
  368 - 351، 2014، 3، عدد 10 المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد

351  

أنماط التعلق وحل املشكالت االجتماعية لدى الطلبة املراهقني وفقًا ملتغريي 
  النوع االجتماعي والفئة العمرية
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شـــيوعًا األكثـــر لـــى التعـــرف علـــى نمـــط التعلـــق إهـــدفت الدراســـة الحاليـــة  :ملخـــص
ــر      ــكالت االجتماعيـــــــة األكثـــــ ــل المشـــــ ــلوب حـــــ ــتخدامًاوأســـــ ــدى الطلبـــــــة   اســـــ لـــــ

ــا إذا   ــراهقين، وفيمـ ــي       المـ ــق وفـ ــاط التعلـ ــي أنمـ ــائيًا فـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــاك فـ ــان هنـ كـ
النــــوع االجتمــــاعي والفئــــة  أســــاليب حــــل المشــــكالت االجتماعيــــة تعــــزى لمتغيــــري   

بـــين أنمـــاط  إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة الدراســـة العمريـــة، عـــالوة علـــى ذلـــك هـــدفت  
ــراهقين     ــة المــ ــدى الطلبــ ــة لــ ــكالت االجتماعيــ ــل المشــ ــق وحــ ــة  . التعلــ ــت عينــ وتكونــ

ــًة ) 627(الدراســـــة مـــــن  تـــــم اختيارهـــــا ) إناثـــــًا 367، ذكـــــرًا 260(طالبـــــًا وطالبـــ
ــة المتيســـرة  ــًا للطريقـ ــتخدم فـــي الدراســـة مقيـــاس أنمـــاط تعلـــق الراشـــدين   . وفقـ اسـ

ليتناســـــب وعينــــــة   بعــــــد تكييفـــــه ) 2009(الـــــذي طـــــوره أبــــــو غـــــزال وجـــــرادات     
ــنهج        ــة المـ ــي الدراسـ ــتخدم فـ ــة، واسـ ــكالت االجتماعيـ ــل المشـ ــاس حـ ــة، ومقيـ الدراسـ

  .الوصفي االرتباطي في جمع البيانات وتحليلها
كشــفت نتــائج الدراســة أن نمــط التعلــق اآلمــن هــو أكثــر أنمــاط التعلــق شــيوعًا، وأن      

ــكالت االجتم      ــل المشـ ــاليب حـ ــر أسـ ــو أكثـ ــي هـ ــكالت العقالنـ ــل المشـ ــلوب حـ ــة أسـ اعيـ
 النـوع كما كشفت نتائج الدراسـة عـن فـروق دالـة إحصـائيا تعـزى لمتغيـر        . استخدامًا

ــاث، إلفــي نمــط التعلــق القلــق لصــالح الــذكور، وفــي نمــط التعلــق التجنبــي لصــالح ا       ن
الفئة  وفروق دالة إحصائيا في نمط التعلق التجنبي  تعزى لمتغير الفئةالعمرية لصالح

  ).14-13( علق القلق لصالح الفئة العمريةوفي نمط الت ،)17-16( العمرية
حصائيا في أسلوب حل المشكالت التجنبي تعزى إكما كشفت النتائج عن فروق دالة 

حصائيا فـي بـاقي األسـاليب،    إلصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق دالة  النوعلمتغير 
الفئـة  ووجود فروق دالة إحصائيا في أسلوب حل المشكالت العقالني التأملي لصـالح  

ــائج الدراســة عــن عالقــة     ). 17-16(العمريــة  ــةكمــا كشــفت نت ــين نمــط    موجب ــة ب دال
التعلق القلق وكل من التوجه السلبي نحو المشكالت واألسلوب االندفاعي الالمبـالي  

ــة      ــة بــين نمطــي التعلــق اآلمــن      موجبــةوأســلوب حــل المشــكالت التجنبــي، وعالق دال
جنبي وأسلوب حل المشكالت العقالنـي  وأسلوب حل المشكالت الت ،التجنبي من جهة

  .يجابي نحو حل المشكلة من جهة أخرىإلوالتوجه ا

  ).نوأنماط التعلق، حل المشكالت االجتماعية، الطلبة المراهق: الكلمات المفتاحية

يعــد التعلــق أحــد أشــكال العالقــات الحميمــة التــي أوالهــا       :مقدمــة
محـاولين الكشـف عـن طبيعـة     االهتمام المكثف،  وحديثًا علماء النفس قديمًا

مراحــل النمائيــة الالحقــة،  الهــذه العالقــة وأشــكالها ومــدى اســتمراريتها فــي   
ودراسة أثرها في كافة جوانب التطور االجتماعي واالنفعالي والمعرفي، وفي 
عالقاتـــه المســــتقبلية وتفاعالتــــه اليوميــــة وأســــلوبه فــــي مواجهــــة مشــــكالته  

   .عاماالجتماعية وتوافقه االجتماعي بشكل 
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Abstract: This study aimed at investigating the most common 
attachment pattern and the most frequently used social problem 
solving style  among adolescent students, and exploring whether there 
are significant differences in attachment patterns and  socail Problem 
solving styles  according to gender and age group, also the study 
aimed at investigating the relationship between attachment patterns 
and social  problem  solving among adolescent  students . The sample 
consisted of (627) students (260 male, 367 female) according to a 
convenient method . The scales of adult  attachment patterns 
developed by Abu-Ghazal and Jaradat (2009) after being adapted to 
the student sample,  and social problem solving, were 
administered.The correlational descriptive  method was used   to  
collect   and  analyse the data . 
The  results  showed that  the most  common  attachment pattern  is   
the  secure one, and the most frequently used social  problem solving 
style is the rational problem solving one . The result also showed 
significant  differences on the anxious-ambivalent attachment pattern 
due to gender in favor of male students, and on the avoidant pattern in 
favor of female students . Also, there were significant differences on 
avoidant attachment pattern due to age group in favor of (16-17), and 
on  anxious-ambivalent attachment pattern due to age group in favor 
of (13-14). 
Significant differences were found on avoidant  problem solving  style 
due to gender in favor of male students , but no significant differences 
were found on the other styles , and significant differences were found 
on rational problem solving style due to  age group in favor of (16-
17). 
The result also showed that the anxious-ambivalent attachment  
pattern related positively to the negative problem orientation, 
impulsive carelessness style, and avoidant problem solving style. 
Moreover both secure attachment pattern and avoidant attachment 
pattern related positively to avoidant  problem solving style, rational 
problem solving style, and positive problem orientation . 
 The results were discussed and a number of  recommendations were 
suggested.  
Keywords: Attachment Patterns, Social Problem Solving, Adolescent 
Students. 

  
: التعلق بأنه) Ainswoth & Bowlby 1991 ,(بولبي ويعرف اينزووث و

وتصبح فيما  ،رابطة انفعالية قوية يشكلها الطفل مع مقدم الرعاية األساسي
رابطة  يضًا بأنهأويعرف التعلق . بعد أساسا لعالقات الحب المستقبلية

عندما  منألانفعالية قوية تؤدي باألطفال إلى الشعور بالسعادة والفرح وا
يكونون بالقرب من مقدم الرعاية األساسي والشعور بالتوتر واالنزعاج 

   ).Lafreniere, 2000(عندما ينفصلون عنه مؤقتا 
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وفيمـــا يتعلـــق بالنظريـــات المفســـرة للتعلـــق، يـــرى أنصـــار 
نظريــــة التحليــــل التفســــي أن إطعــــام الطفــــل وإشــــباع حاجاتــــه  

ــرئيس لتشـــكيل الراب     ــد الســـياق الـ ــة يعـ ــة الحميمـــة  البيولوجيـ طـ
ــة        ــار المنطقــة الفموي ــدما تث بينهمــا، إذ يشــعر الطفــل باللــذة عن

أمـا وجهـة نظـر المدرسـة السـلوكية      . من خالل عمليـة الرضـاعة  
التعلــق " هــل"وســكنر، إذ فســر " هــل"فتتمثــل بــآراء كــل مــن  

دافـع  (باستخدام مفهوم خفض الدافع، فـاألم تشـبع جـوع الطفـل     
فــع ثــانوي بســبب اقتــران  ، ومــن ثــم يصــبح وجــود األم دا )أولــي

شــعور الطفــل بالشــبع بوجــود األم، أمــا ســكنر فيــرى أن ســلوك   
التعلـــق يـــزداد ويقـــوى فـــي حـــال ُأتبـــع بمجموعـــة متنوعـــة مـــن    
ــالتوبيخ وســحب       ــات ك ــع بمعاقب ــدما ُيتب ــاقض عن ــززات، ويتن المع

فتعتقـد أن التعلـق ال يعتمـد    ) Harlow(أما هـارلو  . االمتيازات
إنما على ما يوفره مقدم الرعايـة مـن   على إشباع دافع الجوع، و

فــرص الــتالمس واالتصــال المــريح، وتبــرهن علــى ذلــك بتعلــق        
لهـم الطعـام كاألجـداد مـثًال      ناألطفال بأشخاص نادرًا ما يقدمو

  ).2007أبو غزال، (

مـن أهـم   ) نظريـة التعلـق األيثولوجيـة   (تعد نظريـة بـولبي   و
اولـت تفسـير   النظريات وأكثرها قبوال في الوقت الحاضر التي ح

مفهوم  التعلق، إذ يعتقد بولبي أن الطفـل مـزود بمجموعـة مـن     
ــه،       ــالقرب من ــة ب ــة التــي تجعــل مقــدمي الرعاي الســلوكيات الفطري

  ).Bowlby, 1988( وتزيد من فرص بقائه

ويعتقد بولبي أن الطفل عندما يتفاعل مع اآلخرين يشـكل  
 إذ ،)Internal working models( "نمـاذج عاملـة داخليـة   "

تعمل هذه النماذج على استمرارية أنماط التعلق وتحويلها إلـى  
مجموعـة مـن التوقعـات المشـتقة مـن       بهـا ويقصد   فروق ثابتة،

تتعلـــق بمـــدى تـــوافر أو  ،الخبـــرات المبكـــرة مـــع مقـــدم الرعايـــة 
تواجد مقدم الرعايـة، واحتماليـة تقديمـه للـدعم أوقـات الضـيق       

للعالقـات الحميمـة    والتوتر بحيث تصبح هذه العالقات موجهات
  ).Bowlby, 1979(مستقبال 

أن لهــــــذه النمــــــاذج ) Bowlby ,1988(ويــــــرى بــــــولبي 
جانــب يتعلــق بالــذات ويتضــمن تقــديرا لمــدى جــدارة   : جــانبين

اآلخرين حيــث بــالـذات بالحــب والـدعم، ويخــتص الجانــب اآلخـر    
لمـــــدى اســـــتجابتهم والثقـــــة بهـــــم كشـــــركاء   يتضـــــمن تقـــــديرًا

   .اجتماعيين

ثـاره  آية التعلق واسـتمراريته علـى مـر الـزمن و    ونظرا ألهم
المســتقبلية فــي شخصــية الفــرد وتوافقــه النفســي واالجتمــاعي،     
وألهميـــــــــة مرحلـــــــــة المراهقـــــــــة فقـــــــــد طـــــــــور بـــــــــارثولوميو  

أربعــة  (Bartholomew, and Horowitz, 1991)وهــوروتز
أنظمــة لتعلــق الراشــدين التـــي تــنظم النمــاذج الذهنيــة العاملـــة       

ــاني    :األول :ضــمن بعــدين  ــذات واآلخــرين و الث ــين ال ــز ب : التميي
ربعـة أنمـاط   أوبنـاًء علـى التقـاطع بينهمـا يظهـر      . سـلبي  -إيجابي

  : للتعلق هي

ويتميز أفـراد هـذا   ) Secure attachment(من آلالتعلق ا
الــــنمط بنظــــرة إيجابيــــة للــــذات ولآلخــــرين، والتعلــــق الــــرافض  

)attachment Dismissing (  ــة للــذات  ويتضــمن نظــرة إيجابي
ــرين، والتعلــــق المشــــغول  ــلبية لآلخــ  Preoccupied( وســ

attachment (  نظــــــرة ســــــلبية للــــــذات وإيجابيــــــة ويتضــــــمن
ويتميــز بنظــرة ســلبية ) Fearful(والتعلــق المرتعــب   لآلخــرين،

  .للذات ولآلخرين

التعلـــــق اآلمـــــن  يأن األفـــــراد ذو إلـــــىوتجـــــدر اإلشـــــارة 
ــة مــن المهــ      ــزون بتقــدير ذات عــال، ومســتويات مرتفع ارات يتمي

االجتماعية، ولديهم رضا عن العالقـات مـع األفـراد والثقـة بهـم،      
ومســتويات عاليــة مــن االعتماديــة المتبادلــة وعــدم الخــوف مــن     

ــة    ــة مرتفعـ ــة ذاتيـ ــديهم فاعليـ ــرفض ولـ ــق   الـ ــز التعلـ ــا يتميـ ، بينمـ
الــرافض بمســتويات منخفضــة مــن االكتئــاب والقلــق االجتمــاعي    

. الثقـــة بـــاآلخرينومســـتويات مرتفـــة مـــن تقـــدير الـــذات وعـــدم  
): المشـغول، المرتعـب  (التعلق غيـر اآلمـن    وويتميز األفراد  ذو

باالعتماديــة والشــك والســخط والتــردد وســوء التوافــق النفســي   
وتقــدير ذات مــنخفض وكشــف ذات مــنخفض وشــعور بالوحــدة    
ــن       ــة مـ ــتويات عاليـ ــديهم مسـ ــة، ولـ ــارات االجتماعيـ ــدني المهـ وتـ

  من الفشل والرفضاالكتئاب والقلق االجتماعي والخوف 

)Mitchell & Doumas, 2004; Simpson, 1990 ؛
).                             2009؛ أبو غزال وجرادات، 2001حداد، 

اإلشارة إلى أن أنماط تعلق المراهقين قـد حظيـت    روتجد
باهتمــام كبيــر مــن المختصــين فــي ميــادين علــم الــنفس، إذ ظهــر 
لموضوع التعلق في مرحلـة المراهقـة أهميـة خاصـة، سـيما وأن      

يـــرات مرحلـــة المراهقـــة مرحلـــة نمائيـــة تشـــهد العديـــد مـــن التغ  
 ,Bowlby(وقـد أكـد بـولبي    . السريعة في كافـة جوانـب النمـو   

التعلق اآلمن خـالل مرحلـة الطفولـة     يأن المراهقين ذو) 1988
هـــم األقـــدر علـــى إقامـــة عالقـــات خـــالل ســـن البلـــوغ والرشـــد،   
ومواجهــة مــا يعترضــهم مــن مشــاكل فــي عالقــاتهم االجتماعيــة،    

التعلـق غيـر    نمـط  لنقيض من ذلك يعاني المراهقون ذوووعلى ا
اآلمــن مــن مشــاكل جمــة فــي عالقــاتهم االجتماعيــة وصــعوبة فــي 

واستنادًا إلى ذلـك جـاءت فكـرة الدراسـة الحاليـة فـي       . مواجهتها
محاولتها الكشف عن العالقة بين أنمـاط تعلـق المـراهقين وحـل     

  .المشكالت االجتماعية

 



  أبو غزال وفلوه

 353

  )Social problem solving(حل المشكالت االجتماعية 

حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة إلـــى عمليـــة   يشـــير مصـــطلح
تتوافق مـع  لسلوكية وانفعالية ومعرفية معقدة يستخدمها الفرد ل

التـــــــــــي يواجههـــــــــــا فـــــــــــي حياتـــــــــــة اليوميـــــــــــة    التالمشـــــــــــك
)D'Zurilla&Nezu, 1982.(  

 ,D'Zurilla &Goldfried(ويعد ديزوريال وجولد فريد 

أول مـــن قـــدما نموذجـــًا لحـــل المشـــكالت االجتماعيـــة،  ) 1971
المشـكلة، وطـرق   : قد تضمن هذا النموذج ثالثة مفـاهيم، هـي  و

وقــد تــم . حــل المشــكلة أو التوجــه نحــو حــل المشــكلة، والحــل 
 2002 (هذا النموذج من قبل ديزوريال ونيزو ومايديو  تعديل

  Maydeu - Oliver D'Zurilla, Nezu &( تـم تحديـد  ، إذ 
عــام، مكــونيين للقــدرة علــى حــل المشــكالت االجتماعيــة بشــكل   

 dimensions Problem(التوجــــه نحــــو المشــــكلة : وهمــــا

orientation :(   ــا وراء معرفيــــة تشــــمل علــــى وهــــي عمليــــة مــ
تنشيط مخططات معرفيـة انفعاليـة ثابتـة نسـبيا تعكـس معتقـدات       

شــة، باإلضــافة  يوتقييمــات الفــرد وانفعاالتــه حــول المشــكلة المع  
تخـدم  ويبـدو أن هـذه العمليـة    . إلى قدرته علـى حـل المشـكالت   

ويشـمل  . كوظيفة دافعيـة مهمـة فـي حـل المشـكالت االجتماعيـة      
التوجـــــه اإليجـــــابي نحـــــو المشـــــكلة   :التوجـــــه نحـــــو المشـــــكلة

)Positive problem orientation(، يتميــز الفــرد الــذي    و
يمتلك هذا التوجه بقدرة بناءة على حل المشكالت، ولديه بناء 

ــي تتطلــب تحــدي      ــنظم، ويجــّزئ المشــكالت الت ًا، وهــو معرفــي م
وأن حـل المشـكالت    متفائل ويعتقد أن المشـكالت قابلـة للحـل،   

بنجــاح يحتــاج إلــى بعــض الوقــت والجهــد ، ويعتقــد أن إنجــاز       
أمـا التوجـه السـلبي نحـو المشـكلة      . المشكلة أفضل مـن تجنبهـا  

)Negative problem Orientation ( ،فهو توجه غير وظيفي
ــة،  يهــدد شــعور الفــرد بالســعادة والرفاهيــة الن   فســية واالجتماعي

ويجعله يشك في قدراته على حل المشكالت بنجاح، كما ينتابه 
  . الشعور بالقلق ويسهل إحباطه في حال مواجهته لمشكلة ما

أما المكون الثاني للقدرة على حـل المشـكالت فهـو مهـارة     
ــكلة  ــل المشـ ــى  ): (Problem Solving Skill حـ ــير إلـ وتشـ

يحــاول الفــرد مــن خاللهــا   النشــاطات المعرفيــة والســلوكية التــي 
:  ، ويشــــملمعهــــافهــــم المشــــكلة وإيجــــاد حــــل فعــــال للتعامــــل 

 Rational Problem(أســــلوب حــــل المشــــكلة العقالنــــي 

Solving Style :( هــذا الــنمط بالقــدرة علــى  أصــحاب ويتميــز
ــالل       ــن خـ ــاء ، مـ ــكل بنـ ــكالت بشـ ــل المشـ ــلوب حـ ــتخدام أسـ اسـ

ة وجمــع تحديــد المشــكل: مهــارات رئيســة لحــل المشــكلة، وهــي  
ــدائل     ــد البـ ــم توليـ ــات، ثـ ــزالمعلومـ ــل    والتركيـ ــدف لحـ ــى الهـ علـ

ذا كانـــت البـــدائل مســـتحيلة، ولديـــه إالمشـــكلة، ويحـــاول حتـــى 

ــا     ــار أفضـــل الحلـــول وأكثرهـ ــرار، ويختـ ــاذ القـ القـــدرة علـــى اتخـ
ــى وصــف المهــارات        ــدرة عل ــه الق ــدائل ، ولدي ــيم الب ــأثيرا، ويق ت

  الالمبـــالي  – أمــا أســـلوب حــل المشـــكلة االنــدفاعي   . بالتفصــيل 
)Impulsivity Carelessness Style :(   فهــو أســلوب غيــر

وظيفـــي فـــي حـــل المشـــكالت، ولـــدى صـــاحبه عـــدد قليـــل مـــن    
المحــاوالت، و البــدائل للوصــول لحــل للمشــكلة، فهــو انــدفاعي    

، ويطبق الحلول بشكل ذهنهوعجول يأخذ أول فكرة تخطر في 
ــه ألي اســـتراتيج     ــريع والمبـــالي وانـــدفاعي، وتطبيقـ ية يكـــون سـ

 أمــا.  ناقصــًا وغيــر مــنظم، ويقســم البــدائل بشــكل غيــر مــتقن    
 Avoidant Problem(أســـلوب حـــل المشـــكلة التجنبـــي     

Solving Style:(  غيــــر وظيفــــي فــــي حــــل     فهــــو أســــلوب
ســلوب بالتأجيــل ألالمشــكالت، ويمتــاز الفــرد الــذي يتبنــى هــذا ا

واالستســـالم واالعتماديـــة، ويفضـــل تجنـــب المشـــكلة بـــدال مـــن  
تها، وينتظر أن تحل المشكلة بنفسـها، ويحـاول أن يلقـي    مواجه

 ,.D' zurilla et al( ويحول اتجـاه حـل المشـكلة إلـى اآلخـرين     

2002(.  

ــى أن التوجــه اإليجــابي نحــو المشــكلة      إلوتجــدر ا شــارة إل
وأســلوب حــل المشــكالت العقالنــي هــي أبعــاد بنــاءة، ويرتبطــان   

الالمبـالي  –ندفاعي بالتكيف الوظيفي والرفاهية، أما األسلوب اال
ــا     ــر بن ــي فهمــا بعــدان غي ن ويرتبطــان بعــدم  ءيواألســلوب التجنب

وكمـا هـو متوقـع فـإن األبعـاد البنـاءة       . التكييف والتـوتر النفسـي  
ــاد      ــلبيا باألبعــ ــرتبط ســ ــًا وتــ ــها بعضــ ــع بعضــ ــا مــ ــرتبط إيجابيــ تــ

  .الالوظيفية والعكس صحيح

وقــد حظيــت أنمــاط التعلــق وحــل المشــكالت االجتماعيــة     
هتمــام العديــد مــن العلمــاء، إذ تناولهــا بعــض   اب) شخصــيةالبين(

محـــاولين الكشـــف عـــن دور كـــل مـــن  ةعلـــى حـــدً البـــاحثين كـــال
متغيــري النــوع االجتمــاعي والفئــة العمريــة، بينمــا تنــاول الــبعض 

  .اآلخر منهم الكشف عن العالقة االرتباطية بينهما

وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت أنماط التعلق، أجرى 
 ,Matsuoka)(اتسوكا هيرامورا شيكاي وكيشيدا وهيتمورا م

Hiramura, Shikai, Kishida &,  Hitamura,2006)   
دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن أنمــاط التعلــق لــدى المــراهقين    

ــر   ــًا لمتغيـ ــاعي وفقـ ــوع االجتمـ ــن    . النـ ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ تكونـ
ــنهم   ) 3812( ــًا، مــ ــا يابانيــ ــورا و) 1149(مراهقــ ) 2663(ذكــ

أشـارت نتـائج   ). سـنة  23-18(، بلغ متوسط أعمارهم بـين  إناثًا
ناث أعلى منـه  إلالدراسة أن مستوى التعلق اآلمن والقلق لدى ا

  .لدى الذكور

 ,Karairmak & Duran(كمــا قــام كارارمــاك ودوران 

الفروقات بين الجنسين  علىبدراسة هدفت إلى التعرف ) 2008
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ينــة الدراســة مــن تكونــت ع. فــي  أنمــاط التعلــق لــدى المــراهقين
، يدرسـون  ذكـوراً ) 119(و إناثـاً ) 252(مراهقا، مـنهم  ) 371(

فــي الســنة األولــى فــي جامعــة الشــرق األوســط للتكنولوجيــا فــي    
ــا ــة    . تركيـ ــود فـــروق ذات داللـ ــة إلـــى وجـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ إشـ

إحصائية في أنماط التعلق بـين الـذكور واإلنـاث، لصـالح اإلنـاث      
ــذكور فــي نمــط     فــي نمــط التعلــق اآلمــن، بينمــا    كانــت لصــالح ال

  . التعلق التجنبي

دراسة كان مـن  ) 2009(دات اكذلك أجرى أبو غزال وجر
بين أهدافها الكشف عن نمط التعلـق األكثـر شـيوعًا، وفيمـا إذا     
ــوع       ــر النـ ــزى لمتغيـ ــق تعـ ــاط التعلـ ــي أنمـ ــروق فـ ــك فـ ــت هنالـ كانـ

وطالبـة مـن    طالبًا) 526(تكونت عينة الدراسة من . االجتماعي
ــ ــاررهم    طلبــ ــغ متوســــط أعمــ ــي األردن، بلــ ــة اليرمــــوك فــ ة جامعــ

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن نمــط التعلــق الســائد ). 75.20(
هــو نمــط التعلــق اآلمــن، ولــم تكشــف نتــائج الدراســة عــن فــروق  

  . بين الجنسين في أنماط التعلق

ــا أنـــو    ــة قامـــت بهـ ــر وفـــي دراسـ ــى  ) 2011(نمـ ــدفت إلـ هـ
وى كشــف الــذات وفقــا التعلــق الســائد ومســت طالكشــف عــن نمــ

الجـــنس والفئـــة العمريـــة، تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن    يلمتغيـــر
طالبــــا وطالبــــة فــــي منطقــــة الجليــــل األعلــــى تراوحــــت  ) 647(

ســنه، أظهــرت نتــائج الدراســة أن نمــط ) 18-11(أعمــارهم بــين 
التعلق السائد هو نمط التعلق اآلمن، تاله نمط التعلـق التجنبـي   

وجــود فــروق ذات   الدراســة تثــم نمــط التعلــق القلــق، وأظهــر    
داللة إحصائية تعزى لجنس الطالب في نمط التعلـق اآلمـن وفـي    

وفــي نمــط التعلــق القلــق    ،نمــط التعلــق التجنبــي لصــالح اإلنــاث  
ــة فــي نمــط        ــة العمري ــذكور، ووجــود فــروق تعــزى للفئ لصــالح ال

مقابـل الفئـة   ) 18-15(التعلق التجنبي لصالح المرحلـة العمريـة   
  .)14-11(العمرية 

وفيمــا يتعلــق بالدراســـات التــي تناولـــت حــل المشـــكالت      
دراسـة هـدفت إلـى    ) Marsh ,1982(االجتماعية، أجرى مارش 

التعرف على التغيرات النمائيـة فـي حـل المشـكالت البينشخصـية      
) 81(تألفـت عينـة الدراسـة مـن     . لدى طلبـة المرحلـة االبتدائيـة   

نتـائج  كشـفت  . طفًال وطفلة من الروضـة وحتـى الصـف السـادس    
الدراســـــة عـــــن فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا فـــــي حـــــل المشـــــكالت   
البينشخصية تعزى لمتغير العمر ولصالح األطفال األكبـر عمـرًا،   
إذ كـــانوا أقــــدر علــــى تحديــــد المشــــكلة بشــــكل أدق، وتوليــــد  

ونتــائج لحــل المشــكلة البينشخصــية أكثــر مــن  ) بــدائل(خيــارات 
  .األطفال األصغر عمرًا

) Murphy & Ross, 1987(وأجــرى مــورفي وروس  
دراسة كان من بين أهـدافها التحقـق مـن الفـروق بـين الجنسـين       

في حل المشكالت االجتماعية لدى عينة من الطلبة المـراهقين،  
كشـفت نتـائج   . مراهقًا ومراهقة) 207(تالفت عينة الدراسة من 

الدراســـة عـــن تفـــوق اإلنـــاث علـــى الـــذكور فـــي حـــل المشـــكالت 
  .االجتماعية

 ,D'Zurilla(ومايدي وأوليفـرز وكانـت    وأجرى دوزيريال

Maydeu –Olivers & Kant, 1998 ( دراســة هــدفت إلــى
التحقق من دور الفروق العمرية والفروق بين الجنسين في حـل  

ــة  ــائج الدراســة عــن أن القــدرة    . المشــكالت االجتماعي كشــفت نت
علــى حــل المشــكالت االجتماعيــة تــزداد مــن الرشــد المبكــر إلــى  

ــط    ــد المتوسـ ــع الرشـ ــم تتراجـ ــد   ثـ ــة الرشـ ــي مرحلـ ــأخرفـ . المتـ
وكشفت نتائج الدراسة عن فروق بين الجنسين في التوجه نحو 
المشــكلة، إذ كانــت درجــات الــذكور علــى التوجــه اإليجــابي نحــو 
المشــكلة أعلــى مــن درجــات اإلنــاث، بينمــا كانــت درجــات اإلنــاث 

  . على التوجه السلبي نحو المشكالت أعلى من درجات الذكور

دراســة مـن بــين أهــدافها  ) Wang, 2007(وانــج وأجـرى  
 Sex –role)الكشــف عــن عالقــة توجهــات الــدور الجنســي      

Orientation)        بحل المشكالت االجتماعيـة لـدى عينـة تألفـت
ــا  181مــن  ــا جامعي ــا و 129( طالب فــي جامعــة  ) ذكــورا 52إناث

. حكومية فـي الشـمال الشـرقي مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة       
دالــة إحصــائيا بــين    موجبــةالدراســة عــن عالقــة   كشــفت نتــائج  

  العقالني، وحل المشكالت )Masculinity(الذكورية 

وفيمــا يخــص الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــين أنمــاط   
التعلق وحل المشكالت االجتماعيـة فقـد أجـرى مـاثيو وسـاريثا      

)Mathew & Saritha, 1995  (     دراسـة هـدفت إلـى الكشـف
ــاط   ــين أنمـ ــة بـ ــن العالقـ ــل     عـ ــعوبات حـ ــة وصـ ــر اآلمنـ ــق غيـ التعلـ

ــة تكونــت مــن      ــدى عين ــة ل مراهــق ) 100(المشــكالت االجتماعي
أظهـرت النتـائج   . سـنة )  17-13(جانح، تراوحت أعمارهم بين 

دالة بين أنماط التعلق غير اآلمنـة، والعجـز   موجبة عالقة وجود 
فــــي مهــــارات حــــل المشــــكالت االجتماعيــــة لــــدى المــــراهقين       

  .الجانحين

ــامين    وفـــي در   ــا كـــل مـــن ديفـــيال وهـ ــة أخـــرى أجراهـ اسـ
 Davila, Hammen, Burge , Daley)بيورق وديلي وبالي  

& Paley , 1996)       ــة ــن عالقـ ــف عـ ــى الكشـ ــدفت إلـ هـ
اســتراتيجيات حــل المشــكالت البينشخصــية مــع مــدركات التعلــق 

هميـة  أل، والمعتقـدات العامـة حـول ا   )القرب، االعتماديـة، القلـق  (
سيدة خريجـة فـي مـدارس    ) 94(، لدى )Self-worth( الذاتية

  تراوحـــت أعمـــارهن بـــين    ،ثانويـــة فـــي منطقـــة لـــوس أنجلـــوس    
ــل    ) 17-19( ــلوب حـ ــة أن أسـ ــائج الدراسـ ــد بينـــت نتـ ــنة، وقـ سـ

  .نمط التعلق غير اآلمنبالمشكالت الضعيف ارتبط إيجابيا 
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 ,Zeyrek(وأجــرى زيريــك وجينكــوز وبيرغمــان وليســتر 

Gencoz, Bergman & Lester, 2009 (    دراسـة هـدفت إلـى
ــارات حـــل المشـــكالت     ــار ومهـ ــة بـــين االنتحـ الكشـــف عـــن العالقـ
وأنماط التعلق واليأس لـدى عينـه مـن الطلبـة األتـراك، وتكونـت       

مــن  70مــن اإلنــاث،   110(طالبــا ) 180(عينــة الدراســة مــن   
). 20.3(من جامعة أنقرة  في تركيا متوسط أعمارهم ) الذكور

دالـة بـين نمـط التعلـق      موجبـة كشفت نتائج الدراسـة عـن عالقـة    
دالـة بـين نمــط    سـالبة وعالقـة   ،اآلمـن، وأسـلوب حـل المشـكالت    

مــن جهــة، ) Fearful(التعلــق المشــغول ونمــط التعلــق الخــائف   
  .                                       وحل المشكالت من جهة أخرى

ــالن وآري     ــالن وأرســــــ ــرى أرســــــ  ,Ari& 2012(واجــــــ
Arslan, Arslan (هدفت  إلى الكشف عن أساليب حـل   دراسة

وتألفت عينه . بأساليب التعلق االمشكالت البينشخصية وعالقته
ذكـور   )275(إنـاث و  )279(طالبا وطالبـة  ) 554( الدراسة من

كشــفت نتــائج . .فــي تركيــا) selcuk(مــن طلبــة جامعــة ســلكوك 
دالــة بــين نمــط التعلــق اآلمــن وحــل  موجبــة الدراســة عــن عالقــة 

وأسلوب اإلصرار والمثابرة، بينما ارتبط نمط  ،ناءالمشكالت الب
ــلبيا    ــن سـ ــق اآلمـ ــل التعلـ ــلبية،   بالتعامـ ــة سـ ــكلة بطريقـ ــع المشـ مـ

كمــا . وضــعف الثقــة بــالنفس، وعــدم الرغبــة بتحمــل المســؤولية   
دالـة بـين نمـط التعلـق الـرافض       موجبةكشفت النتائج عن عالقة 

)(Dismissive  كــل وأســلوب حــل المشــكلة البنــاء، كمــا ارتــبط
ــن  ــغول مـ ــق المشـ ــط التعلـ ــق  و)  (preoccupedنمـ ــط التعلـ نمـ

ــب  ــكلة بطريقـــة    ب، ايجابـــا )Fearful(المرتعـ ــل مـــع المشـ التعامـ
سلبية وحل المشكلة البناء وضـعف الثقـة بـالنفس وعـدم الرغبـة      

  .بتحمل المسؤولية

يالحظ من خالل استعراض نتائج الدراسات السـابقة التـي   
ض نتائجها، إذ أشارت نتـائج  تناولت الفروق بين الجنسين تتناق

الــى أن )Matsuoka et al., 2006(دراســة ماتوســكا ورفاقــه 
مستوى التعلق اآلمن ومستوى التعلق القلق لدى اإلنـاث أعلـى   
منه لدى الذكور، بينمـا أشـارت نتـائج دراسـة كارامـارك ودوران      

)Karairmark & Duran, 2008 (    أن مسـتوى نمـط التعلـق
منه لـدى الـذكور، وأن مسـتوى التعلـق      اآلمن لدى اإلناث أعلى

ولـم تكشـف نتـائج    . التجنبي لدى الذكور أعلى منه لـدى اإلنـاث  
دراسة أبو غزال وجـرادات عـن فـروق بـين الجنسـين فـي أنمـاط        

عـن أن مسـتوى   ) 2011(بينما كشفت دراسة أبو نمر . التعلق
التعلق القلق لدى الذكور أعلى منـه لـدى اإلنـاث، وأن مسـتوى     

آلمن ومسـتوى التعلـق التجنبـي كانـا أعلـى لـدى اإلنـاث        التعلق ا
كمــا تتنــاقض نتــائج الدراســات التــي تناولــت  . منــه لــدى الــذكور

الفروق بين الجنسين في حل المشكالت االجتماعية، إذ كشـفت  
عـن  ) Murphy & Ross,1987(نتـائج دراسـة مـورفي وروس    

مـا  تفوق اإلناث على الذكور في حل المشـكالت االجتماعيـة، بين  
تفوق الذكور علـى اإلنـاث فـي أسـلوب حـل المشـكالت العقالنـي        

كمــا يالحــظ أيضــًا نــدرة   ). Wang, 2007(فــي دراســة وانــج  
الدراسات التي تناولـت الفـروق بـين الجنسـين والفـروق العمريـة       
ــراهقين، إذا    فـــي حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة لـــدى الطلبـــة المـ

سة االبتدائية، تناول معظمها األطفال في مرحلة الروضة والمدر
  .ومرحلة الرشد

ــاط     ــين أنمــــ ــة بــــ ــات التــــــي تناولــــــت العالقــــ ــا الدراســــ أمــــ
التعلـــــق وحـــــل المشـــــكالت االجتماعيـــــة فقـــــد تنـــــاول بعضـــــها  
ــه     ــالن ورفاقـــــــــــ ــة أرســـــــــــ ــامعيين كدراســـــــــــ ــة الجـــــــــــ الطلبـــــــــــ

)Arslanetal.,2012 ( ودراســــــــــــــــــة زيريــــــــــــــــــك ورفــــــــــــــــــاق  
)Zeyrek et al., 2009(   ــاول بعضــها اآلخــر مــراهقين ، وتن

 & Mathew( اســــــــــــة مــــــــــــاثيو وســــــــــــاريثاجــــــــــــانحين كدر

Saritha,1995 (   ــة ــي المدرســــــــ ــاث فــــــــ ــات اإلنــــــــ ، والطالبــــــــ
). Davila et al., 1996(الثانويــة كدراســة ديفــال ورفاقــة    

ــات      ــائج بعـــــــض الدراســـــ ــت نتـــــ ــك تناقضـــــ ــى ذلـــــ ــالوة علـــــ عـــــ
ــا يتعلــــق بعالقــــة أنمــــاط التعلــــق غيــــر اآلمنــــة    ــًا فيمــ وخصوصــ

ــائج در    ــارت نتــــ ــة، إذ أشــــ ــكالت االجتماعيــــ ــل المشــــ ــة بحــــ اســــ
عــن عالقــة ســالبة  ) Zeyrek et al., 2009(زيريــك ورفاقــة  

دالـــة بـــين نمـــط التعلـــق المشـــغول ونمـــط التعلـــق الخـــائف مـــن    
جهـــة وحـــل المشـــكالت مـــن جهـــة أخـــرى، بينمـــا كشـــفت نتـــائج  

عــــن ) Arslan et al., 2012( دراســــة أرســــالن ورفاقــــه
عالقــــــة موجبــــــة دالــــــة بــــــين نمــــــط التعلــــــق الــــــرافض وحــــــل   

ــاء  ــكالت البنــ ــة    . المشــ ــة الحاليــ ــز الدراســ ــا يميــ ــإن مــ ــه فــ وعليــ
عــــن الدراســــات الســــابقة هــــو تناولهــــا ألنمــــاط التعلــــق وحــــل   
المشـــــــــكالت االجتماعيـــــــــة فـــــــــي ضـــــــــوء متغيـــــــــري النـــــــــوع  
ــًا      ــز أيضـــــ ــا تتميـــــ ــًا، كمـــــ ــة معـــــ ــة العمريـــــ ــاعي والفئـــــ االجتمـــــ
ــرة بــــــين أنمــــــاط    ــا الكشــــــف عــــــن العالقــــــة المباشــــ بمحاولتهــــ

ــا تســـــ   ــة، لعلهـــ اهم فـــــي التعلـــــق وحـــــل المشـــــكالت االجتماعيـــ
ــات      ــائج الدراسـ ــه نتـ ــفت عنـ ــذي كشـ ــبس والغمـــوض الـ ــة اللـ إزالـ

  .السابقة

في ضوء تناقض نتائج الدراسات التي تناولت الفروق بين 
ــة      ــكالت االجتماعيــ ــل المشــ ــق وحــ ــاط التعلــ ــي أنمــ ــين فــ الجنســ
ــات التـــي       ــدرة الدراسـ ــراهقين، ونـ ــة المـ ــدى الطلبـ ــًا لـ وخصوصـ

ة فــي ضــوء  تناولــت أنمــاط التعلــق وحــل المشــكالت االجتماعيــ    
تـأثير فعـال فـي     تأنمـاط التعلـق ذا  متغير الفئـة العمريـة، ولكـون    

أن ) Bowlby,1979(العالقــات البينشخصــية، إذ يعتقــد بــولبي   
ــره        ــنوات عمـ ــي سـ ــرد فـ ــدى الفـ ــورت لـ ــي تطـ ــق التـ ــاط التعلـ أنمـ

فـي المراحـل النمائيـة    المبكرة، تستمر فـي تأثيرهـا علـى سـلوكه     
آلخرين، فإن الدراسة الحاليـة  الالحقة وتفاعالته االجتماعية مع ا
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تهدف إلى التعرف على أنمـاط التعلـق وأسـلوب حـل المشـكالت      
االجتماعية في ضوء متغيري النـوع االجتمـاعي والفئـه العمريـة،     
باإلضافة إلى الكشف  عن العالقة االرتباطية بينهما لدى الطلبة 

  .المراهقين

  مشكلة الدراسة

ن أنمــاط التعلــق تهــدف  الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــ  
ــوع       ــري النـــ ــوء متغيـــ ــي ضـــ ــة فـــ ــكالت االجتماعيـــ ــل المشـــ وحـــ
االجتماعيــة والفئــة العمريــة، باإلضــافة إلــى الكشــف عــن العالقــة    
ــة المــراهقين، وبالتحديــد تهــدف       ــدى الطلب ــة بينهمــا ل االرتباطي

  :الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  هقين؟ما نمط التعلق األكثر شيوعا لدى الطلبة المرا -1

الطالـــب وفئتـــه    نـــوعهـــل يختلـــف نمـــط التعلـــق بـــاختالف      -2
  العمرية ؟

مــا أســلوب حــل المشــكلة االجتماعيــة األكثــر شــيوعا لــدى      -3
  الطلبة المراهقين؟

 نـوع هل يختلف أسلوب حل المشكلة االجتماعيـة بـاختالف    -4
  الطالب وفئته العمرية؟

 0.05 (إحصائيًا عند مسـتوى داللـة   هل توجد عالقة دالة  -5
≤ =α(    بين أنماط التعلق وحل المشـكلة االجتماعيـة لـدى

  الطلبة المراهقين؟

  أهمية الدراسة

للدراســة الحاليــة أهميــة نظريــة وعمليــة علــى حــد ســواء،    
تحقيق الفهم والتبصر بالعوامـل  من مكننا تفمن الناحية النظرية 

المؤثرة في أنماط التعلق وحل المشكالت االجتماعية من خالل 
ــق ــة   التحقـ ــة العمريـ ــاعي والفئـ ــوع االجتمـ  ،مـــن دور متغيـــري النـ

ــؤ بأنمــاط التعلــق وأســاليب حــل المشــكالت        ــى التنب باإلضــافة إل
  .االجتماعية من خالل الكشف عن العالقة االرتباطية بينهما

ــدين       ــاعد المرشـــ ــد تســـ ــة فقـــ ــة العمليـــ ــن الناحيـــ ــا مـــ أمـــ
ــيين   ــائيين النفسـ ــيواألخصـ ــرف  فـ ــىالتعـ ــق   إلـ ــاط التعلـ ذات أنمـ

بحــل المشــكالت غيــر الفعــال، وتصــميم بــرامج تســتهدف  الصــلة 
تعـــديل تلـــك األنمـــاط، وأخـــرى تســـتهدف تـــدريب الطلبـــة علـــى 

وتـوفر  . أساليب حل المشكالت الفعالة وتعديل غير الفعال منها
الدراســـة الحاليـــة مقياســـًا لحـــل المشـــكالت االجتماعيـــة، يمكـــن 

وغيـر  اإلفادة منه في الكشف عن أساليب حل المشكالت الفعالة 
لتقييم فاعلية البـرامج التـي   واستخدامه . الفعالة لدى المراهقين

تستهدف تدريب الطلبة المراهقين على أساليب حـل المشـكالت   
  .االجتماعية

  التعريف اإلجرائي للمتغيرات

هوعمليـــة ســـلوكية وانفعاليـــة    :حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة  
تــي ومعرفيــة معقــدة يســتخدمها الفــرد لتتوافــق مــع المشــكلة ال      

 ,D'zurilla. &Nezu( يواجههــا فــي أنمــاط حياتيــة اليوميــة  

بالدرجة التـي يحصـل عليهـا الطالـب       ويعّرف إجرايئًا، ) 1982
  . على المقياس الذي تم  تطويره

رابطــة انفعاليــة قويــة يشــكلها الفــرد مــع شــخص معــين    :التعلــق
وتصبح فيما بعـد أساسـًا لعالقاتـه المسـتقبلية، ويعـّرف إجرائيـًا       

رجة التي يحصل عليهـا الطالـب علـى مقيـاس أنمـاط التعلـق       بالد
ــرادات     ــزال وجـ ــو غـ ــل أبـ ــن قبـ ــور مـ ــم  ) 2009(المطـ والـــذي تـ

  .تكييفه ليناسب عينة الدراسة

  محددات الدراسة

الدراسة على طلبة الصف السابع، والثـامن،  عينة اقتصرت 
التــــابعين لمديريــــة قصــــبة اربــــد تــــم  والعاشــــر، واألول ثــــانوي

وقـد تـم إجـراء هـذه الدراسـة فـي        ،ريقة المتيسرةاختيارها بالط
 ،) 2012/2013(الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 

تنـــاول مقيـــاس التعلـــق، التعلـــق بشـــكل عـــام؛ أي لـــم يـــتم   كمـــا 
، عــالوة والــدين أو األصــدقاء التحديــد أشــخاص مســتهدفين ك  

علــى ذلــك تتحــدد إمكانيــة تعمــيم نتــائج الدراســة بمــدى صــدق    
 .تي الدراسةوثبات أدا

  وعينتهامجتمع الدراسة 

تكون مجتمـع الدراسـة مـن طلبـة الصـف السـابع، والثـامن،        
والعاشــر، والحــادي عشــر مــن جميــع المــدارس التابعــة لمديريــة  

ــي     ــام الدراســ ــجلين للعــ ــد المســ ــبة إربــ ، )2013- 2012(قصــ
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري ) 1(والجدول 

  .ةوالفئة العمري النوع

 النوعتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري : 1جدول
  والفئة العمرية
  العدد  الفئات  
  19349  ذكر  النوع

  20022  نثىأ
  11672  13- 14  الفئة العمرية

17 -16  27699  
  39371  المجموع               

 

  ،2013حسب سجالت التربية والتعليم لقصبة إربد.  

ــة مـــن  و ــة الدراسـ ــنهم   627تكونـــت عينـ ــة، مـ ــا وطالبـ طالبـ
من تـم اختيـارهم بالطريقـة المتيسـرة،     )طالبًة 367،طالبًا 260(
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ــدارس   ــع مـ ــذكور،  2(اربـ ــا تعاونـــا   ) لالنـــاث 2للـ ــدت ادارتهـ ابـ
وقـد بلـغ عـدد الشـعب التـي اختيـرت مـن        . الجراء هذه الدراسة

شـعب، فـي حـين بلـغ      7صفوف المدرسـتين الخاصـتين بالـذكور    
مــن صــفوف المدرســتين الخاصــتين  عــدد الشــعب التــي اختيــرت  

توزيع أفراد عينة الدراسة ) 2(، ويبين الجدول شعب 9باالناث 
  .ا لمتغيري الدراسةوفًق

 النوع يتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير: 2جدول
  والفئة العمرية
 النسبة التكرار الفئات  

 41.5 260 ذكر  النوع

 58.5 367  نثىأ 

 36.8 231 14-13 الفئة العمرية

 16-17 396 63.2 

 100.0 627  المجموع 

  الدراسة  اتاأد

  : ، هماانلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت أدات

تــم اســتخدام مقيــاس أنمــاط التعلــق لــدى  :مقيــاس التعلــق .1
بعـــد ) 2009(دات االراشـــدين الـــذي طـــوره أبـــوغزال وجـــر

) 20(تكييفــه ليتناســب مــع الطلبــة المــراهقين، ويتكــون مــن   
تـتم اإلجابـة عنهـا    إلـى ثالثـة مجـاالت أو أنمـاط     موزعة فقرة 

ذي التــدرج الخماســي، وفيمــا  ) ليكــرت(مــن خــالل أســلوب  
 Secure(نمـــــط التعلـــــق اآلمـــــن  -أ :يلـــــي وصـــــف لـــــه

attachment pattern :( يظهــر هــذا الــنمط إلــى أي درجــة
ينظر الفرد بشكل إيجابي إلى نفسه وإلى اآلخـرين، ويتكـون   

إلــى ) 6(ات عليــه مــا بــين   فقــرات تتــراوح الــدرج  ) 6(مــن 
أشعر بالراحة عندما أكون قريبـًا  " عليه، ومن األمثلة )30(

-Anxiousنمـــــــط التعلـــــــق القلـــــــق  -ب".مـــــــن اآلخـــــــرين

Ambivalent attachment pattern) :(  يظهر هذا الـنمط
إلـى أي درجــة ينظــر الفــرد بشـكل ســلبي إلــى نفســه وبشــكل   

فقـرات،  ) 7(إيجابي إلـى اآلخـرين، ويتكـون هـذا الـنمط مـن       
ــة  ) 35(الــى ) 7(وتتــراوح الــدرجات عليــه مــن    ومــن األمثل

نمـط   -ج ".أشعر أن اآلخرين ال يحبـونني "على هذا النمط 
):  voidant attachment  pattern(التعلــق التجنبــي  

يظهر هذا الـنمط إلـى أي درجـة ينظـر الفـرد بشـكل إيجـابي        
ــى اآلخــرين، ويتكــون مــن       ــى نفســه وبشــكل ســلبي إل ) 7(إل

ــر ــه مــن    فق ــدرجات علي ــراوح ال ــى ) 7(ات وتت ومــن ) 35(ال
  ".من الصعب عليَّ أن أثق باآلخرين" عليهاألمثلة 

 

  صليةألفي الدراسة ا هدالالت صدق المقياس وثبات

م مقيــاس أنمــاط تعلــق الراشــدين الــذي طــوره اتــم اســتخد
فقـرة موزعـة علـى     20المكون من ) 2009(بو غزال وجردات أ

نمــط التعلــق  : التحليــل العــاملي وهــي   جــراءإبعــاد بعــد  أثالثــة 
ــع       ــن، ويتمتـ ــق اآلمـ ــط التعلـ ــي ونمـ ــق التجنبـ ــط التعلـ ــق ونمـ القلـ
المقياس بدرجات مقبولة من الصدق والثبات ،حيث بلـغ معامـل   

نمــط التعلــق التجنبــي،  و االتســاق الــداخلي لــنمط التعلــق القلــق  
  .على التوالي )0.57) (0.42(،) 0.76( :نمط التعلق اآلمنو

 دق المقياس في الدراسة الحاليةدالالت ص

لمقيـاس مـن خـالل عرضـه     اتم التحقق من صـدق محتـوى   
محّكمين من أعضاء هيئـة التـدريس المتخصصـين فـي     ) 7(على 

علــم الــنفس اإلرشــادي التربــوي، وطلــب إلــيهم تحكــيم المقيــاس  
متـه للمرحلـة العمريـة ، ومـدى     ءمن حيث الصياغة اللغويـة ومال 

ــه، وفــي ضــوء مقترحــات    انتمــاء الفقــرة للبعــد الــذ   ي تنتمــي الي
جريت التعديالت الالزمـة، حيـث تمـت إعـادة صـياغة      أالمحكمين 

 .فقرات) 5(

ــتخرجت    ــاس، اسـ ــاء للمقيـ ــدق البنـ ــتخراج دالالت صـ والسـ
معامالت ارتباط درجات فقرات المقياس مع الـنمط الـذي تنتمـي    
إليه في عينة استطالعية من خارج أفـراد عينـة الدراسـة تكونـت     

ــًا) 46(مــن  ــاط الفقــرات مــع     طالب ، وقــد تراوحــت معــامالت ارتب
، لـذا لـم يـتم حـذف أي     )0.83-0.39(النمط الذي تنتمي إليـه  

  .من هذه الفقرات

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية دالالت 

ــة     ــم التحقــــق بطريقــ ــة، تــ ــات أداة الدراســ ــن ثبــ ــد مــ للتأكــ
، بتطبيــــق المقيــــاس) test-retest(االختبــــار وإعــــادة االختبــــار 

وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج أفــراد   
ــة الدراســة، مكّونــة مــن     ــم حســاب     ) 46(عين ــم ت ــا، ومــن ث طالب

وتـم أيضـًا    .معامل ارتباط بيرسون بـين تقـديراتهم فـي المـرتين    
حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق الــداخلي حســب معادلــة 

 .ذلكيبين ) 3(كرونباخ ألفا، والجدول 

عامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة م: 3جدول
  للمجاالت

 االتساق الداخلي  ثبات اإلعادة  المجال

 0.77 **75.  منآلنمط التعلق ا

 0.75 **70. نمط التعلق التجنبي

 0.83 **88.  نمط التعلق القلق
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تـم تطـوير مقيـاس    : مقياس حل المشكالت  االجتماعيـة   -2
بعـــد الرجـــوع إلـــى المقـــاييس   حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة

ــة  ,Freedman, Rosenthal, Donahoe): التاليــ

Schlundt& McFall, 1978; Sayers & Bellack, 
1995; Getter & Nowinski, 1981; Denney & 

Pearce, 1989). 

، أبعــاد) 5(فقــرة موزعــة علــى  ) 40(وقــد تكــون المقيــاس مــن  
  : فيما يلي وصف لهاو

) 8(ويتكــون مــن  لعقالنــيأســلوب حــل المشــكالت ا . 1
استخدم طريقة منظمة للمقارنة بين "عليه فقرات، ومن األمثلة 
أســلوب حــل المشــكالت االنــدفاعي . 2 ".بــدائل حــل المشــكلة 

أشــعر "عليــهفقــرات، ومــن االمثلــة   ) 8(الالمبــالي ويتكــون مــن   
أسـلوب  . 3 ".بالغضب في حال لم أستطع حل المشكلة بسرعة

فقـرات، ومـن األمثلــة   ) 7(تكــون مـن  حـل المشـكالت التجنبـي وي   
التوجــه اإليجــابي نحــو  . 4".أتجنــب التفكيــر بالمشــكالت " عليــه

أؤمــن "فقـرات، ومـن األمثلــة عليـه    ) 8(يتكـون مــن  والمشـكالت  
التوجـه السـلبي نحـو المشـكالت     . 5 .بأن المشـكلة يمكـن حلهـا   

تزعجنـي المشــكالت   "فقـرات،ومن األمثلــة عليـه  ) 9(يتكـون مـن   
  ".الصعبة

  المقياس  صدق

تم في هذه الدراسة التحقق من صدق المحتـوى لمقيـاس   
محّكمـين  ) 7(حل المشكالت االجتماعيـة مـن خـالل عرضـه علـى     

مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس المتخصصــــين فــــي علــــم الــــنفس  
اإلرشــادي التربــوي، وطلــب إلــيهم تحكــيم المقيــاس مــن حيــث        

. إليـه، الصياغة اللغوية، ومدى انتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي 
وفي ضوء مقترحات المحكمين أجريت التعديالت الالزمة، حيث 

وبهــدف التحقــق مــن   .تمــت إعــادة صــياغة الفقــرات لغويــا فقــط   
ــاء تــم اســتخر    ــع البعــد     اصــدق البن ــاط الفقــرة م ج معــامالت ارتب

الذي تنتمي إليه في عينـة اسـتطالعية مـن خـارج عينـة الدراسـة       
الت ارتبـاط الفقـرات   طالبا، وقد تراوحت معام) 46(تكونت من 
  .ولذلك لم يتم حذف أي منها). 0.80-0.33(مع البعد 

 ثبات المقياس

ــم     ــد تـ ــاس، فقـ ــات المقيـ ــن ثبـ ــد مـ ــتخدامللتأكـ ــة  إسـ طريقـ
بتطبيــــق المقيــــاس، ) (test-retestاالختبــــار وإعــــادة االختبــــار 

وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج عينــة     
لبــا، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل  طا) 46(الدراســة، مكّونــة مــن 

وتـم أيضـًا حسـاب    . ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المـرتين 

معامل الثبات بطريقة االتساق الـداخلي حسـب معادلـة كرونبـاخ     
  .يوضح ذلك )4(ألفا، والجدول 

معامالت االستقرار واالتساق الداخلي لمقياس حل : 4جدول
 المشكالت االجتماعية

معامل   األسلوب
 راراالستق

االتساق معامل 
 الداخلي

 0.72 **0.82 اسلوب حل المشكالت التجنبي
 0.77 **0.81 سلبي نحو المشكالتالتوجهال

أسلوب حل المشكالت االندفاعي
 الالمبالي

0.75** 0.67 

أسلوب حل المشكالت العقالني
 )التاملي(

0.73** 0.72 

 0.73 **0.74 التوجه االيجابي نحو المشكلة

  :ع البياناتطريقة جم

ــن       ــد مـ ــة والتأكـ ــي الدراسـ ــوير أداتـ ــن تطـ ــاء مـ ــد االنتهـ بعـ
صدقهما وثباتهما، تم توزيـع أداتـي الدرسـة علـى الطلبـة داخـل       
الغرفــة الصــفية وتوضــيح التعليمــات الخاصــة بكــل مقيــاس علــى     

فــي البدايــة تــم توضــيح أهــداف الدراســة وأهميتهــا ومــا    . حــده
فهـم واقـع الطلبـة     يترتب عليها مـن نتـائج إيجابيـة ستسـاعد فـي     

االجتماعي، كما تم التأكيد على طوعية المشـاركة والسـرية فـي    
التعامل مع المعلومات التـي يقـدمها الطلبـة، إذ لـن تسـتخدم إال      
ألغراض البحث العلمي، بعـد ذلـك تـم قـراءة التعليمـات الخاصـة       

وبعــد أن تــم . بمقيــاس التعلــق بعــد  تقــديم تعريــف مختصــر لــه
ــال جم  ــة اإلجابـــة عـــن مقيـــاس أنمـــاط   التأكـــد مـــن إكمـ يـــع الطلبـ

ــة،        ــى مقيــاس حــل المشــكالت االجتماعي ــال إل ــم االنتق ــق، ت التعل
وبعـد االنتهـاء   . دقيقـة  35-20وقد تراوحت مدة التطبيق بـين  

ــي لــم         ــي الدراســة، تــم اســتبعاد االســتبانات الت ــق أدات مــن تطبي
ــوع       ــف أو النـ ــم أو الصـ ــر االسـ ــدم ذكـ ــا لعـ ــروط، إمـ ــق الشـ تحقـ

اسـتبانات، وبـذلك بلـغ عـدد     ) 10(د بلـغ عـددها   االجتماعي وقـ 
وبعد ذلك تـم تصـحيح اسـتجابات    ). 627(أفراد عينة الدراسة 

الطلبــة وفقــًا ألســلوب ليكــرت ذي التــدريج الخماســي، وتطبيــق    
  .األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  تصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية

ــن ا   ــة مـ ــذه الدراسـ ــد هـ ــة  تعـ ــفية اإلرتباطيـ ــات الوصـ لدراسـ
  :وتتضمن المتغيرات التالية

أنمـــــاط التعلـــــق، حـــــل المشـــــكالت  : المتغيـــــرات الرئيســـــية. 1
  .يةاالجتماع

  :المتغيرات التصنيفية. 2

  )ذكر، أنثى(وله فئتان  النوع االجتماعي. أ
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، )14-13: (المسـتوى االول : الفئة العمرية ولهـا مسـتويان  . ب
  )17-16: (المستوى الثاني

  المعالجات اإلحصائية

تــــــم اســــــتخدام المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات     
المعيارية، لإلجابة عن السؤال األول والثاني، كما تـم اسـتخدام   
المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة وتحليــل التبــاين   
الثنــائي لإلجابــة عــن الســؤال الثــاني والرابــع  كمــا تــم اســتخراج  

  . الخامسلإلجابة عن السؤال  قيم معامل ارتباط بيرسون

  :النتائج

ما نمط التعلق األكثر شـيوعا  : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 ".لدى الطلبة المراهقين؟

المتوسطات الحسابية  استخرجتلإلجابة عن هذا السؤال 
واالنحرافات المعيارية ألنماط التعلق لدى الطلبة المراهقين، 

 .يوضح ذلك )5(والجدول 

نماط  ألواالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية: 5جدول
  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المراهقين مرتبة تعلق الطلبة

االنحراف   المتوسط الحسابي النمط  الرتبة
  المعياري

 681. 3.55 نمط التعلق اآلمــن 1

 666. 3.49 ينمط التعلق التجنب 2

 877. 2.69 نمط التعلق القلق 3

وسطات الحسابية ألنماط أن المت) 5(يبين الجدول 
نمط "، حيث جاء )3.55-2.69(التعلق قد تراوحت مابين 

في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ " التعلق اآلمن
في المرتبة الثانية " نمط  التعلق التجنبي"، وتاله )3.55(

نمط  التعلق "، بينما جاء )3.49(وبمتوسط حسابي بلغ 
  ).2.69(بمتوسط حسابي بلغ في المرتبة األخيرة و" القلق

هـــل يختلــف نمـــط  : "النتـــائج المتعلقــة بالســـؤال الثــاني  : ثانيــاً 
  ".الطالب وفئته العمرية؟ نوعالتعلق باختالف 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التعلق تبعًا لمتغيري 

 .يبين ذلك )6(العمرية، والجدول النوع والفئة 

  والفئة العمرية النوعتبعًا لمتغيري  نماط التعلقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل :6 جدول

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئة العمرية النوع 

  
  
  

  نمط التعلق االمن

  ذكر
13 - 14 3.62 .656 113 
16 -17 3.50 .650 147 

 260 654. 3.55 المجموع

  نثىأ
13 -14  3.37 .706 118 
16 -17 3.62 .685 249 

 367 701. 3.54 المجموع

 المجموع

13 -14  3.49 .691 231 
16 -17 3.58 .674 396 

 627 681. 3.55 المجموع
  
  
  
  

 نمط التعلق التجنبي

  ذكر
13 -14 3.34 .666 113 
16 -17 3.51 .659 147 

 260 666. 3.44 المجموع

  نثىأ
13 -14  3.44 .688 118 
16 -17 3.58 .649 249 

 367 664. 3.53 المجموع

  المجموع
13 -14  3.39 .678 231 
16 -17 3.55 .653 396 

 627 666. 3.49 المجموع

  
  
  

  ذكر
13 -14  2.83 .853 113 

16 -17 2.79 .800 147 

 260 822. 2.81 المجموع
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  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئة العمرية النوع 

 
 
 

  نمط التعلق القلق
 نثىأ

13 -14  2.78 .874 118 

16 -17 2.53 .912 249 

 367 906. 2.61 المجموع

  المجموع
13 -14  2.80 .862 231 

16 -17 2.63 .880 396 

 627 877. 2.69 المجموع

تباينًا ظاهريًا في المتوسطات ) 6(يبين الجدول 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التعلق وفقًا لمتغيري

والفئة العمرية، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين  النوع

المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
  .يبين ذلك) 7(والجدول 

 الطالب وفئته العمرية على أنماط التعلق نوعتحليل التباين الثنائي ألثر متغيري : 7 جدول

 مجموع المربعات النمط  مصدر التباين
 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 771. 085. 039. 1 039. نمط التعلق اآلمن  
 039. 2.198 962. 1 962. نمط  التعلق التجنبي  النوع
 012. 6.335 4.793 1 4.793 نمط التعلق القلق 

 122. 2.404 1.115 1 1.115 نمط التعلق اآلمن  
 005. 7.775 3.402 1 3.402 التجنبي نمط التعلق  المرحلة العمرية

 031. 4.683 3.543 1 3.543 نمط التعلق القلق  

   464. 624 289.346 نمط التعلق اآلمن  
   438. 624 273.019 نمط التعلق التجنبي  الخطأ
   757. 624 472.056 نمط التعلق القلق 

    626 290.467 نمط التعلق اآلمن  
    626 277.865 بينمط التعلق التجن  الكلي
    626 481.469 نمط التعلق القلق 

  :اآلتي) 7(يتبين من الجدول  

   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)α  =0.05 ( في نمط التعلق التجنبي النوعتعزى لمتغير ،

في نمط التعلق القلق لصالح الذكور، بينما لم وولصالح اإلناث 
 .صائيا في نمط التعلق اآلمنتظهر فروق دالة إح

   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)α  =0.05 ( تعزى للفئة العمرية في نمط التعلق التجنبي

 ، وقي نمط التعلق القلق لصالح )17-16(لصالح الفئة العمرية 

، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا في )14-13(العمرية  الفئة
 .ننمط التعلق اآلم

ــًا ــؤال الثالـــث : ثالثـ ــة بالسـ ــائج المتعلقـ ــل  : "النتـ ــلوب حـ ــا أسـ مـ
  ".المشكلة االجتماعية األكثر شيوعا لدى الطلبة المراهقين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
حل مقياس بعاد من أالحسابية واالنحرافات المعيارية لثالثة 

شكالت المشكالت االجتماعية والمتعلقة بأساليب حل الم
 .يوضح ذلك )8(االجتماعية لدى الطلبة المراهقين، والجدول 
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مرتبة تنازليًا حسب المراهقين  ألساليب حل المشكالت االجتماعية لدى الطلبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 8جدول
  المتوسطات الحسابية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي األسلوب الرتبة

 662. 3.00 سلوب حل المشكالت التجنبيأ 3

 600. 3.16 أسلوب حل المشكالت االندفاعي الالمبالي  2

 630. 3.61 )التأملي(أسلوب حل المشكالت العقالني   1

أن المتوسطات الحسابية ألساليب حل ) 8(يبين الجدول 
، )3.00-  3.61(المشكالت االجتماعية، قد تراوحت ما بين 

في " المشكالت العقالني التاملي أسلوب حل"حيث جاء 
 ، وتاله في )3.61(المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

" أسلوب حل المشكالت االندفاعي الالمبالي"المرتبة الثانية 
خيرة أل، وجاء في المرتبة ا)3.16(بمتوسط حسابي بلغ 

بمتوسط حسابي بلغ " سلوب حل المشكالت التجنبيأ"
)3.00.(  

هل يختلف أسلوب : "تائج المتعلقة بالسؤال الرابعالن: رابعًا
الطالب وفئته  نوعحل المشكلة االجتماعية باختالف 

  ".العمرية؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تـــم اســـتخراج المتوســـطات       
ــكالت     ــل المشــ ــاليب حــ ــة ألســ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ الحســ

ــًا   ــة، والجــدول    لنــوعاالجتماعيــة وفق ــه العمري  )9(الطالــب وفئت
  .بين ذلكي

 الطالب وفئته العمرية لنوعوفقًا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب حل المشكالت االجتماعية: 9جدول 

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفئة العمرية النوع 
 113 672. 3.30  14-13 ذكر  األسلوب التجنبي

  16-17 3.04 .610 147 
 260 650. 3.15  عالمجمو  
 118 598. 2.96  14-13 أنثى 
  16-17 2.87 .675 249 
 367 652. 2.90  المجموع  

 231 656. 3.13  14-13 المجموع 
  16-17 2.93 .656 396 
 627 662. 3.00  المجموع  

األسلوب االندفاعي 
 الالمبالي

 113 506. 3.18  14-13 ذكر
 16-17 3.17 .550 147 
 260 530. 3.17  المجموع 
 118 650. 3.13  14-13  أنثى
 16-17 3.15 .645 249 

 367 646. 3.14  المجموع  
 231 583. 3.16  14-13  المجموع 

  16-17 3.16 .611 396 
 627 600. 3.16  المجموع  

أسلوب حل المشكالت 
 )التاملي(العقالني 

 113 626. 3.60  14-13  ذكر
 16-17 3.56 .662 147 
 260 646. 3.58  لمجموعا 

 118 604. 3.47  14-13  نثىأ
  16-17 3.72 .609 249 
 367 618. 3.64  المجموع  
 231 617. 3.53  14-13  المجموع 
  16-17 3.66 .633 396 

 627 630. 3.61  المجموع  
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تباينًا ظاهريًا في المتوسطات ) 9( يبين الجدول
ليب حل المشكالت ألساالحسابية واالنحرافات المعيارية 

ولبيان الطالب وفئته العمرية،  نوعاالجتماعية وفقًا لمتغيري 

داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم 
 .يبين ذلك) 10(الجدول واستخدام تحليل التباين الثنائي 

 حل المشكالت االجتماعية الطالب وفئته العمرية على أساليب نوعتحليل التباين الثنائي الثر متغيري : 10جدول 

 مجموع المربعات األسلوب  مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 000. 19.865 8.294 1 8.294 سلوب حل المشكالت التجنبيأ  النوع

 
سلوب حل المشكالت االندفاعي أ

 الالمبالي
.157 1 .157 .435 .510 

 343. 900. 354. 1 354. العقالني التامليسلوب حل المشكالت أ 

 002. 10.057 4.199 1 4.199 سلوب حل المشكالت التجنبيأ  الفئة

سلوب حل المشكالت االندفاعي أ  العمرية
 الالمبالي

.003  1 .003 .009 .924 

 سلوب حل المشكالتأ  

 العقالني التاملي
2.071 1 2.071 5.263 .022 

   418. 624 260.539 لتجنبيسلوب  حل المشكالت اأ  الخطأ

 
سلوب حل المشكالت االندفاعي أ

 الالمبالي
225.447 624 .361   

 
  سلوب حل المشكالتأ

 العقالني التاملي
245.577 624 .394   

    626 321.645 سلوب حل المشكالت التجنبيأ  الكلي

 
سلوب حل المشكالت االندفاعي أ

 الالمبالي
248.235 626    

 
  لمشكالتسلوب حل اأ

    626 281.572  العقالني التاملي

 :اآلتي) 10(يتبين من الجدول  

 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة  -
في أسلوب حل  النوع تعزى لمتغير) 0.05= 

المشكالت التجنبي لصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق 
 .دالة إحصائيا في باقي األساليب 

= α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات   -
حل  في أسلوب تعزى لمتغير الفئة العمرية) 0.05

وفي ) 14-13(التجنبي لصالح الفئة العمرية المشكالت 
 لصالح الفئة ) التأملي(أسلوب حل المشكالت العقالني 

، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا في )17-16(العمرية 
  .األسلوب االندفاعي

عالقـة    هل توجـد : "النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسًا
ــة  ــائيا إدالــــــــــــــــ ــة   حصــــــــــــــــ ــتوى داللــــــــــــــــ ــد مســــــــــــــــ   عنــــــــــــــــ

)α  =0.05 (  بين أنماط التعلق و حل المشكالت االجتماعيـة
 ".لدى الطلبة المراهقين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط 
بيرسون بين أنماط التعلق وحل المشكالت االجتماعية لدى 

  .يوضح ذلك) 11(والجدول . الطلبة المراهقين

 )627=ن( االجتماعية لدى الطلبة المراهقين بين أنماط التعلق وحل المشكالتللعالقة معامل ارتباط بيرسون : 11 جدول

 نمط التعلق القلق نمط التعلق التجنبي نمط التعلق اآلمن  
 معامل االرتباط ر سلوب حل المشكالت التجنبيأ

 )معامل االرتباط مربع( 2ر

 

.155** .109** .195** 

0.0225 0.011 0.038 
   

 معامل االرتباط ر توجه سلبي نحو المشكالت

 )مربع معامل االرتباط( 2ر
.099 .159**  .271** 

0.009 0.025 0.073 
   

 **255. 092. 083. معامل االرتباط رسلوب حل المشكالت االندفاعيأ

0.006 0.008 0.065 
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 نمط التعلق القلق نمط التعلق التجنبي نمط التعلق اآلمن  
 )اطمربع معامل االرتب( 2ر الالمبالي

 
    

اسلوب حل المشكالت العقالني
 )التاملي(

 معامل االرتباط ر
 )مربع معامل االرتباط( 2ر

 

.315** .336** -.081 

0.099 0.112 0.006 
   

 معامل االرتباط ر التوجه االيجابي نحو المشكلة

 )مربع معامل االرتباط( 2ر

.326** .308** -.064 

0.106 0.094 0.004 
   

  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة    **

    :األتي )11( يتبين من الجدول

بين أسلوب حل المشكالت دالة  موجبةوجود عالقة  -
 .التجنبي وجميع أنماط التعلق

توجه السلبي نحو الوجود عالقة موجبة دالة بين    -
لتعلق باستثناء العالقة مع نمط المشكالت وجميع أنماط ا

 .التعلق اآلمن

األسلوب االندفاعي وجود عالقة موجبة دالة بين  -
بينما لم تظهر عالقة دالة  القلق،التعلق الالمبالي ونمط 

 .نمط التعلق اآلمن ونمط التعلق التجنبيمع 

أسلوب حل المشكالت وجود عالقة موجبة دالة بين  -
ن نمط التعلق اآلمن ونمط ، وبين كل م)التاملي(العقالني 

 ، بينما لم تظهر عالقة دالة إحصائيًا معالتعلق  التجنبي
 .نمط التعلق القلق

يجابي نحو إلالتوجه اوجود عالقة موجبة دالة بين  -
المشكلة، وبين كل من نمط التعلق اآلمن ونمط التعلق 

يجابي إلالتوجه ا، بينما لم تظهر عالقة دالة بين التجنبي
  .ونمط  التعلق القلق  نحو المشكلة

 مناقشة النتائج

  . فيما يلي مناقشة نتائج الدراسة وفقًا ألسئلتها

مــا نمــط التعلــق " :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول
  ".لدى الطلبة المراهقين؟ األكثر شيوعًا

أظهرت نتائج هذا السؤال أن نمط التعلق السائد هو 
التجنبي، ومن ثم نمط  نمط التعلق اآلمن وتاله نمط التعلق

التعلق القلق، وهذا يشير إلى أن غالبية الطلبة المراهقين 
يميلون أكثر إلى تقييم أنفسهم وتقييم اآلخرين بطريقة 

ويمكن عزو ذلك إلى أن نسبة انتشار أنماط التعلق . إيجابية
 وبمعنى آخر  متشابهة في العديد من الثقافات االجتماعية،

كما يبدو أن أساليب المعاملة  نتشار،يبدو أنها عالمية اال
لم  ؛الوالدية تعزز نمط التعلق اآلمن أكثر من غيره من األنماط

، سيما وأن له من صلة وثيقة بتكيف الفرد وصحته النفسية
قد أكد على أن العامل الحاسم في ) Bowlby, 1988(بولبي 

. تطور أنماط التعلق لدى األطفال هو نوعية الرعاية الوالدية
استنادًا إلى ذلك تظهر الحاجة الماسة إلى إجراء دراسات و

تطور أنماط  تتحقق من دور أساليب المعاملة الوالدية في
وتتفق هذه النتيجة تمامًا مع . التعلق لدى الطلبة المراهقين

ودراسة أبو نمر ) 2009(نتائج دراسة أبو غزال وجرادات 
)2011 (. 

هـل يختلـف نمـط    " :ثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال
  ".الطالب أو فئته العمرية؟ نوعالتعلق باختالف 

أظهرت نتيجة هذا السؤال وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين الجنسين في نمط التعلق التجنبي لصالح اإلناث، 
ويمكن عزو ذلك إلى مقدار القيود المفروضة على نشاطات 

ي ال تسمح لهنَّ اإلناث االجتماعية في المجتمع األردني والت
وفي بعض األحيان تحذيرهن من  ،باالختالط باآلخرين

أبو نمر نتائج دراسة النتيجة مع وتتفق هذه  ،االقتراب
وتختلف نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة  ،)2011(

التي أشارت  (Matsuoka et al., 2006)ماتسوكا وآخرون 
اإلناث في لصالح  تنتائجها إلى أن الفروق بين الجنسين كان

  . نمط التعلق القلق واآلمن

كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائية لصالح الذكور في نمط التعلق القلق، وقد يعزى ذلك 
إلى ما تحظى به اإلناث من اهتمام ورعاية في مرحلة المراهقة 
خصوصا من قبل الوالدين تفوق ما يحظى به الذكور الذين 

لالستقاللية بشكل أكبر من اإلناث، مما قد يترتب يسعون عادة 
على ذلك مزيد من النظرة اإليجابية للذات لدى اإلناث مقارنة 

  .بالذكور

)  2011(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو نمر  
التي أشارت إلى وجود فروق في نمط التعلق القلق لصالح 
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توصل إليها أبو الذكور، وتختلف هذه النتيجة مع النتيجة التي 
التي أشارت الى عدم وجود فروق في ) 2009(غزال وجردات 

أنماط التعلق تعزى للجنس، وقد يعزى اتفاق نتائج الدراسة 
إلى تشابه عينتي ) 2011(الحالية مع دراسة أبو نمر 

الدراستين إذ تناولتا الطلبة في مرحلة المراهقة، بينما تناولت 
عينة من الطلبة ) 2009(دراسة أبو غزال وجرادات 

  .الجامعيين

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
، ) 14-13( في نمط التعلق القلق لصالح الفئة العمرية من

وقد يعزى ذلك لخصائص هذه المرحلة إذ تقع هذه الفئة 
العمرية في مرحلة المراهقة المبكرة، فهي بداية البلوغ التي 

لما ينتابهم من ذات لدى المراهقين يتدنى فيها تقدير ال
فسيولوجية سريعة، لذا من المنطقي أن تتسم هذه تغيرات 

  .الفئة بنمط التعلق القلق

وكذلك كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
- 16(إحصائية في نمط التعلق التجنبي لصالح الفئة العمرية 

المراهق في لى أنه كلما تقدم إ، ويمكن عزو هذه النتيجة )17
خرين، وهذا لآلالعمر تزداد نظرته اإليجابية لذاته والسلبية 

مسار النمائي لتقدير الذات، إذ يميل تقدير الينسجم مع 
الذات عموما إلى االرتفاع خالل مرحلة الطفولة المتوسطة 

ثم يرتفع مرًة أخرى، وقد  ،ويتراجع في بداية مرحلة المراهقة
ن إلى القدرة على التفكير المجرد خريآلالسلبية ل ةترجع النظر
للمراهق رسم صورة مثالية لألب أو األم أو التي تتيح 
أبو نمر نتائج دراسة وتتفق هذه النتيجة مع الصديق، 

)2011.(  

مـا أسـلوب حـل    ": السـؤال الثالـث  مناقشة النتائج المتعلقـة ب 
  ".المشكلة االجتماعية األكثر شيوعا لدى الطلبة المراهقين؟

نتائج أن أسلوب حل المشكالت العقالني هو أظهرت ال
أكثر أساليب حل المشكالت االجتماعية شيوعا، ويمكن عزو 

إلى التحول الحاسم والمفاجئ الذي يحدث في مرحلة ذلك 
 –ما يسمى بالتفكير الفرضي لدى المراهق يظهر إذ المراهقة، 

 )Hypothetico Deductive Reasouing(االستنتاجي 
تيجية لحل المشكالت يستخدمها المراهقون ويقصد به استرا

في مرحلة العمليات المجردة، تبدأ بنظرة عامة لكل العوامل 
التي من المحتمل أن تؤثر في نتيجة مشكلة ما، واستنتاج 

أبو (فرضيات محددة ثم اختبارها بطريقة منظمة 
وهذا بالطبع ينسجم أو يرتقي بأسلوب حل ). 2007غزال،

  .دى المراهقالمشكالت العقالني ل

أن قدرة المراهق ) Steinberg, 2002(ويرى ستينبرغ 
على التفكير المجرد تمكنه من استخدام التحليل والعمليات 
المنطقية المتقدمة في المواقف االجتماعية، مما قد يعزز لديه 
القدرة على فهم وجهات نظر اآلخرين وحل مشكالته 

لمدرسة دور من كما قد يكون ل. االجتماعية بطريقة عقالنية
حيث تزويد المراهقين بالمهارات الفكرية، وطرائق تفكير 
تساعدهم على مواجهة مشاكلهم الحياتية بشكل عام، 
ومشاكلهم االجتماعية بشكل خاص، عالوة على ما قد توفره 
األسرة اليوم من فرص متعددة للتفاعل االجتماعي وتبادل 

توظيف قدراته  التأثر والتأثير، مما قد يساعد المراهق في
الذهنية في حل مشاكله االجتماعية، سيما وأن التفاعل 

ُيعد من أقوى العوامل  -استنادًا إلى نظرية بياجيه- االجتماعي 
المؤثرة في النمو المعرفي للطفل وشرطًا أساسيًا لبلورة ذكاءه 

وبناء على ما تقدم تظهرالحاجة الماسة إلجراء . وتطوره
امل المدرسية واألسرية في حل دراسات تبحث في دور العو

  .المشكالت االجتماعية لدى الطلبة المراهقين

هـــل يختلـــف ": مناقشـــة النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع 
أو الفئـة   الطالـب  نوعأسلوب حل المشكلة االجتماعية باختالف 

 ".العمرية؟

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  في 
ني التأملي لصالح الفئة العمرية أسلوب حل المشكالت العقال

المراهق في العمر  ، وهذا يعني انه كلما تقدم)17 - 16(
ازدادت قدرته على حل المشكالت بطريقة عقالنية تأملية، 
ويعزى ذلك إلى ما تشهده مرحلة المراهقة من تغيرات تطال 
النمو المعرفي، وبالتحديد خاصية التفكير الفرضي االستنتاجي 

)Hypothetico Deductive Reasouing  ( التي تم اإلشارة
فعندما يواجه المراهق مشكلة ما فإنه يبدأ بحلها  ،إليها سابقًا

عامة لكل االحتماالت المسوؤلة عن هذه  ةبتشكيل نظر
المشكلة، ثم يقوم بعدها باستنتاج فرضيات حول أسباب 
المشكلة، واختبارها بطريقة منظمة لمعرفة أي هذه الفرضيات 

في تفسير المشكلة فعليًا، وبناًء على ذلك يمكن القول  تصدق
ن هذا النوع من التفكير يشتد ويقوى في مرحلة المراهقة إ

المتأخرة، مما ينعكس إيجابيا على قدرته على استخدام حل 
المشكالت العقالني التأملي بشكل أكبر مقارنة بمرحلة المراهقة 

لتي قام بها مارش المبكرة، وتتفق هذه النتيجه مع الدراسة ا
)Marsh,1982 (.  

وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أشارت النتائج إلى  
، )14 -13(في األسلوب التجنبي ولصالح المرحلة العمرية 

ويمكن عزو ذلك إلى نقص الخبرة وضعف المهارات االجتماعية 
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إلى االعتماد  ملدى طلبة مرحلة المراهقة المبكرة مما يدفعه
من مشكالت اجتماعية بدًال  مفي حل ما يواجهه على اآلخرين
وكذلك يمكن تفسير هذه النتيجة استنادًا إلى . من مواجهتها
، إذ حدد اربع سمات للتمركز Elkind" الكند"وجهة نظر 

 Imaginaryحول الذات منها سمة الجمهور المتخيل 

Audinance  ويقصد بها اعتقاد المراهق بأن األفراد
دون ويراقبون كل ما يصدر عنه من المحيطين به يشاه

 Personalتصرفات، والسمة األخرى هي الخرافة الشخصية 

flabe  ويقصد بها اعتقاد المراهق بأنه يعاني من مشاكل
. )Elkind, 1985(فريدة من نوعها وال يعاني منها أحد غيره 

ن هاتين السمتين من التفكير إوبناًء على ما تقدم يمكن القول 
ين واللتين تبلغان ذروتهما في مرحلة المراهقة لدى المراهق

المبكرة تؤديان إلى تبني المراهق ألسلوب حل المشكالت 
 وأكثر مما يفعل مراهق) 14-13(التجنبي في المرحلة العمرية 

  ).17-16(الفئة العمرية األخرى 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
حل المشكالت التجنبي،  تعزى إلى متغير الجنس في أسلوب

ولصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائية في باقي 
  . األنماط

وتختلف هذه النتيجة مع الدراسة التي قام بها وانغ 
)Wang, 2007 ( على الطلبة الجامعيين، وتتفق هذه النتيجة

) Murphy &  Ross,1987(وروس  مورفي نتيجة دراسةمع 
ناث على إللى تفوق اإ، وقد يعزى ذلك على الطلبة المراهقين

الذكور في المهارات االجتماعية والكفاءة االجتماعية مما قد 
يعزز لديهم مواجهة المشكالت االجتماعية بدًال من تجنبها 

)Margalit &Eysenck,1990.(  

هل توجد ": مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
بين )α ≥ 0.05(توىعند مس ًاإحصائيدالة عالقة ارتباطية 

أنماط التعلق وأساليب حل المشكالت االجتماعية لدى الطلبة 
  ".المراهقين؟

أظهرت نتيجة هذا السؤال عالقة موجبة دالة بين نمط 
التعلق اآلمن، وأسلوب حل المشكالت العقالني التأملي، 

وقد كانت قيم نسبة التباين والتوجه اإليجابي نحو المشكلة، 
بين نمط التعلق اآلمن وكل من ) مل االرتباطمربع معا(المفسر 

أسلوب حل المشكالت العقالني والتوجه اإليجابي نحو 
على التوالي، وتعد هذه النسب  0.010، 0.099المشكلة 

واستنادا إلى السمات الشخصية لذوي . مقبولة لتفسير التباين
التعلق اآلمن خصوصا العوامل الخمسة الكبرى، فإن ذوي 

انبساطيون ومنفتحون على الخبرة ويتحملون  التعلق اآلمن

كما   (Deniz et al., 2005)المسوؤلية ويمتازون بالمقبولية
نهم أكثر قدرة على اتخاذ القرارات ويهتمون بدراسة كافة أ

 ,Simpson(، قبل اتخاذهم لقرارتهم) الخيارات(البدائل 

التكييف ولديهم قدرة على تنظيم انفعاالتهم، و ،)1990
اعي وامتالك المهارات االجتماعية، وهم أكثر مرونة االجتم

؛ حداد، 2010علوان، ال(لمشاعر اآلخرين،  ًاعقلية، وأكثر فهم
لذا يبدو منطقيا أن يرتبط نمط التعلق اآلمن . )2001

بأسلوب حل المشكالت العقالني، إذ يتضمن حل المشكالت 
جهة لبدائل وتقييمها، ومن االعقالني تحديد المشكلة وتوليد 

أخرى، فإن من لديه الثقة بقدرته على اتخاذ القرارات ويدرس 
كافة بدائل المشكلة  يكون على األرجح ذا توجه إيجابي نحو 

  .المشكلة

 خرون آأرسالن ونتائج دراسة مع تتفق هذه النتيجة و

(Arsaln, et al., 2012).  

الدالة بين نمط التعلق  الموجبةأما بالنسبة للعالقة 
والتوجه اإليجابي نحو المشكالت وأسلوب  ،جهة التجنبي من

حيث كانت نسبة  حل المشكالت العقالني من جهة أخرى،
بين نمط التعلق التجنبي ) مربع معامل االرتباط(التباين المفسر 

من جهة، والتوجه اإليجابي نحو المشكالت وأسلوب حل 
على التوالي، وهي  0.1128، 0.094المشكالت العقالني 

فيبدو أن هنالك قواسم مشتركة لة لتفسير التباين، نسب مقبو
بينه وبين نمط التعلق اآلمن، إذ ارتبط نمط التعلق اآلمن أيضا 
إيجابيا بالتوجه اإليجابي نحو المشكالت وحل المشكالت 
العقالني، ويمكن عزو ذلك إلى أن كليهما يشتركان في الشق 

اإليجابية األول من النماذج الذهنية العاملة، وهو النظرة 
للذات، وهذا يدلل على أن النظرة اإليجابية للذات تكفل 

ويتبنى  ،وحدها أن يتبنى الفرد توجها إيجابيا نحو المشكالت
النظرة بصرف النظر عن  أيضا أسلوبا عقالنيا في حلها

اإليجابية لآلخرين، وهذا أمر منطقي إذ إن التوجه اإليجابي 
ة حول القدرة على حل نحو المشكالت يتضمن معتقدات إيجابي

المشكالت، وبمعنى آخر يتضمن فاعلية ذاتية مرتفعة لحل 
المشكالت، وهي بالطبع سمة تميز ذوي تقدير الذات المرتفع، 
عالوة على ذلك، فعلى األرجح أن يستخدم من لديه توجه 

، سيما وأن  إيجابي نحو المشكالت أسلوبا عقالنيا في حلها
ًا بدرجة قوية وهذا ما أكده كليهما يرتبطان ببعضهما بعض

  ).(D'zurilla et al., 2002 آخرونديزورال و

ــين نمــط التعلــق        ــة ب ــة الدال وأمــا بالنســبة للعالقــة الموجب
القلق، وأسلوب حـل المشـكالت التجنبـي والتوجـه السـلبي نحـو       

حيــث كانــت قــيم   المشــكالت، واألســلوب االنــدفاعي الالمبــالي،    
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بـين نمـط التعلـق    ) االرتبـاط  مربـع معامـل  (نسب التباين المفسـر  
ــه      ــي والتوجـ ــكالت التجنبـ ــل المشـ ــلوب حـ ــة وأسـ ــن جهـ القلـــق مـ

، 0.038السلبي نحو المشكالت واألسلوب اإلندفاعي الالمبالي 
ــة      0.065،  0.073 ــب مقبولـ ــذه النسـ ــد هـ ــوالي، وتعـ ــى التـ علـ

ــير التبـــاين،   فـــيمكن تفســـيرها اســـتنادا إلـــى وجهـــة نظـــر      لتفسـ
ــو  ,Bartholomew& Horowitz) وهـــوروتيز بورثولوميـ

التي تـرى أن األفـراد ذوي التعلـق القلـق لـديهم نمـاذج        (1998
ذهنيــة عاملــة يتضــمن الشــق األول منهــا نظــرة ســلبية للــذات،       

أن هـذه النظـرة   ووهذا يشير إلـى أنهـم يفتقـدون الثقـة بـالنفس،      
ثقـــتهم بأنفســـهم فـــي   الســـلبية للـــذات قـــد تـــؤدي إلـــى ضـــعف

ألمــر يبــرر تبنــيهم ألســلوب حــل  وهــذا ا. العالقــات البينشخصــية
المشكالت التجنبي والتوجه السلبي نحـو المشـكالت، وقـد أكـد     

ن أصـحاب هـذا   أ (D'zurilla et al., 2002)ديزوريال وآخرون 
ــديهم شــك فــي قــدرتهم علــى حــل المشــكالت بنجــاح،       التوجــه ل

وتتفـــق هـــذه . ويحبطـــون بســـهولة عنـــد مـــواجهتهم مشـــكلة مـــا 
ــع الدراســـة    ــة جزئيـــا مـ ــا ديفـــيال     النتيجـ ــي قـــام بهـ  وآخـــرونالتـ

)Davila et al., 1996  (    ــي كشــفت عــن أن أســلوب حــل الت
  .المشكالت الضعيف ارتبط إيجابيا مع نمط التعلق الغير اآلمن

بين نمط التعلق القلق واألسلوب  الموجبةأما العالقة  
االندفاعي الالمبالي، فيمكن تفسيرها استنادا إلى سمات 

لق القلق، إذ أكدت الدراسات أنهم األفراد ذوي نمط التع
يمتازون بالتقلب االنفعالي في تفاعالتهم االجتماعية مع 

وبناًء على ذلك يبدو منطقيا أن  ،(Kim, 2005)اآلخرين 
نمط التعلق القلق األسلوب االندفاعي  وفراد ذوأليستخدم ا

وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع . في حل مشكالتهم االجتماعية
التي كشفت  ،)Arsaln et al., 2012(وآخرون  دراسة أرسالن

عن وجود عالقة موجبة بين نمط التعلق القلق والتعامل مع 
كما تتفق مع النتيجة التي تم  ،المشكالت بطريقة سلبية

 & Mathew(التوصل إليها في دراسة ماثيو وساريثا 

Saritha, 1995 ( نماط أالتي كشفت عن وجود عالقة دالة بين
اآلمنة والعجز عن مهارات حل المشكالت التعلق غير 

كما تتفق أيضا مع دراسة ديفيال  ،االجتماعية لدى المراهقين
  . (Davila et al., 1996)وآخرون

أما العالقة بين نمط التعلق التجنبي من جهة، وأسلوب 
حل المشكالت التجنبي والتوجه السلبي نحو المشكالت، فيبدو 

وأن نمط التعلق التجنبي قد أن هذه النتائج مستغربة، سيما 
ارتبط إيجابيا مع التوجه اإليجابي نحو المشكالت، فكان معامل 

وإيجابيا أيضا مع أسلوب حل ، )0.308= ر(االرتباط 
فتجدر المالحظة أن ). 0.33= ر(المشكالت العقالني 

معامالت االرتباط بين نمط التعلق التجنبي من جهة وأسلوب 

وجه السلبي نحو المشكالت قد حل المشكالت التجنبي والت
على التوالي، وهي معامالت ارتباط ) 0.15(و) 0.10(بلغت 

) مربع معامل االرتباط(وقد بلغت نسبة التباين المفسر ضعيفة، 
بين نمط التعلق التجنبي من جهة، وأسلوب حل المشكالت 

 0.025، 0.0118التجنبي والتوجه السلبي نحو المشكالت 
لنسب تساهم في تفسير التباين بين على التوالي، فهذه ا

وقد يعزى ذلك إلى كبر حجم المتغيرات ولكن بدرجة ضعيفة، 
عينة الدراسة، مما ترتب عليه وجود داللة إحصائية في هذه 

  .العالقات

  التوصيات
في ضوء النتائج التي كشفت عنها نتائج هذه الدراسة، يوصى  -1

  :بما يأتي
بويين على صلة نمط ضرورة إطالع المرشدين النفسين والتر -2

وصلة نمط التعلق ) 14-13(التعلق القلق بالفئة العمرية 
، وحثهم على تطوير برامج )17-16(التجنبي بالفئة العمرية 

إرشادية تستهدف التقليل من تأثير هذه األنماط لدى 
، سيما وأن نتائج الدراسة كشفت عن فروق دالة المراهقين

) 14-13(لح الفئة العمرية إحصائيًا في نمط التعلق القلق لصا
  ) .17-16(، وفي نمط التعلق التجنبي لصالح الفئة العمرية 

الرتباطها بأسلوب حل )14-13(إدراك أهمية الفئة العمرية -3
تصميم برامج والمشكالت التجنبي وخصوصًا لدى الذكور، 

تدريبية تستهدف تدريبهم على أساليب حل المشكالت 
نتائج الدراسة كشفت عن فروق  ، سيما وأناالجتماعية البناءة

دالة إحصائيًا في أسلوب حل المشكالت التجنبي تعزى لمتغير 
، وفروق دالة في )14- 13(الفئة العمرية ولصالح الفئة العمرية 

أسلوب حل المشكالت التجنبي تعزى لمتغير النوع االجتماعي 
 .ولصالح الذكور

نمية و تأضرورة تصميم برامج تدريبية تستهدف االرتقاء  -4
تقدير الذات لدى الطلبة ذوي نمط التعلق القلق، سيما وأن 

بين نمط التعلق القلق  موجبةنتائج الدراسة كشفت عن عالقة 
سلوب حل المشكالت التجنبي والتوجه السلبي نحو أو

 .سلوب حل المشكالت االندفاعي أالمشكالت و

كساب الطلبة ذوي إضرورة تصميم برامج تدريبة تستهدف  -5
سلوب حل المشكالت العقالني وتنمية أعلق القلق نمط الت

، سيما وأن نتائج يجابي نحو المشكلة لديهمإلالتوجه ا
الدراسة كشفت عن عالقة دالة إحصائيًا بين نمط التعلق القلق 
من جهة، والتوجه السلبي نحو المشكالت وأسلوب حل 

 .المشكالت االندفاعي الالمبالي من جهة أخرى

لى إية تستهدف تعديل نمط التعلق القلق رشادإتصميم برامج  -6
من وخصوصًا لدى الطلبة الذكور وطلبة الفئة آلنمط التعلق ا

 .) 14-13(العمرية 
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إجراء دراسات تبحث في العالقة المباشرة بين أنماط التعلق  -7
 .وحل المشكالت االجتماعية لدى فئات عمرية أخرى

رسية في إجراء دراسات تبحث في دور العوامل األسرية والمد -8
 .حل المشكالت االجتماعية لدى الطلبة المراهقين
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