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اجزاً ويمتلك العديد منن الااجنات يولد اإلنسان شأنه شأن كل الثدييات األخرى ع     
األساسية مثل الاصول على الطعام واألمن والسالمة منن األخطنار التنح تايطنه  نح 
بيئته لتح يايى بها مما يتطلن  وجنود شنخا بنالم يعمنل علنى هشنبال انات الااجنات 
وغالباً ما يتمثل باألم هو من يقوم برعاية الطفل ولفتنر  تمتند لعند  سننوات ممنا ين د  

ت إلننى نشننوق عاليننة بينهمننا والتننح تسننمى بعاليننة التعلننر ق وبسننب  وجننود  ننرور بنندور
 ردية سواق كانت لندى القنائم علنى رعاينة الطفنل هو الطفنل ااتنه ق  نأن ننول هو نمنط 
اات العالية يتادد تبعاً لنول الرعاية هو العناينة المقدمنة للطفنل وطبيعنة تعامنل الطفنل 

  يننواز  الطبيعننة السننليمة للعاليننة مننن خننالل معهننا والتننح تتمثننل بننالنمط ا مننن والننا
سننرعة اسننتجابة القننائم علننى رعايننة الطفننل وتلبيننة ااتياجاتننه بالشننكل األمثننل وكننالك 
النمط المتابا  / القلر والا  يواز  االة التأرجح ما بين الرعاية الفائقنة  نح بعن  

ا  ينواز  األويات واألامال الشديد  ح هوينات هخنرى و وهخينراً الننمط المتجنن  والن
االة األامال المستمر ألاتياجات الطفنل و والتنح تننعكذ انات األنمناط بندوراا علنى 
طبيعننة تعلقننات الطفننل الالاقننة  ننح مرااننل عمريننة هخننرى ومنهننا تعلقننه العنناطفح  ننح 
مرالة الرشد اسبما جناقت بنه نيرينة التعلنر الاديثنة والتنح كاننت األسناذ العلمنح 

ح السنوات األخير  بدق علماق النفذ االستفاد  منن الا  بنح عليه الباث الاالح و و 
مضامين اات النيرية  ح تفسير العديد من اليواار االجتماعينة ومنهنا يناار  تعلنر 

اعية التح ينتمح إليها وااتمالية تأثرت بطبيعة نمط تعلقنه السنابر الفرد بجماعته االجتم
 ح  تر  طفولته  والممتد إلنى مرالنة الرشند  نح عاليتنه العاطفينة ق وعلينه  قند تمثنل 
الهدف الرئيسح لهات الدراسة  ح تار  طبيعة العالينة االرتباطينة بنين كنل نمنط منن 

ممننا تتطلنن  بننناق هدا  لقينناذ هنمنناط  هنمنناط التعلننر اننات والتعلننر بالجماعننة االجتماعيننة
تعلننر الراشنندين وترجمننة هدا  هخننرى لقينناذ تعلننر الفننرد بجماعتننه االجتماعيننة تتننو ر 
 يهمنا جميننل الخصنائا السننايكومترية الخاصنة بالمقنناييذ النفسنية مننن يبينل الصنندر 
والثبننات والموضننوعية ق  قنند تننم التاقننر مننن الصنندر الينناار  لمقينناذ هنمنناط تعلننر 

السابقة  ضالً عن التاقر من ثبات المقياذ بطريقة التجزئة النصنفية اينث الراشدين 
% للننمط المتجنن  ق 98% للننمط المتابنا  / القلنر و 99% للننمط ا منن و98بلم 

% للننمط ا منن 98كما تم التاقر من ثبات المقياذ بطريقة إعاد  االختبار ايث بلنم
تجنننن  والتنننح تعننند مقاربننننة % للننننمط الم98% للننننمط المتابنننا  / القلنننر و 98و 

لمعنننامالت ثبنننات المقننناييذ السنننابقة ق همنننا  يمنننا يتعلنننر بمقيننناذ التعلنننر بالجماعنننة 
االجتماعية  قد تم التاقر من الصدر الياار  للمقياذ  ضالً عن صندر الترجمنة ق 

% 88همننا بخصننوا ثبننات المقينناذ  قنند تاقننر بطريقننة التجزئننة النصننفية ايننث بلننم 
% واننح يريبننة جننداً مننن المقنناييذ السننابقة 98يننث بلننم وطريقننة إعنناد  األختبننار ا



طالنن   028قولغننر  تاقيننر هاننداف الباننث هختيننرت عينننة عشننوائية مكونننة مننن 
وطالبننة مننن طلبننة الدراسننات األوليننة مننن الصننفوف الرابعننة قوبعنند معالجننة البيانننات 
األساسننية إاصننائياً توصننل الباننث الاننالح إلننى وجننود عاليننة ارتباطيننة طرديننة دالننة 

ئياً ما بين نمط التعلنر ا منن والتعلنر بالجماعنة االجتماعينة قكمنا ييهنر وجنود إاصا
عاليننة ارتباطيننة عكسننية بننين نمطننح التعلننر المتابننا  / القلننر والمتجننن  والتعلننر 
بالجماعننة االجتماعيننة دال إاصننائياً ممننا يعننزز ويسننند المفنناايم النيريننة والدراسننات 

ا نتنائ  البانث ق كمنا توصنل البانث إلنى السابقة الساند  لها والتح  سرت  نح ضنوئه
 بع  التوصيات والمقتراات و


