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 مشكلة البحث:
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عي تأثيرا سمبًيا في الجانب الشفدي واالجتسا مذكمة ضعف الذكاء اإلقشاعي مؽ السذكالت التي تؤثر عدّ تُ  
ة اإلندررراوذ وسرررمؾكرذ وترررررفاترذ وسرررحتر الشفدررريةذ وتدررربب لرررر االرت رررا ذ االسذررركمة فررري  يررر لمفرررردذ إذ ترررؤثر  رررذ 

والتذؾيشذ والعزلة عؽ األسرة ورفاقرذ وكرذلػ االنالرالو والتؾقرف عرؽ االسرتسار ل، رريؽذ و رذا نرات  عرؽ ضرعف 
مررؽ  لمرسررا  ترررد َأنَّررُر يدررتجيب  اإلقشرراعيالررذكاء الفرررد الررذا يعرراني مررؽ ضررعف  أَلنَّرررُ الررذكاء اإلقشرراعي لرردد الفرررد  

دوو إدرا  مررا مؾجررؾد فرري محتررؾد الرسررالةذ وال يكررؾو لديررر الؾقرردذ والحررافزذ والررردرة عمرر  اإلنرررات  حررر   لررذا 
  .فِإنَّر يعتسد في اتخاذ الحكؼ  ا ترار ذ شيذ ومعتسًدا عم  غرا ز  في اإلجا ة عؽ الرسا  

مؽ ضعف الذكاء اإلقشاعي التفكير الدمبيذ ويتخرذ قررارات فجا يرةذ وياليرر  نيكسا يدتعس  الفرد الذا يعا 
مرتج،ؼ الثررة  رالشفسذ ويفتررد ِإلر  ال،ردوءذ ويكرؾو  مرؾمراتسا يفترد ِإل  في مؾاقفر  رؾرة سريعة وبؾقد قريرذ ك

 (.1: 2001ذ )ميمزالخاطرذ وذو سمؾ  مشالمقذ وال يتدؼ بدفء السذاعر 
عشد وجؾد الحاجة لمحربذ فرإذا لرؼ تترؾافر الحاجرات األساسرّية  اإلقشاعي ف الذكاءوتزداد تأثير مذكمة ضع 

وطرا ق إقشار تحقير،ا سؾف يذعر الفرد  العزلة التي ترؤدا ييسرا  عرد ِإلر  ع،رؾر أنسراي سرمؾكية مشحرفرة )ز رراوذ 
رذ وانعردا  األمرؽذ كسرا فري السجتسعرات التري تغ،رر في،را عؾامر  الت،ديردذ والرتر ذ والت،جير (ذ والِسيََّسا115: 1977

 رردث فرري محافغررة ديررال  فرري الدررشؾات األ يرررة   درربب عؾامرر  اإلر رراظ الررذا فتررػ فرري السحافغررة  لررذلػ  ررعرت 
الظال ررات  انعرردا  األمررؽ واال ترررا  الرميرر  لمررذاتذ كسررا قررد يررؤثر فرري العالقررات العاطعيررة مرر  األفررراد عمرر  نحررؾ عررا  

(Fredric, 1973: 376).   
ِإل  تحريرق  اجرة الحربذ والعاطفرةذ والعشايرةذ والرعايرةذ والدرشد العراطفي مرؽ الذرخص  ولكي يدع  الفرد 

 اإلقشاعي الذا يداعد  في التأثير واإلقشار لالستجا ة. الذكاءاآل ر أو مؽ اآل ريؽ الُبّد َأْو يستمػ قؾة في 
 لذا جاءت  ذ  الّدراسة لتجيب عؽ التداؤالت اآلتية: 

لدد طم ة الجامعة؟ وما مدتؾد الحاجة لمحرب عشرد عيشرة ال حره؟ و ر  تؾجرد ما مدتؾد الذكاء اإلقشاعي  -
  عالقة بيؽ الذكاء اإلقشاعي والحاجة لمحب؟

 أهمية البحث وأدبياته:

ُعشي عمساء الشفس بدراسة عالقة اإلنداو  السثيرات مؽ  ؾلرذ وأفرادت  رذ  الّدراسرة ِإلر  االتجرا  نحرؾ لرد  
ا قا ًسرررا بذاتررررذ وَأوَّ العرررر  يررررؾ  بتج،يرررز السعمؾمرررات التررري يتمرا رررا  ظريررررة فعالرررة السعرفرررة ال ذررررية  بؾسرررف،ا نغاًمررر

 (.63: 1993ويحؾل،ا ِإل  أ كال جديدة عم   يئاتذ وفئاتذ وسيغ )عبدالخالق ورويداذ 
الحدرية ِإلر   السعمؾمراتميات العرمية التري يدرسر،ا عمرؼ الرشفس السعرفري التري عرؽ طرير،را ترد   سوتعّد الع 

غذ والكيعية التي تتؼ ب،ا لتشغيؼ  ذِ  السعمؾماتذ و زن،اذ واستعادت،اذ واستعسال،ا في مجاالت الحيراة اليؾميرة الدما
واأل رداث أو  فغ،را التري تؾاج،شرا  السعمؾمراتوإطرالو األ كرا ذ وتسثير  ُكرّ   دعا ؼ قردراتشا عمر  التفدريرذ والف،رؼذ

ذ فزاًل عؽ السجتسعات التري نيريش في،راذ وأسراليب تعاممشرا في الذاكرةذ وكذلػ األ خا  الذيؽ ترابم،ؼ وتحاور ؼ
 (.71: 2012مع،ا ومع،ؼ )فريز وآ رووذ 

ومؽ األمؾر التي ُيعش  ب،ا عمساء الشفس الذكاء اإلقشاعي  فرد وسفؾا الفرد الذا يستاز  الذكاء اإلقشراعي  
السزايررا والسدرراور  ظريرررة مشظقيررة  و يررةذ ويررز والتريرريؼذ ويرررؾ  بترردبير السعمؾمررات اإليجاب اإلنررراتَأنَّررُر يستمررػ  ررافز 

عمر  معرفرة  خررية مرؽ األ رردذ كسرا لديرر اإلمكانيرة   رالتاليراتعرالنيةذ ويتستر  بتالييرر مؾقفرر دا ًسراذ وال يترأثر 
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يحررراورذ وكيررري يدرررتجيب َلرررُرذ ومتررر  يررررفضذ كسرررا يستمرررػ أدوات اإلقشرررار كالثررررةذ والسعرفرررةذ والسرررردا يةذ وبرررذلػ 
 (.29: 2009عشدما يحاول إقشاع،ؼ  سا يريد )بؾرجذ   ريؽاآليدتظي  ني  ثرة 

ؽ فدررر   ررؾ العررالؼ  ررارا مرر وأفزرر وقررد ا تمفررد التفدرريرات الشغريررة ييسررا يخررص مف،ررؾ  الررذكاء اإلقشرراعيذ  
  إذ أ اَر ِإل  َأوَّ اإلقشرار  رؾ عسمّيرة تالييرر أو تعزيرز السؾقرفذ أو السعتررداتذ أو الدرمؾ   وب،رذا يعشري َأوَّ )ميمز(

             ذ)ميمرررررز رررررا لررررردد اآل رررررريؽ ز ذ أو ترسررررريا أفكرررررار وتعزيإلقشرررررار  رررررؾ عسمّيرررررة تالييرررررر آراء واتجا رررررات أو معتررررررداتا
2001 :1.) 

