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ر، أو بين الناس وبعضهم الـبعض،   بين شخص وآخ    ينشاً  على أنه ارتباط انفعالي عاطفي      يعرف التعلق  :ملخص

 تعـرف سـلوكيات     لذا.  يتدعم هذا االرتباط عبر الزمن      شريطة أن  تحت ظروف التواجد في إطار مكاني واحد،      

 على أنها تلك األفعال التي يأتيها الطفل نتيجة لما يكتسبه من خالل التصاقه بمن يتولى رعايته                  في الطفولة  التعلق

 .وحضانته

 من مصـادر     حيوي  مصدر لكونه النفسي،    كمظهر مؤثر وفعال من مظاهر النمو      تعلق ألهمية ال  ونظراً 

 التعلق اهتمام العديد من نظريات علم النفس، ومن بينهـا التيـارات             لذا أثار في المستقبل،   تكوين شخصية الفرد    

 من   كمظهر مهم  اتجاهاتها في تفسير نشأته، ومن ثم تحديد جذوره       علم النفس المعاصر، وإن تباينت      في  الرئيسة  

 . واالجتماعي للفرداالنفعاليلنمو مظاهر ا

والدراسات النظرية التي أجريت فـي هـذا         العملية   من هنا تتجلى أهمية مراجعة نتائج أحدث البحوث        

، واستقراء ما يفيد مجتمعنا العربي في مجاالت تنشئة الطفـل           منها حديثاً، لتلمس جوانب الفائدة المرجوة       الميدان

 .  هذه وتلك على جوانب حياته مستقبالً وانعكاساتور شخصيته في المراهقة، وتكوين بذ

  تقسـيم العشر األخيرة مـن   سنوات  ال خالل استقرائها ألحدث بحوث التعلق في        وقد تمكنت الدراسة من   

ـ    المحور األول منها  يمثل  : بحوث في مجال التعلق اليوم إلى أربعة محاور رئيسة        الاتجاهات    ة المرحلـة التقليدي

 ،-الخمسينات من القرن الماضي   منذ بزوغ االهتمام به في      - التعلق   ها دراسات  في تلبحوث التعلق، التي اقتصر   

 فـي   ودورهـا  وسلوكيات األمومة     ومظاهر التعلق بين الحاضن والحضين،     ، مرحلة الرضاعة   الرضع، و  على

لطائفة من البحـوث علـى ظـروف         ا  هذه حيث تركز اهتمام  .  الطفولة المبكرة   ظاهرة التعلق حتى مرحلة    تدعيم

كما .  التعلق عند الطفل   ، ونوعية ومعدل ، ودور الرعاية األسرية والتكوين األسري على أسلوب       ،التنشئة األسرية 

معدل التعلـق فـي     و  أسلوب بآثار البحوث هنا    اهتمت إذ   ، المحور الثاني في ذلك السياق     مثلت مراحل المراهقة  

 وفي المحـور الثالـث   . انحرافها وجنوحها وجوانب ،مستوى توافقها  وق على تكوين شخصية المراه المراهقة،

إلـى  ذلك  األمر   ودوره في التوافق الزواجي، بل تعدى        ، األسرة  بعناصر تكوين  اهتمت البحوث بالتعلق وعالقته   

 التعلـق   وأخيراً اهتمت البحوث في المحور الرابع بالعالقة بين       .  في العالج األسري   دراسة دور التعلق  باالهتمام  

 .وقلق االنفصال في مراحل الطفولة والمراهقة 

دراسات وبحوث التعلق، وهو ما يعكس أهمية دوره في مسيرة النمو            مدى تنوع     يمكن استشعار  من هنا  

األدبيـات  بـه فـي      الواجبهتمام  ال هذا على الرغم من عدم وجود ا       . في المستقبل   وبنية شخصيته  النفسي للفرد 

 .لكافية في هذا المجالا للبحوث  اليومالمكتبة العربية تفتقد لذا ،النفسية العربية
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يكاد يكون هناك اتفاق بين العاملين في ميادين النمو النفسي على تعريف التعلق على أنه ارتباط   

انفعالي عاطفي بين شخص  وآخر، أو بين الناس وبعضهم البعض، وذلك تحت ظروف التواجـد فـي                  

 & Ainsworth,1979; Huffman; Vernoy) . م هذا االرتباط عبر الزمنإطار مكاني واحد، ويتدع
Williams,1987; Koplan, 1988) 

تلك األفعال التي يأتيها الطفل نتيجة لما يكتسبه        " على أنه     في الطفولة  كذلك يعرف سلوك التعلق    

 .(Waters& Deane, 1985) "بمن يتولى رعايته وحضانته. من خالل التصاقه

التعلق يعد مظهراً من مظاهر السـلوك االنفعـالي         " إلى أن    )١٥١ ،   ١٩٨٦ (ماعيلإسويذهب   

ولعله ال توجد عملية أخرى أشد تأثيراً وأقوى        . واالجتماعي عند األطفال في المراحل األولى من العمر       

تعلـق  هذا النمط السلوكي في      يتمثلو لنمو في المراحل المقبلة،   لبالنسبة  فعالية وأكثر أهمية من التعلق      

 . " وخاصة لو كان هذا الشخص هو أمه،األولى يحتل لديه المكانة  حاضنه الذيالطفل بشخص

جزء كبيراً من أهمية التعلق كظاهرة نفسـية مـؤثرة    (Berger, 1987:136)بيرجر ويرجع  

 التحليل النفسي، التي أكدت على أهمية نمو هـذه        وفعالة في سنوات الطفولة المبكرة، إلى جذور نظرية         

 .العالقة االنفعالية العاطفية مبكراً بين األم وطفلها

.  أن يتعلق بأكثر من شخص واحد في نفس الوقـت           للصغير  يمكن إذفالتعلق ذو طبيعة نوعية،      

وال يحدث هذا إال من خالل التوظيف الصحيح لتلك االرتباطات العاطفية، مما يكتسب معه التعلق مزيداً                

ويحدث هذا على الرغم من أن الصغير غالباً ما يكون مهيئاً .  في حياة الطفلمن القوة والفعالية اإليجابية

 .(Koplan,1988:134)للتعلق بأول من يقوم برعايته وحضانته، وهو في أغلب األحوال األم 

بدايـة ظهـور    "أن   (Hetherington&Parke,1987:245)  وبـاركي  نهيزرنجتويرى  و 

 وهذا غالباً ما يحدث في عمـر الثالثـة          ،ورة أكثر من الغرباء   التعلق تبدأ في ابتسام الرضيع ألمه بص      

 هاوبعد أشهر قليلة يتدرب على البقاء بجوار      . وبعد ثالثة شهور أخرى قد يبكي عندما تتركه أمه        . شهور

م إنجازات تلك المرحلة، وهذا النمو النوعي هو        هويعد هذا المظهر في النمو من أ      . في جميع األوضاع  

االجتماعي، ولعل االهتمام بظاهرة التعلق االجتماعي ال يرجع فقط إلـى اتسـاع             علق  ما يطلق عليه الت   

انتشارها، بل يعود أيضاً إلى طبيعته كانفعال عاطفي، ومن هنا يكتسب دوره المؤثر في عمليات التنشئة                

 ."االجتماعية

راسات الطوليـة   أن تعود أيضاً إلى ما أكدته نتائج الد       أهمية التعلق يمكن    " ،أنعالوة على   هذا   

من أن مستوى التعلق اآلمن في عمر السنة األولى من حياة الطفل يضع أسس تكوين ونضج الشخصية                 

 .(Bowlby, 1973) "خالل سنوات ما قبل المدرسة

 والذي سجل فإنه من الملحوظ في دور الحضانة، أن طفل الثالث سنوات"على سبيل المثال، و

  كما.  والمعرفيةهارات االجتماعيةم لديه قدرة دالة في كل من ال األول يكونمعدل تعلق آمن في عامه

وذلك بالمقارنة . ، كما أنه ذاتي التوجه)عدم التحفظ (يةباالنبساطوأنه أكثر حباً لالستطالع ب يتميز
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 معدالت التعلق اآلمن يتميزوا هذا باإلضافة إلى أن أصحاب. نظرائه من ذوي معدالت التعلق القلقب

 . (Sroufe, 1978) " كقادة وسط أقرانهم غالبااختيارهم يتمن الصداقة، كما عحباً وبحثاً بأنهم أكثر 

 شأنها في ذلـك     -إال أن من الجدير بالذكر هنا اإلشارة إلى أن ظاهرة التعلق ذات بعد نسبى                  

لثقافية ات عبر الحضارية، إذ وجد أن للكتابات ا        حيث تخضع لتأثير المتغير    –شأن كافة الظواهر النفسية     

بشكل حاد   القيم الغربية ومعانيها     تخترقو ،أثر ذو داللة على معدل التعلق وكذلك على أشكاله ونماذجه         

بمستوى حساسية األم لرعاية الصغير، ومستوى نضـجه        نظريات التعلق خاصة في فروضها التي تهتم        

  ).Rothman; Weis; Pott;Morelli; & Miyake,2000(االجتماعي كذلك 

 وفعال من مظاهر النمو االنفعـالي       كتسبها التعلق كمظهر مؤثر   ا هذه األهمية التي     قا من انطالو 

  هيزرنجتون وباركي ولقد حدد ،ه النظريات التي حاولت تغطية وشرح جذور نموتواالجتماعي، تعدد

(Hetherington & Barke, 1987:248-251)  رئيسة اهتمت بظاهرة التعلق وهيثالث نظريات : 

حيث أرجعت هذه النظرية جذور التعلـق   :(Psychoanalytic Theory)ة التحليل النفسي  نظري– ١

وذلك وفقـاً للفـرض     . الحاجات البيولوجية عند كل من الصغير وأمه      إلى  

ولعل هـذا   . الفرويدي الذي أكد على حاجة الرضيع الفطرية إلى الرضاعة        

 وحاجتـه    وتكيف الصغير لتجـارب التغذيـة العمليـة،        ،التفاعل الخارجي 

لإلشباع الفمي عن طريق الرضاعة، باإلضـافة إلـى النمـاذج األخـرى             

كل هذا يؤدي إلى ظهور تعلق      . لالستثارة الفمية المصاحبة لعملية الرضاعة    

  ليس جوهرياً بات الذي   وهو األمر صدر أمه،   ب إشباعه ارتبط   الذيالصغير  

 . كذلك م نفسهالحياة األبالنسبة ، وإنما  فحسب لحياة الصغير وحدهبالنسبة

 لم يستبعد أنصار هذا االتجـاه أهميـة آثـار مواقـف     إذ  :(Learning Theory) نظريات التعلم -٢

