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 التعلق الوالدي المدرك وعالقته بجودة الصداقة واالكتئاب لدى طالب الجامعة

 :مستخلص

سلوك  بكل من( اآلمن،وغير اآلمن القلق،والتجنبي) نماذج التعلق ا لوالدي عالقةلدراسة توضيح ااستهدف الباحث في هذه 

باختالف نماذج التعلق الوالدي ( إناث/ذكور)طالب الجامعةبمعنى،هل تختلف جودة الصداقة لدى .داقة،واالكتئاب لدى طالب الجامعةالص

 37)طالبا وطالبة 841وقد بلغت عينة الدراسة .باختالف نماذج التعلق الوالدي( اناث/ذكور)وهل يختلف مستوى االكتئاب لدى الطالب

مقاييس التعلق الوالدي المدرك وقد قام الباحث بتطبيق ., 37عاما، وانحراف معياري قدره  8393بمتوسط عمري (طالبة 37طالبا،

، والذي غريب عبدالفتاحالصورة المختصرة،إعداد "،ومقياس جودة الصداقة،إعداد الباحث،ومقياس بيك لالكتئاب 8001إعداد الباحث،)

تحليل  وبعد معالجة النتائج إحصائيا باستخدام.على عينة الدراسة (8003ه وثباته من جانب الباحث في دراسة سابقة،قسبق حساب صد

أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية (.نماذج التعلق الوالدي المدرك)7×(إناث/ذكور)8التباين ذي التصميم العاملي 

في نماذج التعلق الوالدي المدرك لصالح التعلق اآلمن في جودة الصداقة لدى طالب الجامعة ،و وأنه ليس هناك فروق , 08عند مستوى

بمعنى وجود عالقة موجبة بين التعلق الوالدي اآلمن المدرك لطالب .صائية بين الذكور واإلناث في جودة الصداقةذات داللة إح

وجودة الصداقة وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين نمطي التعلق الوالدي المدرك غير ( ذكور وإناث)الجامعة

في نماذج التعلق الوالدي وشدة ,  08ذات داللة إحصائية عند مستوى ووجود فروق .في جودة الصداقة( القلق،والتجنبي)اآلمن

لصالح التعلق الوالدي غير اآلمن المدرك،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نموذجي التعلق الوالدي ( ذكور وإناث)االكتئاب

م تفسير النتائج في ضوء مفاهيم نظرية التعلق وت.وشدة أعراض االكتئاب ( ذكور وإناث) لدى الطالب( القلق والتجنبي)غير اآلمن

 .كما أقترح الباحث في ضوء نتائج الدراسة الحالية بعض األفكار البحثية المستقبلية لدراستها.والدراسات ذات الصلة

 .التعلق الوالدي،جودة الصداقة،التعلق الوالدي واالكتئاب: كلمات مفتاحية

Perceived parenting attachment and its relationship to the quality of friendship and 

depression among university students  

Abstract:  

Targeted researcher in this study illustrate the relationship models attachment of 

parents (security and insecurity” anxious, avoidant) to each of the behavior of 

friendship, and depression among students. In another word, are there vary of the 

quality of friendship among university students (male / female) in different models of 

parenting attachment and whether different the level of depression among students 

(male / female) in different models of attachment.study sample reached 146 

students (53 students 0.93 students) with an average age of 19.5 years, and a 

standard deviation of 53, . the researcher apply measures perceived parental 

attachment ( prepared by the researcher 0.2006, and the measure of the quality of 

friendship, prepared by the researcher, and the Beck Depression "'prepared by 

Hgreab Abd-alFattah, which already account sincerity and persistence on the part of 

the researcher in a previous study, 2005) on a sample after processing the results 

statistically using analysis of variance with design World 2 (male / female) × 3 

(models perceived parental attachment) .. results of the study and there were 
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statistically significant differences at the level of 01, in models of perceived parental 

attachment to favor secure attachment to the quality of friendship among university 

students, and that there is no statistically significant differences between males and 

females in the quality of life. the existence of a positive relationship between security 

perceived parenting attachment to university students (male and female) and the 

quality of friendship and that there is no statistically significant differences between 

the typical insecurity perceived parental attachment (anxious, and avoidant) in 

quality of life differences statistically significant at the level of 01, in models of 

perceived parenting attachment and severity of depression (male and female) in 

favor of insecurity parenting attachment, and that there were no statistically 

significant differences between the typical parenting attachment is not safe (anxious 

and avoidant) of the students (male and female) and the severity of symptoms of 

depression. Results were interpreted in the light of the concepts of attachment 

theory and related studies. researcher suggest some- in the light of the results of the 

current study present-some research ideas for future study.  

 

Key words: parenting attachment, friendship quality, parental attachment and 

depression.  

 


