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امللخـــ�ص:

هدفت هذه الّدرا�ضة اإىل ا�ضتق�ضاء بع�ض املتنّبئات بال�ّضداقة لدى طلبة اجّلامعات الفل�ضطينّية يف ال�ّضفة 
الغربّية، قد قام الباحث باختيار عّينة ع�ضوائّية قوامها )198( من الّطلبة امل�ضّجلني يف خم�ض جامعات يف فل�ضطني 
)النجاح، بري زيت، بيت حلم، اخلليل، القد�ض املفتوحة( موّزعني يف مناطق ال�ّضمال، والو�ضط، واجّلنوب، وقد 
طّبق الباحث مقيا�ض الّتعلق بال�ّضداقة الذي قام بتعريبه متزامنًا مع تعريب كّل من اختبار )رو�ضنبريج( لتقدير 
– من القائمة  الّذات، ومقيا�ض جامعة كاليفورينا لل�ّضعور بالوحدة، واختبارات )الغ�ضب، وحب اال�ضتطالع( 

 )STPI( ال�ّضخ�ضية ل�ضبيلبريجر احلالة وال�ّضمة
عن  الّدرا�ضة  واأ�ضفرت  الفل�ضطينية،  البيئة  يف  وثبات مالئمة  بدالالت �ضدق،  الّدرا�ضة  مقايي�ض  ات�ضمت 
وجود فروق يف درجات جودة ال�ّضداقة لدى طلبة اجّلامعات الفل�ضطينية وهي تعزى للّجن�ض ل�ضالح الّذكور، وعن 
فروق ل�ضالح �ضّكان مناطق و�ضط ال�ّضفة الغربّية، وعن فروق وفقًا للحالة االجتماعية ل�ضالح غري املتزّوجني، 
ي�ضكّن يف منطقة  الالئي  ناث  االإ ل�ضالح  ال�ّضكن  اجّلن�ض مع مكان  لتفاعل  اأثر  اي�ضًا عن وجود  الّنتائج  واأ�ضفرت 

ناث املتزّوجات. الو�ضط، ومع احلالة االجتماعّية ل�ضالح االإ
ال�ّضعور بالوحدة والغ�ضب وحب اال�ضتطالع وتقدير  اأّن متغرّيات  اأي�ضًا عن  الّدرا�ضة  نتائج  واأ�ضفرت 
ؤ بجودة ال�ّضداقة يف البيئة اجّلامعّية، و�ضّمت الّدرا�ضة بع�ض الّتو�ضيات  الّذات تعترب متنبئات دالة اإح�ضائيًا للّتنبو

املنبثقة من نتائجها.

Nab466@yahoo.com   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 
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Abstract :

	 This	study	aims	at	investigating	some	predictors	of	friendship	among	
Palestinian	universities	students	living	in	the	West	Bank.	A	random	sample	
of (198) students, from five universities, participated in the study. The ress
searcher implemented the adapted Arabic versions of Adolescence Friendss
ship Attachment Scale (AFAS), Rosenberg SelfsEsteem Scale, UCLAs Loness
liness Scale, and Spielberger’s Anger and Curiosity Scales from StatesTrait 
Personality	Inventory	(STPI).

All the scales were found to have sufficient internal consistency reliability. 
Scales	 validities	 and	 reliabilities	 were	 demonstrated	 by	 several	 methods.	
Chronbach alpha for all the scales ranged from (0.80s 0.88).  The findings of 
the study reveal significant differences in friendship attachment due to a) loss
cation	in	the	favor	of	citizens	of	the	center	of	West	Bank,	b)	marital	status	in	
the	favor	of	singles,	and	c)	gender	in	the	favor	of	males.	In	addition	the	study	
found	differences	in	friendship	attachment	due	to	the	effect	of	interactions	
between	gender	and	both	marital	status	and	location	in	the	favor	of	females	
who	are	living	in	center,	and	in	the	favor	of	single	females.	
The stepwise multiplesregression revealed that the predictors accounted for 
62% of the variance and both selfsesteem and curiosity are positive predicss
tors	of	friendship	attachment,	whereas	the	feeling	of	loneliness	and	feeling	
of	anger	are	negative	predictors	of	friendship	attachment	among	Palestinian	
universities	students.

وم�ضكالتها  متطلباتها  وازدياد  احلياة  تطّور  مع 
�ضدقاء الذين ي�ضاندوه يف الّتغلب  ن�ضان لالأ يحتاج االإ
االجتماعية  حياته  تعرت�ض  التي  ال�ّضعوبات  على 
إّنه  فا بطبعه  اجتماعي  ن�ضان  االإ كان  وملا  والعملّية، 
لي�ض مبقدوره اأن يعي�ض مبعزل عن الّتفاعل مع الّنا�ض 
وم�ضاركتهم اجتماعيًا ووجدانيًا خالل عمليات البناء 

املجتمعي. 
ؤّثر على  وتعترب ال�ّضداقة من املفاهيم الهاّمة التي تو
تكوين �ضخ�ضّية الفرد، وقد مّيز اأر�ضطو بني نوعني 
من ال�ّضداقة، ال�ّضداقة ال�ّشعّية التي تقوم على حّب 

ندرة  نادرة  وهي  الّطيبة،  من  وتنبع  خر،  لالآ اخلري 
املنفعة  على  تقوم  التي  وال�ّضداقة  الّطيبني،  الّنا�ض 
مدة  يدوم  ول  االأ الّنوع  اأّن  اأر�ضطو  ويرى  واملتعة، 
الّنوع  اأّما  فراد،  االأ لدى  ر�ضوخًا  اأكرث  وهو  اأطول، 
اأو  املنفعة  اإىل  باحلاجة  فا�ضتمراريته مرتبطة  الّثاين 
املتعة التي تتغري بني فرتة واأخرى، وهذا الّنوع من 
ال�ّضداقة ين�ضاأ غالبًا بني كبار ال�ّضن، وبني الغرباء، 
ال�ّضداقة وقتًا طوياًل  اأطراف هذه  وعادة ال ي�شف 
من  نوع  ال�ّضداقة  اأّن  اأر�ضطو  ويرى  بع�ضهم،  مع 
للحياة، وال  اإليها(، وهي �شورّية  توؤدي  )اأو  العّفة 

مقدمة البحث واأهميته:
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ي�ضتطيع اأّي اإن�ضان اأن يعي�ض دون اأ�ضدقاء، حتى لو 
 Bellah et al،( توّفرت لديه كل اإمكانيات احلياة

.)1996
تن�ضاأ  فهي  )�ضي�ضريو(  منظور  من  ال�ّضداقة  اأّما 
الف�ضيلة  على  وتعتمد  فح�ضب  اجلّيدين  الّنا�ض  بني 
طرافها لكّنها غري م�شوطة  وتقدم مواد ذات فائدة الأ
البهجة،  اأ�ضناف  لكّل  مو�ضوع  وهي  باملنفعة، 
Bell &Colem( وكوملان  بيل  من  كّل  ووي�ضيف 
اأّن ال�ّضداقة  man، 1999( اىل نظرة )�ضي�ضريو( 
تربط  لل�ّضخ�ضية،  حمددة  روؤيا  من  تنبثق  عالقة 
ثنائيات  يف  يندرجون  الذين  املت�ضاوين  فراد  االأ بني 
ر�ضمي  غري  �ضخ�ضي  اإرادي  كفعل  وتن�ضاأ  خا�ضة، 
متقيدة ببع�ض ال�ّضياقات كالعمر والّنوع االجتماعي 
مر الذي يحدد اأن  خالقّية واجلغرافيا، االأ واملعايري االأ

تكون ال�ّضداقة اأمرًا اختياريًا. 
التي  ال�ّضداقة  اأّن   )Pahl، 2000( باهل  ويرى 
تقوم على الف�ضيلة )Virtue( من �ضاأنها اأن تو�ّضع 
اخلربة املزاجية وحت�ضنها؛ اإذ متثل مراآة يرى فيها 
يرى  فهو  وبالتايل  خر،  االآ خالل  من  نف�ضه  ن�ضان  االإ
يثار واالهتمام  خر، من خالل �ضفة االإ نف�ضه ويرى االآ
خر، يف  والّرعاية واحلر�ض على مراعاة اهتمامات االآ
اىل   )Maclntyre، 1985( ماكلنرتي  ينظر  حني 
ال�ّضداقة احلقيقية  التي تقوم بني �ضخ�ضني جيدين، 
لي�ضت  العوائد  هذه  اأّن  غري  جيدة،  عوائد  متنحهم 
حول  حوارًا  تت�ضمن  فال�ّضداقة  ذاتها،  حد  يف  غاية 
ف�ضل، وتت�ضمن اأفكارًا م�ضرتكة وتخطيطًا  احلياة االأ

للم�ضتقبل. 
الهائل  التطور  اأّن   )Pahl، 2000( باهل  ويعترب 
يف املجتمعات ال�ضناعية واإخ�ضاعها لقواعد املجتمع 
عك�ضت  جديدة  �ضداقات  وجود  اإىل  اأّدى  التجاري 
�ضداقات  وجود  على  و�ضاعدت  االنفتاح،  مفهوم 
فراد من كثري من  االأ فراد، فقد حتّرر  االأ جديدة بني 
�شة  باالأ املرتبطة  والواجبات  االجتماعية  املهام 

ال�ّضداقة نف�ضها  اإىل تغرّي مفهوم  اأّدى  والعائلة، مما 
ومفهوم ال�ّضديق املقّرب.

بني   )Anderson، 2001( اندر�ضون  ويفّرق 
خرجت  اإذ  ال�ّضابق  يف  وال�ّضداقة  احلديثة  ال�ّضداقة 
ال�ّضداقة اجلديدة عن نطاق املوؤ�ض�ضات االجتماعية، 
وي�ضيف  ال�ّضوق،  اقت�ضاديات  يف  بهجتها  وفقدت 

باأنها اأ�ضبحت اأكرث حتديدًا واأقل انت�ضارًا.
الّرفقة عن طريق  اأّن   )Lare، 2000( ويرى الري
�شة وال�ّضداقة هي العامل امل�ضاهم  تقوية روابط االأ
يف ابتهاج االن�ضاًن، ما دامت الرّثوات املالّية مل تكن 

ن�ضان. مان لالإ كفيلة بتحقيق البهجة اأو االأ
التوحيدي  حيان  اأبو  يرى  �ضالمي  االإ الفكر  ويف 
اأّن ال�ّضداقة قد ت�ضمو على �ضلة القربى،   )1972(
عنه،  الّظلم  دفع  �ضديقه  على  ال�ّضديق  حق  من  واأّن 
ومبادلته الّثقة، وم�ضاعدته يف اأعماله، وحفظه والّدفاع 
يف  ومعاتبته  اأ�شاره،  على  واملحافظة  غيابه،  يف  عنه 
اأخطائه، وميّيز بني نوعني من ال�ّضداقات: ال�ّضداقة 
الّطيب،  اخللق  يف  الّت�ضابه  على  تقوم  التي  الّطيبة 
املنفعة و�شعان ما  التي تقوم على  ال�ّضوء  و�ضداقة 

تنقطع. 
وو�ضع الغزايل )1988( �شوطًا ال بّد من توافرها 
يف ال�ّضديق اأهّمها: العقل وال�ّضالح، والكرم وح�ضن 
كتمان  �ضديقه  على  ال�ّضديق  حق  من  واأّن  اخللق، 
عن  والعفو  غيابه،  يف  وحفظه  عيوبه،  و�ضرت  �ّشه، 
زّلته، واإظهار املوّدة له، ومناداته مبا يحب اأن ينادى 

به.
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مو�ضوعًا  تتناول  اأّنها  يف  الّدرا�ضة  هذه  اأهمّية  تبنع 
ندرت فيه الّدرا�ضة يف املجتمع العربي فلم جتر –على 
حد علم الباحثm درا�ضة تعنى بهذا املو�ضوع يف البيئة 
باأهمية  يحظى  ال  املو�ضوع  ّن  الأ لي�ض  الفل�ضطينّية، 
ّن درا�ضته يف املجتمعات املحافظة  بالغة فح�ضب، بل الأ
تك�ضف  التي  فاملقايي�ض  اجتماعّية،  اإ�ضكالّية  ت�ضبب 
الغربّية  الّنظر  وجهة  تتبنى  ما  غالبًا  ال�ّضداقة  عن 
للمفهوم وهذا يتناق�ض مع املنظومة القيمية العربّية، 
تك�ضف  التي  القيا�ض  اأدوات  يف  نق�ض  هناك  فبالتايل 
توّفرت  لو  وحتى  العربّي،  مبفهومها  ال�ّضداقة  عن 
على  تطبيقها  يف  م�ضكلة  هناك  إّن  فا القيا�ض  اأدوات 
اال�ضتجابة  اأفرادها  يتقبل  ال  التي  املحافظة  البيئات 
ملمو�ض  جمتمعي  رف�ض  هناك  كذلك  بنودها،  على 
نفر  ويعتربه  ال�ّضداقة بني جن�ضني خمتلفني،  لفكرة 
غري قليل خروجًا عن ماألوف العادات والّتقاليد، وهذا 
اأّن هذا الّنوع من ال�ّضداقة غري منت�ش بني  ال يعني 