نسراذج التررأثير عمرر  اآل رريؽ  أربعررة نسرراذج  ري: األنسررؾذج اأَلّول: )أنسررؾذج اإلقشررار(:  )ميمررز(وقرد قدررؼ     
لسعرفرررة أو مؾقف،ررراذ َأّمرررا األنسرررؾذج الثررراني ف،رررؾ  االنتررررال و رررؾ يرررشجف الظررررف السرررؤثر فررري إقشرررار الظررررف اآل رررر 

)التفاوض(ذ و ؾ إذا لؼ يدتظ  إقشار الظرف اآل ر يسكشػ َأْو تبدأ  التفاوض والسعتاد َأْو يتشرازل الظرفراو ييجردوا 
 ذ ويحرردث عشررد اتخرراذ ُكررّ  مررؽ الظرررفيؽ مؾاقررف رر  وسررا ن،ايررة السفاوضررةذ َأّمررا األنسررؾذج الثالرره ف،ررؾ )التعرررب(

دوو اعت ار لسؽ يظم ر أا طرف مش،ساذ َأّما األنسؾذج الرا   )االسرترظاظ( ف،رؾ يحردث  ؽثابتةذ ورفض التحر  م
اآل رررر  الحاجرررةعشررردما يررررؾ  ُكرررّ  طررررف  س،اجسرررة مؾقرررف الظررررف اآل رررر مرررؽ دوو نزا رررةذ رافًزرررا االسرررتسار ِإلررر  

 (.7: 27)سيالديشيذ 
ةذ و ي تذس : التؾق  لمظرفيؽذ ومعرفة نؾر التعزيزذ ومعرفة أسس اإلقشار  السادة العمسيّ  )ميمز(وقد  دد  

لكرري ترشرر  اآل ررريؽ  سرررا تريررد يش الرري َأْو يررردقؾا  ررديًثا أواًلذ ولكررري  خرررية اآل رررذ َأّمررا أدوات اإلقشررار فررررد أكررد 
مررردا ية السدرتؾيات الثالثرة لمسررردا يةذ و ري: ) )ميمررز(يرردقؾا  رديًثا سررادًقا يش الري َأْو يكرؾو واقيًيرراذ وقرد  ردد 

الذخررررية(ذ والتررري يش الررري َأْو يكرررؾو الفررررد مؾضرررًعا لثررررة السدرررتسعيؽذ و رررذا يتزرررسؽ َأْو يكرررؾو سرررادًقاذ ويعررررض 
أفكررار (ذ والترري قزررايا  ببراعررة فا رررةذ ويتحرردث  أسررمؾظ مبرردر ومتسيررزذ َأّمررا السررردا ية الثَّانيررة ف،رري )مررردا ية 

را رات التري يرردم،ا مثيررة لمجردل أو الخرالف فيش الري َأْو تؤيرد يش الي َأْو تكؾو أفكار الفرد سادقةذ فرإذا كانرد االقت
ذلرػ  عرررض  عررض األدلررة الرررحيحة التري تدررتشد ِإلرر  كثيررر مررؽ األ حراثذ َأّمررا السررردا ية الثَّالثررة ف،رري )مررردا ية 

قة فرري ال،يئررة الترري تسثم،ررا(ذ والترري يش الرري عمرر  الفرررد َأْو يتررؾ   سرردو ال،يئررة الترري يسثم،ررا  فالُبررّد َأْو تكررؾو سرراد
لكرري يررشجف الفرررد فرري إقشررار اآل ررريؽ الُبررّد َأْو يظبررق  ررذ  السدررتؾيات الثالثررة  )ميمررز(بررّيؽ  معامالت،ررا العامررةذ وقررد

 (.14: 2001ذ )ميمزلمردو 
 دد ثالثة عشاسر لإلقشارذ و ري: )السرردر(ذ ويجرب َأْو تترؾافر  )ميمز(ومؽ االفتراضات الّشغرية لمعالؼ  

ةوالررردرة عمررر  اسررتعسال  سررردا يةذييررر سررفات مش،ررا: الثررررةذ وال أسرراليب لإلقشرررارذ والسدررتؾد العمسررّي والثررررافي  ِعرردَّ
والسعرفيذ وااللتزا   الس ادر التري يريرد إقشرار اآل رريؽ ب،راذ ومرؽ عشاسرر اإلقشرار األ ررد  ري: )الرسرالة(ذ والتري 

م  التأكيد عمر  األدلرة والبررا يؽذ الُبّد َأْو تكؾو واضحة ال غسؾض في،اذ ووضؾح ال،دفذ ومرت ة ترتيً ا مشظقًياذ 
ومشاسررررر ة الي رررررارات والجسررررر ذ وبعيررررردة عرررررؽ الجررررردلذ واسرررررتعداد اآل رررررريؽذ ومرررررؽ عشاسرررررر اإلقشرررررار األ ررررررد  ررررري: 
)السدرررترب (ذ والتررري يش الررري مراعررراة مرررا يرررأتي: الفرررروو الفرديرررة )العسريرررة والبيئيرررة(ذ واال تالفرررات الثراييرررةذ والسكانرررة 

 (.2: 2001ذ )ميمزةذ ومدتؾد الثرة  الشفس العمسّية واالجتساعية والسالي
 عؾام  اإلقشار  جسمة عؾام   ي: )ميمز(كسا  دد  

 الردرة عم  نر  الس ادرذ والعمؾ ذ واألفكار  إتراو. -
 معرفة أ ؾال السخاطبيؽ و يس،ؼ. -
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 الجاذبية الذخرية  أركان،ا الثالثة: ) دؽ الخمقذ وأناقة السغ،رذ والثرافة الؾاسعة(. -

 إليجابي الرادو م  الظرف اآل ر.التفاع  ا -

ذ )ميمررزالررتسكؽ مررؽ م،ررارات اإلقشررار والياتررر عررؽ طريررق امررتال  م،ررارات االترررالذ وإجررادة فشررؾو الحررؾار  -
2001 :2.) 

  عض األمؾر الؾاجب مراعات،ا في عسمّية اإلقشار و ي: )ميمز(كسا  دد  
أّواًل   ذية طغيراو مرا ال ي،رؼ عمر  الس،رؼذ  : الُبّد عم  الفرد اإلعداد األكس ذ والبدء  الس،ؼاإلقشارقب   .1

 وا تيار التؾقيد السشاسب لمفرد ولمظرف اآل ر.

في أثشاء اإلقشار: الُبّد مؽ تؾضريف الفكررة  الرردر إلري يزير  المر س عش،راذ واسرتعسال األسرمؾظ السشظرري  .2
 الستدرجذ وكذلػ العشاية  حاجات الظرف اآل رذ وتفعي  َأثر السذاعر.