اع الجوع الدافع   حيث تمثل عمليات إشب   . الرضاعة والتغذية على نمو التعلق    

إال أنهم يروا أن هذه المناشط تكتسب سمات تدعيم ثانويـة،           . األول للتعلق 

وبعبارة أخرى فإن وجود األم في حد       . إيجابية مكتسبة  تأخذ قيمة    وتدريجياً

 يصبح له قيمة إشباعية إيجابيـة فـي         – وبعيداً عن وظائف التغذية      -ذاته

وبالتالي يكتسب الطفل الحجة الدائمـة لالتصـال بـل          . مسيرة نمو الطفل  

 . ما يشير إلى بداية نشأة وظهور التعلقوااللتصاق بأمه، وهو 

وهي تمثل وجهة نظر أخرى تؤكـد علـى الطبيعـة     : Ethological Theory النظرية األخالقية -٣

 األخالقية عن   يببولنظرية  فروض  وذلك من خالل    . التبادلية لعملية التعلق  

أن التعلـق ال يحـدث فقـط    التي رأت ). Bowlby, 1973:58-63(التعلق 

بل إنه يلعـب    . الصغيرنتيجة الستجابات غريزية مهمة لحماية وحفظ حياة        

سلوكيات الطفولة  ل ألن  ،   كله اً مهماً لحماية وحفظ حياة الجنس البشري      ردو

عة أو رغبـة فـي االلتصـاق بـاآلخرين          بكاء أو ابتسام أو رضـا     : من  

 ينتج عنـه وبالضـرورة       ال يمكن إغفاله، األمر الذي     أثراً فعاال  ومتابعتهم،
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إلضافة هذا با . مسؤوليات الرعاية الوالدية والرغبة في حماية الصغير      نشأة  

 االتصـال بـين األم       عمليـات  يؤدي إلى االرتقاء بمستوى    قد   إلى أن ذلك  

علـى  -ن المستوى البيولوجي المجهز له كل من الصغير وأمه        موصغيرها  

 تنشـئة ال عمليـات     كـل   إلي المستوى األخالقي واإلنساني في     -حد سواء 

 . لصغيرل االجتماعية

رئيس حول أحدث االتجاهات التي لادور تساؤلها  الحالية والتي ي مشكلة الدراسةتبلورتمن هنا  

؟ وذلك لما يمثله التعلق كمظهر مهم من مظـاهر النمـو اإلنفعـالي               اليوم  دراسات التعلق  يدانتسود م 

 اتجاهـات   لذا كان من األهمية بمكان مراجعة نتائج البحوث االمبيريقية و          ،واالجتماعي لشخصية الفرد  

.  التعلق كأحد المظاهر الحيوية في نمو الشخصيةاولت باالهتمام مظهرالتي تنالدراسات النظرية الحديثة 

 في مجتمعاتنـا  نفسيا واجتماعياً في مجاالت الطفولة والمراهقة وغيرهاحتى يمكن االستفادة من نتائجها     

 اتجاهات هذه البحوث، وما اهتمـت بـه مـن           أبرزوهذا لن يتأتى إال من خالل التعرف على         . العربية

 في بنيـة     ودوره المهمالنمائي  ذلك المظهر   عوامل كان لها دورها الفعال في تعرف جوانب         متغيرات، و 

 . والمؤثرة في تكوين شخصية الفردالفعالة التعلق الشخصية، مما يمكن معه سبر أغوار ظاهرة

 البحث العلمـي     جهود سادتاالتجاهات التي   هذه  ولعله من المناسب اآلن، التعرف على أحدث          

 :، وهو ما نعرض له فيما يليحديثاً في مجال التعلق ف تياراتهاعلى اختال

 :االتجاهات الحديثة في بحوث التعلق
، وخاصة   كأحد مظاهر نمو الشخصية     التعلق ظاهرة حوللعل رصد واقع البحوث التي أجريت          

في ، يوضح مدى تنوع وحيوية تلك البحوث التي أجريت          )م٢٠٠٢-١٩٩٢(في السنوات العشر األخيرة     

فبحوث التعلق اليوم لم تعد محصورة في مرحلة عمرية بعينها وإنما امتدت لتشـمل كافـة           . هذا المجال 

 البحوث من مرحلة الرضاعة ووظائف األمومة التي   هذه حيث تطورت اهتمامات  . مراحل عمر اإلنسان  

 نمـو الشخصـية      الجانب المهم من جوانب    هذاباهتمت بها بحوث التعلق التقليدية، منذ بزوغ االهتمام         

 هذه  إلى أن تعدت  يباً،  ضمن مسيرة دراسات النمو اإلنساني عامة، وذلك في منتصف القرن الماضي تقر           

مرحلة  المراهقين، وكذلك    تكوين شخصية العناصر الفاعلة في    و ،حديثاً إلى مراحل المراهقة   االهتمامات  

وة على االهتمام بدراسـة التعلـق       الرشد والعوامل والمتغيرات المؤثرة في شخصية الراشدين، هذا عال        

 .  ميادين كبار السن ورعاية المرضى والمجاالت العالجية النفسية واألسريةفيأثره و

  النفسـي  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تقتصر هذه البحوث على مظاهر وجوانب النمو                

ج األسـري، والتوافـق     العـال : منها مجاالت  فقط، ولكنها تطرقت إلى مجاالت أخرى كثيرة         اإلنساني

 بلغ ذلك التنوع إلى الدرجة التي اهتمت فيها بعـض            بل لقد  ،الزواجي، وانحرافات المراهقين وجنوحهم   

بدراسة العالقة بين نظام الخصوصية الشخصية للفرد ومدى تأثيرها علـى           "البحوث في مجال التعلق،     

 . (Harris, 1995) " التي يقيم فيها مع أسرتهدرجة تعلقه باألماكن

ولعل هذا التنوع، وتلك الحيوية، وذلك التشعب في دراسة التعلق إنما يعبر في حد ذاتـه عـن                    

 االجتماعي في   - النمو االنفعالي   داللتها كمظهر مهم من مظاهر     وتزيد ،مدى ثراء وأهمية تلك الظاهرة    
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لك في حدود   ذ و - التعلق،   في دراسات وفيما يلي عرض ألحدث االتجاهات      .  الفرد  شخصية مسيرة نمو 

 : ، مصنفة وفقاً ألربع محاور رئيسة، كما يلي- عليه ما أتيح اإلطالع

 :مراحل الرضاعة والطفولة المبكرةفي التعلق : أوالً
 من مظاهر حيث تركز اهتمام هذه الطائفة من البحوث على رصد مظاهر التعلق كمظهر نمائي      

 أو عنـد األم   به،المتغيرات في البيئة المحيطة   وعالقته بعدد من    ) الحضين( عند الصغير    نمو الشخصية 

وكذلك رصد واقع عالقة التعلق التبادلية بين       .  من جانب الكبار اآلخرين    أو من يقوم بحضانته ورعايته    

، ومن  )عالقة الحاضن والحضين  (الصغير ومن يقوم على رعايته سواء كانت األم أو أي شخص آخر             

 :أمثلة هذه البحوث

بحث العالقة بين  التي أنصب اهتمامها على  (Shaw & Vondra, 1993)ارشاو وفوند دراسة  

حيث وجدت . شهرا١٢ًستة أشكال من الضغوط األسرية ومعدل التعلق اآلمن عند الصغير في عمر الـ 

 األسـرية القاسـية     فروقاً ذات داللة بين معدل التعلق اآلمن لدى الصغار في األسـر ذات الضـغوط              

الضغوط والظروف األسـرية القاسـية قـد        وقد خلصت الدراسة إلى أن      . لعاديةونظرائهم في األسر ا   

 على معـدل وأسـلوب      انعكس بدوره  األمر الذي     وبقوة مع مسؤوليات األمومة المعروفة      سلبياً ارتبطت

 .  وهو ما يتفق مع مبادئ نظريات التعلقتعلق األطفال

 تحديد منبئات التوافق في الطفولة في دراستهم (Booth, et. al., 1995)خرون آبوث ووحاول   

فيما قبل المدرسة وأسلوب الرعاية الوالدية وبعض        اآلمن    التعلق معدل:  من    كل دور ب االوسطى وتأثره 

حيث توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن معدل التعلق اآلمن في عمر األربع             . الظروف المكانية األخرى  

 .  في عمر الثماني سنوات  للطفلماعيمستوى التوافق االجتب ئمنبسنوات كان أفضل 

الوالديـة  (اهتمت بمقارنة ظروف نشـأة األطفـال         (Schiefer,1995)سكايفير  إال أن دراسة      

وذلك من خالل االهتمام بعدة متغيرات كـان        . النشأةالطبيعية، وظروف نظرائهم فاقدي هذه      ) والمنزلية

 - في الحـالتين - هناك فروقاً دالة بين األطفال    أنحيث وجدت الدراسة    . دل وأسلوب التعلق  عمن بينها م  

 حيـث . في متغيرات الدراسة ومن بينها التعلق، وذلك لصالح مجموعة األطفال ذوي النشأة الطبيعيـة             

 . معدل وأسلوب التعلق عند الطفلب بقوة  و إيجابياً ترتبطالتنشئة أن ظروف  إلىالدراسة  نتائجتوصلت

بدراسة لمحصلة التعلق وعالقتها بمستوى الحساسية نحـو   (Schiller, 1995)سكيلر كما قام   

 بين مسـتوى الحساسـية       دال  إيجابي تباط وجود ار  - في جزء منها   -حيث أوضحت النتائج    األمومة،  

هذا باإلضافة إلى وجود ارتباطات إيجابية      . لألمومة عند األم والمستويات العالية من التعلق عند الطفل        

 .  التعلقومعدل وأسلوب ،ريةالية األسعبين مستوى الف

كرانـديل  توصـل   . وفي دراسة اهتمت بتأثير التعلق اآلمن على محصـلة خبـرات الطفـل              

(Crandell,1995)التعلـق اآلمـن  معـدالت  فـال ذوي  إلى أن األط- ضمن ما توصل إليه من نتائج  

  ذوي  مـن  ظـرائهم نب من الوظائف العقلية وذلك بالمقارنـة         مستويات عالية ومميزة   أظهروا المرتفعة

 .  المرتفعة  التعلق القلقمعدالت
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، وتاريخ تعلق الطفل فـي  ) الطفل-األم(لتفاعل  (Sookannan, 1995)سوكانان وفي دراسة   

  التعلـق   معدل نتائج أن ال أوضحت   حيث. ألبناءاألسر التايالندية التي تتميز باستخدام القسوة البدنية مع ا        

عند األمهات الالئي يفضلن استخدام القسوة، وذلـك بالمقارنـة مـع             قد توزع بشكل دال      القلق لألبناء 