فراد يف املجتمع الفل�ضطيني من كال اجّلن�ضني. االأ
كونها  يف  اأهمّية  تكت�ضب  الّدرا�ضة  هذه  إّن  فا وعليه 
اأفراد  تك�ضف عن درجات ال�ّضداقة �ضواء كانت بني 
مع  يتناغم  مبا  اجّلن�ضني  كال  من  اأو  الواحد  اجّلن�ض 
فراد عليه دون ال�ّضعور بالعرّي  احتمالية ا�ضتجابة االأ
ك�ضف  اأو   )social nakedness( االجتماعّي 

.)self disclosure( الّذات

باختالف بع�ض املتغرّيات ال�ّضخ�ضّية والدميوجرافية 
كاجّلن�ض، ومكان ال�ّضكن، واحلالة االجتماعّية، واأثر 
الّتفاعل بني هذه املتغرّيات على جودة ال�ّضداقة لدى 

الّطلبة اجّلامعيني الفل�ضطينيني. 
بها  تتنباأ  اأن  التي ميكن  ؤ  الّتنبو درجة  ا�ضتق�ضاء  ج( 
بع�ض املتغرّيات بجودة ال�ّضداقة يف البيئة اجّلامعية 
الفل�ضطينية، وهذه املتنبئات هي )ال�ّضعور بالوحدة، 
وتقدير  اال�ضتطالع،  وحّب  والقلق،  والغ�ضب، 

الّذات(.

اأهمّية الّدرا�سة:

هذه الّدرا�ضة ذات ثالثة اأهداف رئي�ضة، فهي تهدف 
اإىل: 

ونزعة  ال�ّضداقة  جودة  درجات  ا�ضتق�ضاء  اأ( 
على  للمحافظة  الغربية  ال�ّضّفة  يف  اجّلامعيني  الّطلبة 

ال�ّضديق/ة. 
ب( الّتعّرف على الفروق يف درجات جودة ال�ّضداقة 

اأهداف الّدرا�سة: 

ال�ّضدق،  من  لغًة  ال�ّضداقة  اأّن  العرب  ل�ضان  يف  ورد 
)ابن  واالإخاء  الّن�ضيحة  �ضدق  وهي  الكذب،  نقي�ض 
منظور، 1980(. واأورد اأبو �شيع )1993( تعريف 
)اجنل�ض( لل�ّضداقة على »اأّنها عالقة بني �ضخ�ضني اأو 
م�ضاعر  مع  املتزامنة  املتبادلة  باجّلاذبية  تت�ضم  اأكرث 

وجدانية تخلو ب�ضكل عام من الّنظرة اجّلن�ضية«
اإرادي  اأّنها اعتماد   )Hays، 1988( ويعرفها هيز
هداف  يام غايته حتقيق االأ بني �ضخ�ضني على مدى االأ
طرافها، ورمبا ت�ضّم درجات  االجتماعية العاطفّية الأ
واملوؤازرة  الّتعاطف،  املودة،  الرفقة،  من  واأنواعًا 

املتبادلة.
Donelm( وويعّرفها كّل من دونل�ضون وجوالهورن
son & Gullahorn، 1977( اأّنها عالقة موّدة 
املتبادل،  اللطف  على  تنطوي  �ضخ�ضّية  واهتمام 
عليها،  للحفاظ  املتبادلة  والّرغبة  الّدافئة،  وامل�ضاعر 
على  وانفتاح  وموّدة،  وثقة،  واإخال�ض،  باأمانة، 

الّنف�ض، وال�ّشعية، واال�ضتمرارية.
عالقة  اأّنها  الباحث  فيعّرفها  الّدرا�ضة  هذه  يف  اأّما 
االحرتام  اأ�ضا�ضها  اأكرث(  )اأو  طرفني  بني  اإيجابية 
بامل�ضاعر  تتالزم  طرافها،  الأ اخلري  وحب  املتبادل 
اإليه  يطمح  ما  لتحقيق  الّتواين  وعدم  ال�ّضادقة، 

م�سطلحات الّدرا�سة:

 :Friendship ال�ّسداقة
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وهي  نية،  واالآ الّذاتية  املنفعة  عن  بعيدًا  اأطرافها 
حاجة ذات منبع اإن�ضاين داخلي ين�ضدها الفرد لغايات 
لتحقيق  طموحه  عرب  الّداخلي  لالّتزان  الو�ضول 

ذاته. 
بالّدرجة  الّدرا�ضة  اإجرائيًا يف هذه  ال�ّضداقة  وتعّرف 
ال�ّضداقة  مقيا�ض  على  املفحو�ض  عليها  يح�ضل  التي 

امل�ضتخدم فيها.

ا�ضتجابة  اأّنها  وميدورا  وودورد  من  كّل  يعّرفها 
نف�ضّية غري مرغوبة تنجم عن غياب العالقة االيجابية 
Mem( ضياء� ماكن اأو االأ �ضخا�ض اأو االأ الكافية مع االأ

ا

dora & Woodward، 1986(. ويرى بيبالو 
وبريملان اأّنها حالة نف�ضّية تنبع من و�ضعية الّتناق�ض 
 Peplau( الواقعية  وعالقته  الفرد  رغبة  بني 
اأّنها  )روك(  ويعّرفها    .)&Perlman، 1982
الفرد  ي�ضعر  عندما  تن�ضاأ  العاطفي  الكدر  من  حالة 
خرين  االآ قبل  من  والّرف�ض  الفهم  و�ضوء  بالّنفور 
املرغوبة  ن�ضطة  االأ يف  االجتماعية  امل�ضاركة  ونق�ض 
واحلميمية  االجتماعي  بالّتكامل  الفرد  تزّود  التي 

)Rook، 1991( االجتماعية
الّدرا�ضة   هذه  يف  اإجرائيًا  بالوحدة  ال�ضعور  ويعّرف 
انه الّدرجة التي يح�ضل عليها املفحو�ض على مقيا�ض 

ال�ّضعور بالوحدة امل�ضتخدم فيها.

:Feeling of loneliness ال�ّسعور بالوحدة

يعرفه فاين واول�ضون »انفعاالت قوية �ضلبية حتدث 
نتيجة الإحباط )واقعي اأو ت�ضوري( ونتيجة لتهديد 
املثريات  اإنهاء  وغايته  الفرد،  على  واقع  لظلم  اأو 
ف�ضيولوجية  اأبعاد  وله  الفرد،  على  املوؤثرة  ال�ّضلبّية 
 Fine & Olson،( و�ضلوكية وانفعالية واإدراكية

)1997
ترتاوح  انفعالية  حالة  اأّنه  الّطبي  القامو�ض  ويعرفه 

:Anger الغ�سب

:Curiosity حّب اال�ستطالع

الفرد  تقديرات  اأنها  الذات  تقدير  رو�ضنبريج  عرف 
عن  ر�ضاه  ودرجة  اأهميته  درجة  حيث  من  لنف�ضه 

 .)Rosenberg، 1965( نف�ضه وتقبلها
التي  الدرجة  انها  �ضميث   كوبر  ويعرفها 
ويحظى  وناجح  مهم  باأّنه  الفرد  بها  ي�ضعر 

.)Coopersmith، 1967(بالّتقدير
انها  الّدرا�ضة  هذه  يف  اإجرائيًا  الّذات  تقدير  ويعّرف 
مقيا�ض  على  املفحو�ض  عليها  يح�ضل  التي  الّدرجة 
)رو�ضنبريج( لتقدير الّذات املعّرب املطّبق على عّينة 

الّدرا�ضة.

:Self esteem تقدير الّذات

الدوافع  من  نظام   « اأنها  على  )كا�ضدان(  يعرفها 
ومالحقة  دراك  االإ اإعادة  نحو  موجه  والعواطف 
 Kashdan،( واخلربات«  املعلومات  وتنظيم 

.)2004
ويعرفها )Loewenstein، 1994( اأّنها احلاجة 
والّتعط�ض والّرغبة يف املعرفة، وهي متطلب للمعرفة، 
افرتا�ضي  بناء  اأو  ظاهر  �ضلوك  لو�ضف  وت�ضتخدم 

لتف�ضري �ضلوكّيات اأخرى لدى الفرد.
الّدرا�ضة  هذه  يف  اإجرائيًا  اال�ضتطالع  حب  ويعّرف 
مقيا�ض  على  املفحو�ض  عليها  يح�ضل  التي  بالّدرجة 
حب اال�ضتطالع كما يك�ضف عنه مقيا�ض »�ضبيلبريجر« 

حلب اال�ضتطالع املطّبق على عّينة الّدرا�ضة.

اأعرا�ض  وله  وال�ّشاوة  اخلفيفة  الّدرجات  بني 
وارتفاع  القلب  نب�ضات  زيادة  تت�ضمن  ج�ضمّية 
الّدم، وزيادة يف افرازات هرمون االدرينالني  �ضغط 
 Webster's New World( ونورادرينالني 

.)Medical Dictionary، 2003
ويعّرف الغ�ضب اإجرائيًا يف هذه الّدرا�ضة انه الّدرجة 
ال�ّضعور  مقيا�ض  على  املفحو�ض  عليها  يح�ضل  التي 
»�ضبيلبريجر«  مقيا�ض  عنه  يك�ضف  كما  بالغ�ضب، 

للغ�ضب املطبق على عينة الدرا�ضة.
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متثيل  درجة  على  الّدرا�ضة  هذه  نتائج  اقت�شت 
يف  الفل�ضطينية  اجّلامعات  طلبة  من  املختارة  العّينة 
2008( ملجتمع الّدرا�ضة،  العام الّدرا�ضي )2007/ 
املحددة  ال�ّضيكومرتية  باملعايري  الّنتائج  تتحّدد  كما 
اأدوات  بها  حتظى  التي  والثبات  ال�ضدق  بدالالت 
الّدرا�ضة امل�ضتخدمة لغايات البحث، مما يحّدد تعميم 

الّنتائج على بيئات اأخرى.

مكّونة من )164( طالبًا وطالبة يف �ضفوف احلادي حمّددات الّدرا�سة:
�ضميث(  )كوبر  قائمة  عليهم  طبقت  ع�ش  والّثاين 
جودة  قيا�ض  ومّت  الّرا�ضدين  لدى  الّذات  لتقدير 
ال�ّضداقة با�ضتخدام منوذج )رايت( للو�ضف املعريف 
حول جودة ال�ّضداقة وهو يك�ضف عن ثالثة اأبعاد هي 
املتبادل(  )التدعيم  املتبادلة  والعوائد  العالقة،  قوة 

واالإحباطات وال�ضعوبات.
اأعلى  درجات  لديهن  ناث  االإ اأّن  الّدرا�ضة  واأظهرت 
من  ال�ّضداقة  �ضواء  الذكور  من  ال�ّضداقة  جودة  يف 
ك�ضفت  كما  اأو بني جن�ضني خمتلفني،  نف�ض اجلن�ض، 
ناث  االإ لدى  الّذات  تقدير  اأّن  عن  االنحدار  معادلة 
الّدرا�ضة  اأقل من درجاته لدى فئة الّذكور، ووجدت 
عالقة ايجابّية بني جودة ال�ّضداقة وتقدير الّذات لدى 

اجّلن�ضني.
�شيع  اأبو  بها  قام  التي  املراجعات  اأظهرت  كما 
اأعلى يف احلفاظ  لديهن درجات  ناث  االإ اأن   )1993(
اأعلى  الّذكور، واأّن لديهن درجات  على ال�ّضداقة من 
والتلقائية  الوجداين  والّدفء  املوّدة  عمق  حيث  من 
تتجه  الذي  الوقت  يف  الذات،  عن  ف�ضاح  واالإ والّثقة 
ن�ضطة،  االأ يف  امل�ضاركة  نحو  الّرجال  �ضداقات 
واالهتمامات وو�ضائل الرّتويح عن النف�ض، كما وجد 
يكّونها  التي  ال�ّضداقات  عدد  اأّن  اأي�ضًا  �شيع  اأبو 
ناث، وعزا ذلك  الذكور اأكرث من تلك التي تكّونها االإ
ناث  االإ اأكرب من  ب�ضكل  العمل  اإىل  الّذكور  اإىل خروج 
وات�ضالهم مع اأفراد اأكرث يف املجتمع الذي يعي�ضون 

فيه.
وهدفت درا�ضة فالتني)Valtin، 2001( ا�ضتق�ضاء 
ؤّثر على  اأثر العوامل االجتماعّية واحل�ضارّية التي تو
فكار املتعّلقة بال�ّضداقة بني املراهقني والّرا�ضدين،  االأ
الّطلبة  الّدرا�ضة على )108( من  عّينة  ا�ضتملت  وقد 
برلني،  وغرب  �شق  يف  الّثانوية  والّطلبة  اجّلامعني 
مفهوم  يف  فروق  وجود  عن  الّدرا�ضة  اأ�ضفرت  وقد 
ال�ّضداقة وقد اأظهر الّطلبة فروقًا يف فهمهم لل�ّضداقة 

اأجريت  التي  بالدرا�ضات  اجلانب  هذا  يتعلق 
ورفاقه  جاأثري  در�ض  ال�ّضداقة  مو�ضوع  حول 
)Guthrie، Brant، & Green،  2002( اأثر 
الّذاتية على  بوّية والفعالية  االأ الّنزاعات  الّتفاعل بني 
م�ضتوى الّر�ضا عن ال�ّضداقة لدى ال�ّضباب اجّلامعي 
متغرّي  الباحثون  اعترب  وقد  املّتحدة،  الواليات  يف 
بوية  االأ الّنزاعات  بني  معداًل  متغريًا  الذاتية  الفاعلية 
يف  �ضارك  وقد  فاعلة،  �ضداقات  تكوين  على  والقدرة 
الّدرا�ضة )235( طالبًا وطالبة، وا�ضتخدم الباحثون 
مقيا�ض )�ضرتاو�ض( للك�ضف عن الّنزاع بني الوالدين، 
واأعد الباحثون مقيا�ضًا للك�ضف عن الفاعلّية الّذاتية، 
ا�ضتبانة  با�ضتخدام  ال�ّضداقة  عن  الّر�ضا  وقي�ض 
اأّن  عن  الّنتائج  اأ�ضفرت  وقد  لل�ّضداقة،  )مكجيل( 
الّطفل  لها  يتعّر�ض  التي  بوين  االأ الّنزاعات بني  نوع 
ؤ بامتالك �ضداقات ناجحة  يرتبط بالقدرة على الّتنبو
إّن الّنزاع مرتبط ب�ضكل  يف حياته الالحقة وحتديدًا فا
ناث  االإ على  ويوؤثر  ال�ّضداقة  عن  الّر�ضا  مع  طردي 
بدرجة اأكرب من الذكور، واأّن الفاعلية الّذاتية لل�ّضباب 

تتنباأ بالّر�ضا عن ال�ّضداقة لكال اجلن�ضني. 
 Jennifer( وهدفت درا�ضة كل من جنفري وكمبرييل
Kimberly، 2001 &( �ضتق�ضاء طبيعة العالقة 
بني جودة ال�ّضداقة وتقدير الّذات لدى طلبة املدار�ض 
الّثانوية يف والية بن�ضلفانيا، وقد اختار الباحثان عينة 

الدرا�سات ال�سابقة:
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واالنفتاح  مانة  واالأ والتاأّدب  الّثقة  مثل  مفاهيم  يف 
الفروق  كانت  وقد  وال�ّشاع،  واالإخال�ض  الّذهني 
داّلة بني الّرا�ضدين واملراهقني، وبني الّطلبة يف �شق 

برلني ويف غربها. 

اأظهرت  للّجن�ض  وفقًا  ال�ّضداقة  وحول طبيعة جودة 
 Walker &Green،( وجرين  وولكر  درا�ضة 
ناث اأكرث حميمية من الّذكور، واأّنهن  1986( اأّن االإ
عام  ب�ضكل  ال�ّضداقة  يف  جودة  اإظهار  على  يحر�ضن 
اأعلى من درجاتها لدى الّذكور، واأّن نوعّية ال�ّضداقة 
والّذكور،  ناث  االإ بني  ال�ّضداقة  من  اأكرث  ناث  االإ بني 
جودة  درجات  على  يحر�ضون  الذين  الّذكور  بعك�ض 
من  اأعلى  بدرجة  خر  االآ اجّلن�ض  مع  مرتفعة  �ضداقة 

جودة ال�ّضداقة بني الّذكور من نف�ض اجّلن�ض.
وجهات   )Berndt، 1996( بريندت  فح�ض  كما 
قواعد  بني  الّتناق�ض  حالة  حول  ال�ّضباب  نظر 
على  التزام  من  ال�ّضداقة  تفر�ضه  ما  اأي  ال�ّضداقة 
درجة  )اأّي  الّذاتي  اال�ضتقالل  وقواعد  اأطرافها( 
وقد  اأ�ضدقائه(،  ملتطلبات  ال�ّضديق  ا�ضتجابة 
�ضملت الّدرا�ضة على )79( طالبًا وطالبة من الّطلبة 
من  وطالبة  طالبًا  و)69(  مريكيني،  االأ اجلامعيني 
اآلية  عن  ؤالهم  �ضو مّت  الهنود،  اجّلامعيني  الّطلبة 
ال�ّضديق  توقعات  بني  الّتناق�ض  حالة  مواجهة 
ودرجة ا�ضتقاللية الفرد الّذاتية وا�ضتجابته لتوّقعات 
ال�ّضديق، وقد طّبق على الّطلبة ا�ضتبانة حول جودة 
ال�ّضداقة واأخرى عن مدى تقبلهم ال�ضتقاللية القرار 
�ضّنًا  �ضغر  االأ ال�ّضباب  اأّن  الّدرا�ضة  ووجدت  الّذاتي، 
اتخاذ  يف  اال�ضتقاللّية  يف  ال�ّضديق  حق  على  ؤّكدون  يو
واأّن  �ضنًا،  كرب  االأ ال�ّضباب  من  اأعلى  بدرجة  القرار 
ملواجهة  لل�ّضداقة  �ضوابط  ي�ضعون  كرب  االأ ال�ّضباب 
واال�ضتقاللية  ال�ّضديق  متطّلبات  بني  الّتناق�ض  حالة 
الهنود  الّطلبة  اأّن  اأي�ضًا  الّدرا�ضة  ووجدت  الّذاتية، 
ال�ّضديق  حاجات  بتلبية  الّتناق�ض  حالة  يواجهون 

فيما  مريكيني،  االأ الّطلبة  من  اأعلى  بدرجة  وتوقعاته 
من  نانّية  االأ من  اأعلى  درجات  الهنود  الّطلبة  اأظهر 

مريكيني. نظرائهم االأ

الّدرا�ضات التي ربطت بني ال�ّضداقة وال�ّضعور  ومن 
 )Klarin، 2002( بها  قامت  درا�ضة  بالوحدة 
مع  املراهق  تفاعل  درجة  كانت  اإذا  فيما  الختبار 
اأقرانه تف�ّش ال�ّضعور بالوحدة وال�ّضلوك االجتماعي 
لدى عينة قوامها )151( من املراهقني واملراهقات 
عن وجود  الّدرا�ضة  نتائج  اأ�ضفرت  وقد  الكرواتيني، 
بالوحدة  وال�ّضعور  ال�ّضداقة  بني  وثيق  ارتباط 
والعدوانّية لدى الّطلبة، واأّن جودة ونوعّية ال�ّضداقة 
تعترب موؤ�شًا على درجة العدوانّية وال�ّضلوكيات غري 
لديهم  لي�ض  الذين  فالّطلبة  والعدوانّية،  االجتماعّية 
ب�ضلوكّيات  يقومون  ما  عادة  �ضداقاتهم  عن  ر�ضا 
ي�ضعرون  ما  وعادة  مثاًل،  كالعدوان  اجتماعّية  غري 
بالوحدة، واأظهرت الّدرا�ضة اأّن الذكور اأكرث �ضعورًا 
ناث يف  بالوحدة ويلجاأون للعدوان بدرجة اأعلى من االإ
ناث بدا مقبواًل بدرجة  حني اأّن ال�ّضلوك االجتماعي لالإ

اأعلى من �ضلوك الّذكور.
درا�ضة   )Stevens، 2001( �ضتيفنز  واأجرت 
برنامج  بناء  طريق  عن  الوحدة  مواجهة  �ضبل  حول 
على  مبنّي  ايرلندا  يف  ال�ّضن  لكبار  اإثرائي  تربوي 
امل�ضن  ح�ضور  تعزيز  اإىل  ويهدف  ال�ّضداقة،  تعزيز 
مّت  وقد  بالوحدة،  ال�ّضعور  درجات  من  والّتخفيف 
تطوير الربنامج بحيث مينح فر�ضًا للم�ضّنات لتحديد 
العالقات  �ضبكة  وحتليل  ال�ّضداقة،  يف  احتياجاتهن 
وتطوير  لل�ّضداقة  اأهداف  وبناء  لديهن،  االجتماعّية 
على  الّدرا�ضة  اأجريت  وقد  لتحقيقها،  ا�ضرتاتيجيات 
)40( م�ضّنة بعد عام من تطبيق الربنامج، وقد دّلت 
طورن  قد  امل�ضّنات  الّن�ضاء  غالبية  اأّن  على  الّنتائج 
وقد  قائمة،  �ضداقات  عّززن  اأو  جديدة،  �ضداقات 
ال�ّضلوك  لديهن  حت�ّضن  كما  الوحدة،  درجات  قّلت 
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االجتماعي والّذاتي، مما ي�ضري اإىل اأهمّية ال�ّضداقة يف 
مواجهة الوحدة.

وودوارث  ومريديث  براج  ودر�ض  كما 
 Woodward، )Brage؛Meredith؛& 
املراهقني،  لدى  بالوحدة  املرتبطة  العوامل   )1993
وت�ضمل هذه العوامل االكتئاب وتقدير الذات، والدعم 
والعمر،  الوالدين،  مع  التوا�ضل  ودرجة  �شي،  االأ
وقد اختار الباحثون عينة قوامها )165( من طلبة 
الدرا�ضة  اأ�ضفرت  وقد  مريكية،  االأ الثانوية  املدار�ض 
بالوحدة وكل  ال�ضعور  عن وجود عالقة عك�ضية بني 
�شي، ودرجة التوا�ضل  من تقدير الذات، والدعم االأ
مع الوالدين، كما واأ�ضفرت عن وجود عالقة طردية 

بني ال�ضعور بالوحدة وكل من االكتئاب والعمر. 
ومن الّدرا�ضات البكر يف املجتمع العربي قام �ضويف 
هدفت  امل�شية  البيئة  يف  درا�ضة  إجراء  با  )1970(
�ضدقاء  الك�ضف عن العوامل التي ت�ضهم يف اختيار االأ
لدى املراهقني والّرا�ضدين وقد �ضملت عّينة الّدرا�ضة 
املراهقني  بني  موّزعني  مفحو�ضًا،   )1106(
 )70( ت�ضم  قائمة  الباحث  وا�ضتخدم  والّرا�ضدين، 
�ضفة �ضخ�ضّية طلب من املفحو�ضني تقدير اأهمية كّل 
�ضفة منها يف �ضوء ا�ضرتاط وجودها يف ال�ضديق، وقد 
اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن اأّن ال�ّضداقة لدى املراهقني لي�ض 
غالبًا  تقوم  واأنها  منّظمة،  خّطة  وال  حمدد  هدف  لها 
على اإ�ضباع رغبات املراهقني يف الّتجمع واحلديث عن 
فالم  واالأ والزواج  واحلب  الّدرا�ضية،  املو�ضوعات 
وتبادل الّنكات، يف حني ارتبطت �ضداقات الّرا�ضدين 
بالعمل والّتخطيط للم�ضتقبل، ومناق�ضة املو�ضوعات 
الفكرّية، كما اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن اأّن هناك مياًل بني 
و�ضاط  فراد لتكوين �ضداقات مع فئات من نف�ض االأ االأ

االجتماعية، وتكون عادة الفئات العمرية متقاربة. 
�شيع  اأبو  بها  قام  التي  امليدانية  الدرا�ضة  اأما 
الك�ضف  اإىل  هدفت  فقد  امل�شية  البيئة  يف   )1993(
عن اأفكار الطلبة عن �ضتة من اأبعاد ال�ضداقة هي: بعد 

وظيفة ال�ضداقة يف احلياة، وبعد اخل�ضال املرغوبة يف 
طبيعة  وبعد  ال�ضداقة،  بدء  مهارات  وبعد  ال�ضديق، 
�ضدقاء، وبعد اآلية حل امل�ضكالت بني  اخلالفات بني االأ
�شار لل�ّضديق، وقد  ف�ضاح عن االأ �ضدقاء، وبعد االإ االأ
قام الباحث باختيار عينات خمتلفة من طلبة املدار�ض 
احلكومية قوامها )250( طالبًا يف منطقة بني �ضويف 