الُبررّد مرؽ التخمري عررؽ الذرب،ات والررد عمرر  االعتراضراتذ والتأكيرد مررؽ درجرة اإلقشرار عررؽ  عرد اإلقشرار:  .3
 الس ا رررذ والتفعيرر  الدررمؾكي االعتراضرراتفرري الجررؾاظ عررؽ  طريررق إج ررار الظرررف اآل ررر أو مذرراركتر

 (.7: 2001ميمزذ )

 )قؾاعد اإلقشار(ذ وتتزسؽ ُجسمة قؾاعد مش،ا: )ميمز(كسا  دد  
ر الر يدررة: )اإلقشررار  ررالفكرةذ ووضررؾ ،اذ والررردرة عمرر  إيزررا ،اذ والرررؾة فرري طرررح وجررؾد متظم ررات اإلقشررا -

 الخرال الزرورية في مردر اإلقشار(. وتؾاس الفكرةذ 
 مري وا تياجاتر.تمعرفة  خرية الس -

  رر مسيزات الفكرةذ ومعرفة ايجابيات،ا وسمبيات،اذ وكيعية الرّد عمي،ا. -

 الزمانيةذ والسكانيةذ والشفدية(.األ ؾال السشاس ة لإلقشار: ) ا تيار -

 تحمي  اإلقشار ِإل : )مردمات متفق عمي،اذ كالحرا قذ ونتا   مشظقية مبشية عم  السردمات(. -

 االبتعاد عؽ الجدلذ والتحداذ واالت،ا . -

  دد سمًفا مت  وكيي تش،ي  ديثػ. -

 لخص األفكار األساسّية   ّت  ال تزي  في متا ة الحديه الستذعب. -

    ّت  ال تدتثيرذ وراقب لالة جدد    ّت  ال تخؾنػ.اض ا نفدػ -

 ا عر الظرف اآل ر  ا تسامػ عؽ طريق )ربا بداية  ديثػ بش،ايتر إْو أمكؽذ وتعزيز جؾانب االتفاو(. -

 عؾا ق اإلقشار  سا يأتي: )ميمز(وأ يًرا  دد  
 االستبداد والتدما. -
 طبيعة الذخص السراب . -

 كثرة األفكار ِمسَّا يربػ الذ ؽ. -

 مدتؾد الرشاعةذ أو ضعف أداء الرسالة مؽ السردر. تذبذظ -

 االعتراد الخظأ  رعؾبة التاليير أو استحالتر. -

 (.10-1: 2001ذ )ميمز حق مؽ السردر تجا  السدترب   اإل ادةثرافة  ا تفاء -

راسات ووضؾح  ذ  االفتراضاتذ وثبؾت نجا ،ا في الد )ميمز(ونغًرا لذسؾلية االفتراضات الّشغرية لمعالؼ  
 العمسّية  لذا تبشد ال ا ثة  ذ  الّشغرية في  حث،ا الحالي.
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ر ومرررا يحبؾنررررذ يحبؾنرركيررري يفكررروو مرررا  –ويررؤدا الرررذكاء اإلقشرراعي دوًرا م،سرررا فرري ف،رررؼ األفرررراد اآل ررريؽ  
الرردرة يدرتظي  فري الالالرب  رالتشبؤ  الظريررة التري سيترررف ب،را اآل ررووذ ودوافع،ؼذ والذخص الرذا يتستر  ب،رذ  

 (.29: 2009ذلػ سيكؾو قادًرا عم  التررف مع،ؼ  فعالية وقدرة عالية عم  اإلقشار )بؾرجذ وب
لذلػ نجد َأوَّ  ياة اإلنداو مشذ نذأتر يييذ،ا في مجتس  يتظؾر  حدب  اجة الذخص وعروف  ياتررذ  

ر و براتررر الستعمرررة الررذا يسكررؽ تعديمررر عررؽ طريررق ثرافترر التررؾتروَأوَّ الرردواف  تعبررر عررؽ  اجررات الفرررد تخمررق لمفرررد 
 الذكاء اإلقشاعي  فتتحؾل الحاجرات ِإلر  را رات فري إطرار السفراجيؼ االجتساعيرة والثراييرة لمسجتسر   لرذلػ نجرد َأوَّ 

و فررا الشرؾرذ َأّمرا الحاجرات الثانؾيررة فِإنَّ،را تسثر   اجررات  الحاجرات الفدريؾلؾجية أو األوليرة ضرررورية ل رراء اإلندراو
الفررد ذاتررذ وتعسر  جة لمحربذ وتتسيرز  َأنَّ،را تتشرؾر مرؽ فررد ِإلر  آ ررذ وَأنَّ،را تتاليرر دا ر  العر  والروحذ ومش،ا الحا

فرري إطررار الجساعررة وال تعسرر  مشفررردةذ وتختفرري عررؽ إطررار السعرفررة الؾاقييررة والغررا رةذ وتررؤثر فرري الدررمؾ ذ و رري 
تررؤثر فرري كيرراو الجدررؼذ  لمجدررؼ  أَلنَّ،ررا الفدرريؾلؾجيةمذرراعر غامزررة وليدررد ممسؾسررةذ وال تشفررر  عررؽ الحاجررات 

 (.98: 1982وتؤثر األ رد في العر  )الرؾسيذ 
 االفتراضرراتوعمرر  الرررغؼ مررؽ ا ررتالف االفتراضررات الّشغريررة الترري فدرررت الحرربذ ِإالَّ َأوَّ ال ا ثررة وجرردت  

د ِإل  الحب عم  "سعي الفر الّشغرية لشغرية الحاجات )ماسمؾ( َأقرظ ِإل  أ داف  حث،اذ والتي فدرت  ذ  الّشغرية 
الحررررؾل عمررر  الحررربذ والعاطفرررةذ والعشايرررةذ والرعايرررةذ والدرررشد العررراطفي مرررؽ الذرررخص اآل رررر أو مرررؽ اآل رررريؽ" 

(Maslow, 1954: 102).    
وقررد افترضررد  ررذ  الّشغريررة َأوَّ الحاجررة لمحررب  ررؾ جررزء م،ررؼ و يررؾا فرري تذرركي  التكررؾيؽ الشفدرريذ ول،ررا  

ر  فررالفرد الررذا لررؼ يررتسكؽ مررؽ إرضرراء  اجررات الحرربذ وعمرر  التررأثير الفاعرر  فرري  خرررية اإلندرراو وطبيعررة سررمؾك
 . (Dietch, 1978: 629)الشحؾ ُمرٍض فمؽ يتسكؽ مؽ تحريق ذاتر

ويررررر حؾا لرررذلػ يكرررؾو لمررررذكاء اإلقشررراعي السرررردر األمثرررر  فررري إقشرررار األفررررراد  رررأْو يتخمرررؾا عررررؽ  ررركؾك،ؼ  
ذ ولكرؽ كسرا  رؾ الحرال التشفيرذفري مؾضر  عرض جديد لس،رارات التؾاسر  لردد األفرراد مدتستعيؽذ و ذا ع ارة عؽ 

