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  :الممخص
يعد منبعا اساسيا لمصحة النفسية فالحب الزائؼ والرغبات  الفيـ الواقعي لمحب ىو الذي ف  إ

 و   , تعد موشرا واضحا لسواء الشخصية خصوصا في مرحمة المراىقة العاطفية العابرة ال
لمحب أىمية كبرى في حياة الفرد وىو يمثؿ االنطبلقة الواعية لتعامؿ الفرد مع ذاتو ومع 

بدأ بنظرية عف اإلنساف ، بنظرية عف وجود االخريف لذا فاف اي نظرة عف الحب يجب اف ت
والحب حاجة وجودية اليمكف لئلنساف عمى مر العصور والثقافات اف يتخمى عنيا   اإلنساف

وىو كما يرى بعض الباحثيف انو اعمؽ حاجة عند اإلنساف والتي يسعى مف خبلليا لقير 
 واستيدؼ انفصاليتو وترؾ سجف عزلتو

الحاجة الى   الى الحب عند المراىقيف . وتعرؼ لمحاجة التعرؼ  قياس  البحث الحالي   
. ؟ واإلناثبيف الذكور  إحصائية، وىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة  األعمارالحب تتطور بتطور 

البحث  ةتغيري العمر والجنس.وقد شممت عينوالتعرؼ فيما اذا كاف ىناؾ تفاعؿ بيف م
( وقد سنة39، 38، 37، 36، 35)مف  عمارىـأمجموعة مف الطمبة المراىقيف والذيف كانت 

 واإلعداديةوالمتوزعوف عمى المدارس المتوسطة ( مراىؽ ومراىقة 422العينة مف ) بمغ عدد
عينة  أفنتائج البحث  أظيرتوقد ( . 4239/ 4238في محافظة المثنى لمعاـ الدراسي )

، الحب تتطور بتقدـ العمر  إلىالحاجة  إفالحب ، كما  إلىالبحث يوجد لدييا حاجة 
الحب بيف  إلىالدراسة الحالية وجدت انو اليوجد فروؽ فردية في الحاجة  أف إلى باإلضافة
وجود لمتفاعؿ بيف متغيري العمر والجنس عند عينة  اف ال أيضا. كما وجدت  واإلناثالذكور 
  البحث.

 .(المتوسطة واالعدادية، المراهقين, المدارس )تطور الحبالكممات المفتاحية: 
The development of the need for love in adolescents 

The development of the need for love in adolescents 

Azhar Hashem Alwan Al-Adari 

The Open Educational College / Al-Muthanna Al-Samawa 

Abstract:                                                                                                          

The current research aimed to identify the need for love among adolescents. 

And to determine whether the need for love develops with the development 

of ages, and whether there are statistically significant differences between 
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males and females. And identify whether there was interaction between the 

variables of age and sex. The research included a group of adolescent 

students who were aged (13, 14, 15, 16, 17) The sample consisted of (200) 

adolescents and adolescents distributed to middle and middle schools in 

Muthanna Governorate for the academic year (2015/2016). The results of the 

study showed that the research sample has a need for love, and the need for 

love develops with age, in addition to the current study found that there are 

no individual differences in the need for love between males and females. It 

was also found that there was no interaction between the age and sex 

variables in the research sample.  

Key words :(The development of the need for love , adolescents, 

secondary schools). 

 :مشكمة البحث
نفسو . واذا كانت الطبيعة البشرية  اإلنسافالحب موضوع شائع وقديـ قدـ دراسة   

قد درست وحممت بتفصيؿ كبير ، فاف الحب ضؿ بعيدا عف ىذه الدراسة المكثفة . 
فالحب استثار الشعر والموسيقى اكثر مف استثارتو لمبحث العممي .فكانت النتيجة 

نمتمؾ ثروة كبيرة مف االشعار والموسيقى الجميمة عف الحب ولكف   أصبحنا إننا
 .(37: 4229،.)نظمي يـ كبير لودوف ف
اف الفيـ الواقعي لمحب ىو الذي يعد منبعا اساسيا لمصحة النفسية فالحب  

تعد موشرا واضحا لسواء الشخصية  الزائؼ والرغبات العاطفية العابرة ال
ومف المشكبلت الوجدانية في مرحمة المراىقة  .خصوصا في مرحمة المراىقة

اليقظة التي قد تستغرؽ جيده ووقتو وتبعده عف  ـوأحبلغرؽ المراىؽ بالخياالت 
عالـ الواقع ، فالمراىؽ يميؿ الى الحب مف اوؿ نظرة فيقع في حب الفتاة معتقدا 
اف ىذا حب حقيقي وفي الواقع ينقصو النضج االنفعالي واالتزاف الوجداني وكثيرا 

التقـو عمى اساس مف النضج  ألنياما تنتيي الزيجات في سف مبكرة بالفشؿ 
 .(479: 3;;3الوجداني والتستند الى المنظؽ السميـ )عيسوي ،

 عمى (Krechetal & etal,1962) وزمبلئو  كريشؿ يؤكد الصدد ىذا وفي    
 حدوث إلى يؤدي ،قد معوقات اعترضتو بفعؿ حاجاتو إشباع في الفرد تعثر أف

 اإلدراؾ في التشويو ىذا مدى الفعمي واف الواقع عف مدركاتو واختبلفيا في تشويو
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كانت الحاجة اكثر أىمية كاف  فكمما الفرد عند الحاجة قوة مدى عمى يتوقؼ
 (Krechetal & etal,1962: 23) التشويو اكثر.

  ( Loveواالنتماء الحب حاجة اف إلى ,Maslow) (1954ماسمو ويشير    
(Needs   ىنا نسبيًا، واألمف الفسيولوجية الفرد حاجات إشباع يتـ عندما ظيرت 

 وتحديداً  ، عامةً  الناس مع الدافئة العبلقات الحنونة إلى بحاجة الفرد يكوف
تحقيؽ  أجؿ مف بشدة ويكافح مجموعتو في مكانو عمى يحصؿ لكي حاجتو
   .,p4)    (Goble,1970 .ىدفو
إشباع ب ترتبط  ( اف احد عوامؿ مشكمة العدوانية7:;3)ويرى عبد العاؿ     

ليا تأثير كبير عمى سموكو إذ أف الفرد الذي لـ والتي يكوف حاجة الفرد لمحب 
تشبع حاجاتو تظير عمية العدوانية والقسوة في تعاممو مع اآلخريف ) عبد العاؿ 

3;:7: 36  ).   
إلى أف السموؾ المنحرؼ والشاذ بما في ذلؾ ( 4225، عبد اهلل)وتؤكد دراسة     

ية والسرقة يرجع سببيا إلى حرماف الفرد مف الحب . وظير االنحرافات  الجنس
ص  4225% مف المجرميف كانوا يعانوف الحرماف مف الحب )عبد اهلل 2;أف 
أكدت عمى أف األفراد الذيف (  Willshiter 1965  )أما دراسة ولشتر.( ;4

يـ لدييـ تقدير واطئ ألنفسيـ كانوا بحاجة إلى الحب أكثر مف األفراد الذيف لدي
توصؿ  ( Hamilton, 1978)أما ىاميمتوف  .( : :4227 ،تقدير عالي )قدوري

في دراستو إلى أف ىناؾ فرؽ بيف الجنسيف لصالح الذكور في القدرة عمى 
التفاعؿ االجتماعي والقدرة عمى أقامو عبلقات عاطفية مع اآلخر وقد أرجع ذلؾ 

     .(Hamilton 1978 P:126)إلى دور الحب في عممية التنشئة 
 البحث : أهمية
 مف شرطًا جوىرياً  ذلؾ بوصؼ أىميتو فردلم الحب لمنح أف ماسمو يؤكد    

 فردمل األساسية الحاجات إشباع دوف مف وأنو ، الشخصية السميمة تحقيؽ شروط
 وتحقيؽ نموه في سيواجو صعوبة فإنو باالحتراـ والشعور واألمف الحب دوف ومف
 (.339 :1988، والندزمف جورارد( ذاتو
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كبرى في حياة الفرد وىو يمثؿ االنطبلقة الواعية لتعامؿ الفرد مع  أىميةلمحب     
،  اإلنسافبنظرية عف  تبدأذاتو ومع االخريف لذا فاف اي نظرة عف الحب يجب اف 

عمى مر  لئلنسافوالحب حاجة وجودية اليمكف   اإلنسافبنظرية عف وجود 
العصور والثقافات اف يتخمى عنيا وىو كما يرى بعض الباحثيف انو اعمؽ حاجة 

والتي يسعى مف خبلليا لقير انفصاليتو وترؾ سجف عزلتو . واف  اإلنسافعند 
الفشؿ المطمؽ في تحقؽ ىذا اليدؼ يعني الجنوف الف كرب العزلة الكاممة اليمكف 

 (54: 4229)صالح ،ف العالـ الخارجي قيره اال بمثؿ ىذا االنسحاب المتطرؼ م
فالحب ىو حالة مف االندماج والتوحد مع المحبوب وتمثؿ ىذه الرغبة في    

القوة التي  إنيااشد عواطفو جوىرية ،  أنيا. اإلنسافاالندماج اكبر توقاف لدى 
تبقي الجنس البشري متماسكا .والفشؿ في تحقيؽ ىذا االندماج يعني الجنوف او 

توجد  أف لئلنسانية.فبدوف حب اليمكف  لآلخريفلدمار لمذات او الدمار ا–الدمار 
 (  48- 46 :4222فرـو ،)يوما واحدا . 

ولذلؾ فالحب ليس استثارة عابرة في كياف الفرد بؿ ىو حقيقة وجودية ميمة     
وتعد شريحة   وتوصميا الى كماليا الحقيقي .المراىؽ تسعى الى تشكيؿ ىوية 

المراىقيف مف أىـ شرائح المجتمع باعتبارىـ وسيمة التغيير والبناء والتقدـ لذا أف 
رعايتيـ أمرا البد منو شرط أف تشمؿ جميع جوانب شخصياتيـ )العقمية والنفسية 

تمثؿ المرحمة الرابعة مف مراحؿ النمو عند اريكسوف  و المراىقةواالجتماعية ( 
سنة وعنده في ىذه المرحمة يكوف تشكيؿ اليوية  (:3 -34 )والتي تمتد مف

جانبا ميما مف جوانب شخصية المراىؽ وبخبلفو سيكوف ىناؾ اضطرابا في 
المضطربيف اليعرفوف مف ىـ وما ىو  األشخاصدور وبحسب اريكسوف فاف لا

 )انتماؤىـ وكنتيجة لذلؾ ينسحبوف مف مسيرة الحياة السوية 
عينة  تناوؿتكونيا مية ىذه الدراسة مف ليذا جاءت اىو .(5:;3:;43،شمتز

وبحسب عمـ الباحث اوؿ  أنيا باالضافة الىميمة في المجتمع وىي المراىقيف.
   دراسة تطورية في ىذا الجانب. 

 البحث: أهداؼ
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 متغيروبحسب الحب لدى المراىقيف الحاجة الى : تعرؼ مستوى  األوؿاليدؼ 
 .العمر

 مسارا تطوريا. تأخذاليدؼ الثاني : تعرؼ فيما اذا كانت الحاجة الى الحب 
في لدى المراىقيف  العمر والجنس: تعرؼ داللة الفروؽ بيف  الثالثاليدؼ 

 الحب. لحاجة الىا
في  تعرؼ اذا كاف ىناؾ تفاعؿ بيف متغيري الجنس والعمرالاليدؼ الرابع: 

 .الحاجة الى الحب
 حدود البحث:

 لمدراسة الصباحيةالمرحمة المتوسطة واإلعدادية يتحدد البحث الحالي عمى طمبة 
( لمعاـ سنة39 -38-37-36-35)ولؤلعمار محافظة المثنى مدارس في

 (4239 -4238)الدراسي 
  تحديد المصطمحات :

 Development التطورأواًل:    
 التعريؼ لغًة:
 عرفو كؿ مف:

 المعجم الوسيط ) ب. ت (
مشتؽ مف الطور ، طوره : حولو مف طور الى طور . وتطور تحوؿ مف تطور 

 ( . 797طور إلى طور ) المعجـ الوسيط ، ب ت : 
 ( 9681معجم قطر المحيط ) 

طور بو يطور طورًا وطورانًا قربو ، وطوار الدار وطوارىا ما كاف ممتدًا معيا . 
رة بعد تارة ، والناس أطوار ، أي تاتيتو طورًا بعد طورالطور الحاؿ والييئة ، يقاؿ أ

 ( . 3484:  ;3:8أي اضياؼ عمى حاالت شتى ) البستاني ، 
 التعريؼ اصطالحًا:

 عرفه كل من:
 ( Biaget , 1926بياجيه )
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 (.  9:  8:;3التوازف المتدرج مف حالة ضعيفة إلى حالة أقوى ) بياجيو ،     
 ( 9161اآللوسي وخان ) 

تحدث في بناء أعضاء الجسـ وأجيزتو ، فضبًل عف  التغيرات التكوينية التي    
التغيرات في وظائفيا وعبلقة تمؾ التغيرات بالعوامؿ الخارجية في بيئة الفرد ) االلوسي 

 ( . 8:  5:;3وخاف ، 
 ( 9111قطامي وآخرون ) 

التغيرات العضوية التكوينية والوظيفية السموكية المرتبطة بالعمر الزمني . 
رات في صورة تحسف أو تقدـ مثؿ االنتقاؿ مف الطفولة إلى المراىقة . وتتكوف ىذه التغي

وقد تكوف عمى شكؿ تقيقر أو تدىور مثؿ االنتقاؿ مف الرشد الى الشيخوخة ) قطامي 
 (. 333:  3;;3واخروف ، 

قػػػد اتفقػػػت عمػػػى اف التطػػػور مجموعػػػة مػػػف  أف التعريفػػػات السػػػابقةيػػػرى الباحػػػث 
ف لموصػػػوؿ الػػػى النضػػػج وانػػػو يػػػرتبط بػػػالنمو ، ويػػػرى التغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ عمػػػى االنسػػػا

( 48;3الػػػبعض أنػػػػو التػػػػوازف المتػػػػدرج مػػػػف حالػػػػة ضػػػػعيفة نحػػػػو حالػػػػة أقػػػػوى )بياجيػػػػو ، 
والػػبعض يػػرى انػػو تغيػػرات تكوينيػػة تحػػدث فػػي بنػػاء الجسػػـ واجيزتػػو ووظائفػػو) االلوسػػي 

سػع ( فقد وضػحوا اف التطػور مفيػـو وا2;;3( ، أما قطامي وآخروف ) 5:;3وخاف ، 
ال يقتصػػػر عمػػػى وصػػػوؿ الفػػػرد الػػػى مرحمػػػة النضػػػج بػػػؿ اف التغيػػػرات فػػػي التطػػػور تأخػػػذ 

 صورتيف صورة تحسف وصورة تقيقر .
( لكونو يتناسب واالجراءات البحثية 5:;3وقد اعتمد الباحث تعريؼ االلوسي وخاف )

 التي يرـو الباحث القياـ بيا .
ويعرؼ التطور إجرائيًا عمى انه التغيرات التقدمية في الدرجات التي تحصل 

في االعمار التي شممها  الحاجة إلى الحبفي استجابات المراهقين عمى مقياس 
 .البحث
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  The Need for love )(الحب إلى الحاجة:ثانيا

 عرفها:

Frommm)  , 1956  ):  الحب حالة إنسانية جوىرية وجواب عمى مشكمة الحاجة الى
الوجود اإلنساني يسعى اإلنساف مف خبلليا إلى قير انفصاليتو وكيفية تجاوزه لحياتو 

والحب عنده :قوة فعالة في اإلنساف ،قوة تقتحـ الجدراف التي تفصؿ اإلنساف  . الفردية
عف رفاقو ،والتي توحده مع اآلخريف وىو الذي يجعمو يتغمب عمى الشعور بالعزلة 

  ) (Fromm واالنفصاؿ ، ومع ىذا يسمح لو اف يكوف نفسو ، اف يحتفظ بتكاممو .
p:25). 

 محبوباً  تكوف أف الى الحاجة بانياWiley & Sons,  1969) :)وسونس ويمي عرفياو 
 & P. 81). Wiley ,1969آخريف أشخاص مف اىتماـ وموضع ، عاطفة وذا

Sons,) 
الحاجػػػة الػػػى عػػػيش خبػػػرة شػػػخص آخػػػر بكػػػؿ  ىػػػي: (Frankl , 1982 فرانكػػػؿ)وعرفيػػا   

تفردىا وفرديتيا ،وفيو يتـ فيـ اآلخر) المحبوب ( بأخص خصائصو ككائف وحيد وفريػد . 
p.45) 1982 , Frankl  victor.E) 

 :لمحاجة الى الحب التعريؼ اإلجرائي
ىػو الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المسػتجيب مػػف خػػبلؿ أجابتػػو عمػػى فقػػرات مقيػػاس 

 الحب المستعمؿ في ىذه الدراسة . الىالحاجة 
 :اصطالحا (Adolescence)المراهقة  

مرحمة تتسـ بسمسمة مف التغيرات الفسيولوجية الميمة :( بأنيا:9;3 ،الحفني)عرفيا  
التي تقرب الفرد مف النضج البايولوجي والجسمي. وتحدث ىذه التغيرات عند البنات في 

وأحيانًا في العاشرة(، وال تحدث عند األوالد غالبًا قبؿ سف مبكرة )أحيانًا في التاسعة 
 (.45: :9;3الثانية عشرة " )الحفني،

( بأنيا: المرحمة التي يقترب فييا الطفؿ غير الناضج مف 8:;3 ،أبو عبلـ)عرفيا و 
 (.387: 8:;3غاية النضج الجسمي والعقمي واالنفعالي واالجتماعي)أبو عبلـ ،

                           ( بأنيا: مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة إلى مرحمة الرشد والنضج " 8:;3 ،زىراف)وعرفيا    
 (;:4: 8:;3)زىراف،
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 التعريؼ اإلجرائي لممراهؽ:
 ويعػػرؼ الباحػػث )المراىػػؽ( بنػػاًء عمػػى إجػػراءات البحػػث الحػػالي لؤلغػػراض العمميػػة،    
 ( سنة":3وال يزيد عف )( سنة، 35)الطالب الذي ال يقؿ عمره عف :بأنو

 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

  :نظريات الحب
 (Sternberg:1986 )نظرية
نيتو بعنصريف اساسيف عف طبيعة الحب : ب (Sternberg)وتتضمف نظرية     

اف الحب  يرى)الحب الثبلثي ( وتطوره )الحب كقصة (. ففيما يتعمؽ بنية الحب ، 
 يتكوف مف ثبلث مكونات :

:وىي مشاعر القرب والصمة والترابط وخبرات الدؼء في Intimacyالحميمية •
عبلقات الحب .ويتضمف الرغبة في رفاىية المحبوب، والتقدير العالي لو، والقدرة عمى 
االعتماد عمية في اوقات الحاجة  والفيـ المتبادؿ، ومشاركة الذات والممتمكات معو 

،وتمقي الدعـ االنفعالي منو، ومنحو الدعـ االنفعالي ، والحميـ معو واضفاء القيمة عميو   
. 
:وىو البواعث المفضية لبلنجذاب الرومانسي الجسدي واالندماج Passionالشغؼ•

الجنسي والظواىر المرتبطة بذلؾ في عبلقات الحب. ويتضمف "حالة التوؽ الشديد 
ات الجنسية مع حضور ثانوي لحاجات اخر مف قبيؿ لمتوحد باألخر" وىيمنة الحاج

 تقدير الذات والمساعدة والييمنة والخضوع.
:القرار الذي يتخذه الفرد بحب شخص  Decision-Commitmentالقرار وااللتزام•

اخر ،عمى المدى القصير، والتزامو بإدامة الحب عمى المدى الطويؿ . وال يشترط 
دوف االلتزاـ بإدامتو  آخرتواجد ىذيف الجانبيف، اذ يمكف اف يقرر الفرد حب  شخص 

دي .وىذه المكونات متفاعمة. فقد تؤ اآلخراو يمتـز بعبلقة دوف االعتراؼ بحب الشخص 
شغؼ  او االلتزاـ متزايديف،  كما اف االلتزاـ المتزايد قد يؤدي  إلىالحميمية المتزايدة 
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ميمة مف  أجزاءالى حميمية متزايد او شغؼ متزايد.  عمى الرغـ مف اف كؿ المكونات 
 . أخرىتختمؼ مف عبلقة الى  أىميتياعبلقات الحب ، فأف 

إلى وجود أنواع عديدة مف الحب تتكوف مف العبلقات  Sternbergوتوصؿ    
 Passion، والمودة  Intimacyالمختمفة مف ىذه العناصر الثبلثة : العبلقة الحميمة 

، ومف ىذه المكونات الثبلثة لمحب  Decision or Commitmentوالقرار وااللتزاـ 
 تتفرع سبعة أنواع مف الحب ىي : 

: ىذا النوع يتضمف المودة Liking or Friendshipاإلعجاب أو الصداقة  -1
Passion لكنو ال يشمؿ القرار أو االلتزاـDecision or Commitment والعبلقة
 . Intimacyالحميمة 

والعبلقة  Passion: يتضمف المودة  Romantic Loveالحب )الرومانسي(  -2
 Decision orولكنو ال يحتوي عمى القرار أو االلتزاـ  Intimacyالحميمة 

Commitment . 
والقرار أو  Passion: يتضمف المودة  Companionate Loveالحب الرفاقي  -3

لكنو ال يتضمف العبلقة الحميمة  Decision or Commitmentااللتزاـ 
Intimacy  . 

 Decision: يتضمف القرار أو االلتزاـ  Empty Loveالحب الفارغ أو األجوؼ  -4
or Commitment ة الحميمة ولكنو ال يتضمف العبلقIntimacy  والمودة

Passion  . 
ولكنو  Intimacy: ويتضمف العبلقة الحميمة  Fatuous Loveالحب األحمؽ )العابر(  -5

  ال
Intimacy يتضمف المودة Passion  االلتزاـ والقرار أو

Decision or Commitment  
ولكنو اليتضمف  Passion: ويتضمف المودة  Infatuated Loveالحب المتيـ  -6

 .  Decision or Commitmentالعبلقة الحميمة والقرار أو االلتزاـ 
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: وىو أقوى أنواع الحب ألنو  Consummate Loveالحب الذي ينتيي بالزواج  -7
 Intimacyوالعبلقة الحميمة  Passionيشمؿ كؿ المكونات الثبلثة : المودة 

                                                                        DecisionorCommitmentوالقرار أو االلتزاـ 
.( . (Sternberg, 2006, p.191-194 
 ((Fromm , 1956 :فرومنظرية 
ىو الوحدة بشرط الحفاظ عمى تكامؿ  عند اريؾ فروـ نجد اف الحب الناضج    

، قوة تقتحـ  اإلنساف. الحب ىو قوة فعالة في  اإلنساف، والحفاظ عمى تفردية  اإلنساف
، واف الحب يجعمو  اآلخريفعف رفاقو ، والتي توحده مع  اإلنسافالجدراف التي تفصؿ 

يتغمب عمى  الشعور بالعزلة واالنفصاؿ ، ومع ىذا يسمح لو اف يكوف نفسو ، واف 
ىذا يظبلف اثنيف يحتفظ بتكاممو , في الحب يحدث االنفراؽ : اثنيف يصبحاف واحد ومع 

الوقوؼ " وليس " الوقوع " . الحب ىو  ، انه "والحب نشاط ، وليس شعورا سمبيا .
لشخص المنتج لو معنى مختمفا تماما . )فرـو لعطاء وليس التمقي والعطاء عند اا
،2000   : 28 - 30) 

"  مبدأفي الحب واف الحب يسير عمى  اإلنسانيوميز فروـ بيف درجات النضج      
انني احبؾ  مبدأالحب غير الناضج فنو يسير عمى  أماال نني محبوب .  أحب إنني
احتاج اليؾ ال نني احبؾ " ( .  إننياما في الحب الناضج فيقوؿ "  إليؾاحتاج  ألنني

والمعرفة ( ) الرعاية والمسؤولية،واالحتراـ ،ر رئيسةعناص أربعةليذا فالحب الناضج 
نبا اخر لمحب ىو جانب المسؤولية .ولمحب موضوعات فالرعاية والعناية تتضمناف جا

"  األموي" ، و" الحب  األخويمختمفة  عند فروـ حسب ىذه الموضوعات الى " الحب 
 ، والحب الشبقي او الجنسي " ، و" حب الذات " ، و"حب اهلل "

الحب . ويقصد بو  أنواع، اذ يتضمف جميع  الحب أنواعاشد  وىو: األخويالحب 
اخر. والرغبة في   نيأنساالشعور بالمسؤولية والرعاية واالحتراـ والمعرفة ازاء اي كائف 

توجد تجربة االتحاد بكؿ الناس ، توجد تجربة  األخويتطوير حياتو . وفي الحب 
عمى تجربة اننا جمعينا واحد  األخوي، تجربة التفكير . ويقوـ الحب  اإلنسانيالتضامف 

. 
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تحب الطفؿ الحديث الوالدة .  األـي حب مطمؽ . اف مالحب االمو : األموميحب ال
شكؿ لمحب يمكف اف يتحقؽ ، ويكوف مدعاة لمخدع بسبب السيولة التي  أصعبوىو 

 تستطيع اف تحب بيا المرأة طفميا الصغير ولكف بسبب ىذه الصعوبة نفسيا .
ىو حب بيف طرفيف متساوييف ، والحب  األخويالحب الجنسي : أوالحب الشبقي 

لبلتحاد  ي ىو حب لمعاجز . اما الحب الجنسي فيو سعي الى  اندماج بالكامؿماالمو 
مع شخص اخر .وىو بطبيعتو قاصر عمى شخص وليس مطمقا . وربما كاف ىذا 
الحب اشد انواع الحب خداعا . وانو يختمط مع التجربة المتفجرة ، تجربة " الوقوع " في 

 الحب ، االنييار الفجائي لمحدود . 
فعؿ وحب الذات ابعد مف يكونا متماثميف . انيما ضداف بال األنانيةحب الذات : 

ال يحب نفسو كثيرا بؿ يحبيا قميبل جدا انو في الواقع يكره نفسو .اما   األناني.الشخص 
 فإذا.  آخرحب الذات فيعني اف نفسي تكوف موضوع حبي شانيا في ذلؾ شاف شخص 

 .  أيضاكاف الفرد قادرا عمى اف يحب بشكؿ بناء ، فانو يحب نفسو 
الحاجة الى  الحب ، ينشا مف مف ألخرىا األنواعاف حب اهلل شانو شاف حب اهلل : 

الوحدة . في البداية يكوف حب اهلل مثؿ التعمؽ العاجز بالربة قير االنفصاؿ وتحقيؽ 
، يتـ االنتقاؿ الى مرحمة ناضجو يكؼ  األباالـ ، ثـ مف خبلؿ التعمؽ المطيع باإللو 

نفسو ، فيصبح  فييا اهلل عف اف يكوف قوة خارجية قد جسد حبو ، اي الحب والعدالة في
متحدا مع اهلل الى درجة ال يتحدث عندىا عف اهلل اال بشكؿ شعري ورمزي . )نظمي 

،2007 ،: 96-99). 
 سابقةال الدراسات                                            

 أجنبيه:دراسات اوال:
يتضمف ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات التي توفر عمييا الباحث والتي تضمنت 

 :الحاجة الى الحب وىي كاالتي
 (  ( Walster, 1965دراسة -3

ىؿ كاف ىدؼ الدراسة معرفة   )تقدير الذات وعالقته بالرغبة االجتماعية والحب.(
والمقياس الذي اتبعو  ىناؾ عبلقة ما بيف تقدير الذات والرغبة االجتماعية والحب
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ومقياس الحب ، والنتائج كانت االجتماعية  مقياس تقدير الذات ومقياس الرغبةالباحث 
رالذات  ىناؾ عبلقة إيجابية بيف تقدير الذات وقبوؿ اآلخريف إف األفراد ذوي تقدي

  الواطئ بحاجة إلى الحب أكثر مف األفراد ذوي التقدير العالي
Walster, 1965, p.18).                                                        

 (Kernberg, 1994)دراسة كيرنبيرج 
 االجتماعي(.)الحاجة الى الحب واالغتراب 

رمت الدراسة التعرؼ عمى مستوى الحاجة الى الحب وعبلقتو باالغتراب االجتماعي 
طالب وطالبة مف طمبة الجامعة استخدـ  (2:)بمغت العينة  لدى طمبة الجامعة وقد

الباحث االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط 
الى اف االفراد يمتمكوف درجة عالية مف الحاجة الى الحب  لدراسةبيرسوف وتوصمت ا

 اقامة في يفشموف فأنيـ الحب الى حاجاتيـ لـ تشبع الذيف األفراد اف الى باالضافة
 يحققوف االشخاص الذيف مف العكس عمى اآلخريف وعاطفية مع اجتماعية عبلقات
اقؿ مف الذكور في الحاجة  ، وكانت االناثالحب لحاجات مف إشباعيـ عالية مستويات

 (Kernberg, 1994,p.3 )الى الحب واقؿ اغترابا .
 دراسات عربيةثانيا:

 .(9161)عبد العال ، دراسة -9
الدراسة إلى معرفة فيما إذا كانت ىناؾ عبلقة  رمت(  )الحاجة الحب وعالقتها بالعنؼ

ما بيف إشباع حاجة الحب وظيور العنؼ،ولقياس الحاجة لمحب والعنؼ استخدـ مقياس 
العنؼ ،وأظيرت أىـ النتائج أف األفراد الذيف لـ تشبع   الحب ودراسة الحالة فيما يخص

نة والعنؼ حاجاتيـ في الحب عمى النحو المرضي ال يتحرجوف في إظيار الخشو 
حراج اآلخريف في تعامميـ معيـوالقسوة   .وا 

 (.4: 7:;3)عبد العاؿ،                                                   
 (2111)دراسة قدوري،  -2

 (الشخصية المتصنعة وعالقتها بالحاجة الى الحب)
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الى قياس الشخصية المتصنعة الحاجة الى الحب لدى طمبة الجامعة  الدراسةرمت  
ولذا قامت الباحثة ببناء مقياسيف لمشخصية المتصنعة والحاجة الى الحب. وبمغت عينة 

( طالب وطالبة مف طمبة الجامعة. وقد توصمت الدراسة الى اف الذكور 522البحث )
عاؿ مف الحاجة الى الحب ،  از عينة البحث بمستوىتوتم اإلناثنعا مف صت أكثر

الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الحاجة الى الحب بيف الذكور  باإلضافة
 .(5:  4227قدوري،  )      واالناث

   الثالثالفصل                               
 منهجية البحث واجراءاته.                        

 منهجية البحث
عنػػػػػد المػػػػػػراىقيف الحػػػػػب  لمحاجػػػػػػةيتطمػػػػػب تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ ىػػػػػػذا البحػػػػػث وصػػػػػفا كميػػػػػا  

 الحاجػػػة الػػػىلغػػػرض تعػػػرؼ درجػػػة تطػػػور  .سػػػنة (39, 38, 37, 36, 35)ولؤلعمػػػار
الحػػػب عنػػػدىـ والتغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ عميػػػو مػػػع التقػػػدـ فػػػي العمػػػر, ويتطمػػػب ىػػػذا أتبػػػاع 
المػػنيج الوصػػفي لتحديػػد ووصػػؼ الحقػػائؽ المتعمقػػة بػػالموقؼ الػػراىف, والبحػػث الوصػػفي 
ىػو أكثػر مػػف مجػرد بيانػػات, إذ أف  عمػؿ الباحػث الحقيقػػي يبتػدئ بمتابعػػة ىػذه البيانػػات 

ني والعبلقػػػػػات الخاصػػػػػة بيػػػػػا, وتتنػػػػػاوؿ الدراسػػػػػات بعنايػػػػػة, وتفسػػػػػيرىا, واكتشػػػػػاؼ المعػػػػػا
)عػػودة     .التطوريػػة التغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي بعػػض المتغيػػرات نتيجػػة لمػػرور الػػزمف

                                                             (.339 – 334: 4;;3وممكاوي,
ستعرضة التي تندرج تحت وبذلؾ تتحدد منيجية ىذا البحث بالدراسات التطورية الم    

المػػنيج الوصػػفي والتػػي تػػدرس مظيػػرا جسػػميا أو سػػموكيا واحػػدا فػػي قطػػاع عرضػػي مػػف 
الزمف في سمـ النمو, وىي مف أكثر الطرائؽ استعماال وسػرعة الحصػوؿ عمػى نتائجيػا, 
وفي ىذه الطريقة تكوف العينػة مكونػة مػف مجموعػات مػف االفػراد موزعػة عمػى األعمػار 

 (.5:;98:3)االلوسي, وخاف,
 مجتمع البحث:

يقصد بالمجتمع اإلحصائي لمبحث االفراد الذيف يقـو الباحث بدراسة الظاىرة أو     
الظاىرة التي ىي  الحدث لدييـ جميعا, فيـ يمثموف كؿ األفراد الذيف يحمموف بيانات
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مجتمع ىذا البحث مف ويتألؼ . (2;;88:3)داود, وعبد الرحمف,  متناوؿ الدراسة
محافظة في المؤسسة التعميمية في  الجنسيف ذكور، اناث( ومف كبل الطمبة )المراىقيف

 .المثنى
 -عينة البحث :

يقصد بالعينة جزءا مف المجتمع الذي تجري عميو الدراسة, يختارىا الباحث ألجراء    
ا .)داود, وعبد دراستو عمييا عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيبل صحيح

 (.2;;89:3الرحمف,
لغرض سحب عينة البحػث الػذيف تتػوافر فػييـ متغيػرات البحػث, اختيار عينة المراهقين 

 -وىي:
 -عمر  المراىؽ, وجنسو, اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:

سػػحب صػػفيف بالطريقػػة الطبقيػػة العشػػوائية مػػف كػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة لعينػػة البحػػث 
وتحقيقػا ألىػداؼ ىػذا  ( سػنة ولكػبل الجنسػيف,39, 38, 37, 36 ,35لتشمؿ األعمػار )

( طالبا وطالبػة حيػث 422البحث اختيرت عينة البحث مف مجتمع المراىقيف اذ بمغت )
لطالبات ) ( طالبا وبمغ مجموع ا322بمغ مجموع الطبلب ) الذكور ( في عينة البحث )

( سػنة  ) 35بػة فػي عمػر )( طالبػة , وبمػغ مجمػوع الطم322) اإلناث( في عينة البحػث
( 37( طالػػب وطالبػػة , وفػػي عمػػر )62( سػػنة )36( طالػػب وطالبػػة , وفػػي عمػػر )62

( 39( طالػب وطالبػة , وفػي عمػر ) 62( سػنة )38( طالب وطالبػة , وفػي )62سنة ) 
 ( طالب وطالبة 62سنة )

 :البحث أداة
الى الحب ، الف ( لمحاجة 4227يا قدوري ) تاستعاف الباحث باالستبانة التي أعد    

المقياس تـ بناؤه في البيئة العراقية ويتمتع بمؤشرات سيكومترية . ويمكف أف يعطي 
مؤشرات أفضؿ مف المقاييس المعدة في البيئات األخرى ، التي تتطمب استخداميا 

إلى بناء فقراتو بما  ة(فقرة،إذ سعت الباحث69المقياس ) عمميات تكييؼ وتقنييف. ،ويضـ
باالضافة الى طار النظري الذي انطمؽ منو البحث ، ومع طبيعة البحث ـ مع اإلئيتبل

ومقياس  Rubin’s Scale, 1970مقاييس سابقة وىي : مقياس روبف  االفادة مف
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وقد ، Critelli’s Scale, 1979ومقياس كريتمي  Schafer’s Scale, 1978شيفر 
شروط المقاييس العممية كالصدؽ والقدرة عمى التمييز والثبات وليذا  توافر فيو روعي 

 .ارفض بشدة(  ،، ارفض  المقياس بدائؿ أربعة لئلجابة ىي)أوافؽ بشدة ، أوافؽ
 -وضوح تعميمات المقياس وفقراته:

( 82بعػػد التحقػػؽ مػػف صػػبلحية الفقػػرات فػػي ضػػوء أراء الخبػػراء, طبػػؽ المقيػػاس عمػػى)   
                          .( يوضح ذلؾ 3) ( والجدوؿ39, 38, 37, 36, 35فردا موزعيف عمى األعمار )

 (9جدول)                                         
عينة البحث االستطالعية موزعة بحسب المؤسسة التعميمة والعمر        

 والجنس
 سنة91 سنة98 سنة91 سنة94 سنة91 العمر

 المجموع
 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ المدرسة

 8          8 متوسطة النباهة
متوسطة                      

 8         8  النجاة لمبنات 

إعدادية االعتماد 
 92      8  8   لمبنين

إعدادية الرميثة 
 92     8  8    لمبنات

النبوغ  إعدادية
 92  8  8       لمبنين

الزهراء  إعدادية
 92 8  8        لمبنات

 81 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 المجموع
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وقػػػد طمػػػب الباحػػػث مػػػف المسػػػتجيبيف قػػػراءة التعميمػػػات وفيميػػػا قبػػػؿ البػػػدء باإلجابػػػة عػػػف 
الفقرات, والسػؤاؿ عػف أي غمػوض سػواء كػاف فػي التعميمػات أـ فػي الفقػرات, و قػد اتضػح 
مف ىذا التطبيؽ االستطبلعي أف الفقرات واضحة ومفيومة, وسجؿ الباحث زمف المقابمػة 

( سػػػػنة وتػػػػراوح 39, 38, 37, 36, 35لؤلعمػػػػار)وسػػػػجؿ الوقػػػػت المسػػػػتغرؽ لبلسػػػػتجابة 
( سػػنة 37( دقيقػػة, أمػػا الفئػػة العمريػػة );5( سػػنة مقػػدار)35متوسػػط الوقػػت لمفئػػة العمريػػة)

(سػػػنة فقػػػد تػػػراوح 39( دقيقػػػة, والفئػػػة العمريػػػة )58فقػػد تراوحػػػت متوسػػػط الوقػػػت المسػػػتغرؽ)
ح متوسػػط الوقػػت ( فقػػد تػػراو ;3( دقيقػػة والفئػػة العمريػػة )56متوسػػط الوقػػت المسػػتغرؽ   ) 

( 54( فقػػد تػػراوح متوسػػط الوقػػت المسػػتغرؽ )43( دقيقػػة والفئػػة العمريػػة )55المسػػتغرؽ )
 .دقيقة 

 
ييػػدؼ التحميػػؿ اإلحصػػائي لفقػػرات المقيػػاس إلػػى التحميػػل اإلحصػػائي لفقػػرات المقيػػاس:

التحقؽ مف دقة الخصائص القياسية لممقاييس النفسية, والتي تعتمػد إلػى حػد كبيػر عمػى 
وُتعػػػدم عمميػػػة التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لمفقػػػرات مػػػف  (Smith,1955:60)فقراتػػػوخصػػػائص 

الخطوات األساسػية لبنائػو, واعتمػاد الفقػرات التػي تتميػز بخصػائص قياسػية جيػدة يجعػؿ 
ولغػػػػػرض أجػػػػػراء التحميػػػػػؿ  ,(Anastasia,1976:122)المقيػػػػػاس أكثػػػػػر صػػػػػدقا وثباتػػػػػا 

 -تية:اإلحصائي لفقرات المقياس, اتبع الباحث اإلجراءات اآل
تشير معظـ أدبيات القياس النفسي إلى أف حجـ العينػة تحديد عينة التحميل اإلحصائي:

( فػػػػردًا 722 – 622المناسػػػػبة فػػػػي عمميػػػػة التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لمفقػػػػرات تتػػػػراوح بػػػػيف )
ويفضػػؿ أف يكػػوف حجػػـ العينػػة مناسػػبة فػػي التحميػػؿ اإلحصػػائي لمفقػػرات, ويػػتـ اختيػػارىـ 

وتشػػير انسػػتازي (.Hennery soon, 1963: 214بدقػػة مػػف المجتمػػع األصػػمي)
(Anastsi,1976 ) إلػى أف أفضػػؿ حجػػـ لعينػة الفقػػرات ىػػو أف يكػوف فػػي كػػؿ مجموعػػة