 .  غير المستخدمات للقسوة البدنية األمهات

عن نظرية التعلق، وطرق  (Seifer & Schiller, 1995)سيفير وسكيلر كذلك توصلت دراسة   

 عدلم  كذلك أرتبط  ل،لدى األطفا  الفروق الفردية    تشكل من العوامل الجوهرية التي       التعلق  إلى أن  ،قياسه

وخصائص شخصية الطفل وبصفة خاصة المزاجية منهـا والتـي   كما أرتبط  ،األمهاتحساسية  ب التعلق

 . تسهم في تكوين مظاهر التعلق لديه 

والتي اهتمت بالعالقة  (Teti, et.al, 1995)تيتاى وآخرون وفي منحى ذو داللة كانت دراسة   

حيـث  .ى أبنائهن سواء كانوا رضع أو في مرحلة ما قبل المدرسة          وجودة التعلق لد  بين إحباط األمهات    

أوضحت النتائج أن مظاهر التعلق غير اآلمن كانت ذات داللة إحصائية عند أبنـاء األمهـات األكثـر                  

األم المريضة يجعل أطفالهن أكثـر عجـزا أو         تلك  المتماسك عند أبناء      و القوىكما أن التعلق    . إحباطا

 .  األطفال اآلخرينعبالمقارنة ماعتمادية 

بدراسة طوليـة   (Regan, 1996) ريجان وفي دراسة عن الصداقة في الطفولة الوسطي، قام   

فحص خاللها استجابات األطفال في هذه المرحلة على مقاييس قصصية موضوعية مع استخدام نمـاذج           

لهم تاريخ متنـوع فـي      )  طفل -أم(زوجاً  ) ٥٣(عملية ومقابالت وتقارير ذاتية وذلك على عينة قوامها         

سهمة في تشكيل التعلق في الطفولة، كان        العوامل الم  نوتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديد م      . التعلق

 . عالوة على الرعاية المستمرة والدافئة للطفل من جانب األم،من بينها العالقات اآلمنة بين األم والطفل

 أصحاب األطفال عندسة عالقات التعلق بدرا (Lyons- Ruth, 1996) روث -ليونزكما قامت   

 ارتبطتومشكالت التعلق لدى هؤالء األطفال      ضطرابات  اتوصلت إلى أن    و. مشكالت السلوك العدواني  

 ، والـنقص المعرفـي      امهحباطاتالكوارث األسرية، وعنف الوالدين، وا    بارتباطأ إيجابياً ودال احصائياً     

  ارتباطا إيجابيا وذو داللـة إحصـائية        عند األطفال  يئة الس أحداث فترة الرضاعة  ارتبطت  كذلك   .للطفل

 .بمستوى عدوانيتهم في المستقبل 

رزق وعبد العلـيم    وفي هذا السياق، اتفقت مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة، نتائج دراسة               

 .  التعلق وعالقتها بأنواع الحرمان في الطفولة في البيئة المصرية عن اضطرابات،)١٩٩٧(

حول التعلـق   (Barnett; Kidwell; & Leung, 1998) ولنج ؛ وكدويل؛يترنبادراسة وفي   

توصلت النتائج إلى أن معدل التعلق اآلمن عند البنات أعلـى مـن             . رحلة ما قبل المدرسة   معند أطفال   

فئاً ، أكثر د   التعلق اآلمن   العالية من حيث   معدالتالكان آباء وأمهات األطفال ذوي      كما  . البنينه عند   لمثي

 المشدد بالمقارنة بآباء وأمهـات      للعقابتهم ألطفالهم، وأقل ضبطاً، وأيضاً أقل استخداماً        ئوتقبالً في تنش  

 .عاليةاألطفال ذوي معدالت التعلق القلق ال

 ;Doyle; Markiewicz )  وفوز؛مانبر ولي؛ وبرنديجن؛يزو ومارك؛دوايليكما أهتمت دراسة   

Brendgen; Lieberman;& Voss, 2000) وذلك من خالل . العالقة بين التعلق اآلمن ومفهوم الذاتب
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حيث توصـلت  . االمومى عن أساليب التوافق  الذاتيةتوقع معدالت التعلق األمن من بين تقارير الوالدين  

 السـائد   لذاتا وبشكل دال إحصائيا باختالف مفهوم    أرتبط  الف أسلوب تعلق الطفل     ت إخ  أن الدراسة إلى 

 . نعند كال الوالدي

 ,Alexander; Miller; Hengst) الكسندر، وميلر، وهنجست آخر، كانت دراسة منحىوفي   

وذلك من خالل المقابالت مع عينـة قوامهـا         . حول تعلق األطفال عاطفيا بالقصص والروايات      (2001

 حيث توصلت الدراسة إلـى أن تعلـق  . تهم أثناء عملية التنشئة اأسرة حول كل ما يتعلق بممارس ) ٣٢(

 الطفـل لعالقـات جديـدة تربطـه     ابتكـار  األولى : صورتينفي اجتماعيا ينعكس، ياتااألطفال بالرو 

 ومن ثم تشكيل معتقدات وقيم الطفـل        ،ثانية قدرة هذه الروايات في التأثير      الروايات، وال   هذه شخصياتب

 . لسلوكيات التي يمارسهالفضال عن تدعيمها 

ـ ؛الف وستو؛دوزيرإال أن دراسة     ,Dozir; Stovall; Albus;& Bates) وبـاتيس  ؛بس وال

اهتمت بتعلق األطفال في مراحل الرعاية األولية، وذلك من خالل فحص العوامـل المرتبطـة                (2001

أظهرت النتائج أن    ولقد   .  باألم هي تؤثر في مستوى تعلق     والت ،لطفلا لرعاية    األولى مراحلالبالتنشئة في   

 .  أو معدله هذا التعلق تشكيل أسلوب مؤثراً فيدوراًليس له داللة أو كمتغير الم اعمر 

 وكل من التعلق والمشكالت ،األخالقية بالروايات ي االنفعالالشحنوفي دراسة حول العالقة بين   

 ;Ramos)أرسـينيو  و ؛مـاركوس -رامـوس كـال مـن   قـام  .  ما قبل المدرسـة السلوكية ألطفال

Marcuse;& Arsenio, 2001) ت بين مظاهر التعلق والمشـكالت السـلوكية    حول العالقابدراسة

وذلك من خالل دراسة تم فيها ضبط متغيرات العمر الزمني، وقـدرة            . ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة    

 وأقـل معـدل مـن طلـب         ،العدوانيةبتصف  تومشكالت السلوك الخارجية التي     للطفل  التعبير اللغوية   

 إلى أن المزيد من التعلق اإليجابي       الدراسةوقد توصلت   لمساعدة في تحمل المسئولية عند أفراد العينة،        ا

  . هافق معه قليال من مشكالت السلوك الخارجيرالبد وأن يت

 بدراسة عالقات تعلق طفل مـا قبـل المدرسـة    (Volling, 2001) فولينجاهتمت دراسة كما   

هل الضـغوط مـن      إلى تجا  حيث توصلت إلى أن طفل ما قبل المدرسة يميل        .  للضبط االنفعالي  كمنبئ

مما يؤدي إلى   .  األصغر، وذلك من أجل التعبير عن ضغوطاته الذاتية فقط         أخيهمن جانب   حوله خاصة   

 . بعد بلوغه الرابعة من العمر  درجة الصراع والعدائية بينه وبين أخيه تزايد

كرة والحالة المزاجية في مراحل الطفولة المب     وفي دراسة عن حساسية األمومة وتعلق األطفال          

ـ و ؛ وجفر ؛ستامزتوصل من خاللها كل من      .  للتوافق في الطفولة الوسطي    بئكمن  نـدورن  ايجز -انف

 ( Stams; Juffer;& Van- Ijzendoorn, 2002) فـي  البنين من اإلى أن البنات عامة أفضل توافق 

  االجتماعية االرتباط المزاجي بالمستوياتبسهولة يتميزنكما . جميع عناصر التوافق عدا النمو المعرفي

 أوضحت النتـائج أن     و. البنين السلوكية أقل من     ن مشكالته كما أن ، لشخصيةل ي اإليجاب نموال و العالية،

 االجتماعية: للمستويات العليا من حيث متغيري     منبئات جيدة التعلق اآلمن وحساسية األمومة ليست دائما       

افق مع وجود صعوبات    رعند األطفال يت    أن سوء تنظيم التعلق    وجدت الدراسة كذلك  . أو النمو المعرفي  
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 وكذلك معدل ، األمثل  لالناالضبط  علىقدرةال  حيث بمعدل أقل منتنبئ التي  تلك خاصة،مزاجية لديهم

 .  النمو المعرفيمنخفض من حيث

 ;Tessier )راهـان  تو ؛ وجـاجنون ؛ والجاينري؛الرينو ؛ي وطرابلس؛ريتيسإال أن دراسة   

Tarabulsy; Larin; Laganiere; Gagnon;& Trahan, 2002)    اهتمت بالتعلق عنـد األطفـال

طفالً معاقا،  ) ٣٤(من خالل المقارنة بين مجموعتين ضمت األولى        وذلك  . أصحاب اإلعاقات الفيزيائية  

 AQS اآلمـن    التعلقانخفاض معدل   وأوضحت النتائج   . طفالً من العاديين  ) ٢٦(بينما ضمت األخرى    

  .د األطفال المعاقين مقارنة بالعاديينعن معدل التعلق القلق عن

بالجانـب  ) Kesner,2002(كيسـنير  دراسة   اهتمتما سبق،   عوفي دراسة ذات منحى مختلف        

الشخصي في عملية التعلم ومفاهيم العالقات بين المعلم والتلميذ، وذلك في ضوء ما اكدته نتائج البحوث                

معدله –حيث طبق استفتاء حول تعلق الطفولة . لميهالشخصية بين الطفل ومعالحديثة من أهمية العالقات 

معلمـة مـن    ) ٣٥( داخل الفصل المدرسي، وذلك على عينة قوامهـا          – وعالقاته المتواصلة    خبراتهو

 بحميمـة عيهم  بمدىحيث أوضحت النتائج أن معدل تعلق األطفال بمعلماتهم قد تأثر           . البيضالمعلمات  

  على الفتيات البيض دون    اقتصرت من جانب المعلمات    التي   ةييمالحمتلك  . همالعالقة بينهم وبين معلمات   

 .األصل اإلفريقيمن أصحاب  السود الفتيات

 مدى تنوع واتسـاع      يمكن تلمس   المجموعة من البحوث،   نتائج هذه ل من خالل العرض السابق       

هـذا  . نطاق المتغيرات موضع البحث في عالقتها بالتعلق في مرحلتي الرضاعة والطفولـة المبكـرة               

لكـل مـن    عالوة على كثرة عدد الدراسات الواضحة في هذا المحور، مما يعكس األهمية المزدوجـة               

 . سواءالظاهرة والمرحلة على حد

 :التعلق والمراهقة : ثانياً
 : حيث يمكن تقسيم هذه الطائفة من البحوث إلى قسمين كما يلي 

  و التعلق فـي الطفولـة    تاريخ  التي تناولت    ويقصد بها تلك البحوث      : التعلق وشخصية المراهق  ) أ  ( 

 وآثاره المختلفة  ونوعيته    المراهقة، أو معدل التعلق في المراهقة       مرحلة  الشخصية في  عالقته بمتغيرات 

 : وذلك مثلفي تكوين شخصية المراهق

 التي انصب اهتمامها على بحث ذكريات الطفولة األولى وخبرات          (Bush,1993) بوش   دراسة  

إذ أوضـحت النتـائج أن المـراهقين ذوي         .  المراهقة المتـأخرة   ة المراهقين في مرحل   عند التعلق فيها 

  مـنخفض مـن    التجارب والذكريات وخبرات التعلق الطفلية غير المحبوبة تميزت شخصياتهم بمستوى         

فعالة في مجاالت عملهم أو صداقاتهم، وذلك       ، وكذلك كانت شخصياتهم غير      والتميز ،التحديدالتماسك، و 

كذلك وجدت الدراسـة    . مقارنة بالمراهقين ذوي التجارب وذكريات وخبرات التعلق الطفلية المحبوبة        بال

 وصـفهم لخبـراتهم     موقفهم من خبرات وذكريات التعلق الطفلية تميـز        لم يحسموا    نأن المراهقين الذي  

 . زائدة وشعور بالغضب أو النبذ، وانخفاض القيمة الطفلية في تفصيالت

بدراسة العالقة بين سمات التعلق في المراهقة       اهتمت   (Moses,1993) موسيس دراسةإال أن     

أسرة لديها مراهقين في المرحلة ) ٥٠(وذلك من خالل عينة ضمت . المبكرة في إطار الفعاليات األسرية
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 قوية ودالة بـين      إيجابية الدراسة عن وجود ارتباطات   ولقد كشفت نتائج هذه     . عاماً) ٢٤-١٤(العمرية  

 .  وسمات التعلق لدى المراهق وأنماط الفعاليات األسرية السائدة في أسرتهخصائص

 بمسـتويات   سة حول التحقق من تأثر المناشط المستقبلية التي ترسخت لدى المراهقين          وفي درا   

 بمسـتويات   – في بعض جوانبهـا      –اهتمت   بدراسة (Moreault,1993)موريالت  قام  . التعلق لديهم   

وقـد أوضـحت نتـائج    .   والديموجرافيـة   ،ضافة إلى عدد من المتغيرات المعرفية     تعلق المراهقين باإل  

 بين  إيجابية دالة احصائياً  التحليالت اإلحصائية الستجابات أفراد عينة هذه الدراسة عدم وجود ارتباطات           

 .   ومناشطهم المهنية في المستقبل ،مستويات التعلق لدى المراهقين

بيليـر  أسلوب التعلق  في المراهقة والديناميات األسـرية، قـام           وفي دراسة حول العالقة بين       

(Pealler, 1996)  التـزود  : تمثلت متغيراتها في أبعـاد (بدراسة صممت لبحث نماذج للتعلق الوالدي

 والديناميات السائدة   -قبل التخرج -لدى عينة من طالب الجامعة    )  والرعاية المستقلة  ؛ والتدعيم ؛العاطفي

).  واإلشباع ؛وااللتصاق؛  القدرة على التوافق  : نت األبعاد موضع االهتمام فيها هي     حيث كا (في أسرهم   

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن المفحوصين ذوي التعلق اآلمن كانت معدالتهم دالة وأعلـى مـن                 

 والمؤثرة في مستوى التعلق     - موضع اهتمام الدراسة   -نظرائهم ذوي التعلق القلق في المتغيرات الثالثة      

 . لوالديا

 بدراسة عن تشكل الهوية في المراهقـة، ومـدى          (Zimmermann,1996)زيمرمان  كما قام   

طالباً جامعياً طبق عليهم ) ١١٢(تأثرها بالتعلق الوالدي والفاعلية األسرية، وذلك من خالل عينة قوامها 

تحلـيالت  ولقد أوضـحت نتـائج ال     . عدداً من المقاييس، كما خضعوا لمقابالت موسعة عن الشخصية        

اإلحصائية الستجابات عينة الدراسة أن المفحوصين ذوي العالقات الشخصية النشطة حصـلوا علـى              

هذا . أعلى مستوى في التعلق بالمقارنة مع زمالئهم ذوي المستويات المنخفضة في العالقات الشخصية            

ديولوجيـة  عالوة على عدم وجود فروق في التعلق بين المفحوصين ذوي المسـتويات الشخصـية األي     

 . العالية ونظرائهم ذوي المستويات المنخفضة في هذا الجانب من الشخصية

 حول آثار التعلق الوالـدي بالطفـل        (Collins,1997)كولينز  دراسة  وفي نفس اإلطار جاءت      

حيث كان من أهم نتائج هذه الدراسـة        . ودور عوامل البيئة األسرية في العالقات الشخصية للمراهقين       

 التعلق اآلمن باألم  في الطفولة، ومشاعر األلفـة          منت دالة وقوية بين المستويات العالية       وجود عالقا 

 . في األوساط االجتماعية في المراهقة

 مـن المقيـدين      طالبا وطالبة  )٩٧( على عينة قوامها      (Perrine,1999)بيرني  وفي دراسة     

وقـد توصـلت   . رجة التواجـد بالكليـة  حديثاً بالكليات لدراسة  داللة أسلوب التعلق على الضغوط ود   

 قد سجلوا أقل معدل للضغوط وبشـكل دال   العالية التعلق اآلمنمعدالت الدراسة إلى أن الطالب ذوي

 . إحصائيا بالمقارنة بأقرانهم أصحاب مستويات التعلق غير اآلمن

 اهتمـت  (Forbes; Adams;& Curtis, 2000) رتس وك؛مز وآد؛سب فورإال أن دراسة   

مـن الطـالب    ) ٣٩٥(وذلك من خالل عينة قوامهـا       . التعلق بالوالدين واألقران  وعالقته ب ر النوع   دوب

 لالربتـاط  الميول الذكرية كن أكثر مـيالً        اتحيث وجدت النتائج أن اإلناث ذو     . الجامعيين قبل التخرج  
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 في نـوع     لهم لف المخا  الوالد لدين خاصة  بالوا لاللتصاق  ميلهن بأصدقائهن أثناء الطفولة، ويرتبط بذلك    

  .الجنس

واتـرز  وفي دراسة حول ثبات معدل التعلق اآلمن من الطفولة حتى المراهقة قـام كـل مـن           

بثالث دراسات طولية الختبار أثر ) Waters; Hamilton;&Weinfield,2000 (ليدفوهامليتون ووين

حيـث  . تعلق في المراهقة  الفروق الفردية على معدل التعلق اآلمن في الطفولة، وارتباط ذلك بنماذج ال           

 توقـف ذلـك      كان  بينما منهم.أوضحت النتائج عدم وجود داللة لثبات معدل التعلق اآلمن في دراستين          

 . داال بأحداث الحياة السلبية ومالبساتهاالتعلق في الدراسات الثالث مرتبطا ارتباطا 

لق المراهقين بدراسة حول تع (Freeman; & Brown, 2001) براون  و؛فريمانكذلك قام   

 الحادي عشـر    المقيدين بالصفين من المراهقين   ) ٩٩(بالوالدين واألقران، وذلك من خالل عينة قوامها        

  ارتبطت  في الطفولة   الفردية ألشكال التعلق األولية    التفضيالتوتوصلت الدراسة إلى أن     . والثالث عشر 

 . التعلق في المراهقة  وأسلوببمعدل إحصائياايجابياً وبشكل دال 

وفي دراسة حول مدى ثبات وصدق المقابلة كأداة لتقييم التعلـق عنـد عينـة كلينيكيـة مـن                     

ايزي الربع  مبتحديد كل من الثبات، والتضارب، والصدق الت      ) Scharfe,2002 (سكارفيقام  . المراهقين

ن حيث وجـد أ   .  للتعلق لدى عينة كلينيكية من المراهقين      Bartholemew بارثليموشرائح من نموذج    

إال أن  .  في الطفولـة   نماذج التعلق االخرى ذات الثبات النسبي      إلى   يرمزالتعلق األسري للمراهقين كان     

نماذج التعلق هذه لم ترتبط بشكل دال بالقدرات المعرفية للمراهق، لكنها ارتبطت إيجابيا وبشـكل دال                

 . القلق، و)االنسحاب ( السلوك الهروبييمن متغير شخصيته والمرتبطة بكل في نةمالكابالمتغيرات 

بدراسة    )Zimmerman;& Becker - Stoll,2002 (زيمرمان وبيكر ستولكما قام كل من   

ه الدراسة على حيث انصب اهتمام هذ   . لتأثير مستويات هوية االنا على ثبات مظاهر التعلق في المراهقة         

الل النمو في المراهقـة،     ثبات نموذج التعلق خ   :  هما  رئيسيين من فروض نظرية التعلق     فحص فرضين 

وقد أوضحت النتائج أن وجود مستوى مناسب من التعلـق          . والحلول التكيفية خالل عملية تشكيل الهوية     

 .إيجابياً وبشكل دال مع مستويات الطموح العاليةارتباطاً اآلمن لدى المراهق قد ارتبط 

  وأثر ،علق بأشكاله المختلفة  لتل  الفعال دورالمن هذا العرض لتلك الطائفة من الدراسات، يتضح          

 . مستقبالً  تكوين شخصية المراهق  الفاعلة فيمتغيراتال كأحد معدالته المتبانية

ويقصد بها تلك البحوث التي تناولت جوانـب االنحـراف لـدى            : التعلق وانحرافات المراهقين  ) ب  ( 

 :المراهقين، وعالمة التعلق بهذه الجوانب، ذلك مثل

، حـول التعلـق الوالـدي    (Udegbe; & Fajimolu, 1992)يمول  وفـاج ؛ أودجيبيدراسة

. والتركيب األسري وعوامل الحاجة إلى التواد والتوجه الذاتي كعوامل مميزة للمراهقات المنحرفـات            

عاماً، باإلضافة إلـى    )٢٢(ره  اتوسط عمري مقد  فتاة منحرفة بم  ) ٧٨(وذلك من خالل عينة تكونت من       

 أقـل   حيث وجدت الدراسة أن مجموعة المنحرفات قد سجلت       . نحرفاتشابة جامعية من غير الم    ) ٨٥(

معدل للتعلق الوالدي بالمقارنة مع مجموعة غير المنحرفات بينما لم توجد فروق في كل مـن التـواد                  

 .والتوجيه الذاتي بين المفحوصات من النوعين
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ق والتفاعل  بدراسة عن سلوك التعل    (Malik,1993)مالك  وفي دراسة من نفس المنظور، قام       

 العالقة بين األمهات وبناتهن المراهقات، ومـدى تـأثر هـذه            على تلك انصب االهتمام فيها    . األسري

حيث ضمت عينة الدراسة مجموعتين مـن المراهقـات ضـمت           . العالقة بحدوث حمل لدى المراهقة    

 النتائج  أوضحتولقد  . الحواملغير   من   مراهقة) ٤١(مراهقة في حالة حمل، واألخرى      ) ٤٤(األولى  

 الدراسة في صمت وغضب وسـخرية وإذعـان،   اجتزن إجراءاتالمراهقات غير الحوامل  أن أمهات   

بينما أكدت المراهقات الحوامل على أحكامهن السلبية ضد أمهاتهن، أما من حيـث مسـتوى التعلـق                 

راهقات غير   لدى المراهقات الحوامل وذلك بالمقارنة مع الم       - وبشكل دال  -فقد  كان منخفضاً   بالوالدين  

 . الحوامل

مالينكرودت؛ قام . وفي دراسة حول عالقة التعلق بالبيئة األسرية  ومستوى الكفاءة االجتماعية          

 بدراسـة  (Mallinckrodt; Mc-Careary; & Robertson, 1995 )ومكـاريري؛ وروبرتسـون   

ة، ومدى تـأثر هـذه      التعلق في الطفولة والكفاءة االجتماعية في المراهق      : العالقة بين مستوى كل من      

) ١٠٢(حيث تكونت عينة هذه الدراسة من   . العالقة بخبرات التحرش الجنسي في الطفولة داخل األسرة       

طالبة جامعية لهن خبـرات     ) ٥٢( لم يتعرضن إلى أية تحرشات جنسية في الطفولة، و         -طالبة جامعية 

عالقات دالة بين كـل      -حيث وجدت الدراسة ضمن نتائجها    . تحرش جنسي في طفولتهن داخل األسرة     

من مستوى التعلق في الطفولة ومستوى الكفاءة االجتماعية للمراهقين، وهي عالقات ارتبطـت بقـوة               

 . بالخبرات السابقة في التحرشات الجنسية

  (Oderberg,1995)أودبـرج    األسري، قام    وفي دراسة عن تعلق  المراهق وظروف العنف       

 تلـك المتغـرات   ة والظلم الذي قد يقع على األطفال وعالقـة          بدراسة تاريخ استخدام القسوة في األسر     

حيث أوضحت نتـائج هـذه      . طالباً جامعياً ) ١٦٧(بمعدل تعلق المراهق، وذلك من خالل عينة قوامها         

 .لوك  تجنب التعلق عند المراهقين موجبة ودالة بين القسوة الوالدية وس ارتباطيةالدراسة وجود عالقات

 حول تنظيم التعلق وتاريخ السـلوك   (Adam, et. al, 1996)ون  وآخر؛آدمودارت دراسة 

من المراهقين تحت العـالج     ) ١٣٣(االنتحاري عند المراهقين المرضى، وذلك من خالل عينة قوامها          

   عن تعلقهـم الدافع للتعبيرحيث توصلت الدراسة إلى أن المراهقين من المرضى نفسياً لديهم . النفسي

 .رينآلخل   بشكل مؤذىالقلق

 دور التعلـق فـي جنـوح        فحـص ب (Li,1997)لي   اهتموفي دراسة ذات بعد أكثر تطوراً،       

حيث تضمن هذا النمـوذج خمسـة متغيـرات         . المراهقين، وذلك من خالل بحث نموذج بيئي للجنوح       

 أشكال التعلق الوالدي، والضـبط العـائلي،      :  شكلت أبعاد  و. خارجية  المنشأ، وثالثة متغيرات واقعية     

وقـد  .  االقتصادي لألسرة المتغيـرات األساسـية للدراسـة        -ليد األسرية، والمستوى االجتماعي   اوالتق

تشير إلى أن التعلق األسري يمثل أحد المنبئات الدالـة علـى مسـتويات              تمخضت الدراسة عن نتائج     

الجنوح لدى المراهقين الجانحين، فالتعلق األسري كان له في المتوسط أثر ذو داللـة فـي السـلوك                  

 . لجانحي للمراهقين ا
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 (Macnab,1997)ماكنابوفي دراسة، اهتمت في بعض جوانبها  بالتعلق عند المراهقين، قام 

 للتحرش الجنسي بين المحارم  في       بدراسة حاولت استطالع طبيعة العالقات بين المتغيرات المصاحبة       

كـان لهـم    ) ٤٦(بيـنهم   ، من   )١٢٠(وذلك من خالل عينة من المراهقين قوامها        . الطفولة والمراهقة 

وقد أوضحت نتائج   . منهم مثل هذه الخبرات   ) ٧١ (يواجهخبرات تحرش جنسي في طفولتهم، بينما لم        

 جنسي في الطفولة، تميز أفرادها بالقسـوة        الدراسة أن المجموعة التي سجلت تقاريرها خبرات تحرش       

ـ  اإليجابيالبدنية والعاطفية في طفولتهم، كما أن مستوى تعلقهم          اتهم كـان منخفضـاً بالمقارنـة        بأمه

 عالوة على أن بيئتهم األسرية قـد تميـزت بكبـت تعبيـراتهم              اهذ. بنظرائهم في المجموعة األخرى   

 يسود جو أسـر هـذه       وكان أقل مودة عاطفية ،      كما كانت العالقات األسرية بهؤالء األبناء      .العاطفية

ي هؤالء المـراهقين أيضـاً الكثيـر مـن          ويعان.  المجموعة الكثير من الشكوك في أبنائهم المراهقين      

المشكالت في عالقاتهم الشخصية، باإلضافة إلى وجود أعراض نفسية مرضية لديهم، وذلك بالمقارنـة   

 .  خبرات التحرش الجنسي في طفولتهمتواجهمع نظرائهم في المجموعة التي لم 

اهتمت ) Simons; Paternite; & Shore,2000(يرنيت وشورى تسيمونز وباإال أن دراسة 

حيث . بدراسة العالقة بين نوعية تعلق المراهق بوالديه ومظاهر العدوانية الناشئة في مرحلة المراهقة            

أوضحت النتائج أن المستويات العالية من المعرفة االجتماعية للمراهقين قد ارتبطت إيجابيا وبشكل دال      

ية عن العدوان، وذلك في ضـوء ضـبط         إحصائيا مع المستويات المنخفضة من تقارير المراهقين الذات       

بينما ارتبطت المستويات . مستوى تعلق المراهق بوالديه، ومستوى تحقيق الذات عند المراهق: متغيري

العليا من تحقيق الذات عند المراهقين بالمستويات المنخفضة من تقارير اآلباء عن مسـتوى عدوانيـة                

ستوى تعلق المراهق بوالديه، ومستوى المعرفـة       م: أبنائهم المراهقين، وذلك في ضوء ضبط متغيري      

 . االجتماعية للمراهق

من العرض السابق، يمكن استنتاج الدور المهم الذي يلعبه مستوى التعلق فـي الكثيـر مـن                 

 فعاليتـه، قيـاس    حاولت مجموعة الدراسات السابقة      ، وهو الدور الذي   نحرافات في مرحلة المراهقة   الا

 . تلفة المخومعرفة آثاره ونماذجه

 :التعلق واألسرة: ثالثاً
 :حيث يمكن تقسيم الدراسات التي تناولت التعلق ودراسته في إطار األسرة إلى  

 وتركيبهـا   وهي مجموعة دراسات تناولت عالقة التعلق بأشكال األسرة         : التعلق وتكوين األسرة  ) أ  ( 

 وما قد يعتريه من أحداث سيئة       اضطراب هذا الدور،   وآثار   ،وعناصرها  ومدى فعاليتها في أداء دورها      

 : ، وذلك مثل دراسات الطالق أو سوء التوافق: في العالقات بين الوالدين مثل

 حول أثر التكوين األسري على أسلوب ومعدل تعلـق الطفـل،            (Rousselle,1993)روزالي  

اسة عدم وجـود  حيث أثبتت نتائج هذه الدر. وذلك في األسر التي تختلف فيها جنسية الوالدين وثقافتهما   

 .فروق ذات داللة في أسلوب ومعدل تعلق األطفال ترجع إلى اختالف األصول العرقية للوالدين

 مسـتوى تعلـق المراهـق    حول (Medway, et. al, 1995) وأخرون ؛ميدوايوفي دراسة 

 ضمن مـا    -حيث وجدت هذه الدراسة   . وعالقته بالتمزق األسري، وكذلك ارتباطاته بتفاعالت الطفولة      
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 أن مستوى وأسلوب التعلق لدى المراهق قد ارتبط إيجابياً وبقوة مع كل من -وصلت إليه في مرحلتيهات

 . مظاهر التمزق األسري واألنماط السلوكية في الطفولة

 حاولت استكشـاف نمـاذج التـرابط        (Cowan;et.al,1996) وآخرون   ؛كوانإال أن دراسة    

ي وغير الظاهري عند األطفال، وذلك من خالل عينة         األسري من خالل دراسة تاريخ التعلق  الظاهر       

 حيث سـادت النمـاذج    سنوات٥-٣من األمهات واآلباء لديهم أطفال في المدى العمري     ) ٢٧(قوامها  

 .األسرية المترابطة والمتماسكة لدى األطفال أصحاب معدالت التعلق اآلمن العالية وبشكل دال إحصائيا

 ,Ryan; Solberg; & Brown)وسـولبرج وبـراون   رايان هذا، في حين ركزت دراسة، 

للبحث  على الكفاءة الذاتية     اتأثيرهمعلى اختالل وظيفة األسرة ومستوى التعلق الوالدي ومدى          (1996

حيث أتضح  ). ٢٢٠(عن مهنة في المستقبل لدى عينة من الجنسين من بين طالب الجامعة بلغ عددهم               

 لتعلق الذكور بأمهاتهم كان بمثابة منبـأ ذو داللـة بالنسـبة             من نتائج هذه الدراسة أن المستوى العالي      

 . لمستوى الكفاءة الشخصية في البحث عن المهنة في المستقبل

 تواصل وانقطاع التعلق منذ     بمظاهر) Hamiltion,2000(هاملتون  هذا، ولقد اهتمت دراسة     

ق اآلمن للطفل وأحداث الحياة     وذلك من خالل دراسة العالقات بين معدلي التعل       . الطفولة حتى المراهقة  

 بـين عـدة أسـر        من األسرية السلبية، وكذلك نماذج التعلق في المراهقة حيث تشكلت عينة الدراسة          

 حيـث وجـدت   .%)٧٧(، بلغت نسبة ثبات نماذج التعلق ألبنائها )أساليب الحياة (مشاركة في مشروع    

في حين لم تجد نتائج هذه الدراسة       . هقة جيد لنموذج تعلقه في المرا      فيء الدراسة أن معدل تعلق الطفل    

تشمل األسرة، وأحداث    التئام   :متغيراتكل من   داللة إحصائية للفروق بين نماذج التعلق في المراهقة و        

 .الحياة األسرية السلبية

التي  (Lewis; Feiring; & Rosenthal, 2000)لويس؛ وفيرينج؛ وروزنتال إال أن دراسة 

التعلق من الطفولة حتى  المراهقة، خاصة تلك التي ارتبطت بمحتويات السـيرة             اهتمت كذلك بفحص تصنيفات     

إذ توصلت  . الطالق أو سوء التوافق   : لطفولة وما أثر فيها من أحداث سلبية في العالقة بين الوالدين مثل           لالذاتية  

قـة توضـح    إلى عدم وجود عال   . عام)١٨(ا من عمر عام إلى      هالدراسة من خالل عينة تراوحت أعمار أفراد      

بينما ارتبطت أحداث الطالق بين الوالدين بمظاهر       . مستويات تعلق الطفل المختلفة ومستوى توافقه في المراهقة       

 . عاما وذلك بشكل دال إحصائياً) ١٨(إلى ) ١٣(التعلق غير اآلمن عند المراهقين خاصة من عمر 
ـ  وفي دراسة حول التحوالت األسرية وتأثيرها علـى مصـلحة األطفـال             كـالتبنبورن ام   ق

)Kaltenborn,2001(        هـا بتفضـيالتهم     بدراسة طولية اهتمت بفحص معدالت تعلق األطفال وعالقت

ار يجب أن يحكم القرارات القضائية الصادرة بهذا الشـأن فـي            يالشخصية، ورغباتهم في اإلقامة كمع    

 معيشـة    فقـر   بشأن  قرار قانوني  إصدارحيث وجد أن    . األسر التي يوجد بها حالة طالق بين الوالدين       

 عالية من التعلق غير اآلمن وذلـك فـي          دونما النظر إلى تفضيالته ورغباته ارتبطت بمعدالت      الطفل  

ولهذا يمكن للمحتوى الشرعي واالجتماعي للقرار القـانوني        . جميع األعمار من الطفولة حتى المراهقة     

 .  تلك المتغيراتعتبارهأخذ في اأن يرتقى بمصلحة هؤالء األطفال إذ ما بحسم إقامة الطفل 



 ١٤

  وكمنجـز   ؛ مـوراي  -يكيوجـو  ؛ وهارولـد  ؛دافيـز ومن جانب آخر، كان اهتمام دراسة       

)Davies; Harold; Goeke-Morey;&Cummings,2002 (  آلمـن  بالتعرف على العالقـة بـين ا

سات علـى تأييـد االفتراضـات       حيث أجمعت نتائج أربع درا    . االنفعالي للطفل والصراعات الوالدية   

ع العالية بين الوالدين تزيد من مخاطر الصـحة النفسـية          ظرية التي تنصب على أن معدالت الصرا      الن

باألمن االنفعالي داخل أسرهم، عـالوة      لألطفال وذلك يرجع إلى حدوث انهيار لشعور هؤالء األطفال          

حصائياً إج االرتباط العالي والدال     كما أوضحت النتائ  . على تزايد مشاعر الخوف والهروب االجتماعي     

لوالديه وكل من معدالت التعلق غير اآلمن للطفل ومواجهته لصـعوبات الصـحة             لمعدل الصراعات ا  

 . النفسية

 بـه    حيث تناولت هذه المجموعة من الدراسات الدور الذي قد يـؤثر           : التعلق والتوافق الزواجي  ) ب( 

 :، وذلك مثل دراسات مستقبالًاجي على العالقات الزوجية والتوافق الزو في مراحل العمر األوليةالتعلق

 ألسلوب التعلق   - هدفت ضمن ما هدفت إليه     -بدراسة الذي قام    (Schwerin,1995)رين  يسكو 

وجود عالقات إيجابية دالة بين     - في هذا الجانب   -حيث أثبتت النتائج  . كمنبئ لإلشباع والتوافق الزواجي   

  .  للفرد مستقباللتوافق واإلشباع الزواجيومستوى ااألمن في مراحل الطفولة األولية تاريخ التعلق 

 بدراسة على عينـة مـن      (Soden,:1995)سودن قام   ،وفي دراسة عن التصور العقلي للزواج      

 ومن مسـتوى اقتصـادي      شهراً) ٣٠-١٦(صغار فيما بين    حاضنات ل عهن  يجم) ٨٢(األمهات قوامها   

مهات قد  ت التعلق الوالدية لدى األ     أن ذكريا  - في بعض جوانبها   -حيث كشفت النتائج  . اجتماعي متوسط 

 . ارتبطت بشكل إيجابي ودال بأساليب رعايتهن للصغار وأشكال التعلق لدى صغارهن

 عن دور   (Boyd,1996)بويد، مع ما أكدته أيضاً نتائج دراسة        - بشكل أو بآخر   -ولعل هذا يتفق  

 الفرد على  وقدرةلوبالتركيب االسرى، ومستوى التعلق، ومستوى الصراع األسري على أس      : كل من   

 حيث وجدت نتائج هذه الدراسة أن مستوى التعلـق . إنشاء العالقات الشخصية الرومانسية في المستقبل 

 فـي    قد ارتبط إيجابياً وبشكل دال مع أسلوب تكوين العالقات الشخصية الرومانسية           األمن في الطفولة  

 .المستقبل

 (Sinclair;& Mc-Cluskey, 1996 ) وماكلوسـكي ؛سنكليروفي ذات اإلطار، كانت دراسة  

وذلك من خالل دراسة التقارير النفسية      . التي اهتمت بتأثير ميالد الطفل على شكل العالقة بن الزوجين         

زوجاً، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تبعاً لوجود أطفال مـن عدمـه أو حـدوث                ) ٢٤(لعينة قوامها   

 أن  - بين ما توصلت إليه من نتـائج       -جدت الدراسة ولقد و . اضطرابات أسرية قبل أو بعد مولد الطفل      

اء   أسلوب تعلق الصغير بالحاضن قد ارتبط وبشكل دال بمستوى المشاركة  ي األعب زوجين ف ن ال  بي
غير ة الص ة لرعاي   .الالزم

ري   (ج) الج األس ق والع ي    :التعل ور عالج ن منظ ق م ت التعل ات تناول ن الدراس ة م ي طائف  ،وه
ب ى وآ ة المرض ي رعاي ات ودوره ف ل دراس ن، مث  :ار الس

ارفن  ري   (Marvin,1992) م م األس ق والتنظي ول التعل ة  .ح ذه الدراس ت ه ث اهتم  حي
ب  ال ط ي مج ل ف ا الطف اني منه تي يع ية ال ض اآلالم النفس ي لبع امج عالج داد برن  بإع
ال دى             .األطف ًا في عالج اآلالم النفسية ل د لعب دورًا إيجابي ق ق ن  حيث وجدت الدراسة أن أسلوب التعل ة م  عين

ارهم  ط أعم غ متوس غار بل ال الص هور (6) األطف  .ش
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روزي    ة آ ي دراس  حول أشكال التعلق والروابط األسرية، ودورهـا فـي   (Crose,1994) وف

حيث وجدت الدراسة في بعض جوانبها أهمية       . عاماً) ٨٥-٦٩(رعاية كبار السن في المرحلة العمرية       

سئولية والواجبات والمعاناة في مستوى التوافق النفسي فـي  تأثير دور التعلق المتبادل والمشاركة في الم     

 .  الزوجية مستقبالًحياة الكبار

 والشخصية المميزة لألسرة والقـدرة      التعلق بدراسة حول    (Freilich,1994)فريليك  كما قام   

 على التوافق المزواجي، وذلك من خالل اهتمامها بالتعرف على الديناميات األسرية المحددة لألسـباب             

ولقـد  . الصحية في العالقات داخل األسرة، ومن بينها أساليب وأشكال عالقات التعلق فـي الطفولـة              

ذوي )  وجميعهم من الجامعيين المتزوجين حديثاً    (أوضحت النتائج أن المفحوصين من بين أفراد العينة         

بعد االلتزام بـنظم    المعدالت المتوسطة والعالية في تقارير خبرات التعلق باألمومة كانت معدالتهم في            

التكوين األسري ذات داللة ومتوافقة مع مبادئ االهتمام بأصول تكوين األسر، كمـا أنهـم أظهـروا                 

مستويات دالة من الثقة الشخصية بأنفسهم وكذلك القدرة على التوافق الزواجي، مما يمكن معه استنتاج               

أثنـاء مراحـل   ( التعلق باألمومـة    وجود عالقة بين المعدالت المتوسطة والعالية في خبرات ومستوى        

 . ، وكل من معدل الثقة الشخصية ومستوى التوافق الزواجي في المستقبل)الطفولة

 (Feeney;& Ryan,1994) ورايان ؛فينيولعل هذا يتفق مع ما توصلت إليه من نتائج دراسة 

العـاطفي والتجـارب     بين أسلوب التعلق والتنظيم      التي اسفرت عن وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً       

 .  األسرة بعض أفرادتصيبالتي قد األسرية أثناء الظروف المرضية 

، عـن التعلـق وبعـض المخـاوف المرضـية، قـام             سـابق ال المنظورتتفق و وفي دراسة   

.  بدراسة هدفت إلى مقارنة الخوف المرضى من الخالء والخوف من الموت           (Fleischer,1995)فليشر

عاماً، صنفوا تبعاً لمستوى ) ٨١-٣٠(مفحوصاً تتراوح أعمارهم بين ) ٢٥(وذلك من خالل عينة قوامها     

حيث أوضحت نتائج التحليالت اإلحصائية بالنسـبة للمتغيـرات البارامتريـة أن            ).  االنفصال -التعلق(

 . مستوى التعلق فد ارتبط ارتباطاً موجباً وداالً بمستوى الخوف من الموت أكثر من غيره من االبعاد

سته عن العالقة بين مستوى التعلق النفسي باألسرة ومستوى التوافـق النفسـي فـي               وفي درا  

مريضاً ) ٨٠(، وذلك من خالل عينة قوامها       (Sonnenberg,1995)سوننبرج  تمكن  . المراهقة المتأخرة 

مفحوصاً، من التوصل إلـى نتـائج        ) ٥٩(نفسياً باإلضافة إلى مجموعة ضابطة من العاديين بلغ عددها          

وذلك على عينة من المراهقين من خالل إجـراء بعـض التطبيقـات             . في مجال العالج األسري   جديدة  

حيث استطاعت الدراسة تفسير . العالج األسري عليهمالكلينيكية مستخدماً بعد اإلستراتيجيات الجديدة في 

دئ نظرية  العالقات االجتماعية داخل األسرة والمستخدمة في استراتيجيات العالج األسري في ضوء مبا           

 . التعلق

لعالقات بين نماذج التعلق واإلدراك األسري للتعبيرات العاطفيـة         ا دراسة   وتواصال لذلك كانت   

 (Hemesath,1997)هيميساث  محل اهتمام. نحو المرضى في مراحل الرعاية المبكرة ةيوالسيكوثومات,

م التي ضمتها األدبيات    بدراسة نماذج ومستوى تعلق الراشدين، وخصائص وسمات شخصياته       الذي قام   

) ٦١(ومن خالل عينـة ضـمت   . السيكولوجية التي ال يمكن مالحظتها في األعراض النفسية المرضية   
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وقـد  . للتعلق والنمو األسـري    Wynneويني  مريضاً في مراحل الرعاية األولية استخدم معهم نموذج         

صحاب مستويات التعلق اآلمن أو وجدت نتائج هذه الدراسة أن هناك اختالفات دالة بين المرضى سواء أ

كما أكدت نتائج هذه الدراسـة علـى العالقـة          . التعلق القلق وذلك من حيث مستوى فهم النقد األسري        

 . اإليجابية بين نماذج التعلق والتعبيرات العطفية والسيكوثوماتية

 من خالل دراسـة كلينيكيـة       ، ذهب منحى أبعد من ذلك     (Pickover,2002)بيكوفر  إال أن   

 زيادة هذا النوع من التعلق حالة كلينيكيـة أوليـة تسـتوجب    أصبحتحيث . نظام توزيع التعلق القلق  ل

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام أسلوب عالجي للمراهق المريض نفسيا من           . الفحص واإلرشاد 

 .خالل منظور التعلق

ور لتـي تناولـت د    الدراسات ا المتغيرات التي اهتمت    ، يتضح مدى تنوع      السابق من العرض 

 .التعلق في إطار األسرة، والتوافق الزواجي، والعالج االسري

 :التعلق وقلق االنفصال: رابعاً
 اهتمام هذه المجموعة من الدراسات على استكشاف العالقة بين أشكال التعلـق وقلـق               انصب 

ال بنوع وطبيعـة    حيث يتحدد مستوى قلق االنفص    . االنفصال كمتغير مهم في مسار النمو النفسي للفرد       

ومن هنا يتضح طبيعة العالقة العكسية التي تربط بين كل من مسـتوى التعلـق               .  الطفل بالحاضن  تعلق

 :ولعل هذا ما تؤكده نتائج دراسات. ومستوى قلق االنفصال

.  التي اهتمت بدراسة نمو العالقة بين التعلق وقلق االنفصال عند الصغار           (Busch,1992)بسك 

وكان من أهم    . سنوات) ٧-٣(لومات األمهات ممن لديهن أطفال في المرحلة العمرية         وذلك باستخدام مع  

  استخدامعن طريق. إسهامات هذه الدراسة ما قدمته من طريقة لقياس عالقة التعلق بين الصغير ووالديه

قلق االنفصال عن األم، واضطراب التعلق بـاألم، والتعلـق          :  يقيس أربعة أبعاد هي      (ARQ)مقياس  

هذا، وقد أوضحت نتائج التحليالت اإلحصائية عدم وجود  فروق دالـة            . قلق، والتعلق اآلمن للصغير   ال

ترجع إلى المتغيرات الديموجرافية، وذلك بين معدالت المفحوصين في مستوى التعلق علـى المقيـاس               

 . المستخدم

 تركـز  حيـث .  حول تعلق الصغار وقلق االنفصال عن األم  (Meyer,1992)مييروفي دراسة    

، وكذلك مظاهر الخبرات االنفعالية لـألم مـع صـغيرها           غضب األم  اهتمام هذه الدراسة على صورة    

أم ) ٣٧(ومن خالل عينة الدراسة المكونة مـن        . وعالقتها بسلوك الطفل وتأثيرها المرتبط بتعلق الطفل      

ن معـدل   حيث كشفت نتائج هـذه الدراسـة أ       . شهراً) ٢٤-١٩(حاضنة لصغار تراوحت أعمارهم بين      

 قد ارتبط بدرجة الحذر التي      )وهو ما يعكس مستوى تعلقهم    (تعبيرات األطفال عن الغضب نحو أمهاتهم       

 . يبديها الطفل نحو الغرباء أثناء انفصاله عن أمه أو التصاقه بها

 بدراسة ألشكال التعلـق فـي المراهقـة         (Lutz,1993) لوتز   وفي دراسة ذات بعد آخر، قام        

أم لديها ابن واحد، وتزوجن فـي       ) ٤٩(فصال عن األم، وذلك من خالل عينة قوامها         وعالقته بقلق االن  

وقد كشفت نتائج الدراسة أن خبرات األم عن الطفولة الصحية قد ارتبطت بأشـكال              . عاما١٩ًعمر الـ   

بينما ارتبطت الخبرات السلبية لألم باشـكال       . وبالمستويات المنخفضة من قلق االنفصال    . التعلق اآلمن 
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في كذلك وجد أن هناك ارتباطاً داالً بين أسلوب التعلق . لتعلق القلق والمستوى العالي من قلق االنفصالا

 . الطفولة ومستوى قلق االنفصال

 بالعالقـة بـين االنفصـال النفسـي          (Caras,1995)كاراز  وفي ذات اإلطار اهتمت دراسة       

. ئية المتعلقة باإلسهام في خبرات قلق الموتوذلك في سياق دراسته حول العوامل النما    . ومستوى التعلق 

من ) ٧٨(من الذكور و    ) ٦٢(من طالب الجامعات، كان من بينهم       ) ١٤٠(وذلك من خالل عينة قوامها      

مفحوصاً مقاييسهم  ) ٦٨(مفحوصاً أدوات الدراسة في منازلهم، في حين أكمل         ) ٧٢(حيث أكمل   . اإلناث

 -ولقد وجدت الدراسة  . بط األخطاء المتباينة في التطبيق    في جلسات بحضور الباحث، مما أمكن معه ض       

 بين مستوى االنفصال النفسي وكل من        إحصائياً  دالة  ارتباطية  عالقات -ضمن ما توصلت إليه من نتائج     

 . معدل خصائص التعلق ومستوى قلق الموت: 

 (Lease,1995)ليـزي   تناول  . في دراسة عن قلق االنفصال والتوافق في المرحلة الجامعية        و 

بالفحص نماذج عملية للتعلق والتوافق بين طالب السنوات األولى في الجامعة، وذلـك مـن منظـور                 

وتميزت هذه الدراسة بأنها دراسة كلينيكية طولية وذلك لتحديد طبيعة العالقة بين كـل              . نظريات التعلق 

طالب ذوي تعلـق    : فئاتومن خالل المقابالت تم تصنيف أفراد العينة إلى ثالث          . من التعلق والتوافق  

 – في جزء منها -ولقد أوضحت نتائج الدراسة. آمن، وطالب رافضين للتعلق، وطالب منشغلين بالتعلق

 دالة إحصائياً بين أفراد المجموعات الثالث في متغير التعلـق المـرتبط بالسـلوكيات             أن هناك فروقاً    

القات موجبة ودالة بين مستوى كـل       هذه الدراسة توصلها إلى وجود ع     ولعل من أهم نتائج     . الشخصية

إال أن هذه العالقـة كانـت        االنفعالي في مرحلة المراهقة      - والتوافق االجتماعي   في الطفولة  من التعلق 

 .التحرر من القيود المنزلية والخروج  إلى الحياة الجامعيةسلبية ودالة بين التعلق وكل من متغيري 

) Wikunder; & Helleday,1996 (ليـداي ويكاندر وهيوفي منحى آخر، تناولت دراسة  

حيث وجدت الدراسة أن األمهـات ذوات المعـدالت         .  أطفالهن األمهات عن مشاعر قلق االنفصال لدى     

 على معـدالت التعلـق       سلبا حساسية فائقة نحو بكاء صغارهن مما يؤثر      المرتفعة من حيث القلق لديهم      

 .اآلمن لدى هؤالء الصغار

التي قام فيها بتحليل استجابات كل مـن        ) Wille,1998(ويلي  ة   كنت دراس  اإلطاروفي ذات    

حيث أوضحت النتائج أن معدالت قلق االنفصال ). MSAS(اآلباء واألمهات على مقياس قلق االنفصال 

تلك المعدالت العاليـة مـن قلـق        لاألمهات أعلى بالمقارنة باآلباء كما أتضح أن توظيف األمهات          لدى  

  في الوقت ذاته    مما يعكس  ن،بيا وبشكل دال بمكونات القلق العام في شخصياته       إيجااالنفصال قد ارتبط    

أرتباطا إحصائيا بمعدالت    الذي ارتبط  المتزايد آلثار قلق االنفصال بالمقارنة باآلباء وهو األمر          نإدراكه

 .التعلق غير اآلمن ونماذجه كذلك لدى األبناء

لناتجة عن عالقات االنفصال، قامت دراسـة   طالب الجامعة ا  عند  وعن زملة الضغوط الداخلية      

وذلك مـن خـالل عينـة     (Moller; Mc-Carthy;& Fouladi, 2002) وفوالدىمولير؛ ومكارثي؛ 

ذاتية عن مظاهر التعلق اآلمن، والتعلـق القلـق           تقارير طلب منهم استيفاء  طالبا جامعياً   ) ٢٥٠(قوامها  



 ١٨

 بين مظـاهر التعلـق اآلمـن        باطية سلبية ودالة   ارت  عالقة تخالل مراحل طفولتهم المبكرة، حيث وجد     

 . سية وإمكانيات مواجهتهاف الضغوط النمعدل و في الطفولة المعتادة

ظاهر التعلق واالنفصـال عنـد      مبالعالقة بين    (Orion,2002)أوريون  وأخيراً اهتمت دراسة     

ـ    وقد ناق .  للشخصية االجتماعي-األطفال باعتبارها من مرتكزات النمو االنفعالي       اتشت الدراسـة حرك

إلى  من الزحف والحبو      بداية الطفل كاحدى طرق أو خطوات التدرج نحو االستقاللية واالنفصال، وذلك         

 .المشي مستنداً على اآلخرين، وغير هذا مما يشعر الطفل بالحرية وتنامي مشاعر التحكم الذاتي لديـه               

االستقاللية لق اآلمن لالطفال ونمو مشاعر      وقد وجدت النتائج ارتباطات إيجابية ذات داللة بين معدل التع         

 . الذاتي لديهمالتحكم

مما سبق، يتضح مدى تنوع الدراسات التي تناولت طبيعة العالقة بين التعلق ومسـتوى قلـق                 

 .  وذلك من خالل اهتمامها بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعيةاالنفصال

 :الخالصة
والدراسات النظريـة بتصـنيفاتها     العملية  موعة من البحوث    لعل االستعراض السابق لتلك المج     

المختلفة، ومن ثم استقراء ما توصلت إليه من نتائج مهمة، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار في كل ما يتعلق                   

حتى يمكن أن يتجنب مـا قـد يلحـق بشخصـيته            . بجوانب عمليات تنشئة الغرب طفال كان أم مراهقاً       

لذا يصبح مـن األهميـة      .  من مظاهر اضطراب قد تكلفه الكثير من المتاعب        وأبعادها المختلفة مستقبالً  

 : بمكان هنا تجميع ما تم التوصل إليه من نتائج في تلك البحوث فيما يلي

 : التعلق في مراحل الرضاعة والطفولة المبكرة: أوالً

 استعراضها آنفاً في    حيث يمكن إجمالي النتائج التي توصلت إليها مجموعة البحوث والدراسات التي تم           

 : تلك المراحل، في النقاط التالية

ارتبطت الضغوط والظروف األسرية القاسية ارتباطاً سلبياً وبشكل دال إحصائيا ومسـئوليات             .١

 . األمومة، األمر الذي انعكس بدوره على معدل وأسلوب تعلق الطفل

 التوافق االجتماعي فـي     يعد معدل التعلق األمن في الطفولة المبكرة أفضل مؤشر على مستوى           .٢

 . مرحلتي الطفولة الوسطي والمتأخرة

ظروف وجود تنشئة أسرية سـوية،      بارتبط معدل وأسلوب التعلق ارتباطا إيجابياً داال إحصائيا          .٣

 . رتبط سلبياً وبشكل دال أيضا مع فقدان تلك التنشئة ما أك

ة وكل من أسـلوب ومعـدل       توجد عالقات ارتباطية إيجابية ودالة بين مستوى الفعالية األسري         .٤

 . التعلق اآلمن للطفل

المسـتويات العاليـة والمميـزة      ب ذو داللـة  ارتبط معدل التعلق اآلمن لألطفال ارتباطا إيجابياً         .٥

 . للوظائف العقلية

توزع معدل التعلق القلق لدى األبناء ويشكل دال إحصائيا لدى األمهات الالتي تفضلن استخدام               .٦

 . أبنائهنأسلوب القسوة البدنية مع 

 . بعد التعلق من العوامل الجوهرية التي تشكل أسس الفروق الفردية عند األطفال  .٧



 ١٩

ارتبطت مظاهر التعلق غير اآلمن ارتباطا إيجابياً وبشكل دال إحصائيا ومستوى اإلحباط لدى               .٨

 . األم

، من بين العوامل المهمة في تشكيل التعلق في الطفولة العالقـات اآلمنـة بـين األم والطفـل                  .٩

 . والرعاية المستمرة والدافئة له من جانب أمه

ذو سلوك العدواني، ارتباطـا إيجابيـاً    الارتبطت اضطرابات ومشكالت تعلق األطفال أصحاب        .١٠

 .  بالكوارث األسرية، وعنف الوالدين واحباطاتهماداللة

لـدى  ارتبطت أنواع الحرمان في الطفولة ارتباطا إيجابيا ودال إحصائيا باضطرابات التعلـق              .١١

 . األطفال في البيئة المصرية

معدل التعلق اآلمن لدى األطفال يتأثر بمتغير الجنس، حيث وجد أن البنات معـدالت تعلقهـن                 .١٢

 . األمن أعلى من البنين

 . أرتبط معدل التعلق اآلمن لدى الطفل ارتباطا إيجابيا ودال إحصائيا ومفهوم ألذات لديه .١٣

بشكل إيجابي على الجانب االجتماعي للطفل، ومن       انعكس تعلق األطفال بالقصص والروايات       .١٤

 . ثم تشكيل قيمة ومعتقداته

 .  داللة إحصائية في معدل وأسلوب التعلق لدى الطفل ليس له دور ذوالماعمر  .١٥

افق معها قليالً من مشـكالت السـلوك الخارجيـة          رلمعدالت المتزايدة من التعلق االيجابي يت     ا .١٦

 .كالعدوانية

التعلق عند األطفال وجود صعوبات مزاجية لديهم خاصة تلك التي تنبئ           افق مع سوء تنظيم     ريت .١٧

 .بمعدل اقل من حيث القدرة على ضبط االنا، وكذلك المعدالت المنخفضة للنمو المعرفي

 

 :ثانياً 
معدل التعلق اآلمن أقل من معدل التعلق القلق عند ا ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالمقارنة             .١

 بأقرانهم من 

رات التعلق الطفولية السيئة    بحيث ارتبطت خ  وراً مهماً في السمات التي تميز شخصياتهم،        ين د  .٢

الشخصيات ذات المستوى المنخفض من حيث التماسـك        نماذج  ارتباطا ايجابياً داال احصائياً و    

 .والتحديد والتميز 

 السائدة في   هناك ارتباطات قوية ودالة بين خصائص تعلق المراهقين وأنماط الفعاليات األسرية           .٣

 . أسرته

 بين مستويات تعلـق المـراهقين ومناشـطهم المهنيـة           إحصائياتوجد ارتباطات ايجابية ودالة      .٤

 . مستقبالً

التـزود  : بين معدالت التعلق اآلمن في الطفولة وكل من أبعاد        إيجابية ذات داللة    هناك عالقات    .٥

 .  في المراهقة للفردلديالعاطفي، والتدعيم، والرعاية المستقلة، التي تشكل التعلق الوا



 ٢٠

 بين مستوى التعلق اآلمن مع األم في الطفولة ومشاعر  ذات داللة وقويةايجابية ارتباطات توجد .٦

 . األلفة في األوساط االجتماعية في المراهقة

 الكليات ذوي معدالت التعلق اآلمن العالية أقل معدل للضغوط النفسية وبشكل دال             سجل طالب  .٧

 .  مستويات التعلق غير اآلمنأصحابزمالئهم  بالمقارنة بإحصائيا

 .  الحياة السلبية ومالبساتهابأحداث إحصائيايرتبط توقف التعلق ارتباط داال  .٨

 إحصـائيا  التعلق في الطفولة ارتباط ايجابيا وبشـكل دال          ألشكالارتبطت التفضيالت الفردية     .٩

 . بمعدل التعلق في المراهقة

 مع وجود   إحصائياد المراهقين ارتباط ايجابيا وبشكل دال       ارتبطت مستويات الطموح العالية عن     .١٠

 . مستوى مناسب من التعلق اآلمن

سجلت المراهقات المنحرفات أقل معدالت التعلق الوالدي بالمقارنـة مـع المراهقـات غيـر                .١١

 . كذلك وجد أن معدل التعلق األسري لدى المراهق له اثر دال على سلوكه الجانحي. لمنحرفات

 .  المراهقيند موجبه بين القسوة الوالدية وسلوك تجنب التعلق عنهناك عالقات .١٢

 من الضغوط النفسـية     ارتبط معدل التعلق اآلمن في الطفولة ارتباطا داال بالمعدالت المنخفضة          .١٣

 .  في المرحلة الجامعيةللطالب

 .خرين بشكل مؤذي لأل)القلق( غير اآلمن المراهق المريض نفسيا لديه الدافع للتعبير عن تعلقه .١٤

 :التعلق واألسرة: ثالثاً 
 :وفيما يلي ملخص لنتائج مجموعة الدراسات التي تم استعراضها آنفاً 

 . هناك عالقة بين مستوى التعلق في الطفولة وكل من الثقة والكفاءة الشخصية في المراهقة  .١

 مستوى وأسلوب التعلق لدى المراهق وبقوة مع مظاهر التمزق األسـري وسـلوكيات              يرتبط .٢

 . لطفولة ، وأسلوب تكوين العالقات الشخصية الرومانسيةا

هناك عالقات إيجابية دالة بين مستوى وشكل وتاريخ التعلـق ومسـتوى التوافـق واإلشـباع                 .٣

 .  واالهتمام بأصول ومبادئ تكوين األسر،الزواجي، والقدرة على التوافق الزواجي

كة الزوجية في األعبـاء الالزمـة   أسلوب التعلق بالحاضن ارتبط وبشكل دال بمستوى  المشار         .٤

 . لرعاية الصغار

 دوراً مهماً في مسـتوى التوافـق        ةلى المشاركة في المسئولي   اعب التعلق المتبادل باإلضافة     لي .٥

 . النفسي في حياة الكبار

 . داالً بمستوى الخوف من الموتامستوى التعلق ارتباط يرتبط .٦

 . والسيكوثوماتيةاالعراض  العاطفية  بين نماذج التعلق والتعبيرات دالة وجدت عالقات .٧

 .ارتبطت أحداث الطالق في اآلسرة ارتباطاً داالً بمظاهر التعلق القلق لدى األطفال  .٨

 :التعلق وقلق االنفصال: رابعاً 
 :ويمكن إجمال نتائج مجموعة الدراسات المستعرضة في هذا المحور فيما يلي 



 ٢١

ن الطفولة بأشكال التعلق اآلمن، وبالمستويات      مستوى خبرات األم ع   بشكل دال إحصائياً    ارتبط   .١

 . المنخفضة من قلق االنفصال

 . االنفصالومستوى قلق ) غير آمن/ آمن( ارتباطات دالة بين نماذج التعلق في الطفولة وجدت .٢

 ومسـتوى   ،معدل خصائص التعلق  : هناك عالقات دالة بين مستوى االنفصال النفسي وكل من         .٣

 . قلق الموت

 .  االنفعالي في مرحلة المراهقة–الة بين كل من التعلق والتوافق االجتماعي  عالقات دتوجد .٤

، وهو األمر الذي ينعكس على اآلباءمعدالت قلق االنفصال عند األمهات أعلى من مثيالتها عند  .٥

 . معدالت التعلق غير اآلمن عند األبناء ونماذجه كذلك

 التعلق األمن لألطفال ونمو مشاعر      تدالجبة ودالة إحصائية بين مع     مو ارتباطيةهناك عالقات    .٦
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