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 ممخص البحث: 
ييدؼ البحث الحالي الي معرفة مستوي الصداقة لدي عينة مف طالبات جامعة الطائؼ،     

ومعرفة الفروؽ بيف استجابة عينة الدراسة حوؿ الصداقة تبًعا لمتغير )التخصص الدراسي، 
( 015المستوي الدراسي، عدد افراد االسرة، مستوي الدخؿ االسري(. وتكونت عينة الدراسة مف )

، )55طالبة مقسميف الي ) ( طالبة مف طالبات كمية التصاميـ مف 55( طالبة مف كمية العمـو
 طالبات المستوي األوؿ والثاني. وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة الحميمة. 

وتوصمت نتائج الدراسة الي توفر مستوي مرتفع جًدا مف الصداقة لدي طالبات جامعة 
ائية بيف استجابات الطالبات حوؿ الصداقة تبًعا لمتغير الطائؼ، وجود فروؽ ذات داللة إحص

)عدد افراد االسرة، مستوي الدخؿ االسري(، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 استجابات الطالبات حوؿ الصداقة تبًعا لمتغير )التخصص الدراسي، المستوي الدراسي(.

  . جامعةال طالبات - مستوي الصداقة : الكممات المفتاحية
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Abstract 
The current research aims to find out the level of friendship with a 

sample of students from Taif University, and to know the differences 
between the response of the study sample about friendship depending 
on the variable (specialization, academic level, number of family 
members, family income level). The sample of the study consisted of 
(105) students divided into (52) students from the Faculty of Science, 
(53) students from the Faculty of Design from the first and second 
levels.  

The study results provided a very high level of friendship among 
students of Taif University, there are statistically significant differences 
between the students' responses to friendship according to a variable 
(number of family members, family income level), while there are no 
statistically significant differences between the students' responses to 
friendship according to the variable (specialization, academic level). 
Keywords: friendship level - university students . 
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 المقدمة: 
توجينا الطبيعة اإلنسانية الي تكويف عبلقات اجتماعية مع االخريف، ومشاركتيـ  دائًما ما        

المواقؼ واالوقات التي يشعروف فييا بالفرح او الحزف. وقد تكوف بعض ىذه العبلقات إجبارية 
مثؿ عبلقة الفرد بأسرتو واقاربو، وقد تكوف عبلقات اختيارية مثؿ عبلقة الفرد مع أصدقائو.     

 2001) (Pearce ) & (Dunbar,2020، )المجدوب
وتمعب العبلقة مع األصدقاء بدوف شؾ دوًرا اساسًيا في حياة الفرد اليومية، ولكف ال تعد    

الصداقة باألمر البسيط فيي عبلقة اجتماعية متبادلة قائمة بيف طرفيف او أكثر حيث يتوقع فييا 
الجتماعية وتوفير الرفقة والعبلقة كؿ طرؼ مف الطرؼ االخر تمبية احتياجاتو العاطفية وا

 الحميمة، والمودة وتعزيز تقدير الذات واآلماؿ باإلضافة الي الحماية مف االيذاء.
(Thien et al, 2012)                                           

كما تعد الصداقة مصدر مف مصادر الدعـ االجتماعي لتنمية شخصية الفرد، وذلؾ مف      
ما توفره الصداقة مف فيـ الذات والبصيرة واكتساب العديد مف الميارات االجتماعية خبلؿ 

وممارسة السموؾ االجتماعي اإليجابي. حيث يقضي الطالب الجامعي مع أصدقائو وقت أطوؿ 
مف الوقت الذي يقضيو مع اسرتو، ويكتسب العديد مف المعمومات والخبرات التي يصعب عميو 

 (                       (Akin et al, 2016. اكتسابيا داخؿ اسرتو
وبذلؾ يتضح لنا الدور الياـ لمصداقة في حياة الفرد بصفة عامة، وحياة الطالب الجامعي     

    بصفة خاصة باعتبارىا مطمب نفسي اجتماعي ينطمؽ مف خبللو الفرد مف العالـ المحدد 
فيو ويتفاعؿ معو ويكتسب خبللو العديد مف والبسيط الي العالـ االجتماعي االوسع الذي يندمج 

 (  5105)الشماس،          الميارات.                  الخبرات و 
 مشكمة الدراسة:

تعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ الحاسمة في تكويف شخصية الطالب الجامعي والتي       
األصدقاء المحيطة بو، وذلؾ  يكتسب خبلليا العديد مف القيـ والميارات االجتماعية مف جماعة

مف خبلؿ زيادة االعتماد عمى جماعة االقراف مع قمة االعتماد النسبي عمى الوالديف واالسرة. 
وتمعب الصداقة دوًرا ىاًما في تحقيؽ النمو والتكيؼ النفسي بشكؿ عاـ ولدي طبلب الجامعة 

ة، وتكويف عبلقات وطيدة بشكؿ خاص حيث يبدأ الطمبة في االستقبلؿ وتحمؿ المسؤولية الفردي
 .                 (Bakalim & Tasdelen,2016)مع اصدقائيـ في الجامعة 
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وتساعد الصداقة الحميمة عمي تكويف طبلب جامعييف متمتعيف بدرجة عالية مف جودة        
اركة الحياة والثقة بالنفس باإلضافة الي اكتسابيـ لمعديد مف الميارات الحياتية مثؿ ميارة المش

 ( 5105) الشماس،                       والعمؿ التعاوني                        
كما تمعب الصداقة دور كبير في إعطاء الطمبة الفرصة لئلفصاح عما بداخميـ مف مشاعر      

 (.5115)ابو مغمي ، لعبلقة بيف الطمبة بعضيـ البعض  وأفكار والتي تساىـ بدورىا في توطيد ا
كما تسيـ العبلقات الوثيقة بيف األصدقاء في تبادؿ المعرفة والخبرات والتي تتحقؽ عندما        

يضيؼ كؿ صديؽ الي أصدقائو االخريف مجموعة مف المعمومات والميارات التي اكتسبيا في 
مواقؼ اخري، وبذلؾ تعد جماعة األصدقاء بمثابة مصدر يستقي منو الطمبة العديد مف القيـ 

  ة ويتزود مف خبللو بالكثير مف الخبرات والميارات التي يصعب الحصوؿ عمييا االجتماعي
 (0999)زىراف،                                                        داخؿ االسرة.