في الحياة اليؾمية فأكثر الشَّاس نجاً ا عاطعيرا ؼ الرذيؽ لردي،ؼ الرردرة عمر  اسرتعسال  رذ  الس،رارات  فعاليرةذ ولردي،ؼ 
قرردرات متظررؾرة جررًدا فرري اإلقشررارذ وكررذلػ الررردرة عمرر  التعرررفذ وف،ررؼ مذرراعر الذررخص اآل رررذ وأفكررار ذ ومؾاقفرررذ 

عية استجا ة أا  خص آ ر تجا   ا  عيشر أو  خص  عيشرر  ف،رؼ يزرعؾو أنفدر،ؼ عمر  نفرس وكذلػ التشبؤ  كي
السؾجر  وبذلػ يعرفؾو ما سيرؾلؾنر وكيي سيرؾلؾنر في السؾاقف السختمفة  ف،ؼ يحاولؾو قراءة عرؾل األفراد الذيؽ 

معرررالؼ ماسرررمؾذ ووضرررؾح الشغريرررة ل االفتراضررراتلشغريرررة الذرررسؾلية ا(ذ و 7-36ذ 15: 2009يتعررراممؾو معرررؼ )برررؾرجذ 
افتراضرراتر الّشغريررةذ ونجا ،ررا فرري الدراسررات العمسّيررةذ وسرر،ؾلة تظبيررق  ررذ  االفتراضرراتذ فرررد تبشررد ال ا ثررة نغريررة 

 ماسمؾ في  حث،ا الحالي.
 ومؽ  شا تتجم  أ سية ال حه الحالي  سا يأتي: 

د السجتسرر  جررراء انفترراح الجامعررة فرري العرررر الحررالي  نتيجررة التاليرررات الترري أسررابأ سيررة رعايررة طال ررات  -
 التؾاس  االجتساعي ووسا   االترال الحديه.

امعررة  أ سيررة التأكيررد عمرر  تظررؾير م،ررارة الررذكاء اإلقشرراعي لرردد طال ررات الجامعررةذ إثررارة ا تسررا  أسرراتذة الج -
 وكيعية تمبية  اجات،ؽ في الحب.

 أهداف البحث:
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 ي،دف ال حه الحالي ِإل : 
 عشد طال ات الجامعة. َتَعرُّف مدتؾد الذكاء اإلقشاعي .1

 َتَعرُّف مدتؾد الحاجة ِإل  الحب عشد طال ات الجامعة. .2

 العالقة بيؽ الذكاء اإلقشاعي والحاجة ِإل  الحب عشد طال ات الجامعة. .3

 حدود البحث:
األوليررررة  والدراسرررةإندرررراني(ذ  –يتحررردد ال حررره الحررررالي  ظال رررات جامعررررة ديرررال ذ مرررؽ التخرررررص )عمسرررّي  

 (.2017-2016اسي )الر ا ية لمعا  الدر 
 تحديد السرطلحات:
: الذكاء اإلقشاعي   :(Persuasion I Q)أّوًلا

 عرفه كل من:
عمر  اآل رر وإ زراعر لفكررة  َأنَُّر: "عسميات فكرية و كمية يحراول في،را أ رد الظررفيؽ الترأثير  (8119، )ميلز . 9

 (.52: 2001ذ )ميمزما عؽ طريق التأثير عم  مؾاقفر ومعترداتر أو سمؾكر" 
 َأنَّرررُر: "أا اتررررال مكترررؾظذ أو  رررفؾاذ أو سرررسعيذ أو  رررررا ي،ررردف  ذرررك  محررردود ِإلررر  ( 8192. )حسددددان، 8

 (.13: 2015التأثير عم  االتجا اتذ واالعتراداتذ والدمؾ " ) سداوذ 
اعي  ة عمر  فرررات مقيراس الرذكاء اإلقشريف،ؾ الدرجة الكمّية التري تحرر  عمي،را لظال رة السدرتج التعريف اإلجرائي:

 الذا أعدتر ال ا ثة ل،ذا الالرض.
 ثانياا: الحاجة للحب:

 عرفه ُكّل من:
" رري سررعي الفرررد إلرر  الحرررؾل عمرر  الحرربذ والعاطفررةذ والعشايررةذ والرعايررةذ  :(Maslow, 1954). ماسددله 9

     .(Maslow, 1954: 102)والدشد العاطفي مؽ الذخص اآل ر أو مؽ اآل ريؽ" 
محاولرة دا سرة مرؽ الفررد لكدرب رضرا اآل رريؽ واستحدران،ؼ" )سرالفذ  َأنَّرُر: " : (Horney, 1988). ههرندا  8

1988 :50.) 
 تبشد ال ا ثة تعريي )ماسمؾ(  وذلػ العتساد ا نغرية )ماسمؾ( لمحاجة ِإل  الحب.التعريف اإلجرائي: 
يرراس الحاجررة ِإلرر   رري الدرجررة الكمّيررة الترري تحررر  عمي،ررا الظال ررة السدررتجي ة عمرر  فررررات مقالتعريددف اإلجرائددي: 

 الحب الذا أعدتر ال ا ثة ل،ذا الالرض.
 مشهجية البحث وإجراءاته:

يتزررسؽ اإلجررراءات الترري قامررد ب،ررا ال ا ثررة برردًء  إت ررار مررش،  ال حرره الؾسررفيذ وتحديررد مجتسرر  ال حررهذ  
حاجرة لمحرربذ ال حرهذ متسررثاًل  خظرؾات إعرداد مقيرراس الرذكاء اإلقشررار وال  ررأداتيوا تيرار عيشرة التظبيررقذ والتعريري 

   فزاًل عؽ الؾسا   اإل را ية السدتعسمة في تحمي  البيانات ومعالجت،ا.
: مجتسع البحث وعيشته:  أّوًلا

يعرف مجتس  ال حه  َأنَُّر: جسي  األفرادذ واأل خا ذ أو األ رياء الرذيؽ يكؾنرؾو مؾضرؾر مذركمة ال حره  
 (.113: 1996)عبيدات وآ رووذ 
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( 2017-2016ا ية ولمعرا  الدراسري )ظال رات جامعرة ديرال  لمدراسرة الرر يتحدد مجتس  ال حه الحالي   
 ( يبيؽ تؾزي  أفراد السجتس  األسمي لم حه.1) والجدول( طال ة 7123بمغ مجتس  ال حه الحالي )

 (9الجدول )
 .عدد أفراد مجتسع البحث مهزعة بحدب الكلّية في جامعة ديالى

 ػدد ؽبٌجبد اظُ اٌى١ٍّخ د
 1680 ظبظ١ّخاٌزسث١ّخ ا٤  1
 210 اٌزسث١ّخ اٌس٠بػ١خ  2
 1922 اٌزسث١ّخ ٌٍؼٍَٛ اإلٔعب١ٔخ  3
 597 اٌزسث١ّخ ٌٍؼٍَٛ اٌظسفخ  4
 670 اٌؼٍَٛ  5
 560 إٌٙدظخ  6
 181 اٌطت  7
 132 اٌطت اٌج١طسٞ  8
 480 اٌمبْٔٛ  9