وقد اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن النتائج التالية:
امل�ضاركة  ال�ّضداقة:  وظائف  من  اأّن  الطلبة  يرى 
ف�ضاح عن احلب وعن الذات، وتلقي  الوجدانية، واالإ
والتوجيه،  والتقومي  املهارات،  وتنمية  امل�ضاعدة، 
واملرح والرتفيه، اأما اخل�ضال التي ين�ضدون وجودها 
اخللق،  مانة، وح�ضن  واالأ ال�ّضدق  فهي:  ال�ّضديق  يف 
والّتفتح  واالإخال�ض،  والوفاء  واالهتمام،  والتدعيم 
املرتفع،  والّتح�ضيل  والّتفوق  العقلّية،  واملرونة 
والّتماثل يف الفكر وامليول، وقّوة ال�ّضخ�ضّية والعناية 
باملظهر، واللياقة البدنية، واأّما مهارات بدء ال�ّضداقة 
احلب  عن  التعبري  على:  امل�شيون  الّطلبة  ركز  فقد 
عن  االإف�ضاح  وتبادل  امل�ضاعدة،  وعر�ض  واالهتمام، 
وحماولة  ن�ضطة،  االأ يف  وامل�ضاركة  واملداعبة  الذات، 
بني  اخلالفات  طبيعة  وحول  والّتجمل،  خر،  االآ فهم 
يرتكز  اأهمها  اأّن  النتائج  اأظهرت  فقد  �ضدقاء،  االأ
واخلداع،  واخليانة  الّنظر،  وجهات  اختالف  يف 
واحل�ضد،  والغرية  واال�ضتهزاء،  وال�ّضخرية 
والتناف�ض، واالعتداء، والّتفاخر والغرور واخلذالن 
اأ�ضاليب حل اخلالفات فرتكزت  اأما  وعدم االهتمام، 
واالعتذار،  والّت�ضامح  والّتفاهم،  املواجهة  يف: 
واإظهار  والو�ضاطة،  اخلالف،  وتفادي  والّتجنب 

االهتمام.
فاأ�ضفرت  لل�ّضديق  �شار  االأ إف�ضاء  با يتعلق  فيما  اأما 
�شار  باالأ املتعّلقة  �شار  االأ هذه  طبيعة  عن  الّنتائج 
واملو�ضوعات  ال�ّضخ�ضية،  واملو�ضوعات  العائلية، 

الّدرا�ضية، واالجتماعية والعاطفية.
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تعقيب على الّدرا�سات ال�ّسابقة:
مفهوم  اأّن  اإال  ن�ضانية  االإ الثقافات  اختالف  رغم   .1
وتن�ضد  املختلفة،  الثقافات  عليه  ركزت  قد  ال�ّضداقة 
فراد ملا له من اأثر اإيجابي على توافق  وجوده لدى االأ

الفرد مع ذاته ومع املجتمع الذي يعي�ض فيه، 
ترتبط  ال�ّضداقة  اأّن  الّدرا�ضات  نتائج  من  2.تبنّي 
ين�ضد  التي  والرتبوية  النف�ضية  املفاهيم  مع  اإيجابًا 
الذاتية  والفاعلية  الّذات  كتقدير  وجودها،  الفرد 
كال�ّضعور  املرغوبة  غري  املتغريات  مع  �ضلبًا  وترتبط 

بالوحدة، واالكتئاب والّنزاعات بني الوالدين، 
ناث لديهن حر�ض على  3.اأ�ضارت الّدرا�ضات اإىل اأّن االإ
جودة ال�ّضداقة اأكرث من الذكور، يعزز ذلك الطبيعة 
ناث، واأّن ال�ّضداقات غالبًا ما تن�ضاأ بني  العاطفية لالإ

فئات متقاربة يف العمر والو�ضط االجتماعي.
4.دلت املراجعات الرتبوية اإىل افتقار البيئة العربية 
البيئة  يف  ال�ّضداقة  مفهوم  تتناول  درا�ضات  اإىل 
 )1993( �شيع  اأبو  درا�ضة  اأ�ضارت  وقد  العربية، 
ال�ّضديق،  يف  توافرها  الواجب  ال�ضفات  اأهم  اإىل 
وهذه ال�ضفات يالحظ اأنها منبثقة عن منظومة القيم 

�ضالمية. العربية االإ

عرب  االرتباطي،  الو�ضفي  املنهج  الّدرا�ضة  هذه  تتبع 
و�ضف الّظاهرة كما هي موجودة يف الواقع، من حيث 
الّدرجات  هذه  يف  والفروق  ال�ّضداقة  درجات  واقع 
ال�ّضخ�ضّية والدميوجرافية، وكذلك  للمتغريات  وفقًا 
من حيث درا�ضة العالقات املحتملة التي ت�ضفر عنها 
وكّل  ال�ّضداقة  متغرّي  بني  االرتباط  معامالت  قيم 
وحّب  والغ�ضب،  بالوحدة،  ال�ّضعور  متغرّيات  من 

اال�ضتطالع، وتقدير الّذات.

منهجّية الّدرا�سة:

يك�ضف  التي  ال�ّضداقة  جودة  درجات  واقع  1.ما 
الّطلبة  يدركها  كما  املعرب  ال�ّضداقة  مقيا�ض  عنها 

اجّلامعيني يف ال�ّضفة الغربّية يف فل�ضطني؟
باختالف  ال�ّضداقة  جودة  درجات  تختلف  2.هل 
املتغرّيات امل�ضتقلة )اجلن�ض: ذكر اأنثى(، موقع مكان 
ال�ّضكن )�ضمال ال�ضّفة الغربية، منطقة الو�ضط، منطقة 

اجلنوب(، واحلالة االجتماعّية )اأعزب، متزوج(؟
3.ما اأثر تفاعل كّل من اجّلن�ض، وموقع مكان ال�ّضكن، 
طلبة  لدى  ال�ّضداقة  جودة  على  االجتماعّية  واحلالة 

اجّلامعات الفل�ضطينّية؟ 
بالوحدة،  )ال�ّضعور  متغرّيات  ت�ضهم  مدى  اأّي  4.اإىل 
والغ�ضب، والقلق، وحّب اال�ضتطالع، وتقدير الّذات( 
ؤ بدرجات ال�ّضداقة لدى اأفراد عّينة الّدرا�ضة  يف الّتنبو

كما تك�ضف عنها املقايي�ض امل�ضتخدمة فيها؟

اأ�سئلة الّدرا�سة:
جابة عن  تتحدد م�سكلة الّدرا�سة احلالية باالإ

�سئلة الّتالية: االأ

جمتمع الّدرا�سة:
تكّون جمتمع الّدرا�ضة من جميع الّطلبة اجّلامعني يف 
ال�ّضفة الغربّية البالغ عددهم قرابة )55 ( األف طالٍب 

وطالبة.
عّينة الّدرا�سة:

تكّونت عّينة الّدرا�ضة ب�ضورتها الّنهائية من )198( 
املتو�ضط  وبلغ  اجّلامعيني،  الّطلبة  من  وطالبة  طالبًا 
احل�ضابي للعمر )21.6( �ضنة، مت اختيار هذه العّينة 
خم�ضة  على  موّزعة  وهي  ب�ضيطة،  ع�ضوائية  بطريقة 
ال�ّضمال،  مناطق  لتمثل  الغربّية؛  ال�ّضفة  يف  جامعات 
والو�ضط، واجّلنوب، وقد ا�ضتعان الباحث مبجموعة 
من الّطلبة اجلامعيني لتطبيق اأدوات الّدرا�ضة بعد اأن 

خ�ضعوا لبع�ض الّتدريب على اآلّية الّتطبيق.
وقد مت اختيار عّينة اأولية قوامها )230( مت تزويدهم 
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منه،  والغاية  البحث  فكرة  �شح  بعد  باال�ضتبانات 
�ضدقاء من  بحيث ي�ضع امل�ضتجيب يف خميلته اأحد االأ
اأّي من اجّلن�ضني وي�ضتجيب على مقيا�ض ال�ّضداقة يف 
�ضوء ذلك، وقد مت اإهمال )32( ا�ضتبانة لعدم اكتمال 
املفحو�ض  رغبة  لعدم  ا�ضتبانة   )21( منها  البيانات 
 )18( فقراتها،  غالبية  قراأ  اأن  بعد  تعبئتها  بتكملة 
ناث، اأما اجلدول رقم )1( يبني توزيع  منها تعود لالإ
اأفراد عّينة الّدرا�ضة ب�ضورتها الّنهائية وفقًا للّجن�ض 

ومكان ال�ّضكن.

املجموعجنوبو�شط�شمالاجلن�س

31214092ذكور
244339106اناث

556497198املجموع

اجلدول رقم )1( 
يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا للجن�ص 

ومكان ال�سكن

اأدوات الّدرا�سة:
املقايي�ض  على  احلالّية  الّدرا�ضة  مقايي�ض  ا�ضتملت 

تية: االآ
1. مقيا�ص ال�ّسداقة والتعّلق للمراهقني 

Adolescent Friendship Attachm(
 )ment ScalemAFAS

)ويكن�ضون(  املقيا�ض  هذا  اأعد  املقيا�ض:  و�ضف 
العام )2006(  وهو  )Wilkinson، 2006( يف 
اأبعاد  ثالثة  من  ويتكّون  فقرة،   )30( من  مكّون 
فقرة   )13( على  ويحتوي   )secure( مان  االأ هي 
 ،22  ،21  ،15  ،10  ،9  ،4  ،2  ،1( رقام  االأ حتمل 
anxim والقلق/الت�ضارب   ،)30  ،27  ،26  ،233
فقرات   )9( على  ويحتوي   ،ety/ambivalent
 ،19  ،18  ،16  ،12  ،11  ،7  ،5( رقام  االأ حتمل 

28، 29(، والّتحا�ضي )avoidant( وي�ضمل )8( 
 ،20  ،17  ،14  ،13  ،6  ،3( رقام  االأ حتمل  فقرات 
24، 25(، والفقرات ب�ضكل عام تعك�ض نّية املفحو�ض 
للمحافظة على ال�ّضديق/ة، مبعنى اأّن املقيا�ض يقي�ض 
جودة ال�ّضداقة، وهو مبني بتدريج �ُضّلمي ذي خم�ضة 
جدًا(،  )معار�ض  اإىل  جدًا(  )موافق  من  ا�ضتجابات 
والفقرات) 3، 13، 20، 25( �ضيغت ب�ضورة �ضلبّية 
ويراعى عك�ضها عند الّت�ضحيح. وقد در�ض ويلكن�ضون 
ال�ّضيكومرتية  املعايري   )Wilkinson، 2006(
للمقيا�ض فاختار عّينة من املتطّوعني قوامها )787( 
�ضرتالّية فوجد اأّن املقيا�ض يتمتع  من ّطلبة املدار�ض االأ
بدالالت ثبات با�ضتخدام االت�ضاق الّداخلي للمقيا�ض 
فبلغ معامل كرونباخ )α 0.88( وكذلك مّت ح�ضاب 
للمقيا�ض،  العاملي  ال�ّضدق  با�ضتخدام  ال�ّضدق 
بالوالدين  التعلق  قائمة  مع  التالزمي  وال�ضدق 
رتباط  االإ معامالت  كانت  وقد   )IPpA( قران  واالأ
داّلة اإح�ضائيًا مما يعطي املقيا�ض دالالت ثبات ت�ضمح 

با�ضتخدامه يف البحوث الّنف�ضّية واالجتماعّية.
ح�ضاب  مّت  املعّرب:  ال�ّضداقة  مقيا�ض  وثبات  �ضدق 
با�ضتخدام  الّدرا�ضة  هذه  عّينة  على  املقيا�ض  ثبات 
املعامل  هذا  قيمة  بلغت  وقد   )α( كرونباخ  معادلة 
درا�ضة  إجراء  با  )2008( اجلندي  وقام   ،)0.84(
لتقنني املقيا�ض على عّينة من املراهقني الفل�ضطينيني، 
عادة على  الثبات بطريقة االإ وقد بلغت قيم معامالت 
من  الّتحقق  ومّت   )0.86( ومراهقة  مراهقًا   )55(
وال�ّضدق  املحكمني  �ضدق  طريق  عن  املقيا�ض  �ضدق 
مع  االرتباط  معامالت  ح�ضاب  طريق  عن  الّتالزمي 
اأّن  وجد  وقد  ال�ّضداقة،  عن  تك�ضف  اأخرى  مقايي�ض 
املقيا�ض يتمتع بدالالت �ضدق وثبات مقبولة يف البيئة 

العربية.
 The 2. مقيا�ص رو�سنبريج لتقدير الذات

 Rosenberg SelfmEsteem Scale
عام  املقيا�ض )رو�ضنبريج(  اأعّد هذا  املقيا�ض:  و�ضف 
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كرث  )1986Rosenberg، ( وهو من املقايي�ض االأ
االجتماعّية  العلوم  يف  الّذات  تقدير  لقيا�ض  �ضيوعًا 
وهو عبارة عن مواقف ايجابّية و�ضلبّية نحو الّذات، 
فراد على  والّتقييم الكّلي لقيمة الفرد، وعادة يحّفز االأ
الّذات،  احرتام  من  مرتفعة  درجات  على  احل�ضول 
وعدم  الّذات،  )اعتبار  مثل  يعك�ض م�ضامني  ذلك  ّن  الأ
نانّية، واحرتام الّذات( وهذه من مكّونات مفهوم  االأ
الّذات ويعّرف رو�ضنربج تقدير الّذات باأّنه املعتقدات 

الكلّية للفرد وم�ضاعره املرتبطة بكيانه.
ويتكون املقيا�ض من )10( فقرات اأمام كل فقرة اأربع 
ا�ضتجابات )موافق جدًا، موافق، معار�ض، معار�ض 
 0.82m( بني  ترتاوح  ثبات  بدالالت  ويتمتع  جدًا(، 
وتعطى   ،)Rosenberg، 1986(  )0.88

واال�ضتجابة  درجات،   )4( جدًا  موافق  اال�ضتجابة 
موافق )3( درجات، واال�ضتجابة معار�ض درجتني، 
والفقرات  واحدة،  درجة  جدًا  معار�ض  واال�ضتجابة 
الت�ضحيح،  10( �ضلبّية وُتعَك�ض عند   ،9  ،8،  5  ،3(
وتبلغ الدرجة الق�ضوى على املقيا�ض )40( والدرجة 

الدنيا )10(.
�سدق مقيا�ص )رو�سنبريج( وثباته لتقدير الذات:

مّت ح�ضاب دالالت ال�ّضدق عن طريق االت�ضاق الّداخلي 
كّل  بني  االرتباط  معامالت  بح�ضاب  وذلك  للمقيا�ض؛ 
والدرجة  الّذات،  تقدير  مقيا�ض  فقرات  من  فقرة 
الكلّية للمقيا�ض، واجلدول رقم )1( يبني نتائج �ضدق 
االت�ضاق الداخلي لفقرات مقيا�ض رو�ضنبريج لتقدير 

الذات املعّرب.

معامل االرتباط رقم الفقره
معامل االرتباط رقم الفقرهم�شتوى الداللهمع مقيا�س

م�شتوى الداللهمع مقيا�س

10.410.00160.380.001
20.380.00170.440.001
30.450.00180.420.001
40.380.00190.450.001
50.350.001100.440.001

الذات  لتقدير  رو�سنبريج  مقيا�ص  لفقرات  الداخلي  االت�ساق  �سدق  نتائج  يبني   )2( رقم  اجلدول 
املعّرب.

اأن جميع قيم معامالت  يتبني من اجلدول رقم )2( 
االرتباط بني كّل فقرة من فقرات مقيا�ض رو�ضنبريج 
اإح�ضائيًا  دالة  كانت  الكلي  واملقيا�ض  الّذات  لتقدير 
عند م�ضتوى )α≤0.001( وهذا يوؤ�ّش اإىل دالالت 
لتقدير  رو�ضنبريج  مقيا�ض  بها  يتمتع  مرتفعة  �ضدق 

الّذات.

3. مقيا�ص ال�ّسعور بالوحدة )جامعة 
كاليفورنياm لو�ص اجنلو�ص(

)University of California at Los 

Angles )UCLA( Loneliness Scale(
و�سف املقيا�ص:

 طّور هذا املقيا�ض لتقييم امل�ضاعر املو�ضوعّية للوحدة 
ب�ضورة  م�ضاغة  والعبارات  االجتماعّية  العزلة  اأو 
تعك�ض درجات الوحدة، وهو مقيا�ض رباعي )اإطالقًا 
ال�ّضورة  اأعدت  وقد  دائمًا(   – غالبًا   – اأحيانًا   –
ثم  فقرة،   )20( و�ضّمت   )1980( عام  له  املعّدلة 
Rusm( )1996( ال�ّضورة الّثالثة عام )ططّور )َر�ِضل
sell، 1996( وهي مكّونة من )10( فقرات، روعي 
الفئات  تالئم  بحيث  ال�ّضياغة  �ضهلة  تكون  اأن  فيها 
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قل حظًا يف الّتعليم، خ�ضو�ضًا كبار ال�ّضن وقد وجد  االأ
)َر�ِضل( اأّن املقيا�ض يتمتع بدالالت ثبات ترتاوح بني 
�ضدق  بدالالت  املقيا�ض  متّتع  كما   )0.94  0.88m(
تالزمي مالئمة عن طريق ح�ضاب معامالت االرتباط 

مع مقايي�ض اأخرى تك�ضف عن ال�ّضعور بالوحدة.  
وقد ح�ضل الباحث احلايل على موافقة خطّية من ُمعد 
وطوره؛   )UCLA( مقيا�ض  اأعّد  الذي  االختبار   
البيئة  على  وتعريبه  املقيا�ض  ا�ضتخدام  لغايات 

العربّية.
دالالت �سدق وثبات مقيا�ص ال�سعور بالوحدة 

املعّرب 
معامل الثبات ملقيا�ض ال�ّضعور بالوحدة املعّرب يف هذه 
الّدرا�ضة عن طريق ح�ضاب معامل الثبات با�ضتخدام 

معادلة كرونباخ )α( بلغت قيمة هذا املعامل يف البيئة 
قلياًل  ينخف�ض  املعامل  وهذا   ،)0.84( الفل�ضطينية 
 )Russel، 1996( )عن قيمته التي اأوجدها )َر�ِضل
الّثبات  معامل  قيمة  اأّن  وجد  اإذ  مريكية  االأ البيئة  يف 
وحتقق   ،)α( )0.88( كرونباخ  معادلة  با�ضتخدام 
الّتالزمي  وال�ّضدق  البناء،  �ضدق  دالالت  من  َر�ِضل 
بدالالت  يحظى  املقيا�ض  اأّن  القول  وميكن  للمقيا�ض، 

�ضدق وثبات مالئمة لال�ضتخدام عامليًا وعربيًا.
عن  الّداخلي  باالت�ضاق  منه  الّتحقق  فتّم  ال�ّضدق  اأما 
من  فقرة  كّل  بني  االرتباط  معامالت  ح�ضاب  طريق 
فقرات املقيا�ض، والدرجة الكلّية للمقيا�ض، واجلدول 
رقم )3( يبني نتائج �ضدق االت�ضاق الداخلي لفقرات 

مقيا�ض ال�ضعور بالوحدة املعّرب.

معامل االرتباط رقم الفقره
معامل االرتباط رقم الفقرهم�شتوى الداللهمع مقيا�س

م�شتوى الداللهمع مقيا�س

10.440.00160.340.001
20.420.00170.410.001
30.440.00180.320.001
40.330.00190.410.001
50.370.001100.400.001

اجلدول رقم )3( يبني نتائج �سدق االت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�ص ال�سعور بالوحدة املعّرب

قيم  جميع  اأّن   )3( رقم  اجلدول  يف  النتائج  تظهر 
مقيا�ض  فقرات  من  فقرة  كّل  بني  االرتباط  معامالت 
ال�ّضعور بالوحدة واملقيا�ض الكّلي كانت دالة اإح�ضائيًا 
املقيا�ض  اأن  يعني  مما   ،)α≤0.001( م�ضتوى  عند 
يف  با�ضتخدامه  ت�ضمح  مرتفعة  �ضدق  بدالالت  يتمتع 

هذه الّدرا�ضة.
4. مقيا�ص الغ�سب ومقيا�ص حب اال�ستطالع:

العربّية  ال�ّضورة  مكّونات  من  هما  املقيا�ضان  هذان 
وال�ّضمة(  )احلالة  ل�ضبيلبريجر  ال�ّضخ�ضّية  لقائمة 
البيئة  يف  بتقنينها   )2000( الّنا�ش  قامت  وقد 

العربية، ويتكون كّل مقيا�ض من )20( فقرة ت�ضمل 
قيا�ض حالة و�ضمة كّل من الغ�ضب، وحب اال�ضتطالع 
لل�ضمة  بنود  وع�شة  للحالة،  بنود  ع�شة  بواقع 
اأربعة خيارات )نادرًا،  لكل مقيا�ض، واأمام كل فقرة 
اأحيانا، غالبًا، دائمًا(، وقد مت عك�ض الفقرات ال�ضلبية 
املفحو�ض على  املقيا�ضني، وكّلما زادت درجة  يف كال 
مقيا�ض الغ�ضب زادت درجته للّنزوع للغ�ضب، وهذا 
وجدت  وقد  اال�ضتطالع،  حب  مقيا�ض  على  ينطبق 
اأّن القائمة ب�ضكل عام تتمتع بدالالت �ضدق  الّنا�ش 
وثبات مرتفعة ترتاوح بني )0.82m0.86( يف البيئة 

نبيل اجلندي، بعض املتنبئات النفسيه ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )1(، ص )24-1(، 2009



��

العربّية.
وقام الباحث بح�ضاب درجات ثبات هذين املقيا�ضني 
 )α يف الدرا�ضة احلالية با�ضتخدام معادلة )كرونباخ
 )0.82( الغ�ضب  ملقيا�ض  الثبات  معامل  بلغ  وقد 
وملقيا�ض حب اال�ضتطالع )0.84( وهذه القيم ت�ضمح 
وقام  الدرا�ضة،  هذه  يف  املقيا�ضني  هذين  با�ضتخدام 
لكل  املحكمني  �ضدق  دالالت  من  بالتحقق  الباحث 
منهما، اإذ مت عر�ض املقا�ضيني على اثنني من املخت�ضني 
للتحقق من �ضحة الرتجمة، ومنا�ضبة  النف�ض  يف علم 
اأجريت  وقد  الفل�ضطينية،  للبيئة  والكلمات  الفقرات 

بع�ض التعديالت الطفيفة على بع�ض الكلمات.

ترجمة املقايي�ص: 
قام الباحث برتجمة كّل من مقيا�ض جودة ال�ّضداقة، 
بالوحدة  ال�ّضعور  ومقيا�ض  الّذات،  مفهوم  ومقيا�ض 
 back( العك�ضّية الرّتجمة  اإىل  العربية، ثم جلاأ  للغة 
يف  املخت�ضني  اأحد  طريق  عن   )translation
اإىل  املقايي�ض  فقرات  لرتجمة  وذلك  الرّتجمة، 
ال�ضورتني  مقارنة  مّت  ذلك  وبعد  االإجنليزية،  اللغة 
االإجنليزيتني للمقايي�ض، وقد اأجريت بع�ض التعديالت 
الّن�ضخة  اإعداد  ومت  للرّتجمة،  العربية  ال�ّضورة  على 
�ضّمت  نقا�ض  بوؤرة  وعقدت  للمقايي�ض،  املقرتحة 
خم�ضة من املخت�ضني يف علم الّنف�ض للمراجعة والّتاأكد 
بع�ض  اأجريت  وقد  املرتجمة،  املقايي�ض  من �ضالحّية 
املقايي�ض  واأ�ضبحت  الكلمات،  بع�ض  على  الّتعديالت 
ب�ضورتها النهائية كما هي واردة يف ملحق الّدرا�ضة. 

ويل: الّتجريب االأ
ولّية على عّينة  طّبقت مقايي�ض الّدرا�ضة ب�ضورتها االأ
ا�ضتطالعّية مكّونة من )30( طالبًا وطالبة يف املرحلة 
ح�ضب  وقد   ،)2007( العام  اأواخر  يف  اجّلامعية 
اأّن  للّتطبيق، فوجد  الذي يحتاجه كّل مقيا�ض  الّزمن 
مقيا�ض ال�ّضداقة املعّرب يحتاج من )4m 6( دقائق، 

 4m( املعّرب  الّذات  لتقدير  )رو�ضينربج(  والختبار 
بالوحدة  لل�ّضعور  كاليفورنيا  والختبار  دقائق،   )5
)4m5( دقائق والختبار الغ�ضب )4m7( والختبار 
حب اال�ضتطالع )4m6( دقائق، وقد حر�ض الباحث 
من خالل ال�ّضبط االمربيقي لعملية التطبيق اأّن يكون 
)حوايل  التطبيق  عملية  حتتاجه  الذي  الكلي  الوقت 
22 دقيقة( منا�ضبًا بحيث ال يثقل كاهل املفحو�ضني 
فيحدث هناك تزييف، اأو نق�ض يف البيانات الواردة يف 

ا�ضتجابات املفحو�ضني. 

نتائج الّدرا�سة:
ول الّنتائج املتعّلقة بال�ّسوؤال االأ

درجات  بواقع  املتعّلق  ول  االأ ال�ّضوؤال  عن  جابة  لالإ
ال�ّضداقة  مقيا�ض  عنها  يك�ضف  )التي  ال�ّضداقة 
ال�ّضفة  يف  اجلامعيون  الّطلبة  يدركها  كما  املعّرب( 
املتو�ضطات  ح�ضاب  ومت  فل�ضطني،  يف  الغربّية 
احل�ضابّية واالنحرافات املعيارّية على اأبعاد املقيا�ض، 
الّتحا�ضي(  الت�ضارب،  القلق/  مان،  )االأ الثالثة 
املقيا�ض  على  للمفحو�ضني  الكلّية  الّدرجة  وكذلك 
احل�ضابية  املتو�ّضطات  قيم  يبني   )4( رقم  واجّلدول 
اأبعاد  من  بعد  لكّل  والّدرجة  املعيارية  واالنحرافات 

املقيا�ض وللدرجة الكلّية للمقيا�ض.
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درجة اال�شتجابهاالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالبعد

مرتفعة4.000.47االحتفاظ
مرتفعة4.030.52القلق

متو�ضطه3.510.44التحا�ضي
متو�ضطه3.880.40املقيا�ض ب�ضكل عام

اجلدول رقم )4(
الكلّية  والّدرجة  االختبار  فقرات  من  فقرة  كل  بني  الداللة  وم�ستوى  االرتباط  معامالت  قيم  يبني 

للمقيا�ص

جودة  درجات  اأّن   )4( رقم  اجلدول  من  يتبني 
عنها  يك�ضف  كما  اجّلامعيني،  الّطلبة  لدى  ال�ّضداقة 
بلغ  فقد  عام،  ب�ضكل  متو�ضطة  امل�ضتخدم،  املقيا�ض 
على  مرتفعة  وهي   ،)3.88( احل�ضابي  املتو�ضط 
ال�ضديق،  على  والقلق  بال�ّضديق،  االحتفاظ  بعدي 
 )4.03  ،4.00( احل�ضابية  املتو�ّضطات  بلغت  فقد 
بلغ  اإذ  الّتحا�ضي  بعد  على  ومتو�ّضطة  التوايل،  على 

املتو�ضط احل�ضابي لهذا البعد )3.51(.
على  توؤ�ّش  جهة  من  احل�ضابية  املتو�ّضطات  هذه  اإن 
حر�ض ال�ّضباب يف املجتمع الفل�ضطيني على اأن تكون 
لهم �ضداقاتهم التي يحر�ضون عليها، ويوؤكدون على 
اإيجابية  اآثار  من  لها  ملا  وذلك  حياتهم،  يف  اأهميتها 
تنعك�ض على اتزانهم االنفعايل، وتوافقهم مع املجتمع 
إّن ذلك يوؤ�ش  الذي يعي�ضون فيه، ومن جهة اأخرى فا
اأّن ال�ّضباب الفل�ضطيني ينّظر لل�ّضداقة كمفهوم  على 

ن�ضاين. اإيجابي هام �شوري لغايات الوجود االإ
Wilkinm( ولكن�ضون  درا�ضة  نتائج  اىل  ووبالنظر 
احل�ضابّية  املتو�ضطات  اأّن  جند   )son، 2006
�ضرتاليني على بعد  جلودة ال�ّضداقة لدى املراهقني االأ
االحتفاظ قد بلغت )4.29( وعلى بعد القلق )2.37( 
بلغت  عام  وب�ضكل   ،)2.79( التحا�ضي  بعد  وعلى 
درجات  اأّن  اإىل  ي�ضري  وهذا   )3.82( الكلية  الّدرجة 
من  اأعلى  الفل�ضطينيني  الّطلبة  لدى  ال�ّضداقة  جودة 

اأبعاد املقيا�ض. وهذا  �ضرتاليني يف جميع  نظرائهم االأ
ح�ضارية،  اأ�ضباب  اىل   mالباحث يرى  mكما  يعود 
العربّية  البيئة  يف  ال�ّضداقة  على  املحافظة  فدرجات 
�ضالمّية  االإ القيم  مبنظومة  مبفهوم  الرتباطها  اأعلى 
التي يرتبى عليها الفرد يف املجتمع العربي، اإ�ضافة اإىل 
�ضعوبة تكوين ال�ّضداقة يف املجتمع الفل�ضطيني بني 
الذي  مر  االأ اجتماعّية  العتبارات  خمتلفني،  جن�ضني 
ال�ّضباب  �ضدقاء لدى  القلق بني االأ يرفع من درجات 
نظرة  هناك  الّتحا�ضي  مو�ضوع  وحول  الفل�ضطيني، 
ثنائّية القطب، فال�ّضديق يحاول اأن يتحا�ضى االعتماد 
كلّيًا على �ضديقه، لعدم رغبته يف اإثقال اأعباء �ضديقه 
بهمومه، وهذا ين�ضجم مع م�ضمون ال�ّضداقة العفيفة 
ال�ّضداقة  من  الّنوع  ولهذا  اأر�ضطو،  بها  نادى  التي 
إّن  منّظروه بني ال�ّضباب يف فل�ضطني، وعلى الّنقي�ض فا
اأمام  الّذات  ك�ضف  يف  يرغبون  ال  �ضدقاء  االأ بع�ض 
م�ضكالت  من  يعرت�ضهم  ما  اأّن  ويعتربون  ال�ّضديق، 
هو هّم �ضخ�ضي ال ينبغي اأن يّطلع عليه اأحد، وهذان 
مران اأّديا اإىل ارتفاع درجات ال�ّضباب الفل�ضطيني  االأ

على بعد الّتحا�ضي.  
البيئة  املتو�ّضطات احل�ضابية يف  اأّن  وب�ضكل عام جند 
احل�ضابّية  املتو�ضطات  من  اأعلى  الفل�ضطينّية  العربّية 
اختالف  رغم  اأّنه  يعني  وهذا  الغربّية،  البيئة  يف 
زوايا  من  ال�ّضداقة  مفهوم  اإىل  والّنظرة  الثقافات، 
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على  واملعايري  ال�ّضوابط  بع�ض  وحتديد  خمتلفة، 
املفهوم  هذا  إّن  فا الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  ال�ّضداقة 
يكت�ضب قيمة عاملّية مبعزل عن الكيفية اأو البيئة التي 

ينظر له من خاللها.

النتائج املتعلقة بال�ّسوؤال الّثاين:
ؤال الّثاين على »هل تختلف درجات جودة  ين�ّض ال�ّضو
)اجلن�ض:  امل�ضتقلة  املتغريات  باختالف  ال�ّضداقة 
ال�ضفة  )�ضمال  ال�ّضكن  مكان  موقع  اأنثى(،  ذكر، 

االجتماعية  احلالة  اجّلنوب(،  الو�ضط،  الغربية، 
)اأعزب، متزوج(؟«

املتغرّيات  من  متغري  لكّل  ؤال  ال�ّضو هذا  عن  جابة  ولالإ
الّتباين  حتليل  اختبار  ا�ضتخدام  مت  امل�ضتقلة 
 Univariate General Linear(املتعدد
املتو�ّضطات  ا�ضتخراج  اأواًل  مّت  وقد   ،)Model
من  م�ضتوى  لكّل  املعيارّية  واالنحرافات  احل�ضابية 
اجّلدول رقم  يبني  امل�ضتقلة كما  املتغرّيات  م�ضتويات 

.)5(

املتغريات 
املتو�شط العددم�شتوياتهاامل�شتقله

احل�شابي
االنحراف 

املعياري
924.000.21ذكراجلن�ض

1063.770.49انثى
1263.950.31اعزباحلالة االجتماعيه

723.750.51متزوج
موقع مكان 

ال�ضكن
553.760.56حمافظات ال�ضمال
643.970.24حمافظات الو�ضط

793.890.36حمافظات اجلنوب
1983.880.40املجموع

اجلدول رقم )5(
يبني املتو�ّسطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكّل فئة من فئات املتغرّيات امل�ستقلة

كما مّت ا�ضتخدام حتليل الّتباين املتعّدد؛ الختبار داللة 
لدى  ال�ّضداقة  جودة  درجات  متو�ضطات  يف  الفروق 
الّطلبة اجّلامعيني يف ال�ّضفة الغربّية وفقًا للمتغريات 
احلالة  ال�ّضكن،  مكان  موقع  )اجّلن�ض،  امل�ضتقّلة 

نتائج حتليل  يبنّي   )6( رقم  واجّلدول  االجتماعية(، 
الفروق يف متو�ّضطات  املتعدد؛ الختبار داللة  الّتباين 

درجات جودة ال�ّضداقة وفقًا للمتغرّيات امل�ضتقلة.
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جمموع م�شدر التباين
متو�شط د.حاملربعات

م�شتوى قيمة فاملربعات
الدالله

2991.9910299.192269.370.001النموذج
3.551355.26.980.001اجلن�ض

0.8910.896.780.01احلالة االجتماعية
2.2021.108.340.001موقع ال�ضكن

0.3820.191.440.23احلالة االجتماعية * موقع ال�ضكن

0.6310.634.800.03اجلن�ض * احلالة االجتماعية

0.8720.433.300.03اجلن�ض * موقع ال�ضكن
24.781880.13اخلطاأ

3016.77198املجموع

اجلدول رقم )6(
يبني نتائج حتليل الّتباين املتعدد الختبار داللة الفروق يف

 متو�ّسطات درجات جودة ال�ّسداقة وفقًا للمتغريات امل�ستقلة

اإىل وجود فروق  الّنتائج يف اجلدول رقم )6(  ت�ضري 
جودة  درجات  متو�ّضطات  يف  اإح�ضائية  داللة  ذات 
تعزى  الفل�ضطينية  اجّلامعات  طلبة  لدى  ال�ّضداقة 
للجن�ض  )ف(  قيم  بلغت  فقد  امل�ضتقلة  للمتغريات 
 )6.78( االجتماعية  احلالة  وملتغري   ،)26.98(
وملتغري موقع مكان ال�ّضكن )8.34( وهذه القيم دالة 
اإىل  ي�ضري  مما   )α≤0.01( م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا 
وجود فروق يف درجات جودة ال�ّضداقة باختالف كّل 
من جن�ض الّطالب، وحالته االجتماعية، وموقع مكان 

�ضكناه. 
احل�ضابّية  املتو�ضطات  اأّن  جند   )5( اجلدول  ومن 
لدرجات جودة ال�ّضداقة لفئة الّذكور )4.0( يف حني 
ناث )3.77( وهذا ي�ضري  بلغ املتو�ضط احل�ضابي لالإ
ال�ّضداقة  جودة  على  حر�ض  لديهم  الّذكور  اأّن  اإىل 

ناث.  اأعلى من االإ
ال�ّضداقة لدى  باأّن جودة  التي تفيد  النتيجة  اإّن هذه 
اإىل جملة  ناث يف فل�ضطني، تقود  االإ اأعلى من  الذكور 

ملحوظات:
تعك�ض  اأّن  بال�ّشورة  لي�ض  النتيجة  هذه  اإّن   .1
ّن  الأ ناث؛ وذلك  االإ ال�ّضداقة لدى  طبيعة واقع جودة 
الفل�ضطيني  املجتمع  يف  االجتماعية  الّتن�ضئة  عمليات 
بحيث  ب�ضداقتها،  الفتاة  ت�شح  اأن  فكرة  تتقبل  ال 
ت�ضمن حماية جمتمعية اأعلى يف حال عدم الت�شيح 
يظهرون  ما   mغالبًاm الذين  الّذكور  بعك�ض  بها، 
متعلقة  العتبارات  فيها  مبالغ  ب�ضورة  �ضداقاتهم 
بالّتوافق االجتماعي، واإظهار الّذات ب�ضورة مقبولة 

اجتماعيًا. 
التي  �ضتبانات  االإ بني  من  اأّن  الفكرة  هذه  يعزز   .2
 )18( منها  ا�ضتبانة   )21( عنها  االإجابة  رف�ض  مّت 
ناث، مما يعني اأّن هناك ن�ضبة اإحجام  ا�ضتبانة تعود الإ
لديهن،  ال�ّضداقة  جودة  عن  الك�ضف  يف  ناث  االإ بني 
وىل، وال  وهذا يعود اإىل عوامل اجتماعية بالّدرجة االأ
يعني بال�ّشورة نفي حر�ضهن على تكوين �ضداقات 

متينة لديهن. 
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وعلى هذا فالنتيجة تختلف مع نتيجة درا�ضة كّل من 
 Jennifer & Kimberly،( وكمبرييل  جنفري 
 Walker( وجرين  وولكر  ودرا�ضة   ،)2001
ورفاقه  جاأثري  ودرا�ضة    )&Green، 1986
 )Guthrie، Brant، & Green،  2002(
لدى  ال�ضداقة  جودة  درجات  اأّن  اأظهرت  التي 
مريكية اأعلى من تلك التي يكّونها  ناث يف البيئة االأ االإ
�ضباب  الأ يعزى  النتائج  يف  االختالف  وهذا  الّذكور، 
ملفهوم  العربي  املجتمع  تقبل  بدرجة  مرتبطة  ثقافية 
ال�ّضداقة  كانت  اإذا  النظر  بغ�ض  ناث،  االإ �ضداقه 
ناث من اجلن�ض نف�ضه اأو من  القائمة التي تكّونها االإ
الفل�ضطيني  املجتمع  إّن اجتاهات  فا جن�ضني خمتلفني 
مرتفعة   mاأنواعها mباختالف  الّذكور  ل�ضداقات 
ناث حتى لو كانت  ب�ضورة ملحوظة عن �ضداقات االإ

نثى القائمة من اجلن�ض نف�ضه.  �ضداقة االأ
احل�ضابي  املتو�ضط  اأّن   )5( اجّلدول  يبنّي  كذلك 
املتو�ضط  من  اأعلى   )3.95( املتزوجني  غري  لفئة 
احل�ضابي للمتزّوجني )3.75( مما يعني اأّن درجات 
اأعلى  املتزوجني  غري  فئة  لدى  ال�ّضداقة  جودة 
غري  حر�ض  منبعها  الّنتيجة  وهذه  املتزوجني،  من 
لغايات  �ضداقاتهم،  على  املحافظة  على  املتزوجني 
كون  حال  نظرائهم  من  بالّزواج  اأحالمهم  حتقيق 
خر، اأو لتوفر الوقت لديهم،  ال�ّضداقة مع اجلن�ض االآ
تلك  من  اأعلى  بدرجة  اأ�ضدقائهم  على  العتمادهم  اأو 

التي لدى املتزوجني.
اأّما بالّن�ضبة ملتغري موقع مكان ال�ّضكن، ونظرًا لكونه 
ا�ضتخدام  مّت  فقد  م�ضتويات،  ثالثة  على  يحتوي 
 )Least Significant Difference( اختبار 
للّتحقق من اجتاه الّداللة االإح�ضائية واجّلدول الّتايل 

رقم )7( يبنّي نتائج الّتحليل. 

متغري موقع 
اجلنوبالو�شطال�شمالال�شكن

mm*0.21*0.13ال�ضمال
0.21mm0.08*الو�ضط

0.130.08mm*اجلنوب

)α≤ 0.05( دالة عند م�ضتوى *

اجلدول )7(
نتائج اختبار LSD الختبار اجتاه الّداللة يف 

درجات جودة ال�ّسداقة لدى
  طلبة اجّلامعات الفل�سطينية وفقًا للمتغري 

موقع مكان ال�ّسكن 

متغري  على  الفروق  اأّن   LSD اختبار  نتائج  تظهر 
الذين  الّطلبة  بني  داّلة  كانت  ال�ّضكن  مكان  موقع 
اجّلنوب،  يف  ي�ضكنون  والّطلبة  ال�ّضمال  يف  ي�ضكنون 
يف  ي�ضكنون  الذين  الّطلبة  بني  داّلة  الفروق  وكانت 
فيما مل  ال�ّضمال،  يف  ي�ضكنون  الذين  والّطلبة  الو�ضط 
الو�ضط  يف  ي�ضكنون  الذين  الّطلبة  بني  الفروق  تكن 

والّطلبة الذين ي�ضكنون يف اجّلنوب داّلة اإح�ضائيًا.
اأقل  وملا كان املتو�ضط احل�ضابي لفئة �ضّكان ال�ّضمال 
اأّن  اإىل  إّن هذا ي�ضري  خرى، فا من غريه من الفئات االأ
اأقّل منها  درجات جودة ال�ّضداقة يف مناطق ال�ّضمال 
مبنحنيني  ذلك  تف�ضري  وميكن  والو�ضط،  اجّلنوب  يف 
الفل�ضطيني  الو�ضط  مناطق  لكون  فنظرًا  خمتلفني، 
كرث انفتاحًا وت�ضّم �ضكانًا اأكرث حتررًا  من املناطق االأ
إّن  فا �ضليني(  االأ الو�ضط  �ضكان  من  لي�ض  )وبع�ضهم 
ال�ّضداقة  جودة  عن  �شاحة  التعبري  اإىل  اأدى  ذلك 
اأّن  تعترب  متحررة  مناطق  يف  اجّلامعيني  الّطلبة  لدى 
اأما  به،  يح�ض  عما  بجراأة  يعرب  اأن  ال�ّضاب  حق  من 
ينتمون  فهم  اجلنوب  يف  املقيمني  للطلبة  بالن�ضبة 
عن  التعبري  وكان  اجتماعيًا،  حمافظة  حمافظات  اإىل 
جودة ال�ضداقة هو تعبري عن مدى حاجتهم للحفاظ 
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على  ت�ضّجع  قيمية  باعتبارها منظومة  ال�ّضداقة  على 
الطلبة  اأما  والنخوة،  يثار  واالإ واالإخال�ض  الوفاء 
بني  تعبرياتهم  تراوحت  فقد  ال�ضمال  مناطق  �ضكان 
من  واأكرث  الو�ضط  من  اأقل  بدرجة  متحررة  بيئة 
من  واأقل  الو�ضط  من  اأكرث  وبيئة حمافظة  اجلنوب، 
ل�ضاحلهم  دالة  الفروق  كانت  ولذا  اجلنوب،  �ضكان 
اأقل  على درجات جودة �ضداقة  من حيث ح�ضولهم 

خرى.    من غريهم من الفئات االأ
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث

ؤال الثالث على »ما اأثر تفاعل كل من اجّلن�ض،  ين�ض ال�ضو
وموقع مكان ال�ّضكن، واحلالة االجتماعية على جودة 

ال�ّضداقة لدى طلبة اجّلامعات الفل�ضطينية؟«
بني  التفاعل  اأن  جند   )6( رقم  اجلدول  اإىل  بالنظر 
متغري احلالة االجتماعية وموقع مكان ال�ّضكن مل يكن 
دااًل اإح�ضائيًا؛ اإذ بلغت قيمة ف )1.44( اأّما تفاعل 
دااًل  كان  فقد  االجتماعية،  احلالة  مع  اجلن�ض  متغري 
إّن  فا واأي�ضًا   )4.80( ف  قيمة  بلغت  اإذ  اإح�ضائيًاَ؛ 
تفاعل اجّلن�ض مع موقع مكان ال�ّضكن كان دااًل اأي�ضًا، 
فقد بلغت قيمة ف )3.30(، وهذا يعني وجود تفاعل 
ال�ّضكن  مكان  موقع  من  كّل  مع  اجّلن�ض  متغري  بني 

واحلالة االجتماعّية.
جودة  درجات  يف  فروق  وجود  على  النتائج  دّلت 
احلالة  مع  اجلن�ض  لتفاعل  يعزى  وهذا  ال�ضداقة، 
غري  الطالبات  ل�ضالح  دالة  كانت  وقد  االجتماعية، 
الفئة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  حيث  املتزوجات 
)3.88(، اأما املتو�ضط احل�ضابي للطالبات املتزوجات 
فقد بلغ )3.62( وهذه الفروق دالة اإح�ضائيًا، وهذا 
يعني اأنه مع دخول الطالبات امل�ضموالت يف الدرا�ضة 
تنخف�ض  ال�ضداقة  درجات  إن  فا الزوجية  ع�ض  اإىل 
لديهن ب�ضورة ملمو�ضة ورمبا يعزى ذلك اإىل الّرف�ض 
املتزّوجة.  املراأة  لدى  ال�ّضداقة  لفكرة  االجتماعي 
كما دّلت الّنتائج على وجود فروق يف درجات جودة 
ال�ّضداقة الذي يعزى لتفاعل اجّلن�ض مع موقع مكان 

ناث فقد بلغ  ال�ّضكن وقد كانت الفروق داّلة ل�ضالح االإ
لدى  ال�ّضداقة  جودة  لدرجات  احل�ضابي  املتو�ضط 
 )3.92( الو�ضط،  ويف   )3.48( ال�ّضمال  يف  ناث،  االإ
ويف اجلنوب )3.79( وكانت الفروق دالة اإح�ضائيا 
اأي  الو�ضط  منطقة  يف  املتزّوجات  ناث  االإ ل�ضالح 
تنخف�ض  لديهن  ترتفع  ال�ّضداقة  جودة  درجات  اأّن 
قّوة  اإىل  ذلك  يعزى  ورمبا  اإح�ضائيًا،  داّلة  ب�ضورة 
التي تفر�ضها احلياة االجتماعية  القيود االجتماعية 
ناث يف كّل من ال�ّضمال واجلنوب بعدم جواز  على االإ
اأح�ضن  يف  تقنينها  اأو  الّزواج  بعد  ال�ّضداقات  تكوين 
الّن�ضاء  لدى  اأقل  كانت  القيود  هذه  لكّن  حوال،  االأ
�ضيما  الغربية،  ال�ضفة  و�ضط  منطقة  يف  املتزوجات 
واأّن هذه املنطقة اأكرث حتّررًا واأكرث م�ضاهمة يف العمل 
يف القطاعات املختلفة، كما ترتّكز موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين التي تعنى ب�ضوؤون املراأة يف هذه املنطقة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة �ضويف)1970( التي 
�ضداقات  لتكوين  فراد  االأ بني  مياًل  هناك  اأّن  وجدت 

و�ضاط االجتماعية. مع فئات من نف�ض االأ
الّنتائج املتعلقة بال�ّسوؤال الّرابع

متغرّيات  اإ�ضهام  مدى  مبدى  ال�ّضوؤال  هذا  يتعلق 
اال�ضتطالع،  وحب  والغ�ضب،  بالوحدة،  )ال�ّضعور 
لدى  ال�ّضداقة  بدرجات  ؤ  التنبو يف  الذات(  وتقدير 
املقيا�ض  عنها  يك�ضف  كما  الّدرا�ضة  عينة  اأفراد 

امل�ضتخدم فيها؟
ومن اأجل هذا قام الباحث با�ضتخدام حتليل االنحدار 

)Stepwise multiple regression( املتعدد
بالوحدة،  )ال�ّضعور  متغريات  من  كاًل  اأدخلت  وقد 
كمتنبئات  الّذات(  تقدير  اال�ضتطالع،  حب  الغ�ضب، 
بجودة ال�ّضداقة لدى الّطلبة اجّلامعيني الفل�ضطينيني 
جودة  يف  التباين  لدرجة  املف�ّشة  املتنبئات  لتحديد 

ال�ّضداقة.
وقد قام الباحث بح�ضاب معامالت ارتباط بري�ضون 
من  وكّل  جهة،  من  ال�ّضداقة  جودة  درجات  بني 
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ال�ّضعور بالوحدة، والغ�ضب وقد كانت على الرتتيب 
ودالة  �ضلبية،  القيم  وهذه   )0.44m  ،0.71m(
بلغت  كما   ،)α≤ 0.001( م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا 
ال�ّضداقة،  جودة  درجات  بني  االرتباط  معامل  قيمة 
وكّل من حب اال�ضتطالع، وتقدير الّذات، وقد كانت 
على الرّتتيب )0.40، 0.51( وهي قيم موجبة ودالة 

.)α≤ 0.001( اإح�ضائيًا اأي�ضًا عند م�ضتوى
ومّت ا�ضتخراج حتليل الّتباين لنموذج االنحدار، وقد 

83.54(، وهي قيمة داّلة  بلغت قيمة )ف4،173= 
بلغت  فيما   )α≤0.001( م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا 
قيمة R2 = 0.62( اأي اأّن املتنبئات جمتمعة تف�ّش 
جودة  درجات  يف  الّتباين  من   )62%( ن�ضبته  ما 

ال�ّضداقة لدى الّطلبة اجّلامعيني الفل�ضطينيني.
اأّما بالّن�ضبة لنتائج حتليل االنحدار املتعدد فاجّلدول 
وم�ضتوى  )ت(  وقيم  )بيتا(  قيم  يو�ّضح   )8( رقم 

الداللة للمتنبئات الداخلة يف معادلة االنحدار.

م�شتوى الداللهقيمة تقيمة Betaقيمة Bاملتنبىء

m0.053m0.550m11.5190.001ال�ضعور بالوحده
0.0310.2344.7330.001تقدير الذات

0.0090.1543.2960.001حب اال�ضتطالع
m0.005m0.138m2.8220.005ال�ضعور بالغ�ضب

اجلدول رقم )8(
 يو�سح نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد التدريجي للمتنبئات على متغري جودة ال�سداقة 

جميع  اأّن  اإىل  ال�ّضابق  اجّلدول  يف  البيانات  ت�ضري 
اإح�ضائيًا،  دالة  كانت  قد  املتنبئات  جلميع  )ت(  قيم 
بالوحدة(  )ال�ّضعور  ملتنبئ  )ت(  قيمة  بلغت  فقد 
 ،)2.82m ( )11.51( وملتنبئ )ال�ّضعور بالغ�ضب(
ؤية �ضالبة،  وهي قيم �ضالبة وتدّل على وجود عالقة تنبو
اأي اأّن قيم )بيتا( تف�ّش درجات مرتفعة من الّتباين 
درجات  زادت  كّلما  اأّنه  مبعنى  ال�ّضداقة،  جودة  يف 
كّلما  بالغ�ضب  ال�ّضعور  ودرجات  بالوحدة،  ال�ّضعور 
انخف�ضت نّية احلر�ض على �ضداقة جيدة لدى طلبة 
)تقدير  ملتنبئ  بالّن�ضبة  اأّما  الفل�ضطينية،  اجّلامعات 
الّذات( فقد بلغت قيمة )ت( )4.73( وملتنبئ )حّب 
وهذه   )3.39( )ت(  قيمة  بلغت  فقد  اال�ضتطالع( 
القيم داّلة اإح�ضائيًا مما ي�ضري اإىل قدرة هذه املتنبئات 

يجابي بجودة ال�ّضداقة. ؤ االإ على الّتنبو
تقود  الّرابع  ؤال  ال�ّضو عنها  اأ�ضفر  التي  النتيجة  اإّن 

اإىل اأن تاأخذ عمليات اإعداد ال�ّضباب الفل�ضطيني بعني 
االعتبار العوامل التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعد ال�ّضباب 
مبكان  ال�ّشورة  من  اإذ  االجتماعي،  الّتوافق  على 
الناأي بهم عّما ي�ضبب ال�ّضعور بالوحدة لديهم، وذلك 
م�ضاعدة  وحماولة  �شية،  االأ امل�ضاندة  طريق  عن 
ال�ّضباب يف حّل م�ضكالتهم التي قد تقودهم اإىل العزلة 
م�ضكالت  حل  اأن  اإىل  اإ�ضافة  بالوحدة،  ال�ّضعور  اأو 
ال�ضباب، وم�ضاعدتهم على الّتغلب عليها من �ضاأنه اأن 
ي�ضاعدهم  مبا  لديهم  اال�ضطراب  درجات  من  يخّفف 
مع  متوافقني  يكونوا  كي  مب�ضاعرهم  الّتحكم  على 
اأنف�ضهم ومع غريهم، وبالّتايل زوال م�ضّببات الغ�ضب 

واالنفعال لديهم.
اإّن تعزيز ال�ّضورة التي يحملها الفرد عن نف�ضه من 
خالل عمليات الّتن�ضئة االجتماعية من �ضاأنها اأن ت�ضاعد 
الفرد على اأن يكون م�ضاهمًا يف عمليات بناء الّن�ضيج 
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املجتمعي، بحيث يتعزز مفهومه لذاته، وينعك�ض ذلك 
إّنه ي�ضتطيع  اإيجابًا على من يتعامل معهم، وبالتايل فا
اأن يكّون �ضداقات من �ضاأنها اأن ت�ضاعده على تنمية 
التي  لذاته واأهدافه  لديه، وعلى حتقيقيه  نا  االأ هوية 

ين�ضدها.
جودة  بني  بالعالقة  املتعلقة  الدرا�ضة  هذه  نتيجة  اإن 
نتائج  مع  تتفق  بالوحدة  وال�ّضعور  ال�ّضداقة 
درا�ضة  مثل  املجال  هذا  يف  اأجريت  التي  الدرا�ضات 
 Stevens،( ودرا�ضة �ضتيفنز )Klarin، 2002(
بني  عك�ضية  عالقة  وجود  عن  اأ�ضفرت  التي   )2000

جودة ال�ّضداقة وال�ّضعور بالوحدة.
ال�ّضداقة  جودة  بني  بالعالقة  املتعّلقة  النتيجة  واأما 
وتقدير الّذات فتتفق مع نتيجة درا�ضة براج ومريديث 
Woodm )Brage؛Meredith؛&  ووودوارث 
بني  طردية  عالقة  اأظهرت  التي   )ward، 1993

نوعية ال�ّضداقة وتقدير الّذات.

الفل�ضطيني مبا يجعلهم  ال�ّضباب  عداد  واقت�ضاديًا؛ الإ
حّب  لديهم  يثري  ومبا  البناء،  عملّيات  يف  منخرطني 
اال�ضتطالع والبحث واال�ضتق�ضاء الهادف، ويبعدهم 
عن ال�ّضعور بالوحدة، ومبا يعزز تقديرهم لذواتهم، 
والقلق  واخلوف  الغ�ضب  م�ضّببات  يخف�ض  ومبا 

وغريها من امل�ضكالت الّنف�ضّية.
4. تعزيز عمليات الّتعلم واإ�ضغال اأوقات الفراغ عرب 
ن�ضطة االجتماعية الهادفة  لدى ال�ّضباب الفل�ضطيني  االأ
من  يح�ّضنهم  مبا  املجتمعي  الّتوافق  يف  يفيدهم  مبا 

مرا�ض االجتماعية املختلفة. الوقوع يف االأ
ال�ضتق�ضاء  الّدرا�ضات  من  مزيد  اإجراء  �شورة   .5
يف  ال�ضداقات  تكوين  على  املوؤثرة  العوامل 
ال�ضديق،  اختيار  اآليات  حيث  من  العربي،  املجتمع 
واملوا�ضفات املن�ضودة يف ال�ّضديق، وكيفية املحافظة 

على �ضداقة ذات جودة وا�ضتمرارية.

يف �ضوء الّنتائج التي اأ�ضفرت عنها الّدرا�ضة يو�ضي 
الباحث مبا ياأتي:

عملّيات  خالل  من  واملراهقني  طفال  االأ ُيعد  اأن   .1
�ضدقاء،  االأ اختيار  كيفّية  حول  االجتماعية  الّتن�ضئة 
يف  يكّونوهم  الذين  �ضدقاء  االأ نوعّية  على  والّتعّرف 
نحو  توجيههم  بق�ضد  حياتهم  من  مبكرة  اأوقات 
ال�ّضوء مما  رفاق  عن  واإبعادهم  اجلّيدة،  ال�ّضلوكيات 

يح�ّضنهم اجتماعيًا.
وال�ّضباب  واملراهقني  طفال  االأ تثقيف  �ّشورة   .2
حول مفهوم ال�ّضداقة يف املجتمع الفل�ضطيني بحيث 
الّنبيلة  هداف  االأ ذات  ال�ّضداقات  بني  الّتمييز  يتم 
التي قد تفيد اأطرافها يف توافقهم الّنف�ضي واالنفعايل 
اأو  املنفعة  على  تقوم  التي  غريها  من  واالجتماعي 
يف  االجتماعي  والبناء  بالفرد  ت�ش  التي  امل�ضالح 

املجتمع الفل�ضطيني.
ونف�ضيًا  اجتماعيًا  املنا�ضبة  الّظروف  تهيئة   .3

دار الّتو�سيات: القاهرة،  العرب،  ل�ضان   )1980( منظور  ابن 
املعارف. 

علم  منظور  من  ال�ّضداقة   .)1993( �شيع  اأبو 
النف�ض، الكويت، عامل املعرفة، �ض 27.

التوحيدي، اأبو حيان )1972(. ال�ّضداقة وال�ضديق، 
القاهرة، املطبعة النموذجية.

ملقيا�ض  العربية  ال�ضورة   )2008  ( نبيل  اجلندي، 
زهر،  االأ جامعة  يف  للن�ش  مقبول  بحث  ال�ّضداقة، 

فل�ضطني. 
�ض�ض النف�ضية للتكامل  �ضويف، م�ضطفى )1970( االأ
دار  القاهرة،  ارتقائية،  حتليلية  درا�ضة  االجتماعي: 

املعارف.
الغزايل، اأبو حامد )1988(. بداية الهداية، بريوت، 

دار اجلبل. 
النا�ش، ح�ضة )2000( اإعداد �ضورة عربّية لقائمة 

ال�ّضخ�ضّية )احلالة وال�ّضمة( ل�ضبيلربجر،
رابطة   ،346m380  ،3  ،)10( نف�ضية  درا�ضات 
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ملحق رقم)1( اإ�ستبانة للراأي

موافق الفقرهالرقم 
معار�س معار�سال اأرىموافقجدًا

جدًا
يوؤازرين �ضديقي/تي عندما اأكون متكدر املزاج.1
اأظن اأّن من ال�ّضعوبة اأن اأ�ضتبدل �ضديقي/تي.2
يزعجني اأن ال اأجد )�ضديقي/تي ( عندما اأكون متوترًا3
اأثق ب�ضديقي/ تي.4
اأغ�ضب من �ضديقي/تي عندما اأجده/ها ال يفهمني/5

تي.
ال اأحب االعتماد على �ضديقي/تي.6
يقلقني اأن �ضديقي/تي ال يرغبني/ ترغبني.7
�ضاأواجه االإحباط اإذا انتهت �ضداقتي.8
اأعرف اأّن �ضديقي/تي خمل�ضًا/ة يل.9

اأحّب اأن اأكون قريبًا من �ضديقي/تي.10
ل�ضت متاأكدًا باأيّن دائمًا اأعتمد على �ضديقي/ �ضديقتي.11
اأف�ضل اأن يكون �ضديقي/تي اأكرث تفهمًا يل.12
اأجعل �ضديقي/تي يطلع/تّطلع على م�ضكالتي.13
مور ال�ّضخ�ضية مع �ضديقي/تي.14 اأبتعد عن مناق�ضة االأ
اأناق�ض املو�ضوعات املختلفة مع �ضديقي/تي.15



��

يقلقني اأن اأكون �شيحًا وقريبًا من �ضديقي/تي.16
عندما تواجهني امل�ضكالت ال اأجلاأ اإىل �ضديقي/تي.17
اأغ�ضب عندما ال ميكنني اأن اأجد �ضديقي/تي اأو اأت�ضل 18

به.
ال اأ�ضعر بقربي من �ضديقي/تي كما اأرغب.19
مور.20 اأبحث عن �ضديقي/تي عندما ت�ضوء االأ
ا�ضتمتع بق�ضاء وقت ممتع مع �ضديقي/تي.21
اأعرف اأّن �ضديقي/تي يقدرين/تقدرين.22
اأ�ضعر بقربي من �ضديقي/تي.23
ن اأ�ضتند على �ضديقي/تي.24 لي�ض يل حاجة الأ
إمكاين اأن اأواجه امل�ضكالت.25 دون �ضديقي/تي لي�ض با
اأنا واثق اأّن �ضداقتي �ضتدوم.26
الرفقة تكون ممتعة عندما اأكون مع �ضديقي/ تي.27
يقلقني اأّن �ضديقي/تي رمبا يذهب لتكوين �ضداقة 28

اأخرى.
دائمًا اأنا غا�ضب/ة من �ضديقي/تي.29
اأعرف باأيّن اأ�ضتطيع االعتماد على �ضديقي/تي.30

ملحق رقم)2( مقيا�ص رو�سنبريج لتقدير الذات املعّرب

موافق الفقرهالرقم 
معار�س معار�سموافقجدًا

جدًا
خرون 1 قل كما ي�ضعر االآ اأ�ضعر باأهميتي على االأ

باأهميتهم.
اأ�ضعر باأن لدي جمموعة ال باأ�ض بها من ال�ضفات 2

احل�ضنة.
اأميل ب�ضفه عامه اىل ال�ضعور بالف�ضل.3
عمال كما يقوم بها معظم 4 لدي القدرة على القيام باالأ

النا�ض.
اأ�ضعر اأنه لي�ض لدي ما ميكنني اأن اأفخر به.5
اأحمل �ضورة طيبة عن نف�ضي.6
ب�ضكل عام اأنا را�ض عن حياتي .7
اأمتنى لو اأين اأملك تقديرا اأعلى لذاتي.8
وقات .9 اأنا اأ�ضعر بعدم فائدتي يف بع�ض االأ

اأ�ضعر اأحيانًا اأنني ل�ضت جيدًا مطلقًا .10
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