ومع تعدد الدراسات التي أجريت حوؿ مفيـو الصداقة واىميتيا وعبلقتيا بالعديد مف       
(، Cekic et al  ،2017(، )5109(، الشميري )5107اهلل ) المتغيرات األخرى مكـر

 (5106إسماعيؿ)
رأت الباحثة أىمية التطرؽ الي دراسة ىذا الموضوع، ومف ىنا تمثمت مشكمة البحث في      

تحديد مستوي الصداقة لدي طمبة الجامعة مع دراسة الفروؽ في استجابات عينة الدراسة وفًقا 
 ستوي الدخؿ، وعدد افراد االسرة.لمتغير التخصص الدراسي وم

 أسئمة البحث: 
 ما مستوي الصداقة لدي طالبات جامعة الطائؼ؟  .0
           ىؿ تختمؼ استجابات عينة الدراسة حوؿ مستوي الصداقة باختبلؼ متغير  .5

 )التخصص الدراسي، المستوي الدراسي، عدد افراد االسرة، مستوي دخؿ االسرة(؟
 اهداف البحث: 

 بحث الحالي الي التعرف عمي:يهدف ال  
 مستوي الصداقة لدي طالبات جامعة الطائؼ. .0
مدي اختبلؼ عينة الدراسة حوؿ مستوي الصداقة تبًعا لمتغير )التخصص الدراسي،  .5

 المستوي الدراسي، عدد افراد االسرة، مستوي دخؿ االسرة.
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  :أهمية البحث
 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يمي: 
مفيـو الصداقة الذي يعد مف القيـ االجتماعية اليامة في العبلقات بيف  تسميط الضوء عمى ●

 االقراف في المرحمة الجامعية.
تشجيع المؤسسات التعميمية إلعداد برامج وأنشطة خاصة لتوعية الطمبة بأىمية الصداقة،  ●

 واىمية التفاعؿ االجتماعي بيف الطمبة في ىذه المرحمة العمرية. 
 ية بإطار نظري عف مفيـو الصداقة واىميتيا وابعادىا.تزويد المكتبة العرب ●
يعد ىذا البحث دافع لمباحثيف االخريف إلجراء العديد مف البحوث حوؿ الصداقة وعبلقتيا  ●

 ببعض المتغيرات األخرى ودراسة الصداقة عبر مراحؿ عمرية مختمفة.
 حدود البحث: تقتصر حدود البحث في التالي: 

 مستوي الصداقة )االبعاد الثبلثة( لدي طمبة الجامعة. معرفة الحدود الموضوعية:
 جامعة الطائؼ كمية العمـو والتصاميـ. الحدود المكانية:

 ىػ. 0445/ 0440الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  الحدود الزمانية:

 طالبات كمية العمـو والتصاميـ المستوي األوؿ والثاني. الحدود البشرية:

  ة:مصطمحات الدراس
  الصداقة:

ىي عبلقة وثيقة بيف طرفيف او أكثر اساسيا االحتراـ، والحب والتقارب نظرا لبلىتمامات    
واالتجاىات المشتركة، وتقـو عمى تقديـ الدعـ والمساعدة المتبادلة مع غياب أي أطماع او 

 .مصالح شخصية، مع الرغبة المشتركة في الحفاظ عمى استمرارية ىذه العبلقة ودواميا

 التعريف االجرائي لمصداقة: 
ىي عبلقة ترابطية إرادية تحدث بيف شخصيف او أكثر يسودىا نوع مف التعاطؼ ودؼء      

المشاعر واالىتمامات والرغبات المشتركة، باإلضافة الي تمتع الطرفيف بمساحة مف الحرية 
 لمتعبير واالفصاح عف الذات. 
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 اإلطار النظري: 
 مفهوم الصداقة: 

تعرؼ الصداقة بانيا " عبلقة اجتماعية وثيقة تقـو عمى مشاعر الحب والجاذبية المتبادلة       
 (50، ص.5110بيف شخصيف او أكثر."                                     )المجدوب، 

كما أشار الشماس الي الصداقة بانيا عبلقة حميمة تربط بيف شخصيف برباط قوي بدوف      
 (    5105) الشماس ،                               لح فردية        أي أطماع او مصا

والصداقة عبلقة ارادية تقـو عمى التعاطؼ ودؼء المشاعر، وقدرة األطراؼ عمى تبادؿ         
اآلراء واالفصاح عف الموضوعات األكثر خصوصية، باإلضافة الي المشاركة المتبادلة في 

 ( 5107وؿ، واالتجاىات.                         )مكـر اهلل، االىتمامات والرغبات والمي

كما تبني الصداقة عمي تبادؿ مشاعر الثقة واالحتراـ المتبادؿ، مع الترحيب بتقديـ       
التضحية بيف طرفي العبلقة، بحيث يشعر كؿ طرؼ نحو االخر بنوع مف الدعـ والمساندة 

 ( 087، ص.5111)مرسي،                         االجتماعية في جميع المواقؼ.          

ويتضح لنا مف التعريفات السابقة اف الصداقة رابط اجتماعي وثيؽ بيف طرفيف قوامو الحب       
والثقة المتبادلة واالستعداد لمتضحية مف اجؿ الطرؼ االخر باإلضافة الي التفاعؿ اإليجابي بيف 

جموعة مف المعارؼ والخبرات التي تساىـ في التنشئة الطرفيف والذي يتضح مف خبلؿ اكتساب م
 االجتماعية لمفرد.

 وظائف الصداقة: 
تساعد العبلقة بيف األصدقاء عمى تكويف ىوية نفسية إيجابية تتمثؿ في تحقيؽ النمو       

النفسي واالجتماعي لمطالب فيي تتيح لو النظر الي ذاتو مف خبلؿ منظور االخريف. فيبحث 
لصديؽ الذي يساعده عمى تمبية العديد مف احتياجاتو النفسية واالجتماعية، كما انيا الفرد عف ا

 ( 5105تساعد الفرد عمى تقوية اإلحساس بالذات وتدعيـ النزعة االستقبللية.   )ميداد، 

( عمي دور الصداقة في توفير الوعي الثقافي والسياسي 5151كما اكدت محمد )      
          اإلضافة الي تدعيـ النمو األخبلقي مف خبلؿ تدعيـ العديد مفواالقتصادي لؤلصدقاء، ب

    القيـ االجتماعية مثؿ التعاوف والمساعدة والدعـ النفسي والمشاركة في حؿ العديد مف 
 المشكبلت الحياتية.
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( الي الدور الذي تمعبو الصداقة في خفض مشاعر القمؽ والتوتر 0996وأشار القائمي)      
لدي جماعة األصدقاء وذلؾ مف خبلؿ مشاركة الصديؽ لصديقو في المواقؼ السارة  النفسي

عطاء مساحة مف الحرية لئلفصاح عف األمور     والمحزنة، والوقوؼ بجانبو في االزمات، وا 
 شديدة الخصوصية. 

عمى أىمية الصداقة بيف (  Thomas(  )5115( و ،0995واكد كؿ مف أبو سريع )    
يؽ التنمية االجتماعية وتعزيز االحتراـ لمذات، وتحقيؽ التكيؼ االجتماعي والوالء الطمبة في تحق

لآلخريف وزيادة القدرة عمى التعامؿ مع االجياد النفسي. واكتساب العديد مف الميارات والقدرات 
المرغوب فييا اجتماعًيا، مع ارتقاء إدراؾ الفرد بمعايير السموؾ االجتماعي في مختمؼ المواقؼ 

 يفية مشاركة االخريف اىتماماتيـ في ظؿ جو يسوده االحتراـ والثقة المتبادلة.وك
 الدراسات السابقة: 

( بدراسة ىدفت الي التعرؼ عمى الدور التربوي لمصداقة في 5151قامت محمد )       
( طالب وطالبة 405االجتماعات االفتراضية لدي طبلب الجامعة وتكونت عينة الدراسة مف )

يـ مقياس الصداقة االفتراضية، وتوصمت نتائج الدراسة الي اف لمصداقة االفتراضية وطبؽ عمي
العديد مف األدوار االجتماعية والتعميمية والنفسية باإلضافة الي الدور االخبلقي في تقديـ العوف 

 .والدعـ، وزيادة الوعي السياسي لدي األصدقاء
ت الي التعرؼ عمى مستوي االتزاف ( دراسة ىدف5151اجرت سميماف، والنصراويف )     

االنفعالي وعبلقتو بتكويف الصداقات والتوافؽ االسري لدي طمبة المرحمة اإلعدادية في بمدة 
( طالب وطالبة مف طمبة المرحمة اإلعدادية في بمدة 585البعينة، وتكونت عينة الدراسة مف )

لدراسة الي وجود مستوي البعينة، وطبؽ عمييـ مقياس تكويف الصداقات، وتوصمت نتائج ا
 متوسط مف تكويف الصداقات لدي عينة الدراسة.

( دراسة ىدفت الي التعرؼ عمى مستوي الصداقة لدي طمبة 5109كما اجري الشميري )     
جامعة تعز، باإلضافة الي التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات افراد العينة عمى مقياس 

كر وانثي(، والتخصص الدراسي )الكميات العممية واإلنسانية( الصداقة وفًقا لمتغيرات النوع )ذ
        (075( طالًبا وطالبة مف مختمؼ الكميات مقسميف الي )551وتكونت عينة الدراسة مف )

        ( مف اإلناث. وتوصمت نتائج الدراسة الي ارتفاع مستوي الصداقة لدي547مف الذكور، )
ذات داللة إحصائية في مستوي الصداقة لدي طمبة طمبة جامعة تعز، وعدـ وجود فروؽ 

 إنسانية(، كما ال توجد فروؽ تعزي لمتغير اإلقامة الدائمة  –الجامعة تعزي لمتغير الكمية )عممية 
 المدينة(. –)الريؼ 
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( بدراسة ىدفت الي التعرؼ عمى جودة وكمية الصداقة Lodder et al،5107كما قاـ )     
( مف الذكور 49.0دة في مرحمة المراىقة، وتكونت عينة الدراسة مف )وعبلقتيا بالشعور بالوح

( مف عينة االناث وطبؽ عمى عينة الدراسة مقياس الصداقة، وتوصمت نتائج الدراسة 51.9و)
الي وجود عبلقة سمبية بيف الشعور بالوحدة وبيف الصداقة المتبادلة، باإلضافة الي ارتباط شعور 

 الصداقات. الوحدة بتكويف عدد اقؿ مف
( بدراسة ىدفت الي الوصوؿ لمخصائص السيكومترية لمقياس 5107وقامت مكـر اهلل )      

( طالب وطالبة مف طمبة 051الصداقة الحميمة متعدد االبعاد، وتكونت عينة الدراسة مف )
الجامعة وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة الحميمة وتوصمت نتائج الدراسة الي تمتع مقياس الصداؽ 

           حميمة بدرجة عالية مف الثبات، باإلضافة الي وجود اتساؽ داخمي بيف كؿ فقرة مفال
فقرات المقياس، وبيف الدرجة الكمية مما يدؿ عمي تحقؽ الخصائص السيكومترية لمقياس 

 الصداقة الحميمة.
ت ( الي التعرؼ عمي اثار التدريب عمى مياراCekic et al  ،2017وىدفت دراسة )       

الصداقة في ارتفاع مستوي جودة الصداقة والرفاىية الذاتية لممراىقيف. وبمغت عينة الدراسة 
 8( مراىؽ ومراىقة، وطبؽ عمى عينة الدراسة التجريبية برنامج تعميمي نفسي مكوف مف 500)

جمسات )بدء الصداقات والتدريب والمحافظة عمييا(، بينما لـ تتمقي العينة الضابطة أي تدريب، 
وتوصمت نتائج الدراسة الي زيادة مستوي جودة الصداقة والرفاه الشخصي لمطبلب الذيف حصموا 

 عمى البرنامج التدريبي عف العينة الضابطة. 
( الي التعرؼ عمى مستوي الصداقة لدي طمبة المرحمة 5106بينما ىدفت دراسة إسماعيؿ)      

إناث(. وبمغت -ًعا لمتغير الجنس )ذكورالمتوسطة والتعرؼ عمى الفروؽ في مستوي الصداقة تب
( سنو وطيؽ عمييـ 06-05( طالب وطالبة تراوحت أعمارىـ ما بيف )511عينة الدراسة )

مقياس الصداقة. وتوصمت نتائج الدراسة الي تمتع عينة الدراسة بمستوي عالي مف الصداقة 
الناث في مستوي باإلضافة الي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الذكور وا

 الشعور بالصداقة. 
بدراسة ىدفت الي استكشاؼ الدور  (Bakalim & Tasdelen,2016)كما قاـ كؿ مف       

( طالب 559الوسيط لمدعـ االجتماعي بيف جودة الصداقة والرفاه النفسي. وبمغت عينة الدراسة)
( سنة، 09-04بيف )( طالًبا تراوحت أعمارىـ ما 551( طالبة، )519وطالبة مقسميف الي )

وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة وتوصمت نتائج الدراسة الي اف الدعـ االجتماعي كاف متغير 
 وسيط في العبلقة بيف جودة الصداقة والرفاه النفسي. 
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( دراسة ىدفت الي التعرؼ عمى الدور الوسيط لميقظة العقمية Akin et al،2016وأجري )     
( طالب جامعي وطبؽ عمييـ 575لذاتية، وبمغت عينة الدراسة )بيف جودة الصداقة والحيوية ا

مقياس جودة الحياة، وتوصمت نتائج الدراسة الي وجود عبلقة إيجابية بيف جودة الصداقة 
 والحيوية الذاتية باإلضافة الي أىمية جودة الصداقة في تحقيؽ التكيؼ النفسي والمعرفي لمعينة  

( دراسة ىدفت الي التعرؼ عمى العبلقة بيف الصداقة 5104كما اجري ياسيف واخروف )     
والرفاىية النفسية لدي عينة مف طمبة الجامعة، وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية عمى الرفاىية 

( 018( طالًبا و)50( طالب وطالبة مقسميف الي )059النفسية، وتكونت عينة الدراسة مف )
ية النفسية، وتوصمت نتائج الدراسة الي قدرة مقياس طالبة وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة والرفاى

 الصداقة عمى التنبؤ بالرفاىية النفسية والسعادة لدي عينة الدراسة.
( بدراسة ىدفت الي إمكانية تنبؤ مستوي الصداقة بالسعادة وأثر 5105وقامت سرميني )     

( طالب وطالبة 094) بعض المتغيرات الديموغرافية عمى الصداقة، وتكونت عينة الدراسة مف
( مف اإلناث مف طبلب المستوي الرابع مف كمية التربية 071( مف الذكور، )54مقسميف الي )

بجامعة عيف شمس وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة والسعادة، وتوصمت نتائج الدراسة الي اف 
في مستوي الصداقة ال يختمؼ باختبلؼ النوع في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 

 مستوي الصداقة باختبلؼ التخصص الدراسي لصالح الطمبة ذات التخصص اإلنساني.
( دراسة ىدفت الي التعرؼ عمى خصائص وابعاد الصداقة لدي 5105كما اجرت الجابري)      

المراىقيف والتعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف في مستوي الصداقة لدي مراىقي الريؼ والحضر 
ناث في 051( مراىؽ ومراىقة مقسميف الي )511مف )وتكونت عينة الدراسة  ( مف الذكور وا 

( مف الذكور واإلناث مف الحضر وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة وتوصمت نتائج 051الريؼ و)
الدراسة الي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور واالناث عمى مقياس 

 يؼ.الصداقة لصالح عينة االناث في مناطؽ الر 
( بدراسة ىدفت الي التعرؼ عمى تطور الصداقة لدي 5105وقاـ كؿ مف الجبوري، وحمزة )    

( طفؿ ومراىؽ 547األطفاؿ والمراىقيف تبًعا لمتغيري العمر والجنس، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة، 05-05( فرًدا مف االعمار )065( طفؿ، و )085في مدينة بغداد منقسميف بواقع )

قياس تطور الصداقة، وتوصمت نتائج الدراسة الي ارتفاع درجة الصداقة لدي األطفاؿ وطبؽ م
والمراىقيف لدي عينة البحث، كما أظيرت النتائج أثر لمتغير الجنس في تطور الصداقة لصالح 

 الذكور، وال يوجد أثر لمتفاعؿ بيف متغيري العمر والجنس في تطور الصداقة.
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( الي التعرؼ عمى خصائص الصداقة ودورىا في حياة 5105وىدفت دراسة الشماس )    
( طالب 59( طالب وطالبة مقسميف الي )051الشباب الجامعي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة وطبؽ عمييـ استبياف الصداقة في حياة الشباب، وتوصمت نتائج الدراسة الي عدـ 80)
العمـو حوؿ بنود المحاور الخمسة في وجود فروؽ جوىرية بيف الشباب طمبة كمية التربية و 

 االستبياف، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف عينة الذكور واالناث.
( دراسة ىدفت الي وصؼ العبلقة بيف جودة العبلقات Swenson،2008بينما اجرت )        

ف ( طالب م570والتكيؼ بيف طبلب الجامعة في المستوي األوؿ ، وتكونت عينة الدراسة مف )
%( مف الذكور ، وطبؽ عمييـ 56%( مف اإلناث ، )64طبلب المستوي األوؿ مقسميف الي )

مقياس الصداقة وتوصمت نتائج الدراسة الي وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف جودة الصداقة 
وبيف التكيؼ مع الحياة الجامعية لدي طبلب السنة االولي مف المرحمة الجامعية ، باإلضافة الي 

فروؽ بيف جودة الصداقة في المرحمة الثانوية عنيا في المرحمة الجامعية لصالح أصدقاء وجود 
 الكمية الجدد ) المستوي االوؿ(.

( دراسة ىدفت الي التعرؼ عمى تطور الصداقة لدي الطمبة 5115وأجرت أبو مغمي )     
اء المقربيف ( سنة مف حيث عدد األصدقاء واألصدق06-01األردنييف في ثبلث فئات عمرية )

ووظائؼ الصداقة، باإلضافة الي التعرؼ عمى عبلقة الصداقة بالتكيؼ النفسي واالجتماعي. 
( طالبة، 540( طالًبا، )557( طالًبا وطالبة مقسميف الي )498وتكونت عينة الدراسة مف )

ة وطبؽ عمييـ مقياس الصداقة وتوصمت نتائج الدراسة الي إدراؾ عينة الذكور واإلناث لمصداق
وابعادىا ووجود فروؽ تعزي لمعمر لصالح المراىقة المبكرة بينما ال توجد فروؽ بيف الذكور 

 واإلناث مف حيث تبادؿ االسناد والوالء بينيـ.
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 

لدي عينة مف  بدراسة مستوي الصداقة بالنظر الي الدراسات السابقة يتضح لنا انيا اىتمت     
( ودراسة 5105؛ سرميني، 5109(، )الشميري، 5107معة مثؿ دراسة )مكـر اهلل، طمبة الجا

(Bakalim& Tasdelen,2016)، Akin et al،2016 وبذلؾ اتفؽ البحث الحالي مع ىذه ))
الدراسات في اختيار عينة الدراسة، بينما اختمؼ مع بعض الدراسات األخرى حيث كانت عينة 

            ( ودراسة 5151سطة والثانوي مثؿ دراسة )سميماف، الدراسة مف طبلب المرحمة المتو 
(Cekic et al  ،2017 ،كما استفادت الباحثة مف الدراسات 5105( )الجبوري وحمزة .)

السابقة في تحديد أدوات الدراسة بناء عمى مراجعة المقاييس واألدوات المستخدمة في ىذه 
سات السابقة في تحديد الفروؽ في مستوي الدراسات. كما اختمؼ البحث الحالي عف الدرا
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الصداقة وفًقا لمتغير عدد افراد االسرة ومستوي الدخؿ االسري حيث لـ تجد الباحثة في حدود 
عمميا دراسة تناولت الفروؽ في استجابة عينة الدراسة وفًقا لمتغير عدد افراد االسرة او الدخؿ 

           بقة الي تحديد الفروؽ في مستوياالقتصادي لؤلسرة. حيث ىدفت معظـ الدراسات السا
( ودراسة 5109الصداقة وفًقا لمتغير التخصص الدراسي والنوع مثؿ دراسة )الشميري، 

(، كما استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة 5105)سرميني، 
 واجراءاتيا وفي تفسير ومناقشة نتائج الدراسة.

 اواًل: منهج البحث  إجراءات الدراسة: 
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي وىو المنيج الذي ييدؼ الي وصؼ الظواىر وجمع     

المعمومات، والقياـ بتبويبيا، ومقارنتيا، وتفسيرىا مف اجؿ إعطاء وصؼ رقمي يوضح حجـ 
 (                                                        5109الظاىرة، واسبابيا.                                               )المحمودي، 

 العينة االستطالعية:  ثانًيا: عينة البحث:
وىي عينة التحقؽ مف الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، وتـ اختيار عينة عشوائية       

، والتصاميـ، في المستوي الجامعي األوؿ 51عددىا ) والثاني. وتـ ( طالبة مف كمية العمـو
 ( دقيقة. 05- 01حساب الوقت المستغرؽ في اإلجابة عمى أداة الدراسة تراوحت ما بيف )

( طالبة مف طالبات 015وتكونت عينة الدراسة األساسية مف ) عينة البحث األساسية:
، )55جامعة الطائؼ مقسميف الي ) ( طالبة مف كمية التصاميـ، مف 55( طالبة مف كمية العمـو

 المستوي األوؿ، والثاني بالجامعة. طالبات
 ( وصف عينة الدراسة تبًعا لمتخصص الدراسي1جدول )

( طالبة مف طالبات جامعة 015( اف عينة البحث تكونت مف )0يتضح مف الجدوؿ )       
( طالبة مف كمية 065%(، و)54.6( طالبة مف كمية العمـو بنسبة )55الطائؼ منقسميف الي )

 %(، وىي عينة ممثمة لطالبات جامعة الطائؼ.45.4التصاميـ بنسبة )

 النسبة المئوية التكرار التخصص 

 %54.6 52 كمية العموـ
 %45.4 53 كمية التصاميـ 

 %100 105 المجموع 
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 ( وصف عينة الدراسة تبًعا لعدد افراد االسرة2جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد افراد االسرة

 % 61.95 59 ( افراد8-5مف )
 % 38.05 46 ( فرد05-9مف )

 % 100 105 المجموع

( طالبة مف طالبات جامعة 015( اف عينة البحث تكونت مف )5يتضح مف الجدوؿ )      
%(، 60.95( افراد بنسبة )8-5( طالبة بمغ عدد افراد اسرتيـ مف )59الطائؼ منقسميف الي )

%(، وىي عينة ممثمة 58.15سبة )( فرد بن05-9( طالبة بمغ عدد افراد اسرتيـ مف )46و)
 لطالبات جامعة الطائؼ.

 ( وصف عينة الدراسة تبًعا لممستوي الدراسي3جدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوي الدراسي 

 %75.6 72 المستوي االوؿ
 %24.4 33 المستوي الثاني

 % 100 105 المجموع

( طالبة مف طالبات جامعة 015( اف عينة البحث تكونت مف )5يتضح مف الجدوؿ )     
( طالبة في 55%(، و)75.6( طالبة في المستوي األوؿ بنسبة )75الطائؼ منقسميف الي )
 .%(، وىي عينة ممثمة لطالبات جامعة الطائؼ54.4المستوي الثاني بنسبة )

 ( وصف عينة الدراسة تبًعا لدخل االسرة4جدول )

 النسبة المئوية التكرار دخؿ االسرة

 %19.0 20 لاير 4111 اقؿ مف
 %31.4 33 لاير 8111لاير الي اقؿ مف  4111مف
 %16.2 17 لاير  05111لاير الي اقؿ مف  8111مف 
 %14.3 15 لاير 06111لاير الي اقؿ مف  05111مف 

 %19.0 20 لاير فأكثر 06111
 %100 105 المجموع
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لبة مف طالبات جامعة ( طا015( اف عينة البحث تكونت مف )4يتضح مف الجدوؿ )     
%(، 09.1لاير( بنسبة ) 4111( طالبة كاف دخؿ اسرتيا )اقؿ مف 51الطائؼ منقسميف الي )

( بنسبة لاير 8111لاير الي اقؿ مف  4111مف( طالبة تراوح دخؿ اسرتيا )55وحوالي )
( لاير 05111لاير الي اقؿ مف  8111مف ( طالبة تراوح دخؿ اسرتيا )07%( وحوالي )50.4)
( لاير 06111لاير الي اقؿ مف  05111مف ( طالبة تراوح دخؿ اسرتيا )05%(، )06.5نسبة )ب

( بنسبة لاير فأكثر 06111( طالبة تراوح دخؿ اسرتيا )51%(، وحوالي )04.5بنسبة )
(09.1.)% 

 ثالثًا /أداة البحث: 
 استخدمت الباحثة في البحث الحالي األداة التالية:

( والذي تكوف مف االبعاد 5107مقياس الصداقة الحميمة: مف إعداد رشا حسف مكـر اهلل )
 الثبلثة 

 ( عبارة.05عمؽ الصداقة وتكوف مف ) -
 ( عبارة.09اخبلقيات الصداقة وتكوف مف ) -
 ( عبارة.05مشاركة األصدقاء وتكوف مف ) -

في المقياس األصمي، كما ( عبارات مف عبارات البعد األوؿ 01وقد اعتمدت الباحثة )       
( عبارات مف عبارات البعد 01( عبارات مف عبارات البعد الثاني، واخيًرا اعتمدت )01اعتمدت )

( عبارة، وكانت درجات االستجابة لكؿ 51الثالث، وبذلؾ أصبح العدد الكمي لعبارات المقياس )
؛ محايد 4، أوافؽ = 5ة =عبارة تتـ وفًقا لمقياس متدرج مف خمس نقاط تتراوح بيف )أوافؽ بشد

          ( بحيث تتراوح الدرجة الكمية عمى المقياس ما بيف0؛ ال أوافؽ بشد =4؛ ال أوافؽ5=
 ( وكمما ارتفعت الدرجة كمما دؿ ذلؾ عمى ارتفاع مستوي الصداقة.051إلى  51)

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
 الصدق الخارجي:

ولية عمى عدد مف المحكميف لمتأكد مف ارتباط العبارات تـ عرض المقياس في صورتو األ     
 بمحاورىا، وعبلقتيا بموضوع الدراسة، وقد تـ تعديؿ المقياس بناء عمي اراء المحكميف.  

   :اسموب ارتباط الفقرة بدرجة البعد الذي تنتمي اليو
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          لكميةا جةدرلعبارة واجة كؿ ف درية بيطتبارالالعبلقة د ايجاالى وب إالسمذا اىدؼ يي    
  ، وبتطبيؽ معامؿ بيرسوف يتضح لنا قيـ معامبلت االرتباط كما فيليواتنتمي لمبعد الذي 

 التاليالجدوؿ 
 (30)ن = ليه البعد الذي تنتمي اجة دربالعبارة جة ط درتبات ار( معامال5جدول )

البعد 
 االوؿ

تسمسؿ 
 الفقرة

قيمة معامؿ 
 االرتباط

البعد 
 الثاني

تسمسؿ 
 الفقرة

قيمة معامؿ 
 االرتباط

البعد 
 الثالث

تسمسؿ 
 الفقرة

قيمة معامؿ 
 االرتباط

 عمؽ
 الصداقة

1.  0.635** 

اخبلقيات 
 الصداقة

11 0.633** 

 8مشاركة
 االصدقاء

21 0.745** 
2.  0.683** 12 0.822** 22 0.666** 
3.  0.652** 13 0.813** 23 0.673** 
4.  0.564** 14 0.827** 24 0.799** 
5.  0.639** 15 0.889** 25 0.574** 
6.  0.704** 16 0.672** 26 0.638** 
7.  0.643** 17 0.924** 27 0.756** 
8.  0.610** 18 0852**. 28 0.832** 
9.  0.771** 19 0.834** 29 0.825** 

10.  0.659** 20 0.757** 30 0.475** 

وىذا دليؿ عمي  1.10ة عند مستوي يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف جميع فقرات المقياس دال    
 مدي صدؽ عبارات المقياس. 

 (30( قيم معامالت االرتباط ألبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس )ن = 6جدول )

 مستوي الداللة قيمة االرتباط عدد العبارات البعد
 000. **874. 10 عمؽ الصداقة

 000. **884. 10 اخبلقيات الصداقة
 000. **912. 10 ءمشاركة االصدقا

وىذا دليؿ عمي  1.10يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف جميع فقرات المقياس دالة عند مستوي      
 مدي صدؽ عبارات المقياس. 

( طالبة لمتأكد مف الثبات، 51تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية عددىا ) الثبات: تـ      
 وتـ استخداـ معامؿ الفا كرونباخ.
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 معامل الفا كرونباخ لحساب ثبات أداة البحث( قيم 7جدول )

 قيمة االرتباط عدد العبارات البعد
 0.829 10 عمؽ الصداقة

 0.928 10 اخبلقيات الصداقة
 0.870 10 مشاركة االصدقاء
 0.933 30 الصداقة الحميمية 

 وىذا دليؿ 1.10اف جميع فقرات المقياس دالة عند مستوي ( 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )    
 عمي تمتع المقياس بثبات عاٍؿ، مما يؤكد صبلحيتو لجمع بيانات الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: تم استخدام األساليب اإلحصائية االتية:
 التكرارات، والنسب المئوية لوصؼ عينة البحث. -
 ( لحساب االتساؽ الداخمي ألداة البحث.Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -
 ( لحساب ثبات أداة البحث.Cranach's Alphaرونباخ )معامؿ الفا ك -
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لترتيب فقرات المقياس. -
 ( لتحديد الفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف.T-Testاختبار ) -
 ( لتحديد الفروؽ بيف استجابات افراد العينة.ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي ) -
 لبعدي لتحديد اتجاىات الفروؽ بعد تحميؿ التبايف األحادي.(( اLSDاختبار -

( 0-5لتحديد طوؿ خبليا مقياس ليكرت الخماسي، تـ حساب المدي ) :طريقة التفسير    
(، ثـ إضافة 1.81= 5÷ 4وتقسيمو عمي أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية )

 :حيح(، وأصبحت اطواؿ الخبليا كما يميىذه القيمة الي اقؿ قيمة في المقياس )الواحد الص
 ( معيار االستجابة لمقياس ليكرت الخماسي8جدول )

 قيمة المتوسط الحسابي معيار االستجابة
 0.81الي اقؿ مف  0مف  منخفضة جدا
 5.61اؿ اقؿ مف  0.81مف  منخفضة
 5.41الي اقؿ مف  5.61مف  متوسطة
 4.51الي اقؿ مف  5.41مف  عالية

 5الي  4.51مف  عالية جدا
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 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:
 عرض النتائج: 

          لئلجابة عف سؤاؿ البحث األوؿ ونصو " ما مستوي الصداقة إجابه السؤال األول:   
          لدي طالبات جامعة الطائؼ؟ " تـ حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية

 وترتيبيا تنازلًيا.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة حول 9جدول)

 درجة الصداقة لدي طالبات كمية التصاميم وكمية العموم بجامعة الطائف

 الترتيب
رقـ 
 العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب الدرجة
رقـ 
 العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالي جدا 0.839 4.63 16 9 عالي 0.751 4.13 1 18
 عالي جدا 0.549 4.22 17 16 عالي جدا 0.538 4.53 2 12
 عالي جدا 0.571 4.67 18 5 عالي 1.133 3.71 3 27
 عالي جدا 0.561 4.55 19 11 عالي 0.777 3.95 4 22
 عالي جدا 0.525 4.62 20 10 متوسط 1.246 2.88 5 30
 عالي جدا 0.809 4.69 21 4 عالي 0.837 4.03 6 20
 عالي 1.208 4.00 22 22 عالي 0.826 4.01 7 21
 عالي 0.963 4.10 23 19 عالي 0.563 3.72 8 26
 متوسط 0.878 3.27 24 29 عالي 0.976 3.99 9 24
 عالي 1.370 3.81 25 27 عالي جدا 0.788 4.23 10 15
 عالي 0.774 3.66 26 28 عالي جدا 0.444 4.77 11 1
 عالي جدا 0.511 4.50 27 13 عالي جدا 0588 4.65 12 6
 عالي جدا 0.765 4.72 28 2 عالي جدا 0.557 4.64 13 7
 عالي 0.664 4.14 29 17 عالي جدا 0.539 4.70 14 3
 عالي جدا 0.707 4.44 30 14 عالي جدا 0576 4.63 15 8

 عالي جدا 0.4227 4.2144 المتوسط العاـ

           ( نجد اف المتوسطات الحسابية لمفقرات تراوحت ما بيف9وبالنظر الي الجدوؿ )      
( 58(، )00( أي بيف الدرجة العالية والمتوسطة، حيث احتمت الفقرات رقـ )4.77-5.88)

( اقؿ المتوسطات 54(، والعبارة رقـ )5أعمي المتوسطات الحسابية، في حيف احتمت العبارة رقـ )
( وىو متوسط عالي جدا يدؿ عمى ارتفاع مستوي الصداقة 4.50ابية، وبمغ المتوسط العاـ )الحس

 .لدي طالبات كمية العمـو والتصاميـ بجامعة الطائؼ
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  :ولئلجابة عمى السؤاؿ الثاني
الدراسي، المستوي الدراسي، استجابة افراد عينة البحث حوؿ الصداقة تعزي لمتغير )التخصص 

   مستوي دخؿ االسرة، عدد افراد االسرة( تـ استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف حسب
  :الجدوؿ التالي

( نتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات افراد عينة 10جدول )
 (105ي )ن =البحث حول الصداقة الحميمة تبعا لمتغير التخصص الدراس

مستوي 
 الداللة

درجة  (قيمة )ت
 الحرية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

التخصص  العدد
 الدراسي

 المحور

 غير دالػة
  0.066 0.696 103 

الصداقة  كمية العمـو 52 4.24 0.374
 كمية التصاميـ 53 4.18 0.466 الحميمة

         (1.15لة إحصائية عند مستوي )( عدـ وجود فروؽ ذات دال01يتضح مف الجدوؿ )   
         بيف استجابات الطالبات حوؿ الصداقة تبعا لمتغير التخصص الدراسي حيث بمغت قيمة

      ( وغير دالة احصاًئيا.مما يدؿ عمى 1.15( وىي قيمة أكبر مف )1.166مستوي الداللة )
ـ وكمية التصاميـ في متغير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات كمية العمو 

 التخصص الدراسي.
( نتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات افراد عينة 11جدول )

 (105البحث حول الصداقة الحميمة تبعا لمتغير المستوي الدراسي )ن =

مستوي 
 الداللة

درجة  (قيمة )ت
 الحرية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

التخصص  العدد
 الدراسي

 المحور

0.64 
 غير دالة

الصداقة  المستوي األوؿ 72 4.2004 0.46024 103 0.500
 المستوي الثاني 33 4.2450 0.33251 الحميمة

( بيف 1.15( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي )00يتضح مف الجدوؿ )   
        ر المستوي الدراسي، حيث بمغت قيمةاستجابات الطالبات حوؿ الصداقة تبعا لمتغي

( وغير دالة احصاًئيا.مما يدؿ عمى عدـ 1.15( وىي قيمة أكبر مف )1.64مستوي الداللة )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات المستوي األوؿ والمستوي الثاني في متغير 

 المستوي الدراسي.
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ين لتحديد الفروق بين استجابات افراد عينة ( نتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقمت12جدول )
 (105البحث حول الصداقة الحميمة تبعا لمتغير عدد افراد االسرة )ن =

مستوي 
  الداللة

درجة  (قيمة )ت
  الحرية

االنحراؼ 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  المحور عدد افراد االسرة العدد

0.018 
 دالة

3.004 
103 
 

0.343 4.32 59 
السرة عدد افراد ا

الصداقة  ( فرد8-5مف )
 الحميمة

0.474 4.07 46 
عدد افراد االسرة 

 ( افراد05-9مف )

( بيف 1.15( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي )05يتضح مف الجدوؿ )       
استجابات الطالبات حوؿ الصداقة تبعا لمتغير عدد افراد االسرة، حيث بمغت قيمة مستوي الداللة 

( ودالة احصاًئيا.مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة 1.15( وىي قيمة اقؿ مف )1.108)
إحصائية بيف طالبات كمية العمـو وكمية التصاميـ في متغير عدد افراد االسرة لصالح الطالبات 

 ( فرد.8-5التي عدد افراد اسرتيا مف )

ت افراد عينة البحث حول ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا13جدول )
 (105الصداقة الحميمة تبعا لمتغير دخل االسرة )ن =

المتوسط  العدد دخؿ االسرة المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
الصداقة 
 الحميمة

 0.47646 4.1000 20 لاير 4111اقؿ مف 
 0.42623 4.1788 33 لاير 8111لاير الي اقؿ مف  4111مف 
 0.46246 4.2039 17 لاير 05111قؿ مف لاير الي ا 8111مف 
 0.43250 4.1911 15 لاير 06111لاير الي اقؿ مف  05111مف 

 0.26187 4.4139 20 لاير فأكثر  06111

( وجود فروؽ ظاىرية بيف استجابات افراد عينة البحث حوؿ 05يتضح مف جدوؿ )       
لة ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار تحميؿ الصداقة الحميمة تبعا لمستوي دخؿ االسرة؛ ولتحديد دال

 (، والجدوؿ التالي يوضح نتيجة ىذا االختبار.ANOVAالتبايف األحادي )



 إيناس محمد سميمان عمي منصور  /د        مستوي الصداقة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  331

 رررر

( لتحديد داللة الفروق بين ANOVA( نتيجة اختبار تحميل التباين األحادي )14جدول )
 (105استجابات افراد عينة البحث حول الصداقة الحميمة تبعا لمتغير دخل االسرة )ن =

مجموع  مصدر التبايف المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة)ؼ(
 الداللة

الصداقة 
 الحميمة

 0.277 4 1.109 بيف المجموعات
 

1.588 

 
0.183 

 
 0.175 100 17.470 داخؿ المجموعات

  104 18.580 المجموع

( بيف 1.15ئية عند مستوي )( وجود فروؽ ذات دالؿ إحصا04يتضح مف الجدوؿ )     
استجابات افراد عينة الدراسة حوؿ الصداقة الحميمة تبعا لمتغير دخؿ االسرة، حيث بمغت قيمة 

( ودالة احصائًيا. ولتحديد 1.15( وىي قيمة أصغر مف مستوي الداللة )1.085مستوي الداللة )
 التالي اتجاه الفروؽ: (، ويوضح الجدوؿLSDاتجاه الفروؽ ػ تـ استخداـ االختبار البعدي )

 ( لتحديد اتجاهات الفروق تبًعا لمتغير دخل االسرة.LSD( نتيجة اختبار )15جدول )

 (Jدخؿ االسرة ) (Iدخؿ االسرة ) المحور
الفرؽ بيف 
 المتوسطيف

 الداللة

الصداقة 
 الحميمة

 0.019 0.314 لاير 4111اقؿ مف  لاير فأكثر 06111

 لاير فأكثر 06111
 الي لاير 4111مف 

 لاير 8111اقؿ مف 
0.235 0.050 

( تبعا 1.15( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي )05يتضح مف الجدوؿ )      
لاير فأكثر(، وبيف قيمة  06111لدخؿ االسرة في مجاؿ الصداقة الحميمة بيف قيمة الدخؿ )

      وبيف قيمة الدخؿلاير فأكثر(،  06111لاير(، لصالح قيمة الدخؿ ) 4111الدخؿ )اقؿ مف 
لاير فأكثر( لصالح قيـ الدخؿ  06111لاير(، وقيمة الدخؿ ) 8111لاير الي اقؿ مف  4111)مف 

( عمى التوالي؛ وىي 1.151(، )1.109لاير فأكثر(، حيث بمغت قيـ مستوي الداللة ) 06111)
 (.1.151قيـ دالة احصائًياعند مستوي )
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 مناقشة النتائج:
لدراسة ارتفاع مستوي الصداقة لدي طالبات جامعة الطائؼ ويمكف اف تعزي أظيرت نتائج ا     

ىذه النتيجة الي التقارب العمري بيف الطالبات في ىذه المرحمة الدراسية ،والتي يتحقؽ فييا قدر 
مف التشابو في االىتمامات والرغبات والقيـ والسمات الشخصية ،باإلضافة الي رغبة كؿ طرؼ 

الخر مف اجؿ اشباع الحاجات النفسية والحصوؿ عمي الدعـ االجتماعي في االعتماد عمي ا
واكتساب العديد مف الميارات والمعمومات ؛فضبل عما توفره مثؿ ىذه العبلقات مف شغؿ ألوقات 
الفراغ في ممارسة العديد مف األنشطة والفعاليات .وبذلؾ اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

( والتي أظيرت نتائجيـ ارتفاع مستوي الصداقة 5109يري،(، )الشم5105)الجبوري،التميمي،
 لدي طمبة الجامعة.

كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات الطالبات      
حوؿ الصداقة تبعا لمتغير التخصص الدراسي وتعزي ىذه النتيجة الي طبيعة الدراسة الجامعية 

قامة عبلقات حميمة مع مختمؼ التخصصات والتي توفر فرصة التف اعؿ بيف الطالبات وا 
الدراسية والتي تحقؽ الطالبة مف خبلليا التواصؿ ومشاركة الحوارات والنقاشات حوؿ 
الموضوعات المشتركة بينيـ، مع التمتع بمساحة مف الحرية لئلفصاح عف األمور شديدة 

قة بينيـ، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الخصوصية وىذا ما يتيح الفرصة لتوطيد أواصر العبل
( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الطالبات في 5105( ، ودراسة )سرميني،5100)الموسوي،

 الصداقة وفًقا لمتغير التخصص الدراسي . 

واظيرت النتائج ايًضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات الطالبات حوؿ       
متغير المستوي الدراسي وتعزي ىذه النتيجة الي اف مفيـو الصداقة ىو مطمب الصداقة تبعا ل

نفسي اجتماعي عاـ ضروري الستمتاع الفرد بالحياة وىذا يتفؽ مع طبيعة الفطرة اإلنسانية حيث 
حاجة الفرد الي تكويف عبلقات مع االخريف والعيش في جماعات وىذه الحاجة غير مرتبطة بسـ 

فراد باختبلؼ أعمارىـ وجنسيتيـ الي البحث عف تكويف صداقات وىذه ما معيف فيسعي جميع اال
( والتي توصمت نتائجيا 5105( و)الجبوري التميمي ،Swenson،5118اشارت اليو دراسة ) 

الي اف الصداقة عبلقة اجتماعية موجودة في كؿ االعمار إال أف طبيعة او شكؿ العبلقة ىي 
 س العمر نفسو .التي تتغير بفعؿ متغير العمر ولي
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كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات الطالبات حوؿ      
( فرد 8-5الصداقة تبعا لمتغير عدد افراد االسرة لصالح الطالبات التي عدد افراد اسرتيا مف )

انتماء الطالب الي وتعزي ىذه النتيجة الي عدـ تأثير فكرة االسرة الممتدة في تكويف الصداقات ف
جماعة االقراف يقوي لديو اإلحساس بالذات ويدعـ نزعتو لبلستقبلؿ خاصة اف الطالبات في 
المستوي الدراسي األوؿ  يزداد اعتمادىـ عمي انفسيـ ويقؿ تعمقيـ بأسرىـ ويحسوف بالحاجة الي 

دعـ النفسي والتربوي جماعة يختارونيا بأنفسيـ، وينتموف إلييا طواعية ويستمدوف منيا القوة  وال
واالجتماعي البلـز لمواجية سمطة الوالديف .وبذلؾ تصبح جماعة األصدقاء في مرحمة الجامعة 
ىي المصدر األوؿ الذي يستقي منو الطالب الكثير مف الميارات والخبرات  والمعمومات التي 

بيـ الي تطور نظرة يحتاج ليا في ىذه المرحمة فانتقؿ التركيز مف االسرة كأشخاص يمكف التعمؽ 
أوسع لعبلقات الصداقة مع االقراف .وال توجد دراسة سابقة تدعـ ىذه النتيجة فتعد الباحثة اوؿ 

 مف تناوؿ فرضية وجود فروؽ في مستوي الصداقة تبًعا لمتغير عدد افراد االسرة .
          كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات افراد     

               عينة الدراسة حوؿ الصداقة الحميمة تبعا لمتغير دخؿ االسرة لصالح قيمة الدخؿ 
لاير فأكثر(، وقد تعزي ىذه النتيجة الي تمتع افراد عينة الدراسة بفرص أكبر في  06111)

يـ اليدايا مشاركة جماعة األصدقاء في العديد مف المناسبات مثؿ احتفاالت أعياد الميبلد وتقد
والمشاركة في األنشطة والفعاليات التي يحتاج القياـ بيا الي توفر نوع مف الدخؿ االسري، 
باإلضافة الي إعطاء فرصة لمطالبات لبلستمتاع بأوقات فراغيـ ومشاركة زميبلتيف في اختيار 

مفة . وال الموديبلت الحديثة التي تتفؽ مع ذوؽ جماعة األصدقاء وارتياد أماكف الترفيو المخت
توجد دراسة سابقة تدعـ ىذه النتيجة فتعد الباحثة اوؿ مف تناوؿ فرضية وجود فروؽ في مستوي 

 الصداقة تبًعا لمتغير دخؿ االسرة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مارس   – الثالث العدد  – 33المجلد  334

 

 التوصيات: 
إعداد برامج تربوية تيدؼ الي توعية الطمبة بأىمية الصداقة في حياتيـ، ودورىا في اكتساب  -

 العديد مف الميارات والخبرات.
حة الفرصة لطالبات الجامعة لعقد لقاءات دورية لمناقشة بعض القضايا المرتبطة إتا -

 باحتياجاتيـ النفسية واالجتماعية.
 عقد دورات توعوية بأىمية الصداقة وعبلقتيا بإشباع حاجات الطبلب في الجامعة -

 االبحاث المقترحة: 
 عية. مستوي الصداقة دراسة مقارنة بيف طمبة المرحمة الثانوية والجام -
 جودة الصداقة وعبلقتيا بتقدير الذات لدي عينة مف طمبة الجامعة. -
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 مراجع البحث: 
 المراجع العربية:  أوال /

(. الكويت: 079(. الصداقة مف منظور عمـ النفس. العدد )0995أبو سريع أسامة سعد)
 المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب.

         ور الصداقة لدي الطمبة األردنييف في االعمار(. تط5115أبو مغمي، لينا نبيؿ عارؼ )
          ( سنة وعبلقتيا بالتكيؼ النفسي واالجتماعي والجنس. 01-06)

)رسالة دكتوراه(. األردف. كمية الدراسات التربوية العميا جامعة عماف 
 العربية.

كمية التربية لمبنات            (. الصداقة لدي طمبة المرحمة المتوسطة. مجمة 5106إسماعيؿ أحمد كامؿ)
 .0187-0175(،5)57بغداد،

(. الصداقة وعبلقتيا بمستويات االمف النفسي لدي عينة مف 5105الجابري، أسماء عبد العاؿ)
-40(، 59)06المراىقيف. مجمة دراسات الطفولة. جامعة عيف شمس ،

45. 

الصداقة لدي األطفاؿ                                           (. تطور5105الجبوري، عبد الحسيف، التميمي، إيماف كاظـ حمزة)
 . 59-7،0والمراىقيف. العراؽ: مجمة العمـو التربوية والنفسية. 

 (. عمـ نفس النمو: الطفولة والمراىقة. القاىرة: عالـ الكتب.0999زىراف، حامد عبد السبلـ )

ي عينة مف طمبة الجامعة. مجمة (. الصداقة والسعادة لد5105سرميني، إيماف مصطفي)  
 .508-090(، 04)5البحث العممي في اآلداب. جامعة عيف شمس .

(. الصداقة عند الشباب الجامعي: طمبة كميتي التربية والعمـو بجامعة 5105الشماس، عيسى )
 .58-05(، 5)58دمشؽ ... نموذًجا. سوريا. مجمة جامعة دمشؽ، 

(. الصداقة لدي طمبة جامعة تعز في ضوء بعض       5109الشميري، خالد عبد الرحمف حميد)
-044، 5المتغيرات. مجمة العمـو التربوية والدراسات اإلنسانية. اليمف ،

075.  

 (. تربية الشباب بيف المعرفة والتوجيو. بيروت: دار النببلء. 0996القائمي، عمي)
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 صرية المبنانية.(. الصداقة والشباب. بيروت: الدار الم5110المجدوب، أحمد عمي )

 . صنعاء: دار الكتب.5(. مناىج البحث العممي. ط5109المحمودي سرحاف عمي المحمودي)

(. الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية "دراسة 5151محمد، سحر محمد عمي )
 ميدانية "

 .557-058(،5)56مجمة كمية التربية. جامعة أسيوط .     

(. السعادة وتنمية الصحة النفسية، الجزء األوؿ: مسئولية الفرد في 5111مرسي، كماؿ إبراىيـ)
 . مصر: دار النشر لمجامعات.0اإلسبلـ وعمـ النفس. ط

(. الحاجة الي الصديقة لدي طالبات كمية التربية     5100الموسوي، عباس نوح سميماف محمد)  
 05،لمبنات وعبلقتو ببعض المتغيرات. مجمة مركز دراسات الكوفة 

،059-055 . 

(. الخصائص السيكومترية لمقياس الصداقة الحميمة لدي طبلب 5107مكـر اهلل، رشا حسف)
 .96- 70، 5الجامعة. مجمة كمية اآلداب بالوادي الجديد ،
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