( فػرد لحسػاب قوتيػا التمييزيػة عنػد 322مف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية )
العميػا %( في المجموعة 49استعماؿ المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية بنسبة )

%( في المجموعػػػػػػػة الدنيػػػػػػػػػػػا(, ويرتبط حجـ عينة التمييػز بعػدد فقػرات المقيػاس,إذ 49و)
ينبغػػػي أف ال يقػػػؿ عػػػف خمسػػػة أمثػػػاؿ عػػػدد الفقػػػرات, وذلػػػؾ لمحػػػد مػػػف اثػػػر الصػػػدفة فػػػي 
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( فػػردا بالطريقػػة العشػػوائية 382التحميػػؿ اإلحصػػائي, واستنػػػػػػػػػػػػػادا إلػػى ىػػذا الػػرأي اختيػػر)
( فقػػػػػػػرة 69عينػػػػػػػة لمتحميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي, التػػػػػػػي تنسػػػػػػػجـ مػػػػػػػع عػػػػػػػدد الفقػػػػػػػرات لممقيػػػػػػػاس)

(Anastsi,1976:115) (يوضح ذلؾ4والجدوؿ ). 
 (2جدول )                                                   

 عينة التحميل اإلحصائي موزعة بحسب )العمر , الجنس(                       

  91    سنة98 سنة91 سنة94 سنة91 العمر
 المجموع سنة

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ المدرسة

1 متوسطة النباهة
1          11 

  متوسطة              
 11         11  النجاة لمبنات 

إعدادية االعتماد 
2   لمبنين

1  2
1      41 

إعدادية الرميثة 
2    لمبنات

1  2
1     41 

اعدادية النبوغ 
     لمبنين

   9
1  9

1  11 

الزهراء  إعدادية
9        لمبنات

1  91 11 

1 المجموع
1 11 2

1 
2
1 

2
1 

2
1 

9
1 

9
1 

9
1 91 211 

 
 :لألداة السيكومترية الخصائص

 مقياس الحاجة الى الحب. صدؽ اوال
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  (:Face Validityالصدؽ الظاىري ) -
تعد جوانب الصدؽ مف أىـ خصائص االختبارات والمقاييس التربوية والنفسػية. فصػدؽ  

االختبار يتعمؽ باليدؼ الػذي يبنػى االختبػار مػف اجمػو، وبػالقرار الػذي يتخػذ اسػتنادًا إلػى 
درجاتو، فدرجات االختبار تستعمؿ عادة في التوصؿ إلػى اسػتدالالت معينػة. وىنػا يبػرز 

: 4222ستدالؿ عميو بدرجة عالية مف الدقػة أو الثقػة )عػبلـ، التساؤؿ حوؿ ما يمكف اال
3:8 .) 

والصدؽ مفيوـ واسع وأوؿ معاني الصدؽ أف يقيس االختبار ما وضع لقياسو،  بمعنى  
أف االختبػػار الصػػادؽ اختبػػار يقػػيس الوظيفػػة التػػي يػػزعـ أنػػو يقيسػػيا وال يقػػيس شػػيئًا آخػػر 

 (. 488: 4224بداًل منيا أو باإلضافة إلييا )ممحـ، 
أو الشكمي، ويقصػد والصدؽ الظاىري يطمؽ عميو في بعض األحياف الصدؽ الصوري  

بيذا النوع أف االختبار يبدو صادقًا لآلخريف. وينبغي لبلختبار أف يكوف عنوانػو متناسػبًا 
مع المحتوى. وقد يكوف االختبار صادقًا ظاىريًا إذا كاف عنوانو يدؿ عمػى السػموؾ الػذي 

(. ويػتـ التوصػؿ إليػو مػف خػبلؿ حكػـ مخػتص عمػى 582: 4223يقيسػو )عبػد اليػادي، 
يػػاس االختبػػار لمسػػمة المقاسػػة. وبمػػا أف ىػػذا الحكػػـ يتصػػؼ بدرجػػة مػػف الذاتيػػة،  درجػػة ق

لػذلؾ ُيعطػى االختبػار ألكثػر مػف محكػػـ، ويمكػف تقيػيـ درجػة الصػدؽ الظػاىري لبلختبػػار 
 (. 592: :;;3)عودة،  (4الممحؽ) مف خبلؿ التوافؽ بيف تقديرات المحكميف

 (:Construct Validityصػػدؽ البناء ) -
 مؤشرات صدؽ البناء لمقياس الحاجة الى الحب   

 قوة تمييز الفقرة: -9
يعػػػد التمييػػػز مػػػف الخصػػػائص القياسػػػية الميمػػػة لفقػػػرات المقػػػاييس النفسػػػية, وتسػػػتخدـ    

لمتأكػػػػد مػػػػف تمكػػػػف المقيػػػػاس فػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف الفػػػػروؽ الفرديػػػػة بػػػػيف األفػػػػراد فػػػػي السػػػػمة 
, ويشػػػير"جزلي وآخػػػروف" إلػػػى ضػػػرورة إبقػػػاء الفقػػػرات ذات (Shaw,1967:97)المقاسػػػة

القػػوة التمييزيػػة فػػي الصػػورة النيائيػػة لممقيػػاس, واسػػتبعاد الفقػػرات غيػػر المميػػزة أو تعػػديميا 
, آذ قػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ المقيػػػػاس عمػػػػى (Gheselli&etal,1981:434)مػػػف جديػػػػػػػد 

عينػػػػة التمييػػػػز ثػػػػـ رتبػػػػت عينػػػػة التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي, واسػػػػتخرج الػػػػدرجات الكميػػػػة ألفػػػػراد 
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%( فػي كػؿ 49الدرجات الكمية تنازليا مف أعمى درجة إلى اقؿ درجة, ثـ حددت نسػبة )
مجموعة مف المجموعتيف العميا والدنيا, وتشػير أدبيػات القيػاس النفسػي والتربػوي إلػى أف 

%( في كؿ مجموعة تمثؿ أفضؿ نسبة يمكف اعتمادىا, ألنيا تقدـ لنا 49اعتماد نسبة )
عتيف بأقصى مما يمكف مف حجـ وتمايز, فضبل عف أنيا تمتاز بسيولة العمميات مجمو 

(, وبمغ عدد األفراد في  ;9;563:3التي تتطمبيا, ودقة النتائج المترتبة عمييا)أبو لبدة,
وعميػػػو فػػػاف االسػػػتمارات التػػػي  ( فػػػردا67كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف المجمػػػوعتيف العميػػػا والػػػدنيا)

واسػػػػػتخرجت داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف  (2;وعيػػػػػا)خضػػػػػعت لمتحميػػػػػؿ االحصػػػػػائي بمػػػػػغ مجم
متوسػػطات درجػػات المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاس باسػػتعماؿ 

لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف, ويشػػػػير "الػػػػس" إلػػػػى أف القيمػػػػة التائيػػػػة  (t-test)االختبػػػػار التػػػػائي 
قيمػػة التائيػػة , ثػػـ قورنػػت ال (Ellis,1976:56)المحسػػوبة تمثػػؿ القػػوة التمييزيػػة لمفقػػػػػػرة

(, عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة 8;,3المحسػػػػػوبة لكػػػػػؿ فقػػػػػرة بالقيمػػػػػة التائيػػػػػة الجدوليػػػػػة البالغػػػػػة )
(, وبػػػذلؾ يمكػػػف اإلبقػػػاء عمػػػى الفقػػػرات التػػػي تكػػػوف قيمتيػػػا ::(, وبدرجػػػة حريػػػة)2,27)

 ( يوضح ذلؾ.  5التائية المحسوبة أعمى مف القيمة التائية الجدولية, والجدوؿ )
 (1الجدول )                                  

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الحاجة الى الحب                     

 الرقم
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
الوسط  االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المحسوبة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

9  2,8699 1,41622 2,2198 1,11118 1,911 
2  2,6619 1,41261 2,4114 1,84181 4,212 
1  2,6842 1,14419 2,9111 1,11122 1,911 
4  2,6946 1,11161 2,9211 1,81122 6,991 
1  2,1119 1,41118 2,9111 1,19441 8,411 
8  2,1918 1,26211 2,4698 1,12111 8,112 
1  2,6842 1,14419 2,1921 1,88912 91,261 
6  2,1211 1,28112 2,9612 1,11111 6,691 
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1  2,8111 1,12121 9,1918 1,11111 6,191 
91  2,1264 1,41481 2,1684 1,18914 8,411 
99  2,4691 1,12846 2,9469 1,61111 2,189 
92  2,1412 1,11281 2,1684 1,81441 4,111 
91  2,1211 1,28112 9,1111 1,11911 91,221 
94  2,6181 1,11919 2,1411 1,11911 1,421 
91  2,8421 1,11919 9,6661 1,11199 1,889 
98  2,6111 1,41911 2,2481 1,86184 8,146 
91  2,6111 1,41911 2,9111 1,84111 1,841 
96  2,6212 1,16148 2,1411 1,41611 1,166 
91  2,6661 1,19821 2,1119 1,19811 1,111 
21  2,1981 1,41112 2,9126 1,11611 1,841 
29  2,1981 1,11129 2,1411 1,81411 1,624 
22  2,1211 1,28112 2,4114 1,81162 1,144 
21  1,218 1,114 2,1119 1,11949 1,182 
24  2,1981 1,41112 2,1921 1,11811 1,196 
21  2,1116 1,12441 2,2111 1,18161 8,816 
28  2,6661 1,11111 2,2198 1,12416 8,661 
21  2,1411 1,44118 2,2111 1,11191 1,229 
26  2,6181 1,18861 2,9211 1,81111 1,966 
21  2,1811 1,91111 2,9469 1,11811 1,911 
11  2,6111 1,18111 2,1241 1,89961 91,289 
19  2,6191 1,11161 2,2198 1,81191 8,121 
12  2,6191 1,11148 2,1241 1,12494 1,296 
11  2,6191 1,11148 2,1128 1,18191 1,461 
14  2,1411 1,44181 2,2181 1,11111 4,161 
11  2,1119 1,41118 2,2481 1,81618 8,111 
18  2,6842 1,14419 2,1149 1,11482 6,112 
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11  2,1192 1,11129 2,2641 1,81196 1,191 
16  2,1192 1,11129 2,2148 1,12124 1,816 
11  2,1118 1,29612 2,1114 1,81111 1,122 
41  2,1119 1,41129 9,1811 1,81111 1,211 
49  2,8194 1,48469 2,1921 1,61192 8,916 
42  2,1981 1,11161 2,1411 1,11114 1,624 
41  2,6111 1,18111 2,1291 1,16161 1,181 
44  2,1814 1,46941 2,4819 1,11298 1,611 
41  2,1116 1,49611 2,1161 1,11862 1,112 
48  2,6842 1,14419 2,1149 1,11482 6,112 
41  2,1414 1,41129 2,1812 1,11298 8,814 
ويتضح  مف الجدوؿ السابؽ اف جميع فقرات المقيػاس ذات تمييػز عنػد درجػة حريػة     
 (2,27( ومستوى داللة)::)

 صدؽ الفقرات: -4
يعتمد صدؽ المقياس عادة عمى صدؽ فقراتو, لذلؾ فاف إعػداد فقػرات صػادقة يزيػد  

مػػػػف صػػػػدؽ المقيػػػػاس, وفػػػػي ذلػػػػؾ يشػػػػير"أيبؿ" إلػػػػى أف الصػػػػدؽ التجريبػػػػي لمفقػػػػرات أمػػػػر 
ضػػػػػػػػػػػػروري لمكشػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػف دقػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػعت لقياسػػػػػػػػػػػػو 

(Ebel,1972:410) خػبلؿ ,وتشير" انسنتازي" إلى أف صدؽ الفقرات يمكف حسابو مف
ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمحؾ خارجي أو داخمي , وفي حالو عدـ توفر محؾ 

(,وتػـ Anastasi 1976: 206خارجي فاف أفضؿ محػؾ داخمػي ىػو الدرجػة الكميػة  .)
حساب معامبلت صدؽ الفقرات لمقياس الحاجة الى الحػب  مػف خػبلؿ تطبيػؽ المقيػاس 

( فػػػردًا وتحقيقػػػا لػػػذلؾ اسػػػتعمؿ الباحػػػث 382ة )عمػػػى عينػػػة التحميػػػؿ اإلحصػػػائي والبالغػػػ
 ؾ.   ( يوضح ذل6معامؿ ارتباط بيرسوف والجدوؿ )

 (4الجدول )                                  
 قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الحاجة الى الحب         
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رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
ارتباط الفقرة 

بالدرجة 
 الكمية

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
ارتباط 
الفقرة 

بالدرجة 
 الكمية

رقـ 
 الفقرة

 معامؿ
ارتباط 
الفقرة 

بالدرجة 
 الكمية

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
ارتباط الفقرة 

بالدرجة 
 الكمية

9 1,112 94 1,114 21 1,111 41 1,449 
2 1,111 91 1,481 26 1,411 49 1,411 
1 1,111 98 1,411 21 1,411 42 1,281 
4 1,411 91 1,114 11 1,461 41 1,191 
1 1,419 96 1,481 19 1,146 44 1,281 
8 1,412 91 1,114 12 1,481 41 1,214 
1 1,441 21 1,411 11 1,291 48 1,416 
6 1,411 29 1,111 14 1,241 41 1,111 
1 1,189 22 1,414 11 1,112   

91 1,481 21 1,469 18 1,418   
99 1,181 24 1,461 11 1,141   
92 1,142 21 1411 16 1,116   
91 1,411 28 1,111 11 1,111   

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ اف جميع الفقرات تمتاز بصدؽ عاؿ عند درجة حرية 
 (2,27( ومستوى داللة):37)
 

   مقياس الحاجة الى الحبثبات  :ثانيا
المنتظمػة يقصد بمفيوـ ثبػات درجػات االختبػارات مػدى خموىػا مػف األخطػاء غيػر 

التػػػي تشػػػوب القيػػػاس، أي مػػػدى قيػػػاس االختبػػػار لممقػػػدار الحقيقػػػي لمسػػػمة التػػػي يسػػػتيدؼ 
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إذا كاف االختػبػار يقيػس سمة معينػة  (Reliableقياسيا، فدرجات االختبار تكػوف ثابتة )
قياسػػًا متسػػقًا فػػي الظػػروؼ المتباينػػة التػػػي قػػد تػػؤدي إلػػى أخطػػاء القيػػاس. فالثبػػات بيػػذه 

(. وقػػد حسػػب ثبػػات 353: 4222التسػػاؽ أو الدقػػة فػػي القيػػاس )عػػبلـ، المعنػػى يعنػػي ا
 االختبار بطريقتيف: 

معامؿ الثبات وفؽ ىذه الطريقة ىو طريقة إعادة اإلختبار )معامل اإلستقرار( :  -أ
عبارة عف قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد التي نحصؿ عمييا مف التطبيؽ 

عادة تطبيؽ المقياس  مرة ثانية عمى األفراد أنفسيـ وبفاصؿ زمني مبلئـ بيف األوؿ وا 
ويعد المقياس ثابتا إذا ما حصؿ عمى نفس النتائج   (Anastasi,1976:11)التطبيقيف

يوما عمى التطبيؽ  37عند إعادة تطبيقو عمى األفراد أنفسيـ بعد مرور فترة زمنية 
ذا ظيرت فروؽ فردية في درجات اإلختبار الحقيقة وىذا يعزى إلى الخاصية  األوؿ، وا 

(، وإليجاد معامؿ الثبات بيذه الطريقة ُطبؽ 52: 3:;3المقاسة )الزوبعي وآخروف،
، وُطبؽ المقياس ( طالبا وطالبة382التحميؿ االحصائي البالغة)المقياسيف عمى عينة 

( يوما، وبإستعماؿ معامؿ إرتباط بيرسوف بيف نتائج 36عمى العينة نفسيا وبعد مرور )
ىو االنتماء االجتماعي التطبيقيف األوؿ والثاني لممقياسيف ظير إف ثبات مقياس 

 .( وىو يعد معامؿ ثبات عالي:2،9)
 ( Split-Half Method. طريقة التجزئة النصفية )ب

عنػو. وعنػد تصػحيحو  في ىذه الطريقة، يعطى االختبار كمو إلى التبلميػذ لئلجابػة
نقسـ فقرات االختبار عمى قسميف متساوييف بحيث يحتوي القسـ األوؿ منو عمى الفقرات 
الفرديػػػػة لػػػػو ويحتػػػػوي القسػػػػـ الثػػػػاني عمػػػػى الفقػػػػرات الزوجيػػػػة لبلختبػػػػار ونسػػػػتخرج معامػػػػؿ 
االرتباط  بيف الدرجات الفردية والػدرجات الزوجيػة لبلختبػار واسػتعماؿ معادلػة سػبيرماف ػ 

: 4224ف ليذا الغرض لنصؿ بذلؾ إلى معامؿ الثبات أو االتساؽ الػداخمي )ممحػـ، براو 
ي االختبػػار عمػػى درجػػات عينػػة التحميػػؿ ئػػ(. وعنػػد حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف جز :47

وىػػذا يػػدؿ ( 6;,2( وباسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بمػػغ )382اإلحصػػائي والبالغػػة )
  (.:47: 4224)ممحـ، عمى معامؿ ثبات عالي
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 الرابعالفصل 
 عرض النتائج ومناقشتها

  :الهدؼ األول
عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى الحاجػػػػة الػػػػى الحػػػػب لػػػػدى تحقيقػػػػًا لميػػػػدؼ األوؿ الػػػػذي نػػػػص 

( سػػػػػػنة، 39، 38، 37، 36، 35)لؤلعمػػػػػػار ) العمػػػػػػر(     تبعػػػػػػا لمتغيػػػػػػري  لمػػػػػػراىقيفا
متوسػػطات درجػػات أفػػراد العينػػة عمػػى اختبػػار الحاجػػة الػػى الحػػب لكػػؿ  اسػػتخرج الباحػػث

  وكانت النتائج كالتالي : عمر
 الحػػػػب  إلػػػػىالمػػػػراىقيف عمػػػػى مقيػػػػاس الحاجػػػػة  أعمػػػػارمتوسػػػػطات درجػػػػات  بمغػػػػتقػػػػد ف   
. وباسػػػػػػػتعماؿ التتػػػػػػػالي( عمػػػػػػػى 697,:3، 39,447، 38,396، 37,895، 37,847)

بػػيف وجػػود فػػروؽ  ذات داللػػة احصػػائية  االختبػػار التػػائي لعينػػة واحػػدة ، أظيػػرت النتػػائج 
متوسط درجات العينة والمتوسط النظري لممقياس مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف متوسط 

وىػذا يػدؿ عمػى ارتفػاع درجات العينة والمتوسط النظري لممقياس ولصالح متوسط العينػة 
 ذلؾ يوضح( 7والجدوؿ )درجة الحاجة الى الحب عند الطمبة 

 (1الجدول ) 
والقيمة التائية بحسب  الحاجة الى الحبعمى اختبار  المراهقينمتوسطات درجات 

  متغير العمر
العمر 
 بالسنوات

عدد أفراد 
 العينة

متوسطات 
 الدرجات

االنحرافات 
 المعيارية

القيمة التائية 
 المحسوبة

35 62 37,847 4,798 36,49:*** 
36 62 37,895 4,:89 36,957*** 
37 62 38,396 4,26; 44,367*** 
38 62 39,447 2,;3; 78,946*** 
39 62 3:,697 2,362 :5,;32*** 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

7217 

( = ;5( ودرجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة )2,27القيمػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػة: *)
4,243***  

وىي ويفسر الباحث ذلؾ في كوف الحاجة الى الحب متاصمة في الوجود االنساني 
وتتفؽ نتيجة  ،لمحاجة الى الحب في تنظيره العزلة كما ذكر فروـ مف تخمصوسيمة لم

ودراسة قدوري  ، (Kermbeng , 1994) جبينيرمكدراسة  ىذه الدراسة مع نتيجة
(4227). 

 الحب عبر االعمار.التعرؼ عمى مسار  :ثانيال الهدؼ
يأخػذ  الحػب إلػىالحاجػة  تلغرض التحقؽ مػف اليػدؼ الثػاني لمعرفػة فيمػا إذا كانػ

الػذي يتطمػب تعػرؼ أثػر و ( سػنة 39، 38، 37، 36، 35مسػارًا تطوريػًا عبػر األعمػار )
الباحػػػػػػػػث تحميػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػايف الثنػػػػػػػػائي  الحاجػػػػػػػػة الػػػػػػػػى الحػػػػػػػػب طبػػػػػػػػؽالعمػػػػػػػػر فػػػػػػػػي تطػػػػػػػػور 

عمػر تعرؼ فيمػا إذا كػاف ىنػاؾ تفاعػؿ بػيف متغيػري الال  إلى باإلضافةالجنس(، ×)العمر
 (. وقد كانت النتائج عمى النحو اآلتي: 8والجنس وكما مبيف في الجدوؿ )

 (8الجدول )                                       
 تبعًا لمتغيري العمر والجنس لتطور الحاجة الى الحبتحميل التباين 

 مصدر التبايف
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحرية المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

 68,468 593,893 6 36:8,8:2 العمر )أ(
 2,273 2,627 3 2,627 الجنس )ب(
 2,567 4,9:2 6 33,342 ب(×التفاعؿ بيف )أ
  259,: 2;3 72;,3748 الخطأ
   ;;3 5247,377 الكمي 

( = 2,6;3( ودرجػػات حريػػة )2,27)داللػػة:فائيػػة الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى القيمػػة ال      
4,59 

    6:,5( = 2,3;3 ( ودرجات حرية )2,27)القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة 
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الحاجػة الػى أظيػرت النتػائج وجػود أثػر لمتغيػر العمػر فػي ( 8من خالل الجدول )
الفائيػػة الجدوليػػة ( أكبػػر مػػف القيمػػة 68,468، إذ كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحسػػوبة )الحػػب

مػا يؤشػر إلػى وجػود مسػارًا  (2;6،3حريػة ) ة( ودرج2,27( عند مستوى داللة )4,59)
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نظرية بياجية التطوريػة والتػي تػرى اف  .لمحاجة الى الحبتطوريًا 

  ارتباطا وثيقا بمراحؿ التطور العمري.ترتبط  عممية النمو
يشكموف خمس فئات عمرية متباينػة، ممػا يعنػي اف ىنػاؾ فػي ونظرًا إلى أف أفراد العينة  

( الػػػذي 9األقػػػؿ متوسػػػطًا واحػػػدًا يختمػػػؼ عػػػف متوسػػػط آخػػػر. وعنػػػد النظػػػر إلػػػى الجػػػدوؿ )
لممجموعػػات العمريػػة  المػػراىقيف فػػي الحاجػػة الػػى الحػػبيعػػرض قػػيـ متوسػػطات درجػػات 

العمػػر الزمنػػي، الزيػػادة بالتقػػدـ فػػي و أنيػػا غيػػر متسػػاوية وتميػػؿ قيميػػا نحػػالخمػػس يظيػػر 
إحصػػػائية ولصػػالح أي مػػػف  المتوسػػطات تختمػػػؼ عػػف غيرىػػػا بداللػػةولغػػرض تعػػػرؼ أي 

 خمػػػساألعمػػار، اُسػػتخدـ اختبػػػار شػػيفيو لممقارنػػػات البعديػػة المتعػػددة ، فظيػػػر أف ىنػػاؾ 
 .احدى عشر مقارنة مقارنات دالة إحصائيًا مف مجموع 

 (1الجدول )
 المراهقين عمى اختبار الحاجة الى الحب وفؽ متغير العمر  متوسطات درجات

 عدد أفراد العينة االنحراؼ المعياري المتوسط العمر 
35 37,847 4,798 62 
36 37,895 4,:89 62 
37 38,396 4,26; 62 
38 39,447 2,;3; 62 
39 3:,697 2,362 62 

المتوسط 
 العاـ

  422مج :;:,5 37,9:7

( سػػػػنة لصػػػػالح العمػػػػر األكبػػػػر، إذ 39، 38، 37، 36 ،35أعمػػػػار )درجػػػػات وىػػػػي     
( أكبػػػػر 34,:35، 23,;34، 6,35;، 66,;9، 96,76)كانػػػت قػػػيـ شػػػيفيو المحسػػػوبة
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( وكمػػا مبػػيف فػػي الجػػدوؿ 2,27( عنػػد مسػػتوى داللػػة ):8,;مػػف قيمػػة شػػيفيو الحرجػػة )
 (6الجدول )                                     (. :)

الحاجة الى العمرية في  لمفئات المراهقينمحسوبة بين متوسطات درجات قيم شيفيه ال
 الحب

 39 38 37 36 35 االعمار 
35  :;,66* ;6,35* 34;,23* 35:,34* 
36   ;9,84* ;5،99* 346,43* 
37    ;7,96* ;6,43* 
38     ;5,38* 
39      

 :8,;=  2,27مستوى داللة * قيمة شيفيو الحرجة عند             
ويػرى الباحػث  ويظير مف قيـ شيفيو الحرجة انيػا كانػت دالػة ولصػالح العمػر االكبػر،   

ومػف التػوازف  إلعػادة اإلشػباعاف حاجات المراىؽ تتطور بمرور الوقت وىي بحاجة الى 
وفقا لمتطمبات  إشباعاىذه الحاجات الحاجة الى الحب والتي قد تكوف مف اىـ الحاجات 

الحاجػػة  فػػي درجػػةسػػنا  األكبػػررحمػػة المراىقػػة وىػػو مايفسػػر تميػػز درجػػة الفئػػات العمريػػة م
 الى الحب.

 
 التعرؼ عمى درجة الحاجة الى الحب تبعا لمجنس : الهدؼ الثالث:

الحاجػػة الػػى أظيػػرت نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف أف لػػيس ىنػػاؾ أثػػر لمتغيػػر الجػػنس فػػي 
( أصػػغر مػػف القيمػػة الفائيػػة الجدوليػػة 2,273إذ كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحسػػوبة ) الحػػب،

( عممػًا إف متوسػط درجػات 2،3;3( ودرجتػي حريػة )2,27( عند مستوى داللة )6:,5)
( درجػة ونسػػتنتج 37,582( درجػػة وبمػغ متوسػػط درجػات اإلنػػاث )37,492الػذكور بمػغ )

بؿ ناجـ عػف عامػؿ المصػادفة وكمػا موضػح مف ذلؾ أف الفرؽ الظاىر ليس فرقًا حقيقيًا 
  .( ;في الجدوؿ )
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 (1الجدول )
  وفؽ متغير الجنس الحاجة الى الحبعمى اختبار  المراهقينمتوسطات درجات 

 األعمار 
 إناث ذكور

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

عدد أفراد 
االنحراؼ  المتوسط العينة

 المعياري
عدد أفراد 

 العينة
35 37,847 6,:86 42 36,622 7,5;6 42 
36 37,895 5,949 42 38,273 3,858 42 
91 38,396 3,57: 42 38,672 3,923 42 
98 39,448 3,966 42 39,353 3,293 42 
39 39,772 2,836 42 39,672 2,8:2 42 

 322 95:,5 37,582 322 65;,5 37,492 المجموع
 

ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ كػػوف الحاجػػة الػػى الحػػب فطريػػة وىػػي جػػزء ميػػـ مػػف بنػػاء 
 إلػىالنفسي كما افاد ذلؾ فروـ وبذلؾ الدخػؿ لمتغيػر الجػنس فػي درجػة الحاجػة  اإلنساف
 أشػارتوالتػي  ((Kermbeng , 1994وتختمؼ نتيجة ىػذه الدراسػة مػع دراسػة  .الحب 
كمػا وتتفػؽ نتػائج ىػػذه  الحاجػة الػى الحػب. إظيػاراقػؿ مػف الػذكور فػي  اإلنػاثكػوف  إلػى

ئية بػيف داللة احصػا ( في عدـ وجود فروؽ ذات4227الدراسة مع نتائج دراسة )قدوري،
 متغيري الجنس عند العينة.

 
 الهدؼ الرابع:التفاعل بين العمر والجنس 

داللػػػػة إحصػػػػائية لمتفاعػػػػؿ بػػػػيف  وأظيػػػػرت نتػػػػائج تحميػػػػؿ التبػػػػايف فػػػػي أف ال أثػػػػر ذ
( أقػػؿ مػػف القيمػػة 2,567متغيػػري العمػػر والجػػنس ، إذ كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحسػػوبة )

 (. 2;3، 6( ودرجتي حرية )2,27( عند مستوى داللة )4,59الجدولية )
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 االستنتاجات: 
 اليو الباحث مف نتائج في البحث الحالي يمكف استنتاج ما يأتي:  في ضوء ما توصؿ

 وجود الحاجة الى الحب عند المراىقيف  .3
 تتطور الحاجة الى الحب بتقدـ عمر المراىؽ. .4
 ليس لمتغير الجنس تأثير في تطور الحاجة الى الحب. .5
 اليوجد تفاعؿ بيف الجنس والعمر عند عينة البحث في الحاجة الى الحب. .6

 :التوصيات
 التعميمية.سمة الحب لدى المراىقيف مف قبؿ االسرة والمؤسسة  تعزيز 
 التي تسيـ في ترسيخ الحب لدى االفراد اإلرشاديةاالىتماـ بالبرامج  
 تضميف المناىج الدراسية محتويات تنمي الحب لدى الطمبة . 
اعداد البرامج التمفزيونية التي تساىـ في تعريؼ قيمة الحب عند االفراد وكونو  

 سمة اساسية مف سمات التوافؽ والصحة النفسية.
 المقترحات:

 األطفاؿ. لمعرفة تطور الحاجة الى الحب عفإجراء دراسات أخرى  -3
 بناء مقياس لمحاجة الى الحب يتبلئـ مع شريحة األطفاؿ . -4
 الى الحب وعبلقتيا بمتغيرات أخرىإجراء دراسات تيدؼ الى تعرؼ الحاجة  -5

 المصادر                                             
 المصادر العربية :

،عماف:  مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي(. ;9;3أبو لبده ، سبع. ) -
 مطابع الجمعية الوطنية.

 عمم نفس الطفولة والمراهقة(.5:;3االلوسي ، جماؿ حسيف ، خاف ، أميمو عمي،) -
 ، مطبعة جامعة بغداد ، كمية التربية ، بغداد.

، بيػػروت ، مكتبػػة  4ج-3، ج قطػػر المحػػيط( ، ;3:8البسػتاني ، المعمػػـ بطػرس )  -
 لبناف لمنشر والتوزيع .
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،  3ط ،، ترجمػػة : سػػمير عمػػي  التطػػور العقمػػي لمطفػػل:  (8:;3بياجيػػو ، جػػاف ) -
 . األطفاؿبغداد ، دار ثقافة 

 حمد:.،ترجمةالسميمة الشخصية، ( 1988 ). وتيدالندز .ـ .سيدني ، رد جورا -
 . بغداد العالي، التعميـ مطبعة ، وموفؽ الحمداني بولي الكر دلي

 ، النفسي والتحميل النفس عمم موسوعة . ( 1978 ). المنعـ عبد ، الحفني -
 ، بيروت العودة دار ، مدبولي مكتبة

، 7. طمبادئ عمم النفس التربوي( ،  4227الزغموؿ ، عماد عبد الرحيـ. )    -
 اإلمارات : دار الكتاب الجامعي 

، وآخروف ( 1983 ).المدخؿ الى عمـ ترجمة السيد طواب ، القاىرة .     ، دافيدوؼ 
 -لندا

 . الطفولة أحواؿ األطفال تربية في الحب أهمية . ( 2004 ) أحمد ، سميماف -
http.//www.rafed,net/tarbia/10.htm/ 

 (. نظريات الشخصية . مطبعة جامعة بغداد.5:;3شمتز،دواف،) -
وااللتزاـ وعبلقتيما بالرضا ( : الوجود األصيؿ 4225الشمري ، كريـ عبد ساجر ) -

 عف النفس ، جامعة بغداد ، ) أطروحة دكتوراه غير منشورة ( .
، دار الشؤوف الثقافية العامة ،  4( ط8:;3)اإلنسان من هو صالح،قاسـ حسيف، -

 .بغداد
، مطبعة التعميـ  الشخصية بين التنظير والقياس  ،(::;3)_____________ -

 .العالي،جامعة بغداد
( ، االبداع في الفف . دار دجمة . المممكة االردنية 4229_____)_________ -

 الياشمية.
(.دراسة في عمـ االجتماع النفسي. القاىرة،دار الفكر 7:;3عبد العاؿ،سيده حامد) -

 العربي.
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 الشخصية المتكمفة وعالقتها بالحاجة لمحبالعباسي ،غسؽ غازي )ب. ت (.  -
لدى طمبة معيدي المعمميف والمعممات . مجمة البحوث التربوية والنفسية ، العدد: 

 . . 294، ص 32
أساسياته ، القياس والتقويم التربوي(. 4222عبلـ، صبلح الديف محمود. ) -

 ، القاىرة: دار الفكر العربي. وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة
(. أساسيات البحث العممي 4;;3حسف.)عوده ، احمد سميماف وممكاوي ، فتحي     -

 ، اربد : مكتبة الكتابي.4في التربية والعمـو االنسانيو ، ط 
 العربية النيضة ،دارالفسيولوجي النفس عمم ،( 1991 ) الرحمف عبد عيسوي، -

 .،بيروت،لبناف
 اللتزام الدينيالقته باعالحياة و  أساليب. (:422)العكيمي , احمد عبد الزىرة سالـ -

 .بغزة  اإلسبلميةالجامعة  –رسالة ماجستير , كمية التربية  لدى طمبة الجامعة
، دار الفكر  5( :القمؽ وعبلقتو بالضغوط النفسية ، ط4223فاروؽ ،سيد عثماف ) -

 العربي ، القاىرة .
. ترجمة :  بحث في طبيعة الحب واشكاله:  فن الحب( 2000فروـ ،اريؾ ) -

 مجاىد عبد المنعـ مجاىد.  بيروت : درار العودة . 
النظريات الكبلسيكية  –. الشخصية  2013)فريدماف ، ىاورد وشستؾ ،ميرياـ ) -

 والبحث الحديث .ترجمة :احمد رمو .بيروت . مركز الدراسات الوحدة العربية .  
جتماعي ) ( .عمـ النفس اال1998فيمي ، مصطفى ،والقصاف ، محمد عمي )   -

 دراسات نظرية وتطبيقات عممية (. القاىرة : مكتبة الخانجي .
الشخصية المتصنعة وعبلقتيا بالحاجة إلى (. 2005قدوري ،ىبة مؤيد محمد) -

 .جامعة بغداد –الحب . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب 
طالب ، صابر  وأبوقطامي ، يوسؼ وقطامي نايفة وباكير ، اميمة الزغبي ، رفعة  -

، عماف ، جامعة القدس  عمم النفس التطوري( :  2;;3وبريؾ وخالد يوسؼ ) 
 المفتوحة .



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

7211 

، دار الشايع  4( : نظريات الشخصية ، ط:9;3لندزي ،جارتر ،وىوؿ ،كاليفف ) -
 لمنشر ، القاىرة .

، عماف: 3(. القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، ط4222ممحـ ، سامي. )   -
 المسيرة لمنشر والتوزيع.دار 

 المجمد ، الفكر عالـ مجمة ، السوية الشخصية ،( 1982 ).  طمعت ، منصور -
  .مصر ، القاىرة ، 2 العدد ، 13

 بين الفمسفة وعمم النفس–الحب الرومانسي (  2007نظمي ، فارس كماؿ )  -
 .اربيؿ :دار ئاراس 

( . الطاقة النفسية الفعالة وعبلقتيا  4234مكاوي , صبلح فؤاد محمد )    -   -
( يناير . مجمة  47المشاركيف في ثورة )       بمحض الحياة لدى الشباب الجامعي 

  462( , ص  98كمية التربية بالزقازيؽ , العدد ) 
 التراث . إحياء، بيروت ، دار  4المعجـ الوسيط ) ب ت ( ، ج -

 األجنبية :المصادر 
-Anastasi (1976),psychological testing, new york,macmilan 

publishing 

-

Ebel,RobertL.(1972).EssentialsofEducation&measurement,2

nded., new Jersey, practice Hall Englewood Cliffs . 

 

-Smith, m . (1955). The relation ship between item validity and 

test validity psychometric .vol.1 . 

 

-Gheselli,E.E. (1981). Theory of psychological 

measurement.mc.Graw-hill company, new York. 

 

-Goble, F. G. (1970). The Third force. The psychology of 

Abraham Maslow.   New York. 

 

- Fromm, E.The Art of Loving. New York, Bantam Books, 1956.    

-Horney, K. The Neurotic Need fo Love. New York, 1936 
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- Hamilton , V.L. (1978) :  Behaviour research Journal of 

personality and social psychology  . vol. 36 . 

 

- Jacobs , L. , Berscheid , E. and Walster , E. ( 1971) : Self      

esteem and A traction . Journal of peraonality and social     

psychology  , No. 17 , 84 – 91 . 

 

 -Kernberg, O. F. (1994) .Need of Love Relations , yale. 

        

-Lindgren, H. C.; John, W. & Sons. (1973). An Introduction to 

Social psychology, 2nded, united states of America. 

                    New York psychology - Rubin, Z. (1973). Liking and 

loving an invitation to l. 

                                                                                                                

-Sternberg, R. J. (2006) A Duplex Theory of Love . In : R. J. 

Sternberg & K. 

Weis (Ed.) The New Psychology of Love . London : Yale 

University Press . 

pp.184-199 . 

- Shaw,M.E(1967).scales for mesur ment of attiled,new York 

.M.C.Graw.Hill. 

- Sullivan, H.S. The Interpersonal Theory of Psychiatry, New 

York, 1953. 

- Walter, F. & Bruch, H. (2007): Investigating the Emotional. 

Basis of 

Charismatic Leadership The Role of Leaders’ Positive Mood 

and Emotional 

Intelligence. Research on emotion in organization, Vol. (3), pp 

(367-390). 

-Wiley, J. & Sons, I. (1969). An Introduction to social 

psychology. United states of America . 

-Walster, E. (1965). The effect of self- esteem on romantic liking. 

Journal of Experimental social psychology, No.1, 184- 197                                                 

                                                 . 
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 المبلحؽ
 / مقياس الحاجة الى الحب (3الممحؽ )

  
     الفقرات 
     ارغب في العمؿ مع مف احب 3
     استطيع النجاح مف دوف الشخص الذي احبو 4
     سعادة الذي احبو ىي احد واجباتي 5
     اعتقد اني امتمؾ مف احبو 6
     اشعر بالقمؽ عندما اخطا مع مف احب 7
اكوف واثقا مف نفسي عندما اعرؼ خصوصية  8

 الشخص الذي احبو
    

     مف السيؿ عمي انكار الذنب 9
     احب اف اسامح الذي احبو :
     اممؾ القدرة عمى حب االخريف  ;

     افكر عمى نحو افضؿ عندما اكوف مع مف احب 32
     اعبر عف غضبي تجاه مف احبيـ 33
ساشعر بالحزف اف لـ استطع التواصؿ مع مف  34

 احبو
    

     ال التـز بوعدي لمف احب 35
     اشعر بالمتعة عندما اثؽ بالشخص الذي احبو 36
     الضروري اف يفيمني مف يحبنياجد مف  37
مشاعري تصبح اكبر عندما اشعر انني قادر  38

 عمى حب االخريف
    

    اشعر بانني قادر عمى اف اقيـ عبلقة حب مف  39
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 شخص مف الجنس االخر
     اجد نفسي عندما اشعر بحب االخريف :3
     لـ اظير الخيانة ابدا لمشخص الذي يحبني  ;3
     احبواحاوؿ تقديـ االفضؿ لمف  42
     حبي لبلخريف ىو المتعة الحقيقة لي 43
     اغار عمى الشخص الذي احبو 44
     اشعر بالفخر تجاه مف احب 45
     ال ارى اني مخطئ في حبي 46
حققت حاجاتي بنفسي لذلؾ انا قادر عمى اف  47

 اختار الشريؾ
    

     في حبي اشعر بخيبة امؿ اذا فشمت 48
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