 92 اإلدازح ٚااللزظبد  10
 268 اٌصزاػخ  11
 151 اٌؼٍَٛ اإلظال١ِخ  12
 189 أوبد١ّ٠خ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ  13

 7132 اٌّغّٛع

 َتؼَّ الحرؾل عم  البيانات مؽ قدؼ التخظيا والستا عة في ر اسة جامعة ديال .
 ثانياا: عيشة البحث التطبيقية:

 عررد َأْو جسعررد السعمؾمررات الستعمرررة  ررالسجتس  األسررمي لم حرره والستسثمررة  ظال ررات جامعررة ديررال  ا تيرررت  
اتذ و ي: )التربّية األساسّيةذ والتربية البدنية وعمؾ  الرياضةذ والتربية ( كميّ 6عيشة ال حه  الظريرة العذؾا ية مؽ )

لمعمؾ  الرررفةذ والتربيرة لمعمرؾ  اإلندرانيةذ والعمرؾ ذ وال،شدسرة(ذ وفري ضرؾء ذلرػ تَرؼَّ ا تيرار عيشرة ال حره التظبيرري 
 ( يؾضف ذلػ.2( طال ة مؽ ُكّ  كمّيةذ والجدول )50( طال ة وبؾاق  )300ال الالة )

 (8دول )الج
 تهزيع أفراد عيشة البحث التطبيقية بحدب الكلّيات.

 ػدد ؽبٌجبد اظُ اٌى١ٍّخ د
 50 اٌزسث١ّخ ا٤ظبظ١ّخ  1
 50 اٌزسث١ّخ اٌس٠بػ١خ  2
 50 اٌزسث١ّخ ٌٍؼٍَٛ اإلٔعب١ٔخ  3
 50 اٌزسث١ّخ ٌٍؼٍَٛ اٌظسفخ  4
 50 اٌؼٍَٛ  5
 50 إٌٙدظخ  6

 300 اٌطت

 
 ثالثاا: أداتا البحث:

 ال حه الحالي قامد ال ا ثة  سا يأتي: لالرض تحريق 
 بشاء مقياس الذكاء اإلقشاعي. . أ
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 بشاء مقياس الحاجة لمحب. . ظ
 خطهات بشاء مقياس الذكاء اإلقشاعي:أ. 

ال حرره قامررد ال ا ثرة ببشرراء مقيرراس الرذكاء اإلقشرراعيذ وذلررػ فري ضررؾء الخظررؾات مرؽ َأجرر  تحريررق أ رداف  
ارات والسرراييس الشفدرية واالجتساعيرة التري  ردد ا فري الخظرؾات فري بشراء اال ت ر (Paul, 1992: 8)التري ذكر را 

 اآلتية:
: تحديد السفههم ومجاًلته:  أّوًلا

ا ًيراذ اعتسردت  عد اإلطالر عم  األدبيات والدراسات التي تعاممد مر  مف،رؾ  الرذكاء اإلقشراعي نغرًيرا وإجر  
 ديد السرظمحات.ال ا ثة في تفدير ا لمذكاء اإلقشاعي عم  الّشغرية كسا ورد في تح

 ثانياا: صياغة الفقرات:
َتؼَّ سرياغة الفرررات عرؽ طريرق اإلطرالر عمر  األدبيرات الّشغريرة الستعمررة  الرذكاء اإلقشراعيذ وكرذلػ  -

( طال ررة أفررادت ال ا ثررة عررؽ طريررق إجررابت،ؽ فرري 30( عمرر  )1تؾجيررر اسررتبياو اسررتظالعي )السمحررق 
 ررة  ريالت،ا األولية.( ف34سياغة الفرراتذ وفي ضؾء ذلػ َتؼَّ سياغة )

مررراييس التررردير )برردا   اإلجا ررة(: تَررؼَّ االعتسرراد عمرر  سررمؼ التررردير الخساسرري إزاء ُكررّ  فررررة  بؾسررفر  -
(ذ وعمرر  السدررتجيب َأْو يختررار 5-1مشاسررً ا لعيشررة ال حررهذ إذ أعظيررد ُكررّ  فررررة درجررة تتررراوح برريؽ )

 البدي  الذا يشظبق عمير أكثر مؽ غير  في اإلجا ة.

تعميسات السقياس: وضعد ال ا ثرة تعميسرات اإلجا رة عرؽ مقيراس الرذكاء اإلقشراعيذ مر  مثرال إعداد  -
يؾضف كيعية اإلجا رةذ فزراًل عرؽ  ره السدرتجي ات عمر  الدقرة فري اإلجا رةذ وتجشرب ترر  أا فرررة 

 مؽ دوو إجا ة عش،ا.

ر فرراتررالتحرررق مررؽ سررال يات الفررررات )سرردو السقيرراس(:  عررد تحديررد مجرراالت السقيرراسذ وسررياغة  -
وتعميسرررررات اإلجا رررررة قامرررررد ال ا ثرررررة  عررررررض السقيررررراس  رررررريالتر األوليرررررة عمررررر  عررررردٍد مرررررؽ األسررررراتذة 
والستخرريؽ في مجال اإلر اد وعمؼ الشفسذ والقياس والترؾيؼ  لالرض ترؾيسر والحكرؼ عميررذ وفري 

 (34( يتكررؾو مررؽ )2 ررريالتر الش،ا يررة )السمحررق  الررذكاء اإلقشرراعيأسرر ف مقيرراس  ضررؾء آراء الخبررراء
 فررة.

 . اًلختبار التجريبي للفقرات )عيشة وضهح الفقرات(:4
( 30عمررر  عيشررة اسررتظالعية بمالرررد ) الررذكاء اإلقشرراعيلتتحرررق ال ا ثررة مرررؽ األداة قامررد بتظبيررق مقيررراس  

طال رة مررؽ طال ررات جامعرة ديررال ذ وقررد تبرريؽ َأوَّ تعميسرات مقيرراس الررذكاء اإلقشراعي وفرراتررر واضررحة ومف،ؾمررةذ وَأوَّ 
 ( د يرة.23( د يرةذ وبستؾسا قدر  )30-16السدتالرو لإلجا ة عش،ا يتراوح بيؽ )الؾقد 

 
 
 
 . التحليل اإلحرائي للفقرات:3

 وقد تزّسشد إجراءات التحمي  اإل را ي في الفررات ما يأتي: 
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الرررردو الغرررا را: تحررررق الرررردو الغرررا را لسقيرررراس الرررذكاء اإلقشررراعي  عررررض فرراترررر وبررردا   اإلجا ررررة  .أ 
ولية عم  عدد مؽ الستخررريؽ فري العمرؾ  التربؾيرة والشفدرية والقيراس الشفدريذ واسرتشاًدا ِإلر   رؾرتر األ

 ( فررة.34( يتكؾو مؽ )2السقياس  ريالتر الش،ا ية )السمحق آراء السحكسيؽ أس ف
سدو البشاء: َتؼَّ التحرق مؽ سدو البشاء عؽ طريق إيجاد معامالت التسييرز لمفررراتذ وعرؽ طريرق إيجراد  .ظ 

ارت ررراي الفرررررة  الدرجرررة الكمّيرررة لمسقيررراسذ وَأوَّ ال،ررردف مرررؽ  رررذا اإلجرررراء  رررؾ اإل رررراء عمررر  الفرررررات  معامررر 
السسيررزةذ والكذررف عررؽ مرردد دقت،ررا فرري  يرراس مررا وضررعد لقياسرررذ و ررذف الفررررات غيررر السسيررزةذ ويسكررؽ 

     التحرق مؽ ذلػ عم  الشحؾ اآلتي: 
ية لك  فررة مؽ فررات مقياس الذكاء اإلقشاعي قامد ال ا ثرة الرؾة التسييزية لمفررات: لحداظ الرؾة التسييز  -

 الستظرفتيؽ عم  الشحؾ اآلتي: السجسؾعتيؽ استعسال أسمؾظ 

( فرررة  عرد َأْو  رر  الرردو الغرا را عمر  عيشرة ال حره ال الالرة 34تظبيق السقياس السؤلف مؽ ) -
لك  إجا ة عؽ فررة عم  وفق  ( طال ة ا ترو  رؾرة عذؾا يةذ وبعد التظبيق َتؼَّ إعظاء درجة300)

 طريرة ترحيف مقياس الذكاء اإلقشاعي.

 ترتيب الدرجات الكمّية التي  رمد عمي،ا أفراد العيشة تشازلًيا مؽ أعم  درجة ِإل  أدن  درجة. -

%( مؽ االستسارات الحاسمة عمر  أعمر  الردرجات فري مقيراس الرذكاء اإلقشراعي وعردد ا 27تحديد ) -
نيا وعدد ا )27( استسارةذ والر )81)  ( استسارة.81%( مؽ االستسارات الحاسمة عم  الدرجات الدُّ

 عررد تحديررد السجسررؾعتيؽ العميررا والرردنيا اسررتعسمد ال ا ثررة اال ت ررار التررا ي لعشيترريؽ مدررترمتيؽ ال ت ررار  -
 التا يررررةالفررررروو برررريؽ السجسررررؾعتيؽ العميررررا والرررردنيا لكرررر  فررررررة مررررؽ فررررررات السقيرررراسذ إذ عرررردت القّيسررررة 

( ودرجرررة  ريرررة 0,05%( عشرررد مدرررتؾد داللرررة )96لكررر  فرررررة  القيسرررة الجدوليرررة ال الالرررة )السحدرررؾبة 
 ( تبيؽ َأوَّ جسي  الفررات مسيزة.160)

: تَرؼَّ اسرتخراج مرردار العالقرة االرت اطيرة بريؽ ُكرّ  فرررة  الدرجرة الكمّيرة لمسقيراس عالقة الفررة  الدرجة الكمّيرة -
شرة التحمير  ذات،راذ إذ تَرؼَّ مرارنرة  ريؼ معامر  االرت راي  القيسرة بؾساطة معام  ارت اي بيرسرؾو  اسرتعسال عي

الجدوليةذ وقد تبشيؽ َأوَّ جسي  فررات السقياس سرادقة فري  يراس مرا وضرعد مرؽ أجمررذ إذ كانرد جسيع،را 
( 1,96ذات داللررة إ رررا ية  أَلوَّ القّيسررة السحدررؾبة لسعامرر  االرت رراي َأكبررر مررؽ القيسررة الجدوليررة ال الالررة )

 ( يبيؽ ذلػ3( والجدول )160( ودرجة  رية )0,05دتؾد داللة )عشد م

 
 
 
 
 
 
 

 (3الجدول )
 الرؾة التسييزية لفررات مقياس الذكاء اإلقشاعي  استعسال أسمؾظ العيشتيؽ الستظرفتيؽ.
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 المجموعة الدُّنيا المجموعة العليا ت
 القيّمة التائية

 التباين الوسط الحسابي التباين الوسط الحسابي 

9  3433 140 4434 9401 0419 

8  3494 1421 4423 9404 4424 

4  3411 9493 4444 9402 4421 

3  3483 1440 4484 8412 2438 

2  3490 9414 4448 9418 3441 

0  3441 1419 4401 9400 4413 

4  3412 9438 8412 8499 2482 

2  3448 1441 4423 9424 3423 

1  4492 9434 4483 9404 8421 

91  4410 1412 4482 9421 4402 

99  4443 9433 4499 8491 4419 

98  3492 1428 4420 9441 4438 

94  4422 9412 4492 9414 4404 

93  3418 9433 4494 9419 3442 

92  3448 1413 4429 9422 3449 

90  3493 1414 4414 8480 2440 

94  4443 9439 4482 9441 8448 

92  4419 9421 4432 9402 8492 

91  3493 9412 4430 9408 4444 

81  4418 9441 8414 8441 3441 

89  4420 9431 8440 9442 2430 

88  4411 9483 4491 9444 4404 

84  3499 9491 4444 9444 3498 

83  3494 1421 4499 9438 0484 

82  3442 1442 4403 9422 3489 

80  3494 1421 4423 9404 4424 

84  3490 1422 4432 9412 4442 

82  3413 9413 4433 9428 4489 

81  3441 1429 4432 8414 3429 

41  3484 1411 4422 9404 3418 

49  4418 9443 4439 9428 8420 

48  3498 9412 4432 9402 4429 

44  3494 1429 4422 9442 4431 

43  4424 9440 4481 9402 8442 

 
 
 
 
 
 َتؼَّ استخراج الث ات لسقياس الذكاء اإلقشاعي  ظريرتيؽ  سا:الثبات: . 3
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( طال ررةذ وتررؼ إعررادة 30قامررد ال ا ثررة بتظبيررق السقيرراس عمرر  عيشررة مكؾنررة مررؽ )طريقددة اعددادة اًلختبددار:  . أ
تظبيرر عم  العيشة نفد،ا  عد مرور أسبؾعيؽ مؽ التظبيق اأَلّول لمسقياسذ وبعد ذلػ َتؼَّ ا تدراظ معامر  

 ررراي بيرسرررؾو برررريؽ درجرررات التظبيرررق اأَلّول ودرجررررات التظبيرررق الثرررانيذ وبمالررررد  يسرررة معامررر  االرت رررراي ارت
 ( وتعّد  ذ  الشتيجة مؤ ًرا جيًدا عم  استررار اإلجا ات عم  السقياس الحالي عبر الزمؽ. 0,83)

مختمفررة   و ررؾ متؾسررا السعررامالت الشاتجررة عررؽ تجز ررة السقيرراس عمرر  أجررزاء  ظرا ررق :طريقددة ألفاورونبددا  . ظ
(ذ وقررد بمرررغ 186: 2008وبررذلػ فِإنَّررر يسثرر  معامررر  االرت رراي أا جررزأيؽ لسقيرراس اال ت رررار )عبرردالر سؽذ 

( و رررؾ معامررر  ث رررات جيرررد ومؤ رررر عمررر  اتدررراو الفرررررات 0,89معامرر  الث رررات لسقيررراس الرررذكاء اإلقشررراعي )
%( ُيَعدُّ مقياًسرا 70زيد عؽ )( ِإل  َأوَّ معام  الث ات الذا يداوا أو ي1981وتجاند،اذ إذ يذير )أ سدذ 

 (.129: 1981جيًدا ومربؾاًل )أ سدذ 

( 34إعرداد األداة  ررؾرت،ا الش،ا يرة أسر ف السقيراس يتكرؾو مرؽ ) عد االنت،اء مؽ . التطبيق الشهائي للسقياس: 2
مر  درجرة محتسمرة لمسدرتجي ة (ذ وبدا   اإلجا ة  ي: )دا ًساذ غالً اذ َأ ياًناذ نادًراذ أبًدا(  لذا فرِإوَّ أع2فررة )السمحق 

( وكمسرا زادت درجرة السدرتجي ة عمر  102(ذ والستؾسرا الفرضري لمسقيراس  رؾ )34( وأدن  درجة  ي )170 ي )
الستؾسا الفرضي كاَو مؤ رًرا عمر  وجرؾد الرذكاء اإلقشراعيذ وكمسرا انخفزرد درجت،را عرؽ الستؾسرا الفرضري كراَو 

 مؤ ًرا عم  انخفاض الذكاء اإلقشاعي.
 ب. مقياس الحاجة للحب:

 ,Paul)قامررد ال ا ثررة ببشرراء مقيرراس )الحاجررة لمحررب(ذ وذلررػ فرري ضررؾء الخظررؾات الترري ذكر ررا )بررؾل(  

 :(Paul, 1992: 8)في بشاء اال ت ارات والسراييس الشفدية واالجتساعية التي  دد ا  االتي  (1992
 السرظمحات. الّشغرية كسا وردت في تحديد : اعتسدت ال ا ثة في تفدير ا لمحاجة لمحب عم تحديد السف،ؾ . 1
 . سياغة الفررات:2

َتؼَّ تحديد سياغة فررات السقياس  عد اإلطالر عم  األدبيرات الّشغريرة وبعرض مرراييس الدراسرات الدرا رة  .أ 
( طال رررةذ أفرررادت 20(ذ وكرررذلػ تؾجيرررر اسرررتبياو اسرررتظالعي عمررر  )2015ذات العالقرررةذ كدراسرررة) محررريذ 

( فرررة  رريالت،ا 33ت،ؽ في سياغة  عض الفرراتذ وفري ضرؾء ذلرػ تَرؼَّ سرياغة )ال ا ثة عؽ طريق إجاب
 األولية.

مراييس التردير )بدا   اإلجا رة(: تَرؼَّ االعتسراد عمر  سرمؼ الترردير الخساسري إزاء ُكرّ  فرررة  بؾسرفر مشاسرب  .ظ 
البرردي  الررذا (ذ وعمرر  السدررتجيب َأْو يختررار 1-5لعيشررة ال حررهذ إذ أعظيررد ُكررّ  فررررة درجررة تتررراوح برريؽ )

يشظبرق عميررر أكثرر مررؽ غيرر  فرري اإلجا رة الرررحيحةذ َأّمرا اإلجا ررة الدرمبية فتكررؾو درجرات البرردا    ررالعكس 
  ( درجة.5-1مؽ )

إعداد تعميسات السقياس: وضعد ال ا ثرة تعميسرات اإلجا رة عمر  مقيراس الحاجرة لمحرب مر  مثرال يؾضرف  .ج 
فررري اإلجا رررةذ وتجشرررب ترررر  أا فرررررة مرررؽ دوو لعيشرررة اإلجا رررةذ فزررراًل عرررؽ  ررره السدرررتجي ات عمررر  الدقرررة 

 إجابت،ا.

التحررق مررؽ سررال ية الفرررات )سرردو السقيرراس(:  عرد سررياغة فررررات السقيراسذ وتعميسررات اإلجا ررة قامررد  .د 
ال ا ثة  عرض السقياس  رريالتر األوليرة عمر  عردٍد مرؽ الخبرراء الستخررريؽ فري مجرال العمرؾ  التربؾيرة 
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ذ وبعررد األ ررذ  ررلراء الخبررراء أسرر ف مقيرراس الحاجررة لمحررب  ررريالتر والشفدررية  لالرررض ترؾيسررر والحكررؼ عميررر
 .( فررة33( يتكؾو مؽ )3الش،ا ية )السمحق 

. اال ت ررار التجريبرري لمفررررات )عيشررة وضررؾح الفررررات(: لتتحرررق ال ا ثررة مررؽ األداة قامررد بتظبيررق مقيرراس الحاجررة 3
يسررات مقيرراس الحاجررة لمحررب وفرراتررر واضررحة ( طال ررةذ وقررد تبرريؽ َأوَّ تعم25لمحررب عمرر  عيشررة اسررتظالعية بمالررد )

 ( د يرة.25( د يرة وبستؾسا )20-30ذ وَأوَّ الؾقد السدتالرو لإلجا ة تراوح بيؽ )ومف،ؾمة
 . التحمي  اإل را ي لمفررات: 4

الرررردو الغرررا را: تحررررق الرررردو الغرررا را لسقيررراس الحاجرررة لمحرررب  عررررض فرراتررررذ وبررردا   اإلجا رررة  ررررؾرتر أ. 
مرؽ الخبررراء الستخررريؽ فرري مجرال العمررؾ  التربؾيرة والشفدرريةذ واسرتشاًدا ِإلرر  آراء السحكسريؽ تَررؼَّ  األوليرة عمر  عرردد

 ( فررة.33( يتكؾو مؽ )3تعدي   عض الفررات  وبذلػ أس ف السقياس  ريالتر الش،ا ية )السمحق 

وعررؽ طريررق إيجرراد سرردو البشرراء: تَررؼَّ التحرررق مررؽ سرردو البشرراء عررؽ طريررق إيجرراد معررامالت التسييررز لمفررررات ظ. 
معامررر  ارت ررراي الفرررررة  الدرجرررة الكمّيرررة لمسقيررراسذ وَأوَّ ال،ررردف مرررؽ  رررذا اإلجرررراء  رررؾ اإل رررراء عمررر  الفرررررات السسيرررزةذ 
والكذرف عررؽ مرردد دقت،ررا فرري مقيراس مررا وضررعد لقياسرررذ و ررذف الفررررات غيرر السسيررزةذ ويسكررؽ التحرررق مررؽ ذلررػ 

 اآلتي: عؽ طريق

الررررؾة التسييزيرررة لكررر  فرررررة مرررؽ فرررررات مقيررراس الحاجرررة لمحرررب قامرررد ال ا ثرررة  دررراظلح. الررررؾة التسييزيرررة لمفرررررات: 1
  استعسال أسمؾظ السجسؾعتيؽ الستظرفتيؽ عم  الشحؾ اآلتي:

( فرررررة  عرررد َأْو  رررر  عمررر  الرررردو الغرررا را عمررر  عيشرررة ال حررره ال الالرررة 33السؤلرررف مرررؽ ) تظبيرررق السقيررراس -
ق تَررؼَّ إعظرراء درجررة لكرر  إجا ررة عررؽ ُكررّ  فررررة عمرر  وفررق ( طال ررةذ ا ترررو  رررؾرة عذررؾا يةذ وبعررد التظبيرر300)

 طريرة ترحيف مقياس )الحاجة لمحب(.

 ترتيب الدرجات الكمّية التي  رمد عمي،ا أفراد العيشة تشازلًيا مؽ أعم  درجة ِإل  أدن  درجة. -

( 81%( مررؽ االسررتسارات الحاسررمة عمرر  أعمرر  الرردرجات فرري مقيرراس الحاجررة لمحررب وعرردد ا )27تحديررد الررر ) -
نيا وعدد ا )27استسارةذ والر )  ( استسارة.81%( مؽ االستسارات الحاسمة عم  الدرجات الدُّ

 عد تحديد السجسؾعتيؽ العميا والدنيا استعسمد ال ا ثة اال ت ار التا ي لعيشتريؽ مدرترمتيؽ ال ت رار الفرروو بريؽ  -
سرة التا يرة السحدرؾبة مؤ رًرا عمر  تسييرز السجسؾعتيؽ العميا والدنيا لك  فرررة مرؽ فرررات السقيراسذ إذ عردت القيّ 

( عشررد مدررتؾد داللررة 1,96) السحدررؾبة لكرر  فررررة  القيسررة الجدوليررة ال الالررة التا يررةالفررررةذ وعشررد مؾازنررة القّيسررة 
 ( تبيؽ َأوَّ جسي  الفررات مسيزة.160( درجة  رية )0,05)

لعالقررة االرت اطيررة برريؽ ُكررّ  فررررة والدرجررة الكمّيرررة  الدرجررة الكمّيررة لمسقيرراس: تَررؼَّ اسررتخراج مررردار اظ. عالقررة الفررررة 
لمسقياس بؾساطة معام  ارت اي بيرسؾو  استعسال عيشرة التحمير  ذات،راذ إذ تَرؼَّ مرارنرة  ريؼ معامر  االرت راي  القيسرة 

سادقة في  ياس ما وضعد مؽ أجمرذ إذ كاند جسيع،ا ذات داللرة الجدوليةذ وقد تبيؽ َأوَّ جسي  فررات السقياس 
( عشررد مدررتؾد داللررة 1,96ال الالررة ) القّيسررة الجدوليررة رررا ية  أَلوَّ القيسررة السحدررؾبة لسعامرر  االرت رراي َأكبررر مررؽ إ
 ( يبيؽ ذلػ 3( والجدول )160( ودرجة  رية )0,05)
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 (3الجدول )
 الرؾة التسييزية لفررات مقياس الحاجة لمحب  استعسال أسمؾظ العيشتيؽ الستظرفتيؽ.

 المجموعة الدُّنيا ياالمجموعة العل ت
 القيّمة التائية

 التباين الوسط الحسابي التباين الوسط الحسابي 

9  3493 1414 4414 8480 2440 

8  3448 1413 4429 9422 3449 

4  3490 1422 4432 9412 4442 

3  3433 1401 4434 9410 0419 

2  3484 1411 4422 9404 3418 

0  3441 1419 4401 9400 4413 

4  3494 1421 4423 9404 4424 

2  4422 9412 4492 9414 4404 

1  3499 9491 4444 9444 3498 

91  3490 9414 4448 9418 3441 

99  4410 1412 4482 9421 4402 

98  3418 9433 4494 9419 3442 

94  3483 1440 4484 8412 2438 

93  3494 1421 4499 9438 0484 

92  4419 9421 4432 9402 8492 

90  3448 9412 4423 9424 3423 

94  3493 9483 4430 9408 4444 

92  4411 9412 4491 9444 4404 

91  3498 1429 4432 9402 4429 

81  3494 9434 4422 9442 4431 

89  4492 9440 4483 9404 8421 

88  4424 9439 4481 9402 8442 

84  4444 9431 4482 9441 8448 

83  4420 1412 8440 9442 2430 

82  4410 9441 4482 9421 4402 

80  4418 9441 8414 8441 3441 

84  4443 9433 4499 8491 4419 

82  3412 9438 8412 8499 2481 

81  3411 9493 4444 9402 4421 

41  3442 1442 4403 9422 3489 

49  3413 9413 4433 9428 4489 

48  3441 1429 4432 814 3429 

44  3492 1428 4420 9441 4438 

  
 محب  ظريرتيؽ  سا:ج. الث ات" َتؼَّ استخراج الث ات لسقياس الحاجة ل

( طال ررةذ وتررؼ إعررادة 50طريرررة إعررادة اال ت ررار: قامررد ال ا ثررة بتظبيررق السقيرراس عمرر  عيشررة مكؾنررة مررؽ ) .1
تظبيرر عم  العيشة  عد مرور أسبؾعيؽ مؽ التظبيق اأَلّول لمسقياسذ وبعد ذلػ َتؼَّ ا تداظ معام  ارت اي 
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( وتعرّد  رذ  0,82ثرانيذ وبمالرد معامر  االرت راي )بيرسؾو بيؽ درجات التظبيق اأَلّول ودرجات التظبيق ال
 .(Adams, 1964: 58)الشتيجة مؤ ًرا جيًدا عم  استررار اإلجا ة عم  السقياس الحالي 

معامر   طريرة ألفاكرون اخ: و ؾ متؾسا السعامالت الشاتجة عؽ تجز ة السقياس  ظرا ق مختمفةذ وقرد بمرغ .2
م  ث ات جيرد ومؤ رر عمر  اتدراو الفرررات وتجاندر،اذ إذ ( و ؾ معا0888لمحب ) الث ات لسقياس الحاجة

( ُيَعردُّ مقياًسرا جيرًدا ومربرؾاًل 0870( ِإل  َأوَّ معام  الث ات الذا يداوا أو يزيرد عرؽ )1981يذير )أ سدذ 
 (.129: 1981)أ سدذ 

 . التطبيق الشهائي للسقياس:2
( وبردا   3( فرررة )السمحرق 33س يتكؾو مؽ ) عد االنت،اء مؽ إعداد األداة  رؾرت،ا الش،ا ية أس ف السقيا 

(ذ وأدنر  درجرة 165اإلجا ة  ي: )دا ًساذ غالً اذ َأ ياًناذ نادًراذ أبًدا(  لذا فِإوَّ أعم  درجة محتسمة لمسدتجي ة  ي )
( درجررةذ وكمسررا زادت درجررة السدررتجي ة عمرر  الستؾسررا الفرضرري 99(ذ والستؾسررا الفرضرري لمسقيرراس  ررؾ )33 رري )

 ررًرا عمرر  وجررؾد الحاجررة لمحرربذ وكمسررا انخفزررد درجت،ررا عررؽ الستؾسررا الفرضرري كرراَو مؤ ررًرا عمرر  كرراَو ذلررػ مؤ 
 انخفاض الحاجة لمحب.
 الهسائل اإلحرائية:

اسررررتعمسد ال ا ثررررة الؾسررررا   اإل رررررا ية اآلتيررررة فرررري معالجررررة البيشررررات  االسررررتعانة  البرنررررام  اإل رررررا ي  
(SