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الصداقة لدى طلبة ا ّ
جلامعات الفلسطينية
بعض املتنبئات ال ّنفسية جبودة ّ

*نبيل اجلندي-كلية الرتبيه-جامعة اخلليل-فلسطني

امللخـــ�ص:
بال�صداقة لدى طلبة ا ّ
ال�ضفة
جلامعات الفل�سطين ّية يف ّ
هدفت هذه ال ّدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء بع�ض املتن ّبئات ّ
الغرب ّية ،قد قام الباحث باختيار ع ّينة ع�شوائ ّية قوامها ( )198من ّ
امل�سجلني يف خم�س جامعات يف فل�سطني
الطلبة ّ
(النجاح ،بري زيت ،بيت حلم ،اخلليل ،القد�س املفتوحة) موزّعني يف مناطق ال�شّ مال ،والو�سط ،وا ّ
جلنوب ،وقد
بال�صداقة الذي قام بتعريبه متزامن ًا مع تعريب ك ّل من اختبار (رو�سنبريج) لتقدير
ط ّبق الباحث مقيا�س التّعلق ّ
الذّات ،ومقيا�س جامعة كاليفورينا لل�شّ عور بالوحدة ،واختبارات (الغ�ضب ،وحب اال�ستطالع) – من القائمة
وال�سمة ()STPI
ال�شّ خ�صية ل�سبيلبريجر احلالة ّ
ات�سمت مقايي�س ال ّدرا�سة بدالالت �صدق ،وثبات مالئمة يف البيئة الفل�سطينية ،و أ��سفرت ال ّدرا�سة عن
ال�صداقة لدى طلبة ا ّ
للجن�س ل�صالح الذّكور ،وعن
وجود فروق يف درجات جودة ّ
جلامعات الفل�سطينية وهي تعزى ّ
ال�ضفة الغرب ّية ،وعن فروق وفق ًا للحالة االجتماعية ل�صالح غري املتز ّوجني،
فروق ل�صالح �س ّكان مناطق و�سط ّ
و أ��سفرت النّتائج اي�ض ًا عن وجود أ�ثر لتفاعل ا ّ
ي�سكن يف منطقة
ال�سكن ل�صالح ا إلناث الالئي
ّ
جلن�س مع مكان ّ
الو�سط ،ومع احلالة االجتماع ّية ل�صالح ا إلناث املتز ّوجات.
و أ��سفرت نتائج ال ّدرا�سة أ�ي�ض ًا عن أ� ّن متغيرّ ات ال�شّ عور بالوحدة والغ�ضب وحب اال�ستطالع وتقدير
ال�صداقة يف البيئة ا ّ
جلامع ّية ،و�ض ّمت ال ّدرا�سة بع�ض التّو�صيات
الذّات تعترب متنبئات دالة �إح�صائي ًا للتّنب� ؤ بجودة ّ
املنبثقة من نتائجها.

* 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 Self-Esteem Scale, UCLA- Lonels
liness Scale, and Spielberger’s Anger and Curiosity Scales from State-Trait
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 (0.80- 0.88). The findings of
the study reveal significant differences in friendship attachment due to a) locs
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 multiple-regression revealed that the predictors accounted for
62% of the variance and both self-esteem and curiosity are positive predicts
tors of friendship attachment, whereas the feeling of loneliness and feeling
of anger are negative predictors of friendship attachment among Palestinian
universities students.

اخلري آ
ّ  وتنبع من،للخر
 وهي نادرة ندرة،الطيبة
ّ النّا�س
وال�صداقة التي تقوم على املنفعة
ّ ،الطيبني
 ويرى أ�ر�سطو أ� ّن النّوع أالول يدوم مدة،واملتعة
 أ� ّما النّوع، وهو أ�كرث ر�سوخ ًا لدى أالفراد،أ�طول
ال ّثاين فا�ستمراريته مرتبطة باحلاجة �إىل املنفعة أ�و
 وهذا النّوع من،املتعة التي تتغري بني فرتة و أ�خرى
، وبني الغرباء،ال�سن
ّ
ّ ال�صداقة ين� أش� غالب ًا بني كبار
أ
ال�صداقة وقت ًا طوي ًال
ّ وعادة ال ي�رصف �طراف هذه
ال�صداقة نوع من
ّ  ويرى أ�ر�سطو أ� ّن،مع بع�ضهم
 وال، وهي �رضور ّية للحياة،)العفّة ( أ�و ت�ؤدي �إليها
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1

:مقدمة البحث و أ�هميته
مع تط ّور احلياة وازدياد متطلباتها وم�شكالتها
يحتاج ا إلن�سان ألل�صدقاء الذين ي�ساندوه يف التّغلب
ال�صعوبات التي تعرت�ض حياته االجتماعية
ّ على
 وملا كان ا إلن�سان اجتماعي بطبعه ف�إنّه،والعمل ّية
لي�س مبقدوره أ�ن يعي�ش مبعزل عن التّفاعل مع النّا�س
وم�شاركتهم اجتماعي ًا ووجداني ًا خالل عمليات البناء
.املجتمعي
ؤ
ال�صداقة من املفاهيم الها ّمة التي ت� ّثر على
ّ وتعترب
أ
 وقد م ّيز �ر�سطو بني نوعني،تكوين �شخ�ص ّية الفرد
حب
ّال�صداقة ر
ّ ،ال�صداقة
ّ من
ّ ال�شع ّية التي تقوم على
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ي�ستطيع أ� ّي �إن�سان أ�ن يعي�ش دون أ��صدقاء ،حتى لو
توفّرت لديه كل �إمكانيات احلياة (Bellah et al,
.)1996
ال�صداقة من منظور (�سي�سريو) فهي تن� أش�
أ� ّما ّ
بني النّا�س اجل ّيدين فح�سب وتعتمد على الف�ضيلة
وتقدم مواد ذات فائدة ألطرافها لكنّها غري م�رشوطة
باملنفعة ،وهي مو�ضوع لك ّل أ��صناف البهجة،
ووي�ضيف ك ّل من بيل وكوملان (Bell &Colem
ال�صداقة
 )man, 1999اىل نظرة (�سي�سريو) أ� ّن ّ
عالقة تنبثق من ر�ؤيا حمددة لل�شّ خ�صية ،تربط
بني أالفراد املت�ساوين الذين يندرجون يف ثنائيات
خا�صة ،وتن� أش� كفعل �إرادي �شخ�صي غري ر�سمي
ال�سياقات كالعمر والنّوع االجتماعي
متقيدة ببع�ض ّ
واملعايري أالخالق ّية واجلغرافيا ،أالمر الذي يحدد أ�ن
ال�صداقة أ�مر ًا اختياري ًا.
تكون ّ
أ
ال�صداقة التي
ويرى باهل (ّ � )Pahl, 2000ن ّ
أ
تو�سع
تقوم على الف�ضيلة ( )Virtueمن � أش�نها �ن ّ
اخلربة املزاجية وحت�سنها؛ �إذ متثل مر آ�ة يرى فيها
ا إلن�سان نف�سه من خالل ا آلخر ،وبالتايل فهو يرى
نف�سه ويرى ا آلخر ،من خالل �صفة ا إليثار واالهتمام
وال ّرعاية واحلر�ص على مراعاة اهتمامات ا آلخر ،يف
حني ينظر ماكلنرتي ( )Maclntyre, 1985اىل
ال�صداقة احلقيقية التي تقوم بني �شخ�صني جيدين،
ّ
متنحهم عوائد جيدة ،غري أ� ّن هذه العوائد لي�ست
فال�صداقة تت�ضمن حوار ًا حول
غاية يف حد ذاتهاّ ،
احلياة أالف�ضل ،وتت�ضمن أ�فكار ًا م�شرتكة وتخطيطاً
للم�ستقبل.
ويعترب باهل ( )Pahl, 2000أ� ّن التطور الهائل
يف املجتمعات ال�صناعية و�إخ�ضاعها لقواعد املجتمع
التجاري أ� ّدى �إىل وجود �صداقات جديدة عك�ست
مفهوم االنفتاح ،و�ساعدت على وجود �صداقات
جديدة بني أالفراد ،فقد حت ّرر أالفراد من كثري من
املهام االجتماعية والواجبات املرتبطة أ
بال�رسة
3



ال�صداقة نف�سها
والعائلة ،مما أ� ّدى �إىل تغيرّ مفهوم ّ
ال�صديق املق ّرب.
ومفهوم ّ
ويف ّرق اندر�سون ( )Anderson, 2001بني
ال�سابق �إذ خرجت
ال�صداقة احلديثة ّ
ّ
وال�صداقة يف ّ
ؤ
ال�صداقة اجلديدة عن نطاق امل��س�سات االجتماعية،
ّ
ال�سوق ،وي�ضيف
وفقدت بهجتها يف اقت�صاديات ّ
ب أ�نها أ��صبحت أ�كرث حتديد ًا و أ�قل انت�شار ًا.
ويرى الري ( )Lare, 2000أ� ّن ال ّرفقة عن طريق
وال�صداقة هي العامل امل�ساهم
تقوية روابط أال�رسة ّ
يف ابتهاج االن�سانً  ،ما دامت الثرّ وات املال ّية مل تكن
كفيلة بتحقيق البهجة أ�و أالمان ل إلن�سان.
ويف الفكر ا إل�سالمي يرى أ�بو حيان التوحيدي
ال�صداقة قد ت�سمو على �صلة القربى،
( )1972أ� ّن ّ
ال�صديق على �صديقه دفع ّ
الظلم عنه،
و أ� ّن من حق ّ
ومبادلته ال ّثقة ،وم�ساعدته يف أ�عماله ،وحفظه وال ّدفاع
عنه يف غيابه ،واملحافظة على أ��رساره ،ومعاتبته يف
ال�صداقة
ال�صداقاتّ :
أ�خطائه ،ومي ّيز بني نوعني من ّ
الطيبة التي تقوم على التّ�شابه يف اخللق ّ
ّ
الطيب،
ال�سوء التي تقوم على املنفعة و�رسعان ما
و�صداقة ّ
تنقطع.
ً
وو�ضع الغزايل (� )1988رشوطا ال ب ّد من توافرها
وال�صالح ،والكرم وح�سن
ال�صديق أ�ه ّمها :العقل ّ
يف ّ
ال�صديق على �صديقه كتمان
اخللق ،و أ� ّن من حق ّ
رسه ،و�سرت عيوبه ،وحفظه يف غيابه ،والعفو عن
� ّ
ز ّلته ،و�إظهار املو ّدة له ،ومناداته مبا يحب أ�ن ينادى
به.

Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
نبيل اجلندي ،بعض املتنبئات النفسيه  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)24-1

أ�هم ّية الدّرا�سة:

تبنع أ�هم ّية هذه ال ّدرا�سة يف أ�نّها تتناول مو�ضوع ًا
ندرت فيه ال ّدرا�سة يف املجتمع العربي فلم جتر –على
حد علم الباحث -درا�سة تعنى بهذا املو�ضوع يف البيئة
الفل�سطين ّية ،لي�س أل ّن املو�ضوع ال يحظى ب أ�همية
بالغة فح�سب ،بل أل ّن درا�سته يف املجتمعات املحافظة
ت�سبب �إ�شكال ّية اجتماع ّية ،فاملقايي�س التي تك�شف
ال�صداقة غالب ًا ما تتبنى وجهة النّظر الغرب ّية
عن ّ
للمفهوم وهذا يتناق�ض مع املنظومة القيمية العرب ّية،
فبالتايل هناك نق�ص يف أ�دوات القيا�س التي تك�شف
العربي ،وحتى لو توفّرت
ال�صداقة مبفهومها
عن ّ
ّ
أ�دوات القيا�س ف� إ ّن هناك م�شكلة يف تطبيقها على
البيئات املحافظة التي ال يتقبل أ�فرادها اال�ستجابة
على بنودها ،كذلك هناك رف�ض جمتمعي ملمو�س
ال�صداقة بني جن�سني خمتلفني ،ويعتربه نفر
لفكرة ّ
أ
ً
غري قليل خروجا عن م�لوف العادات والتّقاليد ،وهذا
ال�صداقة غري منت�رش بني
ال يعني أ� ّن هذا النّوع من ّ
أالفراد يف املجتمع الفل�سطيني من كال ا ّ
جلن�سني.
وعليه ف� إ ّن هذه ال ّدرا�سة تكت�سب أ�هم ّية يف كونها
ال�صداقة �سواء كانت بني أ�فراد
تك�شف عن درجات ّ
جلن�س الواحد أ�و من كال ا ّ
ا ّ
جلن�سني مبا يتناغم مع
أ
بالعري
احتمالية ا�ستجابة الفراد عليه دون ال�شّ عور
ّ
االجتماعي ( )social nakednessأ�و ك�شف
ّ
الذّات (.)self disclosure

أ�هداف الدّرا�سة:

هذه ال ّدرا�سة ذات ثالثة أ�هداف رئي�سة ،فهي تهدف
�إىل:
ال�صداقة ونزعة
أ�) ا�ستق�صاء درجات جودة ّ
الطلبة ا ّ
ّ
ال�ضفّة الغربية للمحافظة على
جلامعيني يف ّ
ال�صديق/ة.
ّ
ال�صداقة
جودة
درجات
يف
الفروق
على
ف
ر
ّع
ت
ال
ّ
ب) ّ
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باختالف بع�ض املتغيرّ ات ال�شّ خ�ص ّية والدميوجرافية
كا ّ
ال�سكن ،واحلالة االجتماع ّية ،و أ�ثر
جلن�س ،ومكان ّ
ال�صداقة لدى
التّفاعل بني هذه املتغيرّ ات على جودة ّ
الطلبة ا ّ
ّ
جلامعيني الفل�سطينيني.
ج) ا�ستق�صاء درجة التّنب� ؤ التي ميكن أ�ن تتنب أ� بها
ال�صداقة يف البيئة ا ّ
جلامعية
بع�ض املتغيرّ ات بجودة ّ
الفل�سطينية ،وهذه املتنبئات هي (ال�شّ عور بالوحدة،
وحب اال�ستطالع ،وتقدير
والغ�ضب ،والقلق،
ّ
الذّات).

م�صطلحات الدّرا�سة:
ال�صداقة :Friendship
ّ

ال�صدق،
ال�صداقة لغ ًة من ّ
ورد يف ل�سان العرب أ� ّن ّ
نقي�ض الكذب ،وهي �صدق النّ�صيحة وا إلخاء (ابن
منظور .)1980 ،و أ�ورد أ�بو �رسيع ( )1993تعريف
لل�صداقة على « أ�نّها عالقة بني �شخ�صني أ�و
(اجنل�ش) ّ
أ�كرث تت�سم با ّ
جلاذبية املتبادلة املتزامنة مع م�شاعر
وجدانية تخلو ب�شكل عام من النّظرة ا ّ
جلن�سية»
ويعرفها هيز ( )Hays, 1988أ�نّها اعتماد �إرادي
بني �شخ�صني على مدى أاليام غايته حتقيق أالهداف
االجتماعية العاطف ّية ألطرافها ،ورمبا ت�ض ّم درجات
و أ�نواع ًا من الرفقة ،املودة ،التّعاطف ،وامل�ؤازرة
املتبادلة.
وويع ّرفها ك ّل من دونل�سون وجوالهورن (Donels
 )son & Gullahorn, 1977أ�نّها عالقة مو ّدة
واهتمام �شخ�ص ّية تنطوي على اللطف املتبادل،
وامل�شاعر ال ّدافئة ،وال ّرغبة املتبادلة للحفاظ عليها،
ب أ�مانة ،و�إخال�ص ،وثقة ،ومو ّدة ،وانفتاح على
وال�شعية ،واال�ستمرارية.
النّف�س ،رّ
أ� ّما يف هذه ال ّدرا�سة فيع ّرفها الباحث أ�نّها عالقة
�إيجابية بني طرفني ( أ�و أ�كرث) أ��سا�سها االحرتام
املتبادل وحب اخلري ألطرافها ،تتالزم بامل�شاعر
ال�صادقة ،وعدم التّواين لتحقيق ما يطمح �إليه
ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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أ�طرافها بعيد ًا عن املنفعة الذّاتية وا آلنية ،وهي
حاجة ذات منبع �إن�ساين داخلي ين�شدها الفرد لغايات
الو�صول لالتّزان ال ّداخلي عرب طموحه لتحقيق
ذاته.
ال�صداقة �إجرائي ًا يف هذه ال ّدرا�سة بال ّدرجة
وتع ّرف ّ
ال�صداقة
التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س ّ
امل�ستخدم فيها.

ّ
ال�شعور بالوحدة :Feeling of loneliness
يع ّرفها ك ّل من وودورد وميدورا أ�نّها ا�ستجابة
انف�س ّية غري مرغوبة تنجم عن غياب العالقة االيجابية
الكافية مع أال�شخا�ص أ�و أالماكن أ�و أ
ال�شياء (Med
 .)dora & Woodward, 1986ويرى بيبالو
وبريملان أ�نّها حالة نف�س ّية تنبع من و�ضعية التّناق�ض
بني رغبة الفرد وعالقته الواقعية (Peplau
 .)&Perlman, 1982ويع ّرفها (روك) أ�نّها
حالة من الكدر العاطفي تن� أش� عندما ي�شعر الفرد
بالنّفور و�سوء الفهم وال ّرف�ض من قبل ا آلخرين
ونق�ص امل�شاركة االجتماعية يف أالن�شطة املرغوبة
التي تز ّود الفرد بالتّكامل االجتماعي واحلميمية
االجتماعية ()Rook, 1991
ويع ّرف ال�شعور بالوحدة �إجرائي ًا يف هذه ال ّدرا�سة
انه ال ّدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س
ال�شّ عور بالوحدة امل�ستخدم فيها.

الغ�ضب :Anger

يعرفه فاين واول�سون «انفعاالت قوية �سلبية حتدث
نتيجة إلحباط (واقعي أ�و ت�صوري) ونتيجة لتهديد
أ�و لظلم واقع على الفرد ،وغايته �إنهاء املثريات
ال�سلب ّية امل�ؤثرة على الفرد ،وله أ�بعاد ف�سيولوجية
ّ
و�سلوكية وانفعالية و�إدراكية (Fine & Olson,
)1997
أ
ويعرفه القامو�س ّ
الطبي �نّه حالة انفعالية ترتاوح
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بني ال ّدرجات اخلفيفة وال�ضرّ اوة وله أ�عرا�ض
ج�سم ّية تت�ضمن زيادة نب�ضات القلب وارتفاع
�ضغط ال ّدم ،وزيادة يف افرازات هرمون االدرينالني
ونورادرينالني (Webster's New World
.)Medical Dictionary, 2003

ويع ّرف الغ�ضب �إجرائي ًا يف هذه ال ّدرا�سة انه ال ّدرجة
التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س ال�شّ عور
بالغ�ضب ،كما يك�شف عنه مقيا�س «�سبيلبريجر»
للغ�ضب املطبق على عينة الدرا�سة.

حب اال�ستطالع :Curiosity
ّ

يعرفها (كا�شدان) على أ�نها « نظام من الدوافع
والعواطف موجه نحو �إعادة ا إلدراك ومالحقة
وتنظيم املعلومات واخلربات» (Kashdan,
.)2004
ويعرفها ( )Loewenstein, 1994أ�نّها احلاجة
والتّعط�ش وال ّرغبة يف املعرفة ،وهي متطلب للمعرفة،
وت�ستخدم لو�صف �سلوك ظاهر أ�و بناء افرتا�ضي
لتف�سري �سلوك ّيات أ�خرى لدى الفرد.
ويع ّرف حب اال�ستطالع �إجرائي ًا يف هذه ال ّدرا�سة
بال ّدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س
حب اال�ستطالع كما يك�شف عنه مقيا�س «�سبيلبريجر»
حلب اال�ستطالع املط ّبق على ع ّينة ال ّدرا�سة.

تقدير ّ
الذات :Self esteem

عرف رو�سنبريج تقدير الذات أ�نها تقديرات الفرد
لنف�سه من حيث درجة أ�هميته ودرجة ر�ضاه عن
نف�سه وتقبلها (.)Rosenberg, 1965
ويعرفها كوبر �سميث انها الدرجة التي
ي�شعر بها الفرد ب أ�نّه مهم وناجح ويحظى
بالتّقدير(.)Coopersmith, 1967
ويع ّرف تقدير الذّات �إجرائي ًا يف هذه ال ّدرا�سة انها
ال ّدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س
(رو�سنبريج) لتقدير الذّات املع ّرب املط ّبق على ع ّينة
ال ّدرا�سة.
Published by Arab Journals Platform, 2020
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حمدّدات الدّرا�سة:

اقت�رصت نتائج هذه ال ّدرا�سة على درجة متثيل
الع ّينة املختارة من طلبة ا ّ
جلامعات الفل�سطينية يف
العام ال ّدرا�سي ( )2008 /2007ملجتمع ال ّدرا�سة،
ال�سيكومرتية املحددة
كما تتح ّدد النّتائج باملعايري ّ
بدالالت ال�صدق والثبات التي حتظى بها أ�دوات
ال ّدرا�سة امل�ستخدمة لغايات البحث ،مما يح ّدد تعميم
النّتائج على بيئات أ�خرى.

الدرا�سات ال�سابقة:

يتعلق هذا اجلانب بالدرا�سات التي أ�جريت
ال�صداقة در�س ج أ�ثري ورفاقه
حول مو�ضوع ّ
( )Guthrie, Brant, & Green, 2002أ�ثر
التّفاعل بني النّزاعات أالبو ّية والفعالية الذّاتية على
ال�صداقة لدى ال�شّ باب ا ّ
جلامعي
م�ستوى ال ّر�ضا عن ّ
يف الواليات املتّحدة ،وقد اعترب الباحثون متغيرّ
الفاعلية الذاتية متغري ًا معد ًال بني النّزاعات أالبوية
والقدرة على تكوين �صداقات فاعلة ،وقد �شارك يف
ال ّدرا�سة ( )235طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدم الباحثون
مقيا�س (�سرتاو�س) للك�شف عن النّزاع بني الوالدين،
و أ�عد الباحثون مقيا�س ًا للك�شف عن الفاعل ّية الذّاتية،
ال�صداقة با�ستخدام ا�ستبانة
وقي�س ال ّر�ضا عن ّ
لل�صداقة ،وقد أ��سفرت النّتائج عن أ� ّن
(مكجيل) ّ
أ
نوع النّزاعات بني البوين التي يتع ّر�ض لها ّ
الطفل
يرتبط بالقدرة على التّنب� ؤ بامتالك �صداقات ناجحة
يف حياته الالحقة وحتديد ًا ف� إ ّن النّزاع مرتبط ب�شكل
ال�صداقة وي�ؤثر على ا إلناث
طردي مع ال ّر�ضا عن ّ
بدرجة أ�كرب من الذكور ،و أ� ّن الفاعلية الذّاتية لل�شّ باب
ال�صداقة لكال اجلن�سني.
تتنب أ� بال ّر�ضا عن ّ
وهدفت درا�سة كل من جنفري وكمبرييل (Jennifer
� )& Kimberly, 2001ستق�صاء طبيعة العالقة
ال�صداقة وتقدير الذّات لدى طلبة املدار�س
بني جودة ّ
ال ّثانوية يف والية بن�سلفانيا ،وقد اختار الباحثان عينة
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مك ّونة من ( )164طالب ًا وطالبة يف �صفوف احلادي
وال ّثاين ع�رش طبقت عليهم قائمة (كوبر �سميث)
لتقدير الذّات لدى ال ّرا�شدين و ّمت قيا�س جودة
ال�صداقة با�ستخدام منوذج (رايت) للو�صف املعريف
ّ
أ
ال�صداقة وهو يك�شف عن ثالثة �بعاد هي
حول جودة ّ
قوة العالقة ،والعوائد املتبادلة (التدعيم املتبادل)
وا إلحباطات وال�صعوبات.
و أ�ظهرت ال ّدرا�سة أ� ّن ا إلناث لديهن درجات أ�على
ال�صداقة من
ال�صداقة من الذكور �سواء ّ
يف جودة ّ
نف�س اجلن�س ،أ�و بني جن�سني خمتلفني ،كما ك�شفت
معادلة االنحدار عن أ� ّن تقدير الذّات لدى ا إلناث
أ�قل من درجاته لدى فئة الذّكور ،ووجدت ال ّدرا�سة
ال�صداقة وتقدير الذّات لدى
عالقة ايجاب ّية بني جودة ّ
ا ّ
جلن�سني.
كما أ�ظهرت املراجعات التي قام بها أ�بو �رسيع
( )1993أ�ن ا إلناث لديهن درجات أ�على يف احلفاظ
ال�صداقة من الذّكور ،و أ� ّن لديهن درجات أ�على
على ّ
من حيث عمق املو ّدة وال ّدفء الوجداين والتلقائية
وال ّثقة وا إلف�صاح عن الذات ،يف الوقت الذي تتجه
�صداقات ال ّرجال نحو امل�شاركة يف أالن�شطة،
واالهتمامات وو�سائل الترّ ويح عن النف�س ،كما وجد
ال�صداقات التي يك ّونها
أ�بو �رسيع أ�ي�ض ًا أ� ّن عدد ّ
الذكور أ�كرث من تلك التي تك ّونها ا إلناث ،وعزا ذلك
�إىل خروج الذّكور �إىل العمل ب�شكل أ�كرب من ا إلناث
وات�صالهم مع أ�فراد أ�كرث يف املجتمع الذي يعي�شون
فيه.
وهدفت درا�سة فالتني( )Valtin, 2001ا�ستق�صاء
أ�ثر العوامل االجتماع ّية واحل�ضار ّية التي ت� ؤ ّثر على
بال�صداقة بني املراهقني وال ّرا�شدين،
أالفكار املتع ّلقة ّ
وقد ا�شتملت ع ّينة ال ّدرا�سة على ( )108من ّ
الطلبة
ا ّ
جلامعني ّ
والطلبة ال ّثانوية يف �رشق وغرب برلني،
أ
وقد ��سفرت ال ّدرا�سة عن وجود فروق يف مفهوم
ال�صداقة وقد أ�ظهر ّ
لل�صداقة
الطلبة فروق ًا يف فهمهم ّ
ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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يف مفاهيم مثل ال ّثقة والت أ� ّدب أ
والمانة واالنفتاح
الذّهني وا إلخال�ص وال�صرّ اع ،وقد كانت الفروق
دا ّلة بني ال ّرا�شدين واملراهقني ،وبني ّ
الطلبة يف �رشق
برلني ويف غربها.
للجن�س أ�ظهرت
وحول طبيعة جودة ّ
ال�صداقة وفق ًا ّ
درا�سة وولكر وجرين (Walker &Green,
 )1986أ� ّن ا إلناث أ�كرث حميمية من الذّكور ،و أ�نّهن
ال�صداقة ب�شكل عام
يحر�صن على �إظهار جودة يف ّ
ال�صداقة
أ�على من درجاتها لدى الذّكور ،و أ� ّن نوع ّية ّ
ال�صداقة بني ا إلناث والذّكور،
بني ا إلناث أ�كرث من ّ
بعك�س الذّكور الذين يحر�صون على درجات جودة
�صداقة مرتفعة مع ا ّ
جلن�س ا آلخر بدرجة أ�على من
ال�صداقة بني الذّكور من نف�س ا ّ
جلن�س.
جودة ّ
كما فح�ص بريندت ( )Berndt, 1996وجهات
نظر ال�شّ باب حول حالة التّناق�ض بني قواعد
ال�صداقة من التزام على
ال�صداقة أ�ي ما تفر�ضه ّ
ّ
أ�طرافها) وقواعد اال�ستقالل الذّاتي ( أ� ّي درجة
ال�صديق ملتطلبات أ��صدقائه) ،وقد
ا�ستجابة ّ
�شملت ال ّدرا�سة على ( )79طالب ًا وطالبة من ّ
الطلبة
اجلامعيني أالمريكيني ،و( )69طالب ًا وطالبة من
الطلبة ا ّ
ّ
جلامعيني الهنودّ ،مت �س�ؤالهم عن آ�لية
ال�صديق
مواجهة حالة التّناق�ض بني توقعات ّ
ودرجة ا�ستقاللية الفرد الذّاتية وا�ستجابته لتوقّعات
ال�صديق ،وقد ط ّبق على ّ
الطلبة ا�ستبانة حول جودة
ّ
أ
ال�صداقة و�خرى عن مدى تقبلهم ال�ستقاللية القرار
ّ
أ
أ
الذّاتي ،ووجدت ال ّدرا�سة � ّن ال�شّ باب ال�صغر �س ّن ًا
ال�صديق يف اال�ستقالل ّية يف اتخاذ
ي� ؤ ّكدون على حق ّ
القرار بدرجة أ�على من ال�شّ باب أالكرب �سن ًا ،و أ� ّن
لل�صداقة ملواجهة
ال�شّ باب أالكرب ي�ضعون �ضوابط ّ
ال�صديق واال�ستقاللية
حالة التّناق�ض بني متط ّلبات ّ
أ
الذّاتية ،ووجدت ال ّدرا�سة أ�ي�ض ًا � ّن ّ
الطلبة الهنود
ال�صديق
يواجهون حالة التّناق�ض بتلبية حاجات ّ
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وتوقعاته بدرجة أ�على من ّ
الطلبة أالمريكيني ،فيما
أ�ظهر ّ
الطلبة الهنود درجات أ�على من أالنان ّية من
نظرائهم أالمريكيني.
ال�صداقة وال�شّ عور
ومن ال ّدرا�سات التي ربطت بني ّ
بالوحدة درا�سة قامت بها ()Klarin, 2002
الختبار فيما �إذا كانت درجة تفاعل املراهق مع
وال�سلوك االجتماعي
أ�قرانه تف�سرّ ال�شّ عور بالوحدة ّ
لدى عينة قوامها ( )151من املراهقني واملراهقات
الكرواتيني ،وقد أ��سفرت نتائج ال ّدرا�سة عن وجود
ال�صداقة وال�شّ عور بالوحدة
ارتباط وثيق بني ّ
أ
والعدوان ّية لدى ّ
ال�صداقة
الطلبة ،و� ّن جودة ونوع ّية ّ
وال�سلوكيات غري
تعترب م�ؤ�رش ًا على درجة العدوان ّية ّ
االجتماع ّية والعدوان ّيةّ ،
فالطلبة الذين لي�س لديهم
ر�ضا عن �صداقاتهم عادة ما يقومون ب�سلوك ّيات
غري اجتماع ّية كالعدوان مث ًال ،وعادة ما ي�شعرون
بالوحدة ،و أ�ظهرت ال ّدرا�سة أ� ّن الذكور أ�كرث �شعور ًا
بالوحدة ويلج أ�ون للعدوان بدرجة أ�على من ا إلناث يف
ال�سلوك االجتماعي ل إلناث بدا مقبو ًال بدرجة
حني أ� ّن ّ
أ�على من �سلوك الذّكور.
و أ�جرت �ستيفنز ( )Stevens, 2001درا�سة
حول �سبل مواجهة الوحدة عن طريق بناء برنامج
مبني على
تربوي �إثرائي لكبار ّ
ال�سن يف ايرلندا ّ
ال�صداقة ،ويهدف �إىل تعزيز ح�ضور امل�سن
تعزيز ّ
والتّخفيف من درجات ال�شّ عور بالوحدة ،وقد ّمت
تطوير الربنامج بحيث مينح فر�ص ًا للم�سنّات لتحديد
ال�صداقة ،وحتليل �شبكة العالقات
احتياجاتهن يف ّ
لل�صداقة وتطوير
االجتماع ّية لديهن ،وبناء أ�هداف ّ
ا�سرتاتيجيات لتحقيقها ،وقد أ�جريت ال ّدرا�سة على
( )40م�سنّة بعد عام من تطبيق الربنامج ،وقد د ّلت
النّتائج على أ� ّن غالبية النّ�ساء امل�سنّات قد طورن
�صداقات جديدة ،أ�و عزّزن �صداقات قائمة ،وقد
ال�سلوك
حت�سن لديهن ّ
ق ّلت درجات الوحدة ،كما ّ
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
نبيل اجلندي ،بعض املتنبئات النفسيه  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)24-1

ال�صداقة يف
االجتماعي والذّاتي ،مما ي�شري �إىل أ�هم ّية ّ
مواجهة الوحدة.
كما ودر�س براج ومريديث وودوارث
Woodward,
(Brage؛Meredith؛&
 )1993العوامل املرتبطة بالوحدة لدى املراهقني،
وت�شمل هذه العوامل االكتئاب وتقدير الذات ،والدعم
أال�رسي ،ودرجة التوا�صل مع الوالدين ،والعمر،
وقد اختار الباحثون عينة قوامها ( )165من طلبة
املدار�س الثانوية أالمريكية ،وقد أ��سفرت الدرا�سة
عن وجود عالقة عك�سية بني ال�شعور بالوحدة وكل
من تقدير الذات ،والدعم أال�رسي ،ودرجة التوا�صل
مع الوالدين ،كما و أ��سفرت عن وجود عالقة طردية
بني ال�شعور بالوحدة وكل من االكتئاب والعمر.
ومن ال ّدرا�سات البكر يف املجتمع العربي قام �سويف
( )1970ب�إجراء درا�سة يف البيئة امل�رصية هدفت
الك�شف عن العوامل التي ت�سهم يف اختيار أال�صدقاء
لدى املراهقني وال ّرا�شدين وقد �شملت ع ّينة ال ّدرا�سة
( )1106مفحو�ص ًا ،موزّعني بني املراهقني
وال ّرا�شدين ،وا�ستخدم الباحث قائمة ت�ضم ()70
�صفة �شخ�ص ّية طلب من املفحو�صني تقدير أ�همية ك ّل
�صفة منها يف �ضوء ا�شرتاط وجودها يف ال�صديق ،وقد
ال�صداقة لدى املراهقني لي�س
أ��سفرت ال ّدرا�سة عن أ� ّن ّ
خطة ّ
لها هدف حمدد وال ّ
منظمة ،و أ�نها تقوم غالب ًا
على �إ�شباع رغبات املراهقني يف التّجمع واحلديث عن
املو�ضوعات ال ّدرا�سية ،واحلب والزواج أ
والفالم
وتبادل النّكات ،يف حني ارتبطت �صداقات ال ّرا�شدين
بالعمل والتّخطيط للم�ستقبل ،ومناق�شة املو�ضوعات
الفكر ّية ،كما أ��سفرت ال ّدرا�سة عن أ� ّن هناك مي ًال بني
أالفراد لتكوين �صداقات مع فئات من نف�س أالو�ساط
االجتماعية ،وتكون عادة الفئات العمرية متقاربة.
أ�ما الدرا�سة امليدانية التي قام بها أ�بو �رسيع
( )1993يف البيئة امل�رصية فقد هدفت �إىل الك�شف
عن أ�فكار الطلبة عن �ستة من أ�بعاد ال�صداقة هي :بعد
8



وظيفة ال�صداقة يف احلياة ،وبعد اخل�صال املرغوبة يف
ال�صديق ،وبعد مهارات بدء ال�صداقة ،وبعد طبيعة
اخلالفات بني أال�صدقاء ،وبعد آ�لية حل امل�شكالت بني
لل�صديق ،وقد
أال�صدقاء ،وبعد ا إلف�صاح عن أال�رسار ّ
قام الباحث باختيار عينات خمتلفة من طلبة املدار�س
احلكومية قوامها ( )250طالب ًا يف منطقة بني �سويف
وقد أ��سفرت ال ّدرا�سة عن النتائج التالية:
ال�صداقة :امل�شاركة
يرى الطلبة أ� ّن من وظائف ّ
الوجدانية ،وا إلف�صاح عن احلب وعن الذات ،وتلقي
امل�ساعدة ،وتنمية املهارات ،والتقومي والتوجيه،
واملرح والرتفيه ،أ�ما اخل�صال التي ين�شدون وجودها
ال�صدق أ
والمانة ،وح�سن اخللق،
ال�صديق فهيّ :
يف ّ
والتدعيم واالهتمام ،والوفاء وا إلخال�ص ،والتّفتح
واملرونة العقل ّية ،والتّفوق والتّح�صيل املرتفع،
والتّماثل يف الفكر وامليول ،وق ّوة ال�شّ خ�ص ّية والعناية
ال�صداقة
باملظهر ،واللياقة البدنية ،و أ� ّما مهارات بدء ّ
فقد ركز ّ
الطلبة امل�رصيون على :التعبري عن احلب
واالهتمام ،وعر�ض امل�ساعدة ،وتبادل ا إلف�صاح عن
الذات ،واملداعبة وامل�شاركة يف أالن�شطة ،وحماولة
فهم ا آلخر ،والتّجمل ،وحول طبيعة اخلالفات بني
أال�صدقاء ،فقد أ�ظهرت النتائج أ� ّن أ�همها يرتكز
يف اختالف وجهات النّظر ،واخليانة واخلداع،
وال�سخرية واال�ستهزاء ،والغرية واحل�سد،
ّ
والتناف�س ،واالعتداء ،والتّفاخر والغرور واخلذالن
وعدم االهتمام ،أ�ما أ��ساليب حل اخلالفات فرتكزت
يف :املواجهة والتّفاهم ،والتّ�سامح واالعتذار،
والتّجنب وتفادي اخلالف ،والو�ساطة ،و�إظهار
االهتمام.
لل�صديق ف أ��سفرت
أ�ما فيما يتعلق ب�إف�شاء أال�رسار ّ
النّتائج عن طبيعة هذه أال�رسار املتع ّلقة أ
بال�رسار
العائلية ،واملو�ضوعات ال�شّ خ�صية ،واملو�ضوعات
ال ّدرا�سية ،واالجتماعية والعاطفية.
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ال�سابقة:
تعقيب على الدّرا�سات ّ

 .1رغم اختالف الثقافات ا إلن�سانية �إال أ� ّن مفهوم
ال�صداقة قد ركزت عليه الثقافات املختلفة ،وتن�شد
ّ
أ
أ
وجوده لدى الفراد ملا له من �ثر �إيجابي على توافق
الفرد مع ذاته ومع املجتمع الذي يعي�ش فيه،
ال�صداقة ترتبط
.2تبينّ من نتائج ال ّدرا�سات أ� ّن ّ
�إيجاب ًا مع املفاهيم النف�سية والرتبوية التي ين�شد
الفرد وجودها ،كتقدير الذّات والفاعلية الذاتية
وترتبط �سلب ًا مع املتغريات غري املرغوبة كال�شّ عور
بالوحدة ،واالكتئاب والنّزاعات بني الوالدين،
 .3أ��شارت ال ّدرا�سات �إىل أ� ّن ا إلناث لديهن حر�ص على
ال�صداقة أ�كرث من الذكور ،يعزز ذلك الطبيعة
جودة ّ
ال�صداقات غالب ًا ما تن� أش� بني
العاطفية ل إلناث ،و أ� ّن ّ
فئات متقاربة يف العمر والو�سط االجتماعي.
.4دلت املراجعات الرتبوية �إىل افتقار البيئة العربية
ال�صداقة يف البيئة
�إىل درا�سات تتناول مفهوم ّ
العربية ،وقد أ��شارت درا�سة أ�بو �رسيع ()1993
ال�صديق،
�إىل أ�هم ال�صفات الواجب توافرها يف ّ
وهذه ال�صفات يالحظ أ�نها منبثقة عن منظومة القيم
العربية ا إل�سالمية.

منهج ّية الدّرا�سة:

تتبع هذه ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ،عرب
و�صف ّ
الظاهرة كما هي موجودة يف الواقع ،من حيث
ال�صداقة والفروق يف هذه ال ّدرجات
واقع درجات ّ
وفق ًا للمتغريات ال�شّ خ�ص ّية والدميوجرافية ،وكذلك
من حيث درا�سة العالقات املحتملة التي ت�سفر عنها
ال�صداقة وك ّل
قيم معامالت االرتباط بني متغيرّ ّ
وحب
من متغيرّ ات ال�شّ عور بالوحدة ،والغ�ضبّ ،
اال�ستطالع ،وتقدير الذّات.

9



أ��سئلة الدّرا�سة:
تتحدد م�شكلة الدّرا�سة احلالية با إلجابة عن
أال�سئلة ال ّتالية:

ال�صداقة التي يك�شف
.1ما واقع درجات جودة ّ
ال�صداقة املعرب كما يدركها ّ
الطلبة
عنها مقيا�س ّ
ا ّ
ال�ضفة الغرب ّية يف فل�سطني؟
جلامعيني يف ّ
ال�صداقة باختالف
.2هل تختلف درجات جودة ّ
املتغيرّ ات امل�ستقلة (اجلن�س :ذكر أ�نثى) ،موقع مكان
ال�سكن (�شمال ال�ضفّة الغربية ،منطقة الو�سط ،منطقة
ّ
أ
اجلنوب) ،واحلالة االجتماع ّية (�عزب ،متزوج)؟
.3ما أ�ثر تفاعل ك ّل من ا ّ
ال�سكن،
جلن�س ،وموقع مكان ّ
ال�صداقة لدى طلبة
واحلالة االجتماع ّية على جودة ّ
ا ّ
جلامعات الفل�سطين ّية؟
�.4إىل أ� ّي مدى ت�سهم متغيرّ ات (ال�شّ عور بالوحدة،
وحب اال�ستطالع ،وتقدير الذّات)
والغ�ضب ،والقلقّ ،
أ
ال�صداقة لدى �فراد ع ّينة ال ّدرا�سة
يف التّنب� ؤ بدرجات ّ
كما تك�شف عنها املقايي�س امل�ستخدمة فيها؟

جمتمع الدّرا�سة:
الطلبة ا ّ
تك ّون جمتمع ال ّدرا�سة من جميع ّ
جلامعني يف
طالب
ّ
ال�ضفة الغرب ّية البالغ عددهم قرابة ( ) 55أ�لف ٍ
وطالبة.

ع ّينة الدّرا�سة:

تك ّونت ع ّينة ال ّدرا�سة ب�صورتها النّهائية من ()198
الطلبة ا ّ
طالب ًا وطالبة من ّ
جلامعيني ،وبلغ املتو�سط
احل�سابي للعمر (� )21.6سنة ،مت اختيار هذه الع ّينة
بطريقة ع�شوائية ب�سيطة ،وهي موزّعة على خم�سة
ال�ضفة الغرب ّية؛ لتمثل مناطق ال�شّ مال،
جامعات يف ّ
والو�سط ،وا ّ
جلنوب ،وقد ا�ستعان الباحث مبجموعة
من ّ
الطلبة اجلامعيني لتطبيق أ�دوات ال ّدرا�سة بعد أ�ن
خ�ضعوا لبع�ض التّدريب على آ�ل ّية التّطبيق.
وقد مت اختيار ع ّينة أ�ولية قوامها ( )230مت تزويدهم
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باال�ستبانات بعد �رشح فكرة البحث والغاية منه،
بحيث ي�ضع امل�ستجيب يف خميلته أ�حد أال�صدقاء من
أ� ّي من ا ّ
ال�صداقة يف
جلن�سني وي�ستجيب على مقيا�س ّ
�ضوء ذلك ،وقد مت �إهمال ( )32ا�ستبانة لعدم اكتمال
البيانات منها ( )21ا�ستبانة لعدم رغبة املفحو�ص
بتكملة تعبئتها بعد أ�ن قر أ� غالبية فقراتها)18( ،
منها تعود ل إلناث ،أ�ما اجلدول رقم ( )1يبني توزيع
للجن�س
أ�فراد ع ّينة ال ّدرا�سة ب�صورتها النّهائية وفق ًا ّ
ال�سكن.
ومكان ّ

اجلدول رقم ()1
يبني توزيع أ�فراد عينة الدرا�سة وفقا للجن�س
ومكان ال�سكن
اجلن�س �شمال و�سط
ذكور
اناث
املجموع

31
24
55

21
43
64

جنوب

املجموع

40
39
97

92
106
198

أ�دوات الدّرا�سة:

ا�شتملت مقايي�س ال ّدرا�سة احلال ّية على املقايي�س
ا آلتية:

ال�صداقة والتع ّلق للمراهقني
 .1مقيا�س ّ
(Adolescent Friendship Attachm
)ment Scale-AFAS

و�صف املقيا�س :أ�عد هذا املقيا�س (ويكن�سون)
( )Wilkinson, 2006يف العام ( )2006وهو
مك ّون من ( )30فقرة ،ويتك ّون من ثالثة أ�بعاد
هي أالمان ( )secureويحتوي على ( )13فقرة
حتمل أالرقام (،22 ،21 ،15 ،10 ،9 ،4 ،2 ،1
 ،)30 ،27 ،26 ،233والقلق/الت�ضارب anxie
 ،ety/ambivalentويحتوي على ( )9فقرات
حتمل أالرقام (،19 ،18 ،16 ،12 ،11 ،7 ،5
10

10

 ،)29 ،28والتّحا�شي ( )avoidantوي�شمل ()8
فقرات حتمل أالرقام (،20 ،17 ،14 ،13 ،6 ،3
 ،)25 ،24والفقرات ب�شكل عام تعك�س ن ّية املفحو�ص
ال�صديق/ة ،مبعنى أ� ّن املقيا�س يقي�س
للمحافظة على ّ
ال�صداقة ،وهو مبني بتدريج ُ�س ّلمي ذي خم�سة
جودة ّ
ً
ً
ا�ستجابات من (موافق جدا) �إىل (معار�ض جدا)،
والفقرات( � )25 ،20 ،13 ،3صيغت ب�صورة �سلب ّية
ويراعى عك�سها عند التّ�صحيح .وقد در�س ويلكن�سون
ال�سيكومرتية
( )Wilkinson, 2006املعايري ّ
للمقيا�س فاختار ع ّينة من املتط ّوعني قوامها ()787
من ّطلبة املدار�س أال�سرتال ّية فوجد أ� ّن املقيا�س يتمتع
بدالالت ثبات با�ستخدام االت�ساق ال ّداخلي للمقيا�س
فبلغ معامل كرونباخ ( )α 0.88وكذلك ّمت ح�ساب
ال�صدق العاملي للمقيا�س،
ال�صدق با�ستخدام ّ
ّ
وال�صدق التالزمي مع قائمة التعلق بالوالدين
أ
والقران ( )IPpAوقد كانت معامالت ا إلرتباط
دا ّلة �إح�صائي ًا مما يعطي املقيا�س دالالت ثبات ت�سمح
با�ستخدامه يف البحوث النّف�س ّية واالجتماع ّية.
ال�صداقة املع ّربّ :مت ح�ساب
�صدق وثبات مقيا�س ّ
ثبات املقيا�س على ع ّينة هذه ال ّدرا�سة با�ستخدام
معادلة كرونباخ ( )αوقد بلغت قيمة هذا املعامل
( ،)0.84وقام اجلندي ( )2008ب�إجراء درا�سة
لتقنني املقيا�س على ع ّينة من املراهقني الفل�سطينيني،
وقد بلغت قيم معامالت الثبات بطريقة ا إلعادة على
( )55مراهق ًا ومراهقة ( )0.86و ّمت التّحقق من
وال�صدق
�صدق املقيا�س عن طريق �صدق املحكمني ّ
التّالزمي عن طريق ح�ساب معامالت االرتباط مع
ال�صداقة ،وقد وجد أ� ّن
مقايي�س أ�خرى تك�شف عن ّ
املقيا�س يتمتع بدالالت �صدق وثبات مقبولة يف البيئة
العربية.
 .2مقيا�س رو�سنبريج لتقدير الذات The
Rosenberg Self-Esteem Scale

و�صف املقيا�س :أ�ع ّد هذا املقيا�س (رو�سنبريج) عام
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( ) ,1986Rosenbergوهو من املقايي�س أالكرث
�شيوع ًا لقيا�س تقدير الذّات يف العلوم االجتماع ّية
وهو عبارة عن مواقف ايجاب ّية و�سلب ّية نحو الذّات،
والتّقييم الك ّلي لقيمة الفرد ،وعادة يحفّز أالفراد على
احل�صول على درجات مرتفعة من احرتام الذّات،
أل ّن ذلك يعك�س م�ضامني مثل (اعتبار الذّات ،وعدم
أالنان ّية ،واحرتام الذّات) وهذه من مك ّونات مفهوم
الذّات ويع ّرف رو�سنربج تقدير الذّات ب أ�نّه املعتقدات
الكل ّية للفرد وم�شاعره املرتبطة بكيانه.
ويتكون املقيا�س من ( )10فقرات أ�مام كل فقرة أ�ربع
ا�ستجابات (موافق جد ًا ،موافق ،معار�ض ،معار�ض
جد ًا) ،ويتمتع بدالالت ثبات ترتاوح بني (0.82-
 ،)Rosenberg, 1986( )0.88وتعطى
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اال�ستجابة موافق جد ًا ( )4درجات ،واال�ستجابة
موافق ( )3درجات ،واال�ستجابة معار�ض درجتني،
واال�ستجابة معار�ض جد ًا درجة واحدة ،والفقرات
(� )10 ،9 ،8، 5 ،3سلب ّية وتُع َك�س عند الت�صحيح،
وتبلغ الدرجة الق�صوى على املقيا�س ( )40والدرجة
الدنيا (.)10
�صدق مقيا�س (رو�سنبريج) وثباته لتقدير الذات:
ال�صدق عن طريق االت�ساق ال ّداخلي
ّمت ح�ساب دالالت ّ
للمقيا�س؛ وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني ك ّل
فقرة من فقرات مقيا�س تقدير الذّات ،والدرجة
الكل ّية للمقيا�س ،واجلدول رقم ( )1يبني نتائج �صدق
االت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�س رو�سنبريج لتقدير
الذات املع ّرب.

اجلدول رقم ( )2يبني نتائج �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�س رو�سنبريج لتقدير الذات
املعرب.
ّ
معامل االرتباط
رقم الفقره
مع مقيا�س
1
2
3
4
5

0.41
0.38
0.45
0.38
0.35

م�ستوى الدالله رقم الفقره
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

يتبني من اجلدول رقم ( )2أ�ن جميع قيم معامالت
االرتباط بني ك ّل فقرة من فقرات مقيا�س رو�سنبريج
لتقدير الذّات واملقيا�س الكلي كانت دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( )α≤0.001وهذا ي� ؤ رّ�ش �إىل دالالت
�صدق مرتفعة يتمتع بها مقيا�س رو�سنبريج لتقدير
الذّات.

 .3مقيا�س ّ
ال�شعور بالوحدة (جامعة
كاليفورنيا -لو�س اجنلو�س)

(University of California at Los

11

معامل االرتباط
مع مقيا�س

م�ستوى الدالله

0.38
0.44
0.42
0.45
0.44

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

6
7
8
9
10

)Angles (UCLA) Loneliness Scale

و�صف املقيا�س:

ط ّور هذا املقيا�س لتقييم امل�شاعر املو�ضوع ّية للوحدة
أ�و العزلة االجتماع ّية والعبارات م�صاغة ب�صورة
تعك�س درجات الوحدة ،وهو مقيا�س رباعي (�إطالق ًا
ال�صورة
– أ�حيان ًا – غالب ًا – دائم ًا) وقد أ�عدت ّ
املع ّدلة له عام ( )1980و�ض ّمت ( )20فقرة ،ثم
ال�صورة ال ّثالثة عام (Russ( )1996
طط ّور ( َر�سِ ل) ّ
 )sell, 1996وهي مك ّونة من ( )10فقرات ،روعي
ال�صياغة بحيث تالئم الفئات
فيها أ�ن تكون �سهلة ّ
Published by Arab Journals Platform, 2020
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ال�سن وقد وجد
أالقل حظ ًا يف التّعليم ،خ�صو�ص ًا كبار ّ
( َر�سِ ل) أ� ّن املقيا�س يتمتع بدالالت ثبات ترتاوح بني
( )0.94 0.88-كما متتّع املقيا�س بدالالت �صدق
تالزمي مالئمة عن طريق ح�ساب معامالت االرتباط
مع مقايي�س أ�خرى تك�شف عن ال�شّ عور بالوحدة.
وقد ح�صل الباحث احلايل على موافقة خط ّية من ُمعد
االختبار الذي أ�ع ّد مقيا�س ( )UCLAوطوره؛
لغايات ا�ستخدام املقيا�س وتعريبه على البيئة
العرب ّية.

دالالت �صدق وثبات مقيا�س ال�شعور بالوحدة
املعرب
ّ

معامل الثبات ملقيا�س ال�شّ عور بالوحدة املع ّرب يف هذه
ال ّدرا�سة عن طريق ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام

12

معادلة كرونباخ ( )αبلغت قيمة هذا املعامل يف البيئة
الفل�سطينية ( ،)0.84وهذا املعامل ينخف�ض قلي ًال
عن قيمته التي أ�وجدها ( َر�سِ ل) ()Russel, 1996
يف البيئة أالمريكية �إذ وجد أ� ّن قيمة معامل ال ّثبات
با�ستخدام معادلة كرونباخ ( ،)α) (0.88وحتقق
وال�صدق التّالزمي
َر�سِ ل من دالالت �صدق البناءّ ،
للمقيا�س ،وميكن القول أ� ّن املقيا�س يحظى بدالالت
�صدق وثبات مالئمة لال�ستخدام عاملي ًا وعربي ًا.
ال�صدق فت ّم التّحقق منه باالت�ساق ال ّداخلي عن
أ�ما ّ
طريق ح�ساب معامالت االرتباط بني ك ّل فقرة من
فقرات املقيا�س ،والدرجة الكل ّية للمقيا�س ،واجلدول
رقم ( )3يبني نتائج �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات
مقيا�س ال�شعور بالوحدة املع ّرب.

املعرب
اجلدول رقم ( )3يبني نتائج �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات مقيا�س ال�شعور بالوحدة ّ
معامل االرتباط
رقم الفقره
مع مقيا�س
1
2
3
4
5

0.44
0.42
0.44
0.33
0.37

م�ستوى الدالله رقم الفقره
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

تظهر النتائج يف اجلدول رقم ( )3أ� ّن جميع قيم
معامالت االرتباط بني ك ّل فقرة من فقرات مقيا�س
ال�شّ عور بالوحدة واملقيا�س الك ّلي كانت دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( ،)α≤0.001مما يعني أ�ن املقيا�س
يتمتع بدالالت �صدق مرتفعة ت�سمح با�ستخدامه يف
هذه ال ّدرا�سة.

 .4مقيا�س الغ�ضب ومقيا�س حب اال�ستطالع:

ال�صورة العرب ّية
هذان املقيا�سان هما من مك ّونات ّ
وال�سمة)
لقائمة ال�شّ خ�ص ّية ل�سبيلبريجر (احلالة ّ
وقد قامت النّا�رص ( )2000بتقنينها يف البيئة
12

6
7
8
9
10

معامل االرتباط
مع مقيا�س

م�ستوى الدالله

0.34
0.41
0.32
0.41
0.40

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

العربية ،ويتكون ك ّل مقيا�س من ( )20فقرة ت�شمل
قيا�س حالة و�سمة ك ّل من الغ�ضب ،وحب اال�ستطالع
بواقع ع�رشة بنود للحالة ،وع�رشة بنود لل�سمة
لكل مقيا�س ،و أ�مام كل فقرة أ�ربعة خيارات (نادر ًا،
أ�حيانا ،غالب ًا ،دائم ًا) ،وقد مت عك�س الفقرات ال�سلبية
يف كال املقيا�سني ،وك ّلما زادت درجة املفحو�ص على
مقيا�س الغ�ضب زادت درجته للنّزوع للغ�ضب ،وهذا
ينطبق على مقيا�س حب اال�ستطالع ،وقد وجدت
النّا�رص أ� ّن القائمة ب�شكل عام تتمتع بدالالت �صدق
وثبات مرتفعة ترتاوح بني ( )0.82-0.86يف البيئة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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العرب ّية.
وقام الباحث بح�ساب درجات ثبات هذين املقيا�سني
يف الدرا�سة احلالية با�ستخدام معادلة (كرونباخ )α
وقد بلغ معامل الثبات ملقيا�س الغ�ضب ()0.82
وملقيا�س حب اال�ستطالع ( )0.84وهذه القيم ت�سمح
با�ستخدام هذين املقيا�سني يف هذه الدرا�سة ،وقام
الباحث بالتحقق من دالالت �صدق املحكمني لكل
منهما� ،إذ مت عر�ض املقا�سيني على اثنني من املخت�صني
يف علم النف�س للتحقق من �صحة الرتجمة ،ومنا�سبة
الفقرات والكلمات للبيئة الفل�سطينية ،وقد أ�جريت
بع�ض التعديالت الطفيفة على بع�ض الكلمات.

ترجمة املقايي�س:

ال�صداقة،
قام الباحث برتجمة ك ّل من مقيا�س جودة ّ
ومقيا�س مفهوم الذّات ،ومقيا�س ال�شّ عور بالوحدة
للغة العربية ،ثم جل أ� �إىل الترّ جمة العك�س ّية (back
 )translationعن طريق أ�حد املخت�صني يف
الترّ جمة ،وذلك لرتجمة فقرات املقايي�س �إىل
اللغة ا إلجنليزية ،وبعد ذلك ّمت مقارنة ال�صورتني
ا إلجنليزيتني للمقايي�س ،وقد أ�جريت بع�ض التعديالت
ال�صورة العربية للترّ جمة ،ومت �إعداد النّ�سخة
على ّ
املقرتحة للمقايي�س ،وعقدت ب�ؤرة نقا�ش �ض ّمت
خم�سة من املخت�صني يف علم النّف�س للمراجعة وال ّت أ�كد
من �صالح ّية املقايي�س املرتجمة ،وقد أ�جريت بع�ض
التّعديالت على بع�ض الكلمات ،و أ��صبحت املقايي�س
ب�صورتها النهائية كما هي واردة يف ملحق ال ّدرا�سة.
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والختبار (رو�سينربج) لتقدير الذّات املع ّرب (4-
 )5دقائق ،والختبار كاليفورنيا لل�شّ عور بالوحدة
( )4-5دقائق والختبار الغ�ضب ( )4-7والختبار
حب اال�ستطالع ( )4-6دقائق ،وقد حر�ص الباحث

ال�ضبط االمربيقي لعملية التطبيق أ� ّن يكون
من خالل ّ
الوقت الكلي الذي حتتاجه عملية التطبيق (حوايل
 22دقيقة) منا�سب ًا بحيث ال يثقل كاهل املفحو�صني
فيحدث هناك تزييف ،أ�و نق�ص يف البيانات الواردة يف
ا�ستجابات املفحو�صني.

نتائج الدّرا�سة:
بال�س ؤ�ال أالول
ال ّنتائج املتع ّلقة ّ

ال�س�ؤال أالول املتع ّلق بواقع درجات
ل إلجابة عن ّ
ال�صداقة
ال�صداقة (التي يك�شف عنها مقيا�س ّ
ّ
املع ّرب) كما يدركها ّ
ال�ضفة
الطلبة اجلامعيون يف ّ
الغرب ّية يف فل�سطني ،ومت ح�ساب املتو�سطات
احل�ساب ّية واالنحرافات املعيار ّية على أ�بعاد املقيا�س،
الثالثة أ
(المان ،القلق /الت�ضارب ،التّحا�شي)
وكذلك ال ّدرجة الكل ّية للمفحو�صني على املقيا�س
وا ّ
املتو�سطات احل�سابية
جلدول رقم ( )4يبني قيم
ّ
واالنحرافات املعيارية وال ّدرجة لك ّل بعد من أ�بعاد
املقيا�س وللدرجة الكل ّية للمقيا�س.

ال ّتجريب أالويل:

ط ّبقت مقايي�س ال ّدرا�سة ب�صورتها أالول ّية على ع ّينة
ا�ستطالع ّية مك ّونة من ( )30طالب ًا وطالبة يف املرحلة
ا ّ
جلامعية يف أ�واخر العام ( ،)2007وقد ح�سب
الزّمن الذي يحتاجه ك ّل مقيا�س للتّطبيق ،فوجد أ� ّن
ال�صداقة املع ّرب يحتاج من ( )6 4-دقائق،
مقيا�س ّ
13
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اجلدول رقم ()4
يبني قيم معامالت االرتباط وم�ستوى الداللة بني كل فقرة من فقرات االختبار والدّرجة الكل ّية
للمقيا�س
البعد
االحتفاظ
القلق
التحا�شي
املقيا�س ب�شكل عام

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
4.00
4.03
3.51
3.88

يتبني من اجلدول رقم ( )4أ� ّن درجات جودة
الطلبة ا ّ
ال�صداقة لدى ّ
جلامعيني ،كما يك�شف عنها
ّ
املقيا�س امل�ستخدم ،متو�سطة ب�شكل عام ،فقد بلغ
املتو�سط احل�سابي ( ،)3.88وهي مرتفعة على
بال�صديق ،والقلق على ال�صديق،
بعدي االحتفاظ ّ
املتو�سطات احل�سابية ()4.03 ،4.00
فقد بلغت
ّ
ومتو�سطة على بعد التّحا�شي �إذ بلغ
على التوايل،
ّ
املتو�سط احل�سابي لهذا البعد (.)3.51
ؤ
املتو�سطات احل�سابية من جهة ت� رّ�ش على
�إن هذه
ّ
أ
حر�ص ال�شّ باب يف املجتمع الفل�سطيني على �ن تكون
لهم �صداقاتهم التي يحر�صون عليها ،وي�ؤكدون على
أ�هميتها يف حياتهم ،وذلك ملا لها من آ�ثار �إيجابية
تنعك�س على اتزانهم االنفعايل ،وتوافقهم مع املجتمع
الذي يعي�شون فيه ،ومن جهة أ�خرى ف� إ ّن ذلك ي�ؤ�رش
على أ� ّن ال�شّ باب الفل�سطيني ّ
لل�صداقة كمفهوم
ينظر ّ
�إيجابي هام �رضوري لغايات الوجود ا إلن�ساين.
ووبالنظر اىل نتائج درا�سة ولكن�سون (Wilkins
 )son, 2006جند أ� ّن املتو�سطات احل�ساب ّية
ال�صداقة لدى املراهقني أال�سرتاليني على بعد
جلودة ّ
االحتفاظ قد بلغت ( )4.29وعلى بعد القلق ()2.37
وعلى بعد التحا�شي ( ،)2.79وب�شكل عام بلغت
ال ّدرجة الكلية ( )3.82وهذا ي�شري �إىل أ� ّن درجات
ال�صداقة لدى ّ
الطلبة الفل�سطينيني أ�على من
جودة ّ
14

0.47
0.52
0.44
0.40

درجة اال�ستجابه
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطه
متو�سطه

نظرائهم أال�سرتاليني يف جميع أ�بعاد املقيا�س .وهذا
يعود -كما يرى الباحث -اىل أ��سباب ح�ضارية،
ال�صداقة يف البيئة العرب ّية
فدرجات املحافظة على ّ
أ�على الرتباطها مبفهوم مبنظومة القيم ا إل�سالم ّية
التي يرتبى عليها الفرد يف املجتمع العربي� ،إ�ضافة �إىل
ال�صداقة يف املجتمع الفل�سطيني بني
�صعوبة تكوين ّ
جن�سني خمتلفني ،العتبارات اجتماع ّية أالمر الذي
يرفع من درجات القلق بني أال�صدقاء لدى ال�شّ باب
الفل�سطيني ،وحول مو�ضوع التّحا�شي هناك نظرة
فال�صديق يحاول أ�ن يتحا�شى االعتماد
ثنائ ّية القطبّ ،
كل ّي ًا على �صديقه ،لعدم رغبته يف �إثقال أ�عباء �صديقه
ال�صداقة العفيفة
بهمومه ،وهذا ين�سجم مع م�ضمون ّ
ال�صداقة
التي نادى بها أ�ر�سطو ،ولهذا النّوع من ّ
ّ
منظروه بني ال�شّ باب يف فل�سطني ،وعلى النّقي�ض ف� إ ّن
أ
بع�ض أال�صدقاء ال يرغبون يف ك�شف الذّات �مام
ال�صديق ،ويعتربون أ� ّن ما يعرت�ضهم من م�شكالت
ّ
هو ه ّم �شخ�صي ال ينبغي أ�ن ّ
يطلع عليه أ�حد ،وهذان
أالمران أ� ّديا �إىل ارتفاع درجات ال�شّ باب الفل�سطيني
على بعد التّحا�شي.
املتو�سطات احل�سابية يف البيئة
وب�شكل عام جند أ� ّن
ّ
العرب ّية الفل�سطين ّية أ�على من املتو�سطات احل�ساب ّية
يف البيئة الغرب ّية ،وهذا يعني أ�نّه رغم اختالف
ال�صداقة من زوايا
الثقافات ،والنّظرة �إىل مفهوم ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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ال�ضوابط واملعايري على
خمتلفة ،وحتديد بع�ض ّ
ال�صداقة يف املجتمع الفل�سطيني ،ف� إ ّن هذا املفهوم
ّ
يكت�سب قيمة عامل ّية مبعزل عن الكيفية أ�و البيئة التي
ينظر له من خاللها.

بال�س ؤ�ال ال ّثاين:
النتائج املتعلقة ّ

ال�س�ؤال ال ّثاين على «هل تختلف درجات جودة
ّ
ين�ص ّ
ال�صداقة باختالف املتغريات امل�ستقلة (اجلن�س:
ّ
أ
ال�سكن (�شمال ال�ضفة
ذكر� ،نثى) ،موقع مكان ّ
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الغربية ،الو�سط ،ا ّ
جلنوب) ،احلالة االجتماعية
( أ�عزب ،متزوج)؟»
ال�س�ؤال لك ّل متغري من املتغيرّ ات
ول إلجابة عن هذا ّ
امل�ستقلة مت ا�ستخدام اختبار حتليل التّباين
املتعدد(Univariate General Linear
املتو�سطات
 ،)Modelوقد ّمت أ�و ًال ا�ستخراج
ّ
احل�سابية واالنحرافات املعيار ّية لك ّل م�ستوى من
م�ستويات املتغيرّ ات امل�ستقلة كما يبني ا ّ
جلدول رقم
(.)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ّ
لكل فئة من فئات املتغيرّ ات امل�ستقلة
يبني ّ
املتغريات
امل�ستقله
اجلن�س

م�ستوياتها

ذكر
انثى
اعزب
احلالة االجتماعيه
متزوج
حمافظات ال�شمال
موقع مكان
حمافظات الو�سط
ال�سكن
حمافظات اجلنوب
املجموع
كما ّمت ا�ستخدام حتليل التّباين املتع ّدد؛ الختبار داللة
ال�صداقة لدى
الفروق يف متو�سطات درجات جودة ّ
الطلبة ا ّ
ّ
ال�ضفة الغرب ّية وفق ًا للمتغريات
جلامعيني يف ّ
امل�ستق ّلة (ا ّ
ال�سكن ،احلالة
جلن�س ،موقع مكان ّ

15

العدد

املتو�سط
احل�سابي

92
106
126
72
55
64
79
198

4.00
3.77
3.95
3.75
3.76
3.97
3.89
3.88

االنحراف
املعياري
0.21
0.49
0.31
0.51
0.56
0.24
0.36
0.40

االجتماعية) ،وا ّ
جلدول رقم ( )6يبينّ نتائج حتليل
متو�سطات
التّباين املتعدد؛ الختبار داللة الفروق يف ّ
ال�صداقة وفق ًا للمتغيرّ ات امل�ستقلة.
درجات جودة ّ
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اجلدول رقم ()6
يبني نتائج حتليل ال ّتباين املتعدد الختبار داللة الفروق يف
ال�صداقة وفق ًا للمتغريات امل�ستقلة
متو�سطات درجات جودة ّ
ّ
م�صدر التباين
النموذج
اجلن�س
احلالة االجتماعية
موقع ال�سكن
احلالة االجتماعية * موقع ال�سكن
اجلن�س * احلالة االجتماعية
اجلن�س * موقع ال�سكن
اخلط أ�
املجموع

جمموع
املربعات

د.ح

متو�سط
املربعات

قيمة ف

2991.99
3.55
0.89
2.20
0.38

10
1
1
2
2

299.19
355.
0.89
1.10
0.19

2269.37
26.98
6.78
8.34
1.44

0.001
0.001
0.01
0.001
0.23

0.63
0.87
24.78
3016.77

1
2
188
198

0.63
0.43
0.13

4.80
3.30

0.03
0.03

ت�شري النّتائج يف اجلدول رقم (� )6إىل وجود فروق
متو�سطات درجات جودة
ذات داللة �إح�صائية يف
ّ
ال�صداقة لدى طلبة ا ّ
جلامعات الفل�سطينية تعزى
ّ
للمتغريات امل�ستقلة فقد بلغت قيم (ف) للجن�س
( ،)26.98وملتغري احلالة االجتماعية ()6.78
ال�سكن ( )8.34وهذه القيم دالة
وملتغري موقع مكان ّ
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α≤0.01مما ي�شري �إىل
ال�صداقة باختالف ك ّل
وجود فروق يف درجات جودة ّ
من جن�س ّ
الطالب ،وحالته االجتماعية ،وموقع مكان
�سكناه.
ومن اجلدول ( )5جند أ� ّن املتو�سطات احل�ساب ّية
ال�صداقة لفئة الذّكور ( )4.0يف حني
لدرجات جودة ّ
بلغ املتو�سط احل�سابي ل إلناث ( )3.77وهذا ي�شري
ال�صداقة
�إىل أ� ّن الذّكور لديهم حر�ص على جودة ّ
أ�على من ا إلناث.
ال�صداقة لدى
� إ ّن هذه النتيجة التي تفيد ب أ� ّن جودة ّ
الذكور أ�على من ا إلناث يف فل�سطني ،تقود �إىل جملة
16

م�ستوى
الدالله

ملحوظات:
 � .1إ ّن هذه النتيجة لي�س بال�ضرّ ورة أ� ّن تعك�س
ال�صداقة لدى ا إلناث؛ وذلك أل ّن
طبيعة واقع جودة ّ
عمليات التّن�شئة االجتماعية يف املجتمع الفل�سطيني
ال تتقبل فكرة أ�ن ت�رصح الفتاة ب�صداقتها ،بحيث
ت�ضمن حماية جمتمعية أ�على يف حال عدم الت�رصيح
بها ،بعك�س الذّكور الذين -غالب ًا -ما يظهرون
�صداقاتهم ب�صورة مبالغ فيها العتبارات متعلقة
بالتّوافق االجتماعي ،و�إظهار الذّات ب�صورة مقبولة
اجتماعي ًا.
 .2يعزز هذه الفكرة أ� ّن من بني ا إل�ستبانات التي
ّمت رف�ض ا إلجابة عنها ( )21ا�ستبانة منها ()18
ا�ستبانة تعود إلناث ،مما يعني أ� ّن هناك ن�سبة �إحجام
ال�صداقة لديهن،
بني ا إلناث يف الك�شف عن جودة ّ
وهذا يعود �إىل عوامل اجتماعية بال ّدرجة أالوىل ،وال
يعني بال�ضرّ ورة نفي حر�صهن على تكوين �صداقات
متينة لديهن.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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وعلى هذا فالنتيجة تختلف مع نتيجة درا�سة ك ّل من
جنفري وكمبرييل (Jennifer & Kimberly,
 ،)2001ودرا�سة وولكر وجرين (Walker
 )&Green, 1986ودرا�سة ج أ�ثري ورفاقه
()Guthrie, Brant, & Green, 2002
التي أ�ظهرت أ� ّن درجات جودة ال�صداقة لدى
ا إلناث يف البيئة أالمريكية أ�على من تلك التي يك ّونها
الذّكور ،وهذا االختالف يف النتائج يعزى أل�سباب
ثقافية مرتبطة بدرجة تقبل املجتمع العربي ملفهوم
ال�صداقة
�صداقه ا إلناث ،بغ�ض النظر �إذا كانت ّ
أ
القائمة التي تك ّونها ا إلناث من اجلن�س نف�سه �و من
جن�سني خمتلفني ف� إ ّن اجتاهات املجتمع الفل�سطيني
ل�صداقات الذّكور -باختالف أ�نواعها -مرتفعة
ب�صورة ملحوظة عن �صداقات ا إلناث حتى لو كانت
�صداقة أالنثى القائمة من اجلن�س نف�سه.
كذلك يبينّ ا ّ
جلدول ( )5أ� ّن املتو�سط احل�سابي
أ
لفئة غري املتزوجني (� )3.95على من املتو�سط
احل�سابي للمتز ّوجني ( )3.75مما يعني أ� ّن درجات
ال�صداقة لدى فئة غري املتزوجني أ�على
جودة ّ
من املتزوجني ،وهذه النّتيجة منبعها حر�ص غري
املتزوجني على املحافظة على �صداقاتهم ،لغايات
حتقيق أ�حالمهم بالزّواج من نظرائهم حال كون
ال�صداقة مع اجلن�س ا آلخر ،أ�و لتوفر الوقت لديهم،
ّ
أ�و العتمادهم على أ��صدقائهم بدرجة أ�على من تلك
التي لدى املتزوجني.
ً
ال�سكن ،ونظرا لكونه
أ� ّما بالنّ�سبة ملتغري موقع مكان ّ
يحتوي على ثالثة م�ستويات ،فقد ّمت ا�ستخدام
اختبار ()Least Significant Difference
للتّحقق من اجتاه ال ّداللة ا إلح�صائية وا ّ
جلدول التّايل
رقم ( )7يبينّ نتائج التّحليل.
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اجلدول ()7
نتائج اختبار  LSDالختبار اجتاه الدّاللة يف
ال�صداقة لدى
درجات جودة ّ
طلبة ّ
اجلامعات الفل�سطينية وفق ًا للمتغري
ال�سكن
موقع مكان ّ
متغري موقع
ال�سكن
*0.21
-ال�شمال
*0.21
-الو�سط
*0.13
0.08
اجلنوب
* دالة عند م�ستوى ()α≤ 0.05

ال�شمال الو�سط اجلنوب
*0.13
0.08
--

تظهر نتائج اختبار  LSDأ� ّن الفروق على متغري
ال�سكن كانت دا ّلة بني ّ
الطلبة الذين
موقع مكان ّ
والطلبة ي�سكنون يف ا ّ
ي�سكنون يف ال�شّ مال ّ
جلنوب،
وكانت الفروق دا ّلة بني ّ
الطلبة الذين ي�سكنون يف
الو�سط ّ
والطلبة الذين ي�سكنون يف ال�شّ مال ،فيما مل
تكن الفروق بني ّ
الطلبة الذين ي�سكنون يف الو�سط
والطلبة الذين ي�سكنون يف ا ّ
ّ
جلنوب دا ّلة �إح�صائي ًا.
أ
وملا كان املتو�سط احل�سابي لفئة �س ّكان ال�شّ مال �قل
من غريه من الفئات أالخرى ،ف� إ ّن هذا ي�شري �إىل أ� ّن
ال�صداقة يف مناطق ال�شّ مال أ�ق ّل منها
درجات جودة ّ
يف ا ّ
جلنوب والو�سط ،وميكن تف�سري ذلك مبنحنيني
خمتلفني ،فنظر ًا لكون مناطق الو�سط الفل�سطيني
من املناطق أالكرث انفتاح ًا وت�ض ّم �سكان ًا أ�كرث حترر ًا
(وبع�ضهم لي�س من �سكان الو�سط أال�صليني) ف� إ ّن
ال�صداقة
ذلك أ�دى �إىل التعبري �رصاحة عن جودة ّ
الطلبة ا ّ
لدى ّ
جلامعيني يف مناطق متحررة تعترب أ� ّن
أ
أ
أ
من حق ال�شّ اب �ن يعرب بجر�ة عما يح�س به� ،ما
بالن�سبة للطلبة املقيمني يف اجلنوب فهم ينتمون
�إىل حمافظات حمافظة اجتماعي ًا ،وكان التعبري عن
جودة ال�صداقة هو تعبري عن مدى حاجتهم للحفاظ
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ت�شجع على
على ّ
ال�صداقة باعتبارها منظومة قيمية ّ
أ
الوفاء وا إلخال�ص وا إليثار والنخوة� ،ما الطلبة
�سكان مناطق ال�شمال فقد تراوحت تعبرياتهم بني
بيئة متحررة بدرجة أ�قل من الو�سط و أ�كرث من
اجلنوب ،وبيئة حمافظة أ�كرث من الو�سط و أ�قل من
�سكان اجلنوب ،ولذا كانت الفروق دالة ل�صاحلهم
من حيث ح�صولهم على درجات جودة �صداقة أ�قل
من غريهم من الفئات أالخرى.

النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثالث

ين�ص ال�س�ؤال الثالث على «ما أ�ثر تفاعل كل من ا ّ
جلن�س،
ال�سكن ،واحلالة االجتماعية على جودة
وموقع مكان ّ
ال�صداقة لدى طلبة ا ّ
جلامعات الفل�سطينية؟»
ّ
بالنظر �إىل اجلدول رقم ( )6جند أ�ن التفاعل بني
ال�سكن مل يكن
متغري احلالة االجتماعية وموقع مكان ّ
أ
دا ًال �إح�صائي ًا؛ �إذ بلغت قيمة ف (ّ � )1.44ما تفاعل
متغري اجلن�س مع احلالة االجتماعية ،فقد كان دا ًال
�إح�صائي ًَا؛ �إذ بلغت قيمة ف ( )4.80و أ�ي�ض ًا ف� إ ّن
تفاعل ا ّ
ال�سكن كان دا ًال أ�ي�ض ًا،
جلن�س مع موقع مكان ّ
فقد بلغت قيمة ف ( ،)3.30وهذا يعني وجود تفاعل
بني متغري ا ّ
ال�سكن
جلن�س مع ك ّل من موقع مكان ّ
واحلالة االجتماع ّية.
د ّلت النتائج على وجود فروق يف درجات جودة
ال�صداقة ،وهذا يعزى لتفاعل اجلن�س مع احلالة
االجتماعية ،وقد كانت دالة ل�صالح الطالبات غري
املتزوجات حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الفئة
( ،)3.88أ�ما املتو�سط احل�سابي للطالبات املتزوجات
فقد بلغ ( )3.62وهذه الفروق دالة �إح�صائي ًا ،وهذا
يعني أ�نه مع دخول الطالبات امل�شموالت يف الدرا�سة
�إىل ع�ش الزوجية ف�إن درجات ال�صداقة تنخف�ض
لديهن ب�صورة ملمو�سة ورمبا يعزى ذلك �إىل ال ّرف�ض
ال�صداقة لدى املر أ�ة املتز ّوجة.
االجتماعي لفكرة ّ
كما د ّلت النّتائج على وجود فروق يف درجات جودة
ال�صداقة الذي يعزى لتفاعل ا ّ
جلن�س مع موقع مكان
ّ
18
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ال�سكن وقد كانت الفروق دا ّلة ل�صالح ا إلناث فقد بلغ
ّ
ال�صداقة لدى
املتو�سط احل�سابي لدرجات جودة ّ
ا إلناث ،يف ال�شّ مال ( )3.48ويف الو�سط)3.92( ،
ويف اجلنوب ( )3.79وكانت الفروق دالة �إح�صائيا
ل�صالح ا إلناث املتز ّوجات يف منطقة الو�سط أ�ي
ال�صداقة ترتفع لديهن تنخف�ض
أ� ّن درجات جودة ّ
ب�صورة دا ّلة �إح�صائي ًا ،ورمبا يعزى ذلك �إىل ق ّوة
القيود االجتماعية التي تفر�ضها احلياة االجتماعية
على ا إلناث يف ك ّل من ال�شّ مال واجلنوب بعدم جواز
ال�صداقات بعد الزّواج أ�و تقنينها يف أ�ح�سن
تكوين ّ
أ
لكن هذه القيود كانت �قل لدى النّ�ساء
أالحوالّ ،
املتزوجات يف منطقة و�سط ال�ضفة الغربية� ،سيما
و أ� ّن هذه املنطقة أ�كرث حت ّرر ًا و أ�كرث م�ساهمة يف العمل
يف القطاعات املختلفة ،كما ترت ّكز م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين التي تعنى ب�ش�ؤون املر أ�ة يف هذه املنطقة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �سويف( )1970التي
وجدت أ� ّن هناك مي ًال بني أالفراد لتكوين �صداقات
مع فئات من نف�س أالو�ساط االجتماعية.

الرابع
بال�س ؤ�ال ّ
ال ّنتائج املتعلقة ّ

ال�س�ؤال مبدى مدى �إ�سهام متغيرّ ات
يتعلق هذا ّ
(ال�شّ عور بالوحدة ،والغ�ضب ،وحب اال�ستطالع،
ال�صداقة لدى
وتقدير الذات) يف التنب� ؤ بدرجات ّ
أ�فراد عينة ال ّدرا�سة كما يك�شف عنها املقيا�س
امل�ستخدم فيها؟
ومن أ�جل هذا قام الباحث با�ستخدام حتليل االنحدار
املتعدد ()Stepwise multiple regression
وقد أ�دخلت ك ًال من متغريات (ال�شّ عور بالوحدة،
الغ�ضب ،حب اال�ستطالع ،تقدير الذّات) كمتنبئات
الطلبة ا ّ
ال�صداقة لدى ّ
جلامعيني الفل�سطينيني
بجودة ّ
لتحديد املتنبئات املف�سرّ ة لدرجة التباين يف جودة
ال�صداقة.
ّ
وقد قام الباحث بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون
ال�صداقة من جهة ،وك ّل من
بني درجات جودة ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/1
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ال�شّ عور بالوحدة ،والغ�ضب وقد كانت على الرتتيب
( )0.44- ،0.71-وهذه القيم �سلبية ،ودالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)α≤ 0.001كما بلغت
ال�صداقة،
قيمة معامل االرتباط بني درجات جودة ّ
وك ّل من حب اال�ستطالع ،وتقدير الذّات ،وقد كانت
على الترّ تيب ( )0.51 ،0.40وهي قيم موجبة ودالة
�إح�صائي ًا أ�ي�ض ًا عند م�ستوى (.)α≤ 0.001
و ّمت ا�ستخراج حتليل التّباين لنموذج االنحدار ،وقد
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بلغت قيمة (ف ،)83.54 =4،173وهي قيمة دا ّلة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α≤0.001فيما بلغت
قيمة  )R2 = 0.62أ�ي أ� ّن املتنبئات جمتمعة تف�سرّ
ما ن�سبته ( )62%من التّباين يف درجات جودة
الطلبة ا ّ
ال�صداقة لدى ّ
جلامعيني الفل�سطينيني.
ّ
أ� ّما بالنّ�سبة لنتائج حتليل االنحدار املتعدد فا ّ
جلدول
يو�ضح قيم (بيتا) وقيم (ت) وم�ستوى
رقم (ّ )8
الداللة للمتنبئات الداخلة يف معادلة االنحدار.

اجلدول رقم ()8
يو�ضح نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد التدريجي للمتنبئات على متغري جودة ال�صداقة
املتنبىء
ال�شعور بالوحده
تقدير الذات
حب اال�ستطالع
ال�شعور بالغ�ضب

قيمة B
-0.053
0.031
0.009
-0.005

ت�شري البيانات يف ا ّ
ال�سابق �إىل أ� ّن جميع
جلدول ّ
قيم (ت) جلميع املتنبئات قد كانت دالة �إح�صائي ًا،
فقد بلغت قيمة (ت) ملتنبئ (ال�شّ عور بالوحدة)
( )11.51وملتنبئ (ال�شّ عور بالغ�ضب) ( ،)2.82-
وهي قيم �سالبة وتد ّل على وجود عالقة تنب�ؤية �سالبة،
أ�ي أ� ّن قيم (بيتا) تف�سرّ درجات مرتفعة من التّباين
ال�صداقة ،مبعنى أ�نّه ك ّلما زادت درجات
يف جودة ّ
ال�شّ عور بالوحدة ،ودرجات ال�شّ عور بالغ�ضب ك ّلما
انخف�ضت ن ّية احلر�ص على �صداقة جيدة لدى طلبة
ا ّ
جلامعات الفل�سطينية ،أ� ّما بالنّ�سبة ملتنبئ (تقدير
(حب
الذّات) فقد بلغت قيمة (ت) ( )4.73وملتنبئ ّ
اال�ستطالع) فقد بلغت قيمة (ت) ( )3.39وهذه
القيم دا ّلة �إح�صائي ًا مما ي�شري �إىل قدرة هذه املتنبئات
ال�صداقة.
على التّنب� ؤ ا إليجابي بجودة ّ
ال�س�ؤال ال ّرابع تقود
� إ ّن النتيجة التي أ��سفر عنها ّ
19

قيمة  Betaقيمة ت
-0.550
0.234
0.154
-0.138

-11.519
4.733
3.296
-2.822

م�ستوى الدالله
0.001
0.001
0.001
0.005

�إىل أ�ن ت أ�خذ عمليات �إعداد ال�شّ باب الفل�سطيني بعني
االعتبار العوامل التي من � أش�نها أ�ن ت�ساعد ال�شّ باب
على التّوافق االجتماعي� ،إذ من ال�ضرّ ورة مبكان
الن أ�ي بهم ع ّما ي�سبب ال�شّ عور بالوحدة لديهم ،وذلك
عن طريق امل�ساندة أال�رسية ،وحماولة م�ساعدة
ال�شّ باب يف ح ّل م�شكالتهم التي قد تقودهم �إىل العزلة
أ�و ال�شّ عور بالوحدة� ،إ�ضافة �إىل أ�ن حل م�شكالت
ال�شباب ،وم�ساعدتهم على التّغلب عليها من � أش�نه أ�ن
يخفّف من درجات اال�ضطراب لديهم مبا ي�ساعدهم
على التّحكم مب�شاعرهم كي يكونوا متوافقني مع
أ�نف�سهم ومع غريهم ،وبالتّايل زوال م�س ّببات الغ�ضب
واالنفعال لديهم.
ال�صورة التي يحملها الفرد عن نف�سه من
� إ ّن تعزيز ّ
خالل عمليات التّن�شئة االجتماعية من � أش�نها أ�ن ت�ساعد
الفرد على أ�ن يكون م�ساهم ًا يف عمليات بناء النّ�سيج
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املجتمعي ،بحيث يتعزز مفهومه لذاته ،وينعك�س ذلك
�إيجاب ًا على من يتعامل معهم ،وبالتايل ف�إنّه ي�ستطيع
أ�ن يك ّون �صداقات من � أش�نها أ�ن ت�ساعده على تنمية
هوية أالنا لديه ،وعلى حتقيقيه لذاته و أ�هدافه التي
ين�شدها.
�إن نتيجة هذه الدرا�سة املتعلقة بالعالقة بني جودة
ال�صداقة وال�شّ عور بالوحدة تتفق مع نتائج
ّ
الدرا�سات التي أ�جريت يف هذا املجال مثل درا�سة
( )Klarin, 2002ودرا�سة �ستيفنز (Stevens,
 )2000التي أ��سفرت عن وجود عالقة عك�سية بني
ال�صداقة وال�شّ عور بالوحدة.
جودة ّ
ال�صداقة
و أ�ما النتيجة املتع ّلقة بالعالقة بني جودة ّ
وتقدير الذّات فتتفق مع نتيجة درا�سة براج ومريديث
ووودوارث (Brage؛Meredith؛& Woodw
 )ward, 1993التي أ�ظهرت عالقة طردية بني
ال�صداقة وتقدير الذّات.
نوعية ّ

ال ّتو�صيات:

يف �ضوء النّتائج التي أ��سفرت عنها ال ّدرا�سة يو�صي
الباحث مبا ي أ�تي:
 .1أ�ن ُيعد أالطفال واملراهقني من خالل عمل ّيات
التّن�شئة االجتماعية حول كيف ّية اختيار أال�صدقاء،
والتّع ّرف على نوع ّية أال�صدقاء الذين يك ّونوهم يف
أ�وقات مبكرة من حياتهم بق�صد توجيههم نحو
ال�سوء مما
ال�سلوكيات اجل ّيدة ،و�إبعادهم عن رفاق ّ
ّ
يح�صنهم اجتماعي ًا.
ّ
� .2ضرّ ورة تثقيف أالطفال واملراهقني وال�شّ باب
ال�صداقة يف املجتمع الفل�سطيني بحيث
حول مفهوم ّ
ال�صداقات ذات أالهداف النّبيلة
يتم التّمييز بني ّ
التي قد تفيد أ�طرافها يف توافقهم النّف�سي واالنفعايل
واالجتماعي من غريها التي تقوم على املنفعة أ�و
امل�صالح التي ت�رض بالفرد والبناء االجتماعي يف
املجتمع الفل�سطيني.
 .3تهيئة ّ
الظروف املنا�سبة اجتماعي ًا ونف�سي ًا
20

20

واقت�صادي ًا؛ إلعداد ال�شّ باب الفل�سطيني مبا يجعلهم
حب
منخرطني يف عمل ّيات البناء ،ومبا يثري لديهم ّ
اال�ستطالع والبحث واال�ستق�صاء الهادف ،ويبعدهم
عن ال�شّ عور بالوحدة ،ومبا يعزز تقديرهم لذواتهم،
ومبا يخف�ض م�س ّببات الغ�ضب واخلوف والقلق
وغريها من امل�شكالت النّف�س ّية.
أ
 .4تعزيز عمليات التّعلم و�إ�شغال �وقات الفراغ عرب
أالن�شطة االجتماعية الهادفة لدى ال�شّ باب الفل�سطيني
يح�صنهم من
مبا يفيدهم يف التّوافق املجتمعي مبا ّ
الوقوع يف أالمرا�ض االجتماعية املختلفة.
� .5رضورة �إجراء مزيد من ال ّدرا�سات ال�ستق�صاء
العوامل امل�ؤثرة على تكوين ال�صداقات يف
املجتمع العربي ،من حيث آ�ليات اختيار ال�صديق،
ال�صديق ،وكيفية املحافظة
واملوا�صفات املن�شودة يف ّ
على �صداقة ذات جودة وا�ستمرارية.
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موافق
ً موافق ال أ�رى معار�ض
جد ًا
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الفقره

الرقم

.تي عندما أ�كون متكدر املزاج/ي�ؤازرين �صديقي
.تي/ال�صعوبة أ�ن أ��ستبدل �صديقي
ّ أ�ظن أ�نّ من
تي ) عندما أ�كون متوتر ًا/يزعجني أ�ن ال أ�جد (�صديقي
. تي/أ�ثق ب�صديقي
/ها ال يفهمني/تي عندما أ�جده/أ�غ�ضب من �صديقي
.تي
.تي/ال أ�حب االعتماد على �صديقي
. ترغبني/تي ال يرغبني/يقلقني أ�ن �صديقي
.� أس�واجه ا إلحباط �إذا انتهت �صداقتي
.ة يل/تي خمل�ص ًا/أ�عرف أ�نّ �صديقي
.تي/حب أ�ن أ�كون قريب ًا من �صديقي
ّ �أ
أ
أ
أ
. �صديقتي/ل�ست مت�كد ًا ب�نيّ دائم ًا �عتمد على �صديقي
.تي أ�كرث تفهم ًا يل/أ�ف�ضل أ�ن يكون �صديقي
ّ
.تطلع على م�شكالتي/يطلع
تي/أ�جعل �صديقي
.تي/أ�بتعد عن مناق�شة أالمور ال�شّ خ�صية مع �صديقي
.تي/أ�ناق�ش املو�ضوعات املختلفة مع �صديقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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يقلقني أ�ن أ�كون �رصيح ًا وقريب ًا من �صديقي/تي.
عندما تواجهني امل�شكالت ال أ�جل أ� �إىل �صديقي/تي.
أ�غ�ضب عندما ال ميكنني أ�ن أ�جد �صديقي/تي أ�و أ�ت�صل
به.
أ
ال أ��شعر بقربي من �صديقي/تي كما �رغب.
أ�بحث عن �صديقي/تي عندما ت�سوء أالمور.
ا�ستمتع بق�ضاء وقت ممتع مع �صديقي/تي.
أ�عرف أ�نّ �صديقي/تي يقدرين/تقدرين.
أ��شعر بقربي من �صديقي/تي.
لي�س يل حاجة ألن أ��ستند على �صديقي/تي.
دون �صديقي/تي لي�س ب�إمكاين أ�ن أ�واجه امل�شكالت.
أ�نا واثق أ�نّ �صداقتي �ستدوم.
الرفقة تكون ممتعة عندما أ�كون مع �صديقي /تي.
يقلقني أ�نّ �صديقي/تي رمبا يذهب لتكوين �صداقة
أ�خرى.
دائم ًا أ�نا غا�ضب/ة من �صديقي/تي.
أ�عرف ب أ�نيّ أ��ستطيع االعتماد على �صديقي/تي.

املعرب
ملحق رقم( )2مقيا�س رو�سنبريج لتقدير الذات ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24

موافق
جد ًا

الفقره

موافق

معار�ض
معار�ض
جد ًا

أ��شعر ب أ�هميتي على أالقل كما ي�شعر ا آلخرون
ب أ�هميتهم.
أ��شعر ب أ�ن لدي جمموعة ال ب أ��س بها من ال�صفات
احل�سنة.
أ�ميل ب�صفه عامه اىل ال�شعور بالف�شل.
لدي القدرة على القيام أ
بالعمال كما يقوم بها معظم
النا�س.
أ��شعر أ�نه لي�س لدي ما ميكنني أ�ن أ�فخر به.
أ�حمل �صورة طيبة عن نف�سي.
ب�شكل عام أ�نا را�ض عن حياتي .
أ�متنى لو أ�ين أ�ملك تقديرا أ�على لذاتي.
أ�نا أ��شعر بعدم فائدتي يف بع�ض أالوقات .
أ��شعر أ�حيان ًا أ�نني ل�ست جيد ًا مطلق ًا .
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