لديه �صلفاً )اأبو غزال وجرادات، 2009(.
حظيت اأمناط تعلق املراهقني باأهتمام كبرٍي من املتخ�س�سني يف ميادين علم النف�س، 
 (Markiewicz, Lawford, Doyle, & فريى كل من ماركيوز، والوفورد، ودويل، وهاغارت
(Haggart, 2006 باأن مو�سوع التعلق يظهر له اأهمية خا�سة وحرجة يف حياة املراهق. 
فاملراهقة هي الفرتة اخلا�سة التي يكون فيها التغري البيولوجي والعقلي واالجتماعي له 
االأولوية، كما اأنه يف التطور الب�رشي يكون الفرتة االأخرية التي �سيكون فيها التغري الع�سبي 
عن  اال�ستقاللية  نحو  تقدم  وهناك  مكثفة  ت�سبح  العائلة  خارج  العالقة  اأن  كما  �رشيعاً. 
الذي  التعلق،  ف�سلوك  االأولوية.  لها  النظراء  مع  الفرتة  هذه  يف  العالقة  وت�سبح  الوالدين، 
االأم والطفل  الطفولة، رمبا ي�ستمر يف تاأثريه طوال احلياة. والعالقة بني  يبداأ خالل فرتة 
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هي العالقة االأ�سا�سية االأوىل. واأ�سار ريز (Rees, 2005) اإال اأن التعلق الذي يتطور ما بني 
مقدم الرعاية االأولية والطفل �سيتجه خالل هذه الفرتة نحو الظهور عندما ي�سل الطفل اإىل 
�سن البلوغ، فاإن ال�رشيك الذي تاأ�س�ست معه العالقة العاطفية يحتل احليز االأول. اإن مناذج 
التعلق هذه التي ت�ستمر بدون اأي تغيري اأ�سا�سي �سيكون لها تاأثري على العديد من املناحي 
مثل احلياة ال�سخ�سية واالجتماعية، والعالقات املهنية، والتحكم بالتوتر وال�سحة النف�سية 
الذين  االأطفال  اأن   (Bowlby, 1988) بولبي  ويوؤكد  للفرد.  االإدراك��ي  والتطور  واجل�سدية 
يطورون تعلقاً اآمناً خالل الطفولة ميكنهم اأن يقيموا عالقات �سحية اأكرث خالل �سن البلوغ 
والر�سد و�سوف يكون مبقدورهم مواجهة امل�سكالت يف حياتهم ب�سكل اأف�سل. وعلى النقي�س 
من ذلك، فاإن االأفراد الذين يتطورون بتعلق غري اآمن ويعانون من امل�سكالت يف عالقاتهم، 

�سوف يواجهون م�سكالت يف عالقاتهم خالل فرتة الر�سد والبلوغ.
وقد ُبحثت عالقة اأمناط تعلق املراهقني مبتغريات عديدة، فقد اأجريت درا�سات عديدة 
اآدم،  اأجرى  فقد  اجتماعية.  نف�سية  متغريات  �سوء  يف  املراهقني  لدى  التعلق  اأمناط  حول 
الك�سف عن  اإىل  درا�سة هدفت   (Adam, Sheldon, & West, 1996) ووي�ست  و�سيلدون، 
درجة تنظيم التعلق وتاريخ ال�سلوك االنتحاري عند املراهقني، من خالل مراجعة �سجالتهم 
ودرا�سات احلالة، والإجراءات الدرا�سة ا�ستخدم مقيا�س التعلق للبالغني على عينة مكونة من 
اأن املراهقني من  اإىل  الدرا�سة  النف�سي. واأ�سارت نتائج  )133( مراهقاً ممن يتلقون العالج 

املر�سى النف�سيني لديهم الدافع للتعبري عن تعلقهم القلق ب�سكل موؤٍذ للذات ولالآخرين.
كما اأجرى مورا�س (Muras, 1996) درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل عالقة منط التعلق يف 
اأعمارهم من  العينة من )60( مراهقاً متو�سط  ال�سلوك االجتماعي لدى املراهقني، وتكونت 
)13-17( �سنة. واأظهرت النتائج اأن املراهقني ذوي التعلق القلق وذوي التعلق التجنبي كان 

لديهم م�ستويات مرتفعة من االكتئاب والقلق باملقارنة مع املراهقني ذوي التعلق االآمن.
(Petherick, Jillian, & Master, 2005) بدرا�سة  وقام باثريك وجيالن وما�ستري 
هدفت اإىل حتديد العالقة بني منط التعلق والت�سورات الذاتية والتغريات النف�سية، على عينة 
مكونة من )130( طالباً يف عمر )12( �سنةً. واأظهرت النتائج اأن االأفراد ذوي التعلق االآمن 
نف�سية  تغريات  حدوث  عند  قليلة  نف�سية  اأعرا�س  ولديهم  اإيجابية  ذاتية  ت�سورات  لديهم 
غزال  اأبو  درا�سة  وهدفت  االآمن.  غري  التعلق  اأمناط  ذوي  االأفراد  مع  باملقارنة  البيئة  يف 
وجرادات )2009( اإىل ا�ستك�ساف عالقة اأمناط التعلق بتقدير الذات وال�سعور بالوحدة لدى 
عينة مكونة من )526( طالباً وطالبة من طلبة جامعة الريموك. واأظهرت النتائج اأن كالً 

من منطي التعلق القلق واالآمن، قد ارتبط ب�سكٍل داٍل بتقدير الذات وال�سعور بالوحدة.
وا�ستك�سفت درا�سة ديريل وكاركو�س (Dereli & Karakus, 2011) يف تركيا العالقة 



اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وحت�صني مهارات الت�صال يف تعديل اأمناط
التعلق غري الآمنة لدى طلبة ال�صفني التا�صع والعا�رش يف حمافظة اإربد

اأر�صيد بني  حممد  عبداهلل  اأ. 
د. عبد الكرمي حممد جرادات

202

التعلق واملهارات االجتماعية لدى عينة من طلبة اجلامعات. وتكونت عينة  اأ�ساليب  بني 
الدرا�سة من )343( من طلبة اجلامعات الذين اختريوا ع�سوائياً من عدد من امل�ساقات يف 
ومقيا�س  االجتماعية  العالقات  مقيا�س  الدرا�سة  يف  وا�سُتخدم  الرتكية.  اجلامعات  اإحدى 
املهارات االجتماعية يف عملية جمع البيانات. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود عالقة 
دال  اأثر  ووجود  االجتماعية،  واملهارات  االآمن  التعلق  منط  بني  اإح�سائياً  داله  ارتباطيه 
عالقة  ووجود  اجلامعة،  طالب  لدى  االجتماعية  املهارات  على  التعلق  لنمط  اإح�سائياً 
ارتباطيه بني منط التعلق االآمن وبني التعبري االيجابي عن االنفعاالت. كما هدفت درا�سة 
واأمناط  االنفعايل باملهارات االجتماعية  الذكاء  اإىل عالقة  التعرف  اإىل  العلوان )2011( 
التعلق. وتكونت عينة الدرا�سة من )475( طالباً وطالبة من طلبة جامعة احل�سني بن طالل. 
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيه بني الذكاء االنفعايل وكل من املهارات 

االجتماعية واأمناط التعلق.
وكرومنولر  وهارمتان  وغي�سرياإيلز  وونكيلمان  وه��ورن  �ستيفني  درا�سة  وهدفت 
 (Stefini, Horn, Winkelmann, Geiser-Elze, Hartmann, & Kronmuller, 2013)
اإىل الك�سف عن اأثر برنامج اإر�ساد عالجي نف�سي على تغيري منط التعلق الوالدي. تكونت عينة 
الدرا�سة من )70( من االأطفال واملراهقني ممن يعانون من ا�سطرابات نف�سية، وقد اختريوا 
ع�سوائيا من عدد من عيادات االإر�ساد النف�سي. ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س هيلدبريج للتعلق 
الوالدي لدى  اأفراد العينة. مت قيا�س م�ستوى التعلق  البيانات من  الوالدي يف عملية جمع 
اأفراد العينة خالل امل�ساركة يف الربنامج االإر�سادي اأربع مرات. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
حدوث تغري دال اإح�سائياً يف م�ستوى التعلق الوالدي لدى االأطفال واملراهقني امل�ساركني 
يف الدرا�سة، وتبنّي اأن الربنامج االإر�سادي كان قادراً على زيادة م�ستوى منط التعلق االآمن 
من)23%( اإىل )63%(. كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود عالقة ارتباطية دالة اإح�سائياً 
املراهق،  اأو  الطفل  يحتاجها  التي  االإر�سادية  اجلل�سات  ال�سائد وبني عدد  التعلق  بني منط 
ووجود عالقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بني منط التعلق االآمن، وبني انخفا�س عدد اجلل�سات 

االإر�سادية التي يحتاجها الطفل اأو املراهق.

مشكلة الدراسة:
يعد التعلق ذا طبيعة خا�سة خالل فرتة املراهقة، فيظهر تاأثري االأقران كبديل للوالدين. 
فهي مرحلة حرجة وانتقالية وتظهر حاجاتها ومتطلباتها ب�سكل ملح ال ميكن جتاهله. وقد 
اأمناط  من  التخل�س  على  الر�سد،  مرحلة  ت�سبق  التي  املرحلة،  هذه  يف  الفرد  م�ساعدة  تكون 
التعلق غري االآمنة التي ت�سكلت خالل الطفولة يف غاية ال�رشورة. ومن هنا برزت م�سكلة هذه 
الدرا�سة يف حماولة الك�سف عن اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية وحت�سني مهارات االت�سال 
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يف تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لدى املراهقني. وي�سري االأدب النظري اإىل ندرة الدرا�سات 
اأ�ساليب عالجية يف تعديل  اأن تقارن فاعلية  االأجنبية، وعدم توافر درا�سات عربية حاولت 
اأثر  احلالية ملقارنة  الدرا�سة  اإجراء  ما يربر  املراهقني. وهذا  لدى  االآمنة  التعلق غري  اأمناط 

هذين االأ�سلوبني على عينة من الطلبة الذين ميرون مبرحلة انتقالية حرجة ومهمة.

هدف الدراسة:
ال�سلبية وحت�سني  الذاتية  العبارات  تعديل  اإىل مقارنة فاعلية  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

مهارات االت�سال يف تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لدى املراهقني.

فرضيات الدراسة:
حاولت الدرا�صة اختبار الفر�صيات الآتية:

• جمموعة 	 درجات  متو�سطات  بني   )0.05≤  α( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
مهارات االت�سال وجمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية واملجموعة ال�سابطة على 

اأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س البعدي؟.
• جمموعة 	 درجات  متو�سطات  بني   )0.05≤  α( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

مهارات االت�سال وجمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية واملجموعة ال�سابطة على 
اأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة؟.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها حاولت اختبار فاعلية اأ�سلوبني اإر�ساديني يف تعديل 
الدرا�سات التجريبية حول مو�سوع  اأن هناك ندرة يف  التعلق غري االآمنة، وخا�سة  اأمناط 
حياة  يف  حرجة  مرحلة  وهي  املراهقني،  من  عينة  تتناول  الدرا�سة  هذه  اأن  كما  التعلق. 
ال�سلوكية  للم�سكالت  عر�سة  اأكرث  االآمن  غري  التعلق  ذوي  املراهقني  اأن  نرى  حيث  الفرد، 

واالجتماعية التي تزداد اأو تنخف�س مع تغري اأ�ساليب املعاملة الوالدية. 
كما توفر هذه الدرا�سة للباحثني واملر�سدين برناجمني اإر�ساديني ميكنهم ا�ستخدامهما عند 
العمل مع امل�سرت�سدين ذوي التعلق غري االآمن، وبذلك فهي توفر عليهم كثريًا من الوقت واجلهد. 
لدى  التعلق  اأمناط  لقيا�س  اأداةً  واملتخ�س�سني  للباحثني  الدرا�سة  توفر هذه  ذلك،  على  عالوة 
املراهقني، ميكن من خاللها اختبار عالقة اأمناط التعلق باملتغريات االأخرى لدى املراهقني، 

والتحقق من فاعلية الربامج االإر�سادية التي تهدف اإىل تغيري اأمناط التعلق غري االآمنة لديهم.
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التعريفات:
التعلق الآمن: ي�سري اإىل الثقة يف العالقات مع االآخرين، بحيث ينظر ب�سكل اإيجابي 
اإىل نف�سه، وب�سكل اإيجابي اأي�ساً اإىل االآخرين )اأبو غزال وجرادات، 2009(، ويقا�س بالدرجة 

التي يح�سل عليها الطالب على بعد التعلق االآمن من مقيا�س تعلق املراهقني.
القرب من االآخرين، بحيث ينظر  الفرد يغايل يف طلب  اأن  اإىل  القلق: ي�سري  التعلق 
ب�سكل �سلبي اإىل نف�سه وب�سكل اإيجابي اإىل االآخرين )العلوان، 2011(، ويقا�س بالدرجة التي 

يح�سل عليها الطالب على بعد التعلق القلق من مقيا�س تعلق املراهقني. 
الفرد ي�سعر بعدم االرتياح لالآخرين، ويف�سل عدم  اأن  اإىل  التجنبي: ي�سري  التعلق 
بناء عالقات معهم، بحيث ينظر ب�سكل اإيجابي اإىل نف�سه، وب�سكل �سلبي اإىل االآخرين )اأبو 
التعلق  بعد  على  الطالب  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  ويقا�س   ،)2009 وج��رادات،  غزال 

التجنبي من مقيا�س تعلق املراهقني.
مهارات الت�صال: عملية اإنتاج ونقل وتبادل املعلومات واالأفكار واالآراء وامل�ساعر 
من �سخ�س اإىل اآخر بق�سد التاأثري فيه، واإحداث ا�ستجابة )مراد،2011 (. وت�سمل املهارات، 
التي ت�ساعد على تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة، وت�سهل التفاعل باإيجابية مع االآخرين، 
اإعادة  ومهارات  الت�ساوؤل  ومهارات  اللفظية  غري  االت�سال  ومهارات  االإ�سغاء  مهارة  على 

ال�سياغة وعك�س امل�ساعر، وك�سف الذات، وتوكيد الذات، وعبارات التلطف.
اإىل  التعرف  على  تقوم  اأ�سرتاتيجية  وميثل  ال�صلبية:  الذاتية  العبارات  تعديل 
العبارات الذاتية ال�سلبية، وبيان عدم منطقيتها، وتفنيد هذه العبارات، وا�ستبدالها بعبارات 
اإيجابية )ال�سناوي، 1994(. ويركز على مناق�سة العبارات الذاتية ال�سلبية املت�سلة بالتعلق 

غري االآمن وا�ستبدالها باأخرى اإيجابية.

حدود الدراسة:
التا�سع والعا�رش يف مدر�سة كفر راكب . 1 ال�سفني  الدرا�سة احلالية على طلبة  اقت�رشت 

العام  من  االأول  الف�سل  يف  ذلك  وكان  اإرب��د،  حمافظة  يف  للبنني  ال�ساملة  الثانوية 
الدرا�سي 2013/2014.

اقت�رش عدد جل�سات كل برنامج على ثماين جل�سات.. 2
االإ�سغاء . 3 مهارة  على  عليها،  امل�ساركون  دّرب  مت  التي  االت�سال  مهارات  اقت�رشت 

ومهارات االت�سال غري اللفظية، ومهارة الت�ساوؤل، واإعادة ال�سياغة، وعك�س امل�ساعر، 
وك�سف الذات، وتوكيد الذات وعبارات التلطف.
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الطريقة واإلجراءات:

جمتمع الدراسة وعينتها:
كفر  مدر�سة  يف  جميعهم  والعا�رش  التا�سع  ال�سفني  طالب  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
اأفراد جمتمع  اإربد. وقد بلغ عدد  راكب الثانوية ال�ساملة للبنني، يف لواء الكورة مبحافظة 
الدرا�سة )143( طالباً خالل الف�سل االأول من العام الدرا�سي 2013/2014. وتكونت عينة 
الدرا�سة من )30( طالباً من طالب ال�سفني التا�سع والعا�رش الذين ح�سلوا على اأدنى درجات 
على مقيا�س التعلق االآمن، وقد وزع امل�ساركون يف الدرا�سة ع�سوائياً اإىل ثالث جمموعات، 
جمموعتني جتريبيتني وجمموعة �سابطة. تلقت اإحدى املجموعات برناجماً تدريبياً على 
اأخرى برناجماً لتعديل  اأفراد، وتلقت جمموعة  مهارات االت�سال و�سمت املجموعة )10( 
العبارات الذاتية ال�سلبية و�سمت املجموعة )10( اأفراد، يف حني كانت املجموعة الثالثة 

�سابطة و�سمت املجموعة )10( اأفراد، ومل تتلَق اأي عالج.

أدوات الدراسة:

مقياس تعلق املراهقني:
اأعد الباحثان مقيا�ساً لتعلق املراهقني بعد االطالع على مقايي�س التعلق التي ت�سمنتها 
 Tasso, Brown, Griffo, & Maxwell, بع�س الدرا�سات املن�سورة )اأبو غزال وجرادات، 2009؛
Lang, Peley, Barlay, & Bernath, 2012; Limke, & Mayfield, 2011 ;2012(. ويتكون 
اأ�سلوب ليكرت ذي التدريج اخلما�سي،  هذا املقيا�س من )24( فقرة، يجاب عنها من خالل 
الرقم )5( تنطبق بدرجة عالية جدا  بحيث ميثل )1( تنطبق بدرجة منخف�سة جداً، وميثل 

)اأنظر امللحق(. وتتوزع الفقرات على ثالثة اأمناط، فيما ياأتي و�سف لها:
منط التعلق االآمن: ُيظهر هذا النمط اإىل اأي درجة ينظر الفرد ب�سكٍل اإيجابي اإىل نف�سه . 1

واإىل االآخرين. ويتكون هذا النمط من )8( فقرات، وترتاوح الدرجات عليه من )8( اإىل 
)40(. والفقرات التي متثل هذا البعد هي: )2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23(.

اإىل نف�سه . 2 الفرد ب�سكٍل �سلبي  اأي درجة ينظر  اإىل  النمط  الَقِلق: ُيظهر هذا  التعلق   منط 
وب�سكٍل اإيجابي اإىل االآخرين. ويتكون هذا النمط من )8( فقرات. ترتاوح الدرجات عليه 
من )8( اإىل )40(. والفقرات التي متثل هذا البعد هي: )3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24(.

منط التعلق التجنبي: ُيظهر هذا النمط اإىل اأي درجة ينظر الفرد ب�سكٍل اإيجابي اإىل نف�سه . 3
وب�سكٍل �سلبي اإىل االآخرين. ويتكون هذا النمط من )8( فقرات، وترتاوح الدرجات عليه 
من )8( اإىل )40(. ومتثل هذا البعد الفقرات التالية: )1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22(.
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إجراءات الصدق:
قام الباحثان باإجراء �سدق حمتوى ملقيا�س التعلق، وذلك بعر�س املقيا�س ب�سورته 
ق�سم  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  من  على 7 حمكمني  فقرة   )60( تكونت من  التي  االأولية 
علم النف�س يف جامعة الريموك، حيث طلب منهم تقدمي مالحظاتهم حول فقرات املقيا�س 
من حيث ال�سياغة اللغوية، وو�سوح املعنى يف الفقرات، ومدى منا�سبة الفقرة للبعد الذي 
تنتمي اإليه، اإ�سافة اإىل تقدمي اأية تعديالت قد تكون منا�سبة ح�سب راأيهم. وفقاً ملالحظات 
املحكمني اأجريت التعديالت الالزمة. ومتثلت مقرتحاتهم يف اإعادة �سياغة بع�س الفقرات 
وحذف بع�س الفقرات، واإ�سافة فقرات جديدة. وقد بقي عدد فقرات املقيا�س )60(. اإ�سافة 
اإىل ذلك، اأجري حتليل عاملي للمقيا�س، اإذ طبق مقيا�س التعلق املكون من )60( فقرة على 
احلالية  الدرا�سة  جمتمع  خارج  من  وطالبات  طالب   )204( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة 
اأ�سلوب التحليل العاملي وفقاً لطريقة املكونات االأ�سا�سية. واأجري  وعينتها. وقد اُ�ستخدم 
التحليل  نتائج  بينت   .(Varimax Rotation) املتعامد  التدوير  طريقة  با�ستخدام  التدوير 
وجود )5( عوامل، كان اجلذر الكامن لكل منها < 1، وتف�رش مبجموعها )56.1( من التباين 

كما هو مو�سح يف اجلدول )1(.
اجلدول )1(

نتائج التحليل العاملي ملقيا�س التعلق

الن�صبة الرتاكمية ن�صبة التباين املف�رشاجلذر الكامنالعامل
للتباين املف�رش

15.96224.84124.841
23.09812.90737.749
31.9958.31546.063
41.2875.36151.424
51.1134.63956.063

وب�سبب وجود عدد قليل من الفقرات يف غري عامل، ا�ستخدم اختبار ف�سل العوامل التي 
تف�رش جمتمعة  للتدوير  االختبار ثالثة عوامل  ُحددت من خالل هذا  وقد  توافرها.  ينبغي 
الفقرة  اأن يكون ت�سبع  اأ�سا�سيني هما:  الفقرات يف �سوء حمكني  )46.06%(. وقد اختريت 
على العامل الذي تنتمي له اأكرث من )0.40(، واأن يكون ت�سبع الفقرة على اأي عامل اآخر اأقل 
من )0.30(. اأنطبق هذان املحكان على )24( فقرة من فقرات التعلق البالغ عددها )60(. 
وحددت ثالثة عوامل ليتم ف�سلها من خالل اأ�سلوب ف�سل العوامل، الأن عدد اأمناط التعلق 
الفقرات مل ينطبق عليها  اأن )36( فقرة من بني  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  ثالثة ولي�س خم�سة. 
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املحكات امل�سار اإليها. وبذلك اأ�سبح مقيا�س التعلق ب�سكله النهائي يتاألف من )24( فقرة 
موزعة على ثالثة اأمناط. و�سميت االأمناط بالنظر اإىل حمتوى فقرات كل منط، ومبا ين�سجم 

مع االأ�سماء امل�سار اإليها يف االأدب الرتبوي )اأنظر اجلدول2 (.
اجلدول )2(

البناء العاملي ملقيا�س تعلق املراهقني ب�صكله النهائي

Componentرقم الفقرة يف املقيا�س

النمط التجنبيالنمط القلقالنمط الآمن
170.7950.127-0.061-
140.7470.244-0.076
110.7350.161-0.139
80.7330.146-0.060-

200.7130.251-0.007-
230.6770.113-0.049-
50.6670.1860.314-
20.6120.125-0.006-

120.250-0.7350.117
180.268-0.7180.074
90.112-0.6490.201

210.0330.6400.173-
150.230-0.6370.086
240.013-0.6210.079
60.091-0.5910.181
30.115-0.5870.248

130.0050.120-0.699
70.004-0.0320.630

100.2470.0220.572
220.128-0.2090.477
10.223-0.1900.469
40.0160.2470.462
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Componentرقم الفقرة يف املقيا�س

النمط التجنبيالنمط القلقالنمط الآمن
190.175-0.1370.460
160.2230.2450.401

إجراءات الثبات:
األفا لفقرات كل منط من  الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ  ُح�سب معامل االت�ساق 
العينة  اأف��راد  درجات  على  ذلك  كان  وقد  فقرة.   )24( من  املكون  التعلق  مقيا�س  اأمناط 
اال�ستطالعية املكونة من )204( طالب وطالبات. وقد بلغت قيم معامل الثبات على النحو 

االآتي: االآمن )0.87(، القلق )0.83(، التجنبي )0.71(.

الربناجمان التدريبيان:

أوالً- برنامج التدريب على مهارات االتصال: 
االأفراد على حت�سني مهارات  اإىل م�ساعدة  الذي يهدف  الربنامج  الباحثان هذا  �سّمم 
وقد  لديهم،  االآمنة  غري  التعلق  اأمناط  تعديل  على  ت�ساعدهم  اأن  �ساأنها  من  التي  االت�سال 

ت�سمنت اجلل�سات ما ياأتي:
اجلل�صة الأوىل: هدفت اإىل التعارف واالندماج بني املر�سد واالأع�ساء، وبني االأع�ساء 
اإىل  والتعرف  العمل،  قواعد  على  والتاأكيد  واأهدافه،  بالربنامج  التعريف  وكذلك  اأنف�سهم، 

اأهمية االت�سال واحلاجة.
اجلل�صة الثانية: هدفت هذه اجلل�سة اإىل تعريف الطلبة مبهارة االإ�سغاء واأهميتها 
وطرق تنميتها ومراحل االإ�سغاء، كذلك تدريبهم على تطبيق هذه املهارة يف اأثناء تفاعلهم 
اللفظية  غري  االت�سال  مبهارات  الطلبة  تعريف  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  كما  االآخرين.  مع 

وم�ساعدتهم على تطبيقها مع االآخرين.
اجلل�صة الثالثة: هدفت هذه اجلل�سة اإىل تعريف الطلبة مبهارة توجيه االأ�سئلة واأهميتها 

واأنواعها وكيفية �سياغتها بطريقة �سحيحة، وم�ساعدتهم على تطبيق هذه املهارة.
ال�سياغة  اإعادة  مبهارة  الطلبة  تعريف  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  الرابعة:  اجلل�صة 

واأهميتها وتدريبهم على تطبيقها.
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امل�ساعر  عك�س  مبهارة  الطلبة  تعريف  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  اخلام�صة:  اجلل�صة 
واأهميتها، وتدريبهم على تطبيقها.

الذات  ك�سف  مبهارة  الطلبة  تعريف  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  ال�صاد�صة:  اجلل�صة 
واأهميتها، وم�ستويات ك�سف الذات، وتدريبهم على تطبيقها يف املواقف املختلفة.

الذات  توكيد  مبهارة  الطلبة  تعريف  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  ال�صابعة:  اجلل�صة 
واأهميتها، وتدريبهم على تطبيقها. كما هدفت اإىل تعريف الطلبة بعبارات التلطف واأهميتها 

وتدريبهم على تطبيقها.
يف  مت  ما  ا�ستعرا�س  اإىل  هدفت  التي  اخلتامية  اجلل�سة  وهي  الثامنة:  اجلل�صة 
مدى  وتقومي  الربنامج  حول  االأع�ساء  مالحظات  واأخذ  اجلل�سات،  بني  والربط  الربنامج 

االإفادة منه، واإنهاء الربنامج.

ثانياً- برنامج تعديل العبارات الذاتية السلبية:
�سّمم الباحثان هذا الربنامج الذي يهدف اإىل التعرف اإىل العبارات الذاتية ال�سلبية التي 
اإيجابية ومنطقيه،  اأكرث  االأفراد وم�ساعدتهم على تبني عبارات  ت�سهم �سلباً يف منط تعلق 
التي ت�ساعدهم على تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لديهم. وقد ت�سمنت اجلل�سات ما ياأتي:

اجلل�صة الأوىل: هدفت اإىل التعارف واالندماج بني املر�سد واالأع�ساء، وبني االأع�ساء 
اأنف�سهم، وكذلك التعريف بطبيعة االإر�ساد اجلماعي والتعرف اإىل االأهداف املنتظر حتقيقها 
االأع�ساء  موافقة  واأخذ  االأع�ساء  وتوقعات  اجلمعي،  العمل  معايري  وحتديد  الربنامج،  من 

على امل�ساركة بالربنامج.
اجلل�صة الثانية: هدفت هذه اجلل�سة اإىل تعريف الطلبة مبفهوم حديث الذات ال�سلبي، 
 (A, B, C, وتاأثري حديث الذات ال�سلبي واالإيجابي على �سلوكياتهم، وتعريف الطلبة باأ�سلوب
(D, E, F عند األي�س، وهو اأ�سلوب من االأ�ساليب امل�ستمدة من نظرية العالج العقالين املعريف 

ال�سلوكي الألي�س، الذي يو�سح العالقة باأن النتائج (C) لي�ست وليدة االأحداث الن�سطة التي 
ت�سبقها (A)، واإمنا هي نتيجة نظام املعتقدات (B)، ثم االأنتقال اإىل تفنيد (D) االأفكار غري 
(E) الذي ينتاب الفرد نتيجة التفكري املنطقي،  اإىل التاأثري االإيجابي  املنطقية، والو�سول 

وامل�ساعر اجلديدة (F) التي تنتاب الفرد نتيجة التفكري املنطقي.
اجلل�صة الثالثة: هدفت هذه اجلل�سة اإىل مناق�سة العبارتني االأوىل والثانية، وبيان 
عدم منطقيتهما، وم�ساعدة امل�ساركني على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان هما: 
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�سوف  االآخرين  باأن  "اأعتقد  مني"؛  واالق��رتاب  �سداقتي  يريدون  ال  االآخرين  باأن  "اأعتقد 
يكّونون انطباعات �سلبية عني اإذا ارتكبت خطاأً اأمامهم".

اجلل�صة الرابعة: هدفت هذه اجلل�سة اإىل مناق�سة العبارتني الثالثة والرابعة، وبيان 
الفقرتان هما:  عدم منطقيتها، وم�ساعدة امل�ساركني على تبني عبارات منطقية. وهاتان 
االآخرين  بان  "اأعتقد  ر�ساهم"؛  ك�سب  بهدف  االآخرين  مع  اأكون  عندما  ال�سمت  "اأف�سل 

�سي�سخرون مني اإذا حتدثت معهم ب�رشاحة".
اجلل�صة اخلام�صة: هدفت هذه اجلل�سة اإىل مناق�سة العبارتني اخلام�سة وال�ساد�سة، 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة امل�ساركني على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "اأعتقد بان االآخرين يف�سلون البقاء بعيدين عني، الأنه ال يوجد �سفات اإيجابية يف 

�سخ�سيتي"؛ "من ال�رشوري اأن اأكون حمبوباً من كل زمالئي يف املدر�سة".
والثامنة،  ال�سابعة  العبارتني  مناق�سة  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  ال�صاد�صة:  اجلل�صة 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة امل�ساركني على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "يجب اأن يكون عملي كامل بدون عيوب"؛ "االأمور يجب اأن ت�سري كما اأريد، واإذا كانت 

االأمور ت�سري على غري ذلك فهذا غري مالئم".
العا�رشة،  التا�سعة  العبارتني  مناق�سة  اإىل  اجلل�سة  هذه  هدفت  ال�صابعة:  اجلل�صة 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة امل�ساركني على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "من االأف�سل يل اأن اأجتنب امل�سكالت على اأن اأواجهها"؛ "يجب اأن اأكون معتمداً على 

االآخرين، وال اأعتمد على نف�سي".
اجلل�صة الثامنة: وهي اجلل�سة اخلتامية، وهدفت اإىل ا�ستعرا�س ما مت يف الربنامج 
االإفادة منه،  االأع�ساء حول الربنامج وتقومي مدى  والربط بني جل�ساته، واأخذ مالحظات 

والعمل على اإنهاء الربنامج.

إجراءات الدراسة
ال�سفني  الذي تكون من طلبة  الدرا�سة،  الباحثان بتوزيع املقيا�س على جمتمع  وّزع 
التا�سع والعا�رش يف مدر�سة كفر راكب الثانوية للبنني، ومن ثم حتديد الطالب الذين ح�سلوا 
الرغبة بامل�ساركة بالدرا�سة. وعنّي  االآمن ولديهم  التعلق  اأدنى درجات على مقيا�س  على 
طريق  عن  �سابطة(  وجمموعة  جتريبيتني،  )جمموعتني  جمموعات  ثالث  يف  ع�سوائياً 
�سحب االأرقام ع�سوائياً دون اإرجاع الرقم االأول امل�سحوب. وقد تلقى امل�ساركون يف اإحدى 
املجموعتني التجريبيتني مهارات االت�سال. وتكون الربنامج من )8( جل�سات، واأ�ستمر ملدة 
العبارات  تعديل  الثانية لربنامج  التجريبية  املجموعة  امل�ساركون يف  اأما  اأ�سابيع.  اأربعة 
اأ�سابيع. يف حني  اأربعة  ال�سلبية، وفتكون الربنامج من )8( جل�سات، وا�ستمر ملدة  الذاتية 
مل يتعر�س امل�ساركون يف املجموعة ال�سابطة الأية معاجلة. واأجرى القيا�س البعدي بعد 
اأ�سبوع من اآخر جل�سة، وذلك بتطبيق مقيا�س التعلق على املجموعات الثالث. وبعد اإجراء 
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القيا�س البعدي باأربعة اأ�سابيع، اأُجري قيا�س املتابعة بتطبيق املقيا�س للمرة الثالثة على 
املجموعات الثالث.

منهجية الدراسة:
برناجمني  فاعلية  باختبار  متثل  الذي  التجريبي،  املنهج  احلالية  الدرا�سة  اأتبعت 

اإر�ساديني يف تعديل اأمناط التعلق لدى املراهقني.
التصميم التجرييب:

:G1 املجموعة التجريبية الأوىل
G1: R O1 X O2 O3

(O2) قيا�س  (X) برنامج مهارات االت�سال،  (O1) قيا�س قبلي،  (R) تعيني ع�سوائي، 
بعدي، (O3) قيا�س متابعة.

:G2 املجموعة التجريبية الثانية
G2: R O1 X O2 O3

(R) تعيني ع�سوائي، (O1) قيا�س قبلي، (X) برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، 
(O2) قيا�س بعدي، (O3) قيا�س متابعة.

:G3 املجموعة ال�صابطة
G3: R O1 - O2 O3

(R) تعيني ع�سوائي، (O1) قيا�س قبلي، )-( عدم تقدمي معاجلة، (O2) قيا�س بعدي، 
 (O3)قيا�س متابعة.

حتليل البيانات:
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الدرا�سة،  فر�سيتي  الختبار 
لدرجات املجموعات الثالث )جمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، جمموعة مهارات 
والبعدية  القبلية  القيا�سات  يف  التعلق،  مقيا�س  على  ال�سابطة(  املجموعة  االت�سال، 
اإذا كان  ما  (One Way ANOVA) ملعرفة  االأحادي  التباين  وا�ستخدم حتليل  واملتابعة، 
هناك فروق دالة بني متو�سطات درجات املجموعات الثالث على كل بعد من اأبعاد مقيا�س 

التعلق يف القيا�سات الثالثة، كما ا�ستخدم اختبار �سفيه(Scheffe)  للمقارنات البعدية.
النتائج:

 حاولت الدرا�سة احلالية اأن تخترب فر�سيتني حول اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
وحت�سني مهارات االت�سال يف تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لدى املراهقني. وفيما ياأتي 

عر�س النتائج املتعلقة بهاتني الفر�سيتني. 
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مت يف البداية التاأكد مما اإذا كان توزيع البيانات طبيعياً با�ستخدام اختبار كوملوقوروف 
�سمرينوف (test One Sample Kolmogorov-Smirnov)، واجلدول )3( يبني ذلك.

اجلدول )3(
نتائج اختبار كوملوقوروف �صمرينوف للمتغريات

الدللة الإح�صائية Kolmogorov-Smirnov Z(α)املتغري
0.858.4530القلق قبلي
0.882.4180االآمن قبلي

5730.8980.التجنبي قبلي
كوملوقوروف  الختبار  االإح�سائية  الداللة  قيم  جميع  اأن   )3( اجل��دول  من  يالحظ 
الداللة  م�ستوى  من  اأكرب  وجميعها   )0.898-0.418( تراوحت  للمتغريات  �سمرينوف 

االإح�سائية )α ≥0.05 (، مما يدل على اأن جميع املتغريات تتبع التوزيع الطبيعي.
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  املجموعات  تكافوؤ  من  وللتحقق 
املعيارية الأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س القبلي تبعا ملتغري املجموعة )تعديل العبارات 

الذاتية ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
اجلدول )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س القبلي 
ح�صب متغري املجموعة

املتو�صط العددالفئات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

القلق قبلي

1020.806.94تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1018.507.81مهارات االت�سال

1022.306.34ال�سابطة
3020.536.99املجموع

االآمن قبلي

1018.904.09تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1019.206.25مهارات االت�سال

1021.803.97ال�سابطة
3019.974.90املجموع

التجنبي قبلي

1021.205.41تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1020.605.30مهارات االت�سال

1024.506.82ال�سابطة
3022.105.94املجموع
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املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهرياً  تبايناً   )4( اجلدول  يبني 
)تعديل  املجموعة  متغري  فئات  اختالف  ب�سبب  القبلي  القيا�س  يف  التعلق  مقيا�س  الأبعاد 
الفروق االإح�سائية  ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، ولبيان داللة  الذاتية  العبارات 

بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين االأحادي ح�سب اجلدول )5(.
اجلدول )5(

نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق بني املجموعات على اأبعاد مقيا�س التعلق يف 
القيا�س القبلي

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

القلق 
قبلي

73.267236.6330.7360.488بني املجموعات
1344.2002749.785داخل املجوعات

1417.46729الكلي

االآمن 
قبلي

50.867225.4331.0660.358بني املجموعات
644.1002723.856داخل املجوعات

694.96729الكلي

التجنبي 
قبلي

88.200244.1001.2740.296بني املجموعات
934.5002734.611داخل املجوعات

1022.70029الكلي

الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يتبني 
)α≥0.05 ( تعزى للمجموعة يف جميع االأبعاد.

وللتحقق من الفر�سية االأوىل: "ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية ) α≥0.05 ( بني 
متو�سطات درجات جمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، وجمموعة مهارات االت�سال، 
"  ا�ستخرجت املتو�سطات  واملجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س البعدي
ملتغري  تبعاً  البعدي  القيا�س  يف  التعلق  مقيا�س  الأبعاد  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 
اأدناه  املجموعة )تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، واجلدول 

يو�سح ذلك.
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اجلدول )6(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س البعدي 
ح�صب متغري املجموعة

املتو�صط العددالفئات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

القلق بعدي

1010.702.79تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1014.408.18مهارات االت�سال

1017.107.40ال�سابطة
3014.076.88املجموع

االآمن بعدي

1033.803.99تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1028.703.74مهارات االت�سال

1024.706.58ال�سابطة
3029.076.09املجموع

التجنبي 
بعدي

1016.206.56تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية

1018.204.39مهارات االت�سال
1021.105.65ال�سابطة
3018.505.78املجموع

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهرياً  تبايناً   )6( اجلدول  يبني 
البعدي ب�سبب اختالف فئات متغري املجموعة )تعديل  القيا�س  التعلق يف  الأبعاد مقيا�س 
الفروق االإح�سائية  ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، ولبيان داللة  الذاتية  العبارات 

بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي ح�سب اجلدول )7(.
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اجلدول )7(

حتليل التباين الأحادي للفروق بني املجموعات على اأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س البعدي

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

الدللة 
الإح�صائية

حجم 
الأثر

القلق 
بعدي

206.4672103.2332.3920.1110.151بني املجموعات
1165.4002743.163داخل املجوعات

1371.86729الكلي

االآمن 
بعدي

416.0672208.0338.5130.0010.387بني املجموعات
659.8002724.437داخل املجوعات

1075.86729الكلي

التجنبي 
بعدي

121.400260.7001.9320.1640.125بني املجموعات
848.1002731.411داخل املجوعات

969.50029الكلي
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( اجلدول  من  يتبني 
الفروق  ولبيان  االآمن،  البعد  با�ستثناء  االأبعاد  جميع  يف  للمجموعة  تعزى   )  0.05≤α  (
بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�ستخدم  احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائياً  الدالة  الزوجية 

�سيفيه كما هو مبني يف اجلدول )8(.
اجلدول )8(

املقارنات البعدية بطريقة �صيفيه لأثر املجموعة على البعد الآمن

املتو�صط 
احل�صابي

تعديل العبارات 
الذاتية ال�صلبية

مهارات 
الت�صال

ال�صابطة

االآمن 
بعدي

تعديل العبارات الذاتية 
33.80ال�سلبية

28.705.10مهارات االت�سال
24.709.104.00ال�سابطة

.)0.05≤α( دالة عند م�صتوى الدللة *
يتبني من اجلدول )8( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ) α≥0.05 ( بني جمموعة 
جمموعة  ل�سالح  الفروق  وجاءت  ال�سابطة،  واملجموعة  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل 

تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية. 
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الفر�سية الثانية: "ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≥0.05 ( بني متو�سطات 
درجات جمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، ومهارات االت�سال، وال�سابطة على اأبعاد 

مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة"
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  هذه  للتحقق من �سحة   
املعيارية الأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة تبعاً ملتغري املجموعة: )تعديل العبارات 

الذاتية ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
اجلدول )9(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة
 ح�صب متغري املجموعة

املتو�صط العددالفئات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

القلق متابعة

1010.202.49تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1012.605.78مهارات االت�سال

1018.207.21ال�سابطة
3013.676.33املجموع

االآمن متابعة

1036.402.67تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1030.203.71مهارات االت�سال

1024.206.37ال�سابطة
3030.276.69املجموع

التجنبي متابعة

1015.706.58تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
1018.304.50مهارات االت�سال

1021.705.96ال�سابطة
3018.576.08املجموع

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهرياً  تبايناً   )9( اجلدول  يبني 
الأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة ب�سبب اختالف فئات متغري املجموعة: )تعديل 
الفروق االإح�سائية  ال�سلبية، مهارات االت�سال، ال�سابطة(، ولبيان داللة  الذاتية  العبارات 

بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي ح�سب اجلدول )10(.
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اجلدول )10(
حتليل التباين الأحادي لأثر املجموعة على اأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم 
الأثر

القلق 
متابعة

337.0672168.5335.5250.0100.290بني املجموعات
823.6002730.504داخل املجوعات

1160.66729الكلي

االآمن 
متابعة

744.2672372.13318.1500.0000.573بني املجموعات
553.6002720.504داخل املجوعات

1297.86729الكلي

التجنبي 
متابعة

181.067290.5332.7390.0830.169بني املجموعات
892.3002733.048داخل املجوعات

1073.36729الكلي
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود   )10( اجل��دول  من  يتبني 
الفروق  التجنبي، ولبيان  البعد  االأبعاد با�ستثناء  )α≥0.05( تعزى للمجموعة يف جميع 
الزوجية الدالة اإح�سائيا بني املتو�سطات احل�سابية اأ�ستخدمت املقارنات البعدية بطريقة 

�سيفيه كما هو مبني يف اجلدول )11(.
اجلدول )11(

املقارنات البعدية بطريقة �صيفية لأثر املجموعة على البعد القلق والبعد الآمن
املتو�صط 
احل�صابي

تعديل العبارات 
الذاتية ال�صلبية

مهارات 
ال�صابطةالت�صال

القلق 
متابعة

10.20تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
12.602.40مهارات االت�سال

18.208.005.60ال�سابطة

االآمن 
متابعة

36.40تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
30.206.20مهارات االت�سال

24.2012.206.00ال�سابطة
.) 0.05≤ α( دالة عند م�صتوى الدللة 



اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وحت�صني مهارات الت�صال يف تعديل اأمناط
التعلق غري الآمنة لدى طلبة ال�صفني التا�صع والعا�رش يف حمافظة اإربد

اأر�صيد بني  حممد  عبداهلل  اأ. 
د. عبد الكرمي حممد جرادات

218

يتبني من اجلدول )11( االأتي:
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≥0.05 ( بني جمموعة تعديل العبارات الذاتية  -

ال�سلبية واملجموعة ال�سابطة، وجاءت الفروق ل�سالح جمموعة تعديل العبارات الذاتية 
ال�سلبية يف بعد القلق.

وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≥0.05 ( بني جمموعة تعديل العبارات الذاتية  -
ال�سلبية من جهة وكل من جمموعة مهارات االت�سال واملجموعة ال�سابطة من جهة 
واملجموعة  االت�سال  مهارات  جمموعة  من  وكل  ل�سالح  الفروق  وج��اءت  اأخ��رى، 
جمموعة  بني   )  0.05≤α  ( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  كما  ال�سابطة، 
مهارات  جمموعة  ل�سالح  الفروق  وجاءت  ال�سابطة،  واملجموعة  االت�سال  مهارات 

االت�سال يف بعد االآمن.

املناقشة:
مناق�سة النتائج املتعلقة بالفر�سية االأوىل التي تن�س على اأنه" ال توجد فروق ذات داللة 
اإح�سائية ) α≥0.05 ( بني متو�سطات درجات جمموعة مهارات االت�سال وجمموعة تعديل 
العبارات الذاتية ال�سلبية واملجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق يف القيا�س البعدي".
اأكرث فاعلية من عدم  اأن برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية  اإىل  اأ�سارت النتائج 
النتيجة  االآمنة لدى املراهقني. وميكن تف�سري هذه  التعلق غري  اأمناط  املعاجلة يف تعديل 
اأن مناق�سة العبارات ال�سلبية اخلا�سة بالتعلق غري االآمن وتعديلها �ستوؤدي اإىل �سعور  يف 
املراهقني باالأمن. وبالتايل فاإن اأمناط التعلق غري االآمنة، ميكن تعديلها باالعتماد اإىل مثل 

هذا االأ�سلوب العالجي.
عدم  مقابل  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مقارنة  خالل  ومن 
االإر�ساد، فاإن ما ي�سعر به الفرد من تعلق غري اآمن، وخماوف، �سياأخذ يف التزايد لديه اإذا ما 
بقي دون معاجلة، مما �سيوؤثر على جميع جوانب حياته، و�سيعوق النمو ال�سليم، وبالتايل 
فاإن ا�ستخدام االأ�سلوب االإر�سادي �سيعمل على تخفي�س حدة هذه املخاوف والقلق، ويعمل 
اآمنة يف نهاية االأمر. وتوؤدي العبارات  اإىل اأمناط تعلق  على حت�سني منط التعلق للو�سول 
التي ُيرددها الفرد لنف�سه دوراً مهماً يف ال�سلوك، فهذه العبارات ت�سكل االأ�سا�س الأي �سلوك، 
وعندما تتم مناق�ستها واإحالل عبارات ذاتية ايجابية فاإنه �سوف يبداأ ينظر الفرد اإىل نف�سه 
اإيجابي  ذات  حديث  لديهم  الذين  فاالأفراد  م�سوهه.  غري  اأخرى  زاوية  من  االآخرين  واإىل 
ينظرون اإىل اأنف�سهم ب�سكل اإيجابي واإىل االآخرين على اأنهم ميكن الوثوق واالقرتاب منهم. 
اأما االأفراد ذوو التعلق غري االآمن ممن لديهم عبارات وحديث ذات �سلبي، فاإنهم ينظرون اإىل 
اأنف�سهم ب�سكل �سلبي واإىل االآخرين على اأنهم ال ميكن الوثوق اأو االقرتاب منهم، وي�سعرون 

بالقلق يف اأثناء تعاملهم مع االآخرين مما يعيق اإ�سباع حاجاتهم واإعاقة النمو ال�سليم. 
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حت�سني  على  العمل  املمكن  من  اأنه  يف  النتائج  لهذه  االإر�سادية  الت�سمينات  وتتمثل 
اأمناط التعلق لدى املراهقني عن طريق اإعداد الربامج االإر�سادية الهادفة اإىل تعديل العبارات 
الذاتية ال�سلبية التي يحملها املراهق حول عالقاته باالآخرين واالأ�سدقاء، وتوجيه عالقات 
االرتباط والتعلق باالآخرين نحو التعلق االآمن. وهنا تربز اأهمية االإر�ساد النف�سي يف تقدمي 
اخلدمات االإر�سادية للمراهقني ذوي التعلق غري االآمن، وم�ساعدتهم من خالل الربامج التي 

تهدف اإىل حت�سني حديث الذات االإيجابي، وم�ساعدتهم على تبني منهج عقالين.
واتفقت النتيجة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة باثريك وجيالن 
وما�ستري (Petherick, Jillian, & Master, 2005) التي اأ�سارت اإىل ارتباط منط التعلق 

بالت�سورات الذاتية، واأن التغريات يف منط التعلق ترتبط بالتغريات يف الت�سورات الذاتية.
مناق�سة النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية التي تن�س على اأنه: " ال توجد فروق ذات داللة 
α≥0.05 ( بني متو�سطات درجات جمموعة مهارات االت�سال وجمموعة تعديل  اإح�سائية ) 

العبارات الذاتية ال�سلبية واملجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق يف قيا�س املتابعة".
اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى الأثر املجموعة بني جمموعة 
تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية من جهة، واملجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى على البعد 
القلق. وجاءت الفروق ل�سالح جمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية على قيا�س املتابعة. 
اإذ بينت النتائج اأن م�ستوى التعلق القلق قد انخف�س لدى اأفراد املجموعة التي تلقت العالج.

ومن خالل مقارنة ا�ستخدام الربنامج مقابل عدم االإر�ساد، فاإن ما ي�سعر به املراهق 
موقف  من  عليه  يكون  وما  البين�سخ�سية،  عالقاته  يف  االأم��ن  وعدم  �سلبية  م�ساعر  من 
�سلبي يف اأثناء التعلق �سياأخذ بالتزايد لديه، مما يوؤدي اإىل الوقوع يف كثري من امل�سكالت 
واال�سطرابات للو�سول اإىل االإ�سباع العاطفي، وبالتايل فاإن ا�ستخدام االأ�ساليب العالجية 
�سيعمل على حت�سني منط التعلق. كما اأن املراهق ذا التعلق غري االآمن يكون لدية قبل العالج 
اأحاديث ذاتية �سلبية، وكذلك تخيالت غري منا�سبة، ويحاول املر�سد يف اأثناء العالج اأن يزيد 
ال�سخ�سية.  بعالقاته  املت�سلة  وم�ساعره  اأفكاره  على  لريكز  وانتباهه  امل�سرت�سد  من وعي 
امل�سكالت  اإىل  ينظر  باأن  للم�سرت�سد  ت�سمح  جديدة  معرفية  اأبنية  اإىل  العملية  هذه  وتوؤدي 
له  تعطي  بطريقة  امل�سكالت  تعريف  اإع��ادة  اإىل  توؤدي  الت�سور  واإع��ادة  خمتلفة،  ب�سورة 

اإح�سا�ساً بالتفهم وال�سبط الالزم الإجراءات التغيري.
يف  الفروق  تظهر  ومل  املتابعة،  يف  القلق  البعد  على  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
الأن  وذلك  التعلق،  النتيجة يف �سوء طبيعة مو�سوع  هذه  تف�سري  البعدي، وميكن  القيا�س 
عملية  مراحل  اأول مرحلة من  فاإن  ما،  �سيء  من  وتوج�س  لدية خوف  يكون  عندما  الفرد 
االإر�ساد تتمثل بال�سعور باالأمن، اأي ال�سعور باأن اخلوف الذي كان لديه هو من حديث الذات 
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ومنط التفكري لديه، ففي بداية عملية االإر�ساد بداأ ي�سعر باأن الذي كان يخاف منه ي�ستطيع 
اأن يتخل�س منه بتغيري االأفكار التي كانت تراوده، ومع املزيد من الوقت يبداأ الفرد يتفح�س 

االأفكار االإيجابية والعبارات الذاتية التي تعلمها، ومن ثم ترجمة هذه االأفكار اإىل واقع.
ويوؤكد رميي (Raimy) )امل�صار اإليه يف ال�صناوي،1994 ( باأن الت�سورات والعبارات 
اأنها قد تثقل كاهل املر�سد، فبع�س العبارات  اخلاطئة لدى امل�سرت�سد تكون كثرية لدرجة 
ترتبط بعبارات اأخرى، مما يوؤدي اإىل تاأخر ا�ستيعاب بع�س العبارات الرتباطها بعبارات 
اأخرى، وعندما يتغري تفكريه ميكن اأن ياأخذ بها اأوالً باأول. كما يوؤكد رميي باأن امل�سرت�سد 
قد يرف�س الت�سورات والعبارات اخلاطئة التي حددها املعالج يف بداية العالج، ولكنه قد 

يعود لياأخذها يف االعتبار فيما بعد حني يكون تفكريه قد تغري.
وتتمثل الت�سمينات االإر�سادية لهذه النتائج يف اأنه من املمكن اإعطاء املزيد من الوقت 
ملالحظة نتائج وفاعلية الربامج القائمة على حديث الذات االإيجابي يف اأثناء التعامل مع 
املراهقني ذوي التعلق القلق. فمن املمكن العمل على تعديل منط التعلق القلق )كنمط من 
اأ�سعار املراهق  اإىل  اإعداد الربامج االإر�سادية الهادفة  اأمناط التعلق غري االآمنة( عن طريق 

باالأمن اأوالً، ومن ثم االنتقال اإىل تغيري منط التعلق لدية.
 (Muras, مورا�س  درا�سة  لها  تو�سلت  التي  تلك  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وتتفق   
من  مرتفعة  م�ستويات  لديهم  كان  القلق  التعلق  ذوي  املراهقني  اأن  اأظهرت  التي   ،1996)
 (Adam, القلق باملقارنة مع املراهقني ذوي التعلق االآمن؛ ودرا�سة اآدم، و�سيلدون، ووي�ست
(Sheldon, & West, 1996، التي اأظهرت اأن املراهقني لديهم الدافع للتعبري عن تعلقهم 
القلق ب�سكل موؤٍذ للذات ولالآخرين؛ ودرا�سة �ستيفني واآخرون(Stefini et al., 2013)، التي 
اأ�سارت اإىل وجود عالقة اأرتباطية دالة اإح�سائياً بني منط التعلق االآمن وبني اأنخفا�س عدد 

اجلل�سات االإر�سادية التي يحتاجها املراهق. 
واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى الأثر املجموعة، ومتثل الفرق 
بني جمموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية من جهة، واملجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى 
على املتابعة، مما يوؤكد على اأن اأ�سلوب تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية ا�ستمرت فاعليته يف 

تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لدى املراهقني على املتابعة.
واإ�سافة  �سلبية  عبارات  مناق�سة  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل  اأ�سلوب  وت�سمن   
عبارات ايجابية ومن ثم تناوله لعبارات عامة للتعامل مع التعلق غري االآمن. كما اأن هذا 
االأ�سلوب تناول العبارات التي قد تكون يف �سميم االرتباط والتعلق مع هذه الفئة العمرية، 
اإ�سباع  يف  ت�سب  اأنها  كما  وطموحاتهم.  املراهقني  وخ�سائ�س  حاجات  تراعي  فهي 
العالقات العاطفية التي قد ت�سري يف طريق االنحرافات اإذا مل توؤخذ باالعتبار. وهكذا فاإن 
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االآمنة  غري  التعلق  اأمناط  ذوي  املراهقني  ي�ساعد  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل  اأ�سلوب 
بفعالية عالية على حت�سني اأمناط التعلق لديهم.

واأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني جمموعة مهارات االت�سال 
من جهة، واملجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى، على املتابعة. مما يوؤكد اأن اأ�سلوب التدريب 
فعال يف  الأ�سلوب  موؤ�رش  وهذا  املعاجلة،  اأكرب من عدم  فعالية  ذو  االت�سال  على مهارات 
اأ�سلوب مهارات االت�سال  اأن  اإىل  اأي�سا  حالة تطبيق هذه املهارات با�ستمرار. ويرجع ذلك 
ت�سمن مهارات فاعلة للتعامل مع اأمناط التعلق غري االآمنة. وتعترب هذه املهارات �رشورية 
للتعامل مع االآخرين وحتقيق واإ�سباع حاجات الفرد، وبالتايل فاإن التعلق غري االآمن ميكن 
اإىل مثل هذا االأ�سلوب االإر�سادي انطالقاً من فاعلية هذا االأ�سلوب يف  معاجلته باال�ستناد 
االآمنة  غري  التعلق  اأمناط  ذوي  املراهقني  اإىل  وبالنظر  االآمنة.  غري  التعلق  اأمناط  تعديل 
جتدهم يف حالة توتر وقلق وخوف اأثناء تعاملهم مع االآخرين، كما يكون لديهم فقر وا�سح 
االإر�ساد �ستعطي  ا�ستخدام عملية  ال�سليم مع االآخرين، وبالتايل فاإن  التوا�سل  اأ�ساليب  يف 
نتائج اإيجابية متكن الفرد من حتقيق حاجاته واإ�سباعها مقارنة بعدم االإر�ساد. وبالتايل 
فاإن اآثار التعلق غري االآمنة �ستمتد وتتفاقم يف حال عدم االإر�ساد اإىل اأن ي�سبح الفرد يعاين 
اأن  يف  النتائج  لهذه  االإر�سادية  الت�سمينات  وتتمثل  نف�سية.  وا�سطرابات  �رشاعات  من 
ا�ستخدام مهارات االت�سال يعمل على اإيجاد طريقة منهجية وعملية للمر�سدين للتعامل مع 
م�سرت�سديهم. فهي ت�ساعد املراهقني على تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لديهم، وتزيد من 
فاعليتهم االجتماعية ويف عالقاتهم ال�سخ�سية. وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع تلك التي 
تو�سلت لها درا�سة ديريل وكاركو�س (Dereli & Karakus, 2011)، التي اأظهرت اأن منط 

التعلق االآمن يرتبط اإيجاباً بالتعبري االإيجابي عن االأنفعاالت.
مهارات  من  فاعلية  اأكرث  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 
االت�سال يف معاجلة اأمناط التعلق غري االآمنة وتعديلها. وميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً 
تبعاً  معينة  مب�سكلة  منها  كل  يرتبط  التي  االإر�ساد  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  كل  خ�سائ�س  اإىل 
نتائج  اإىل  �سيوؤدي  ال�سلبية  الذاتية  العبارات  تعديل  فاعلية  فاإن  وبالتايل  خل�سائ�سها، 
االأ�سلوب، وهكذا  ال�رشوط والتعليمات لهذا  ا�ستخدم بال�سكل ال�سحيح، و�سمن  اإذا  اإيجابية 
بالن�سبة ملهارات االت�سال. وميكن االإ�سارة اإىل اأن برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
كان ذا فاعلية عالية، وهذا موؤ�رش على اأن املراهقني ذوي اأمناط التعلق غري االآمنة هم اأكرث 
تاأثراً بالعبارات وحديث الذات من تدريبهم على مهارات االت�سال، واأن اأفراد املجموعة قد 
مل�سوا االأثر االإيجابي ب�سكل اأ�رشع جراء تعديل العبارات وحديث الذات، وذلك قد يرجع اإىل 
اخل�سائ�س الوجدانية للمراهقني باأعتبار اأن لديهم القابلية ال�سديدة لالإيحاء. فمن خالل 
اأن يفهموا املهّمات التي قد تدخل يف م�سكالتهم التي ُيعانون منها  حديث الذات ميكنهم 
ب�سكل اأف�سل، واأن يطوروا اأ�ساليب ور�سائل لفظية وي�ستخدمونها يف توجيه ومراجعة و�سبط 
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�سلوكهم. وعندما يدرك املراهق حديث ذاته وي�سبح واعياً بالعبارات الذاتية وتاأثريها على 
�سلوكه، وياأخذ هذا الوعي كموؤ�رش يولد حديثاً داخلياً معيناً، وياأخذ حديث الذات بالتغري 

عما كان قبل عملية االإر�ساد.
ا�ستناداً اإىل هذه النتائج، فاإن هناك حاجة ما�سة اإىل �رشورة توافر خدمات اإر�سادية 
نف�سية للمراهقني ذوي اأمناط التعلق غري االآمنة، وباال�ستعانة بالنتائج التي اأظهرت فاعلية 
برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية وبرنامج مهارات االت�سال، فاأنها تقدم للمر�سدين 
اأمناط  تعديل  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  التي  االإر�سادية  االأ�ساليب  من  متنوعني  اأ�سلوبني 
التعلق غري االآمنة لدى املراهقني. وال تقت�رش تطبيقات هذه الربامج على التعامل مع االأفراد 

الذين لديهم اأمناط تعلق غري اآمنة، واإمنا ميكن اأن تتعدى ذلك لت�سمل اجلانب الوقائي.

التوصيات واملقرتحات:
يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة يو�صي الباحثان مبا ياأتي:

• توظيف كل من اأ�سلوب تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، وحت�سني مهارات االت�سال 	
لعالج املراهقني الذين لديهم اأمناط تعلق غري اآمنة بناءً على ما اأظهرته الدرا�سة 

من نتائج اإيجابية لهذين االأ�سلوبني يف تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة.
• تكرار الدرا�سة احلالية على عينات مماثلة، مع االأخذ بعني االعتبار زيادة املدى 	

بني االختبار البعدي واملتابعة.
•  اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تخترب فاعلية اأ�ساليب اإر�سادية اأخرى، ت�ستهدف 	

تعديل اأمناط التعلق غري االآمنة لدى املراهقني.
• العمل على تدريب املر�سدين الرتبويني والنف�سيني، بهدف زيادة معرفتهم وقدرتهم 	

اأمناط التعلق غري االآمنة عند  يف ا�ستخدام االأ�ساليب العالجية اخلا�سة بتح�سني 
فئة املراهقني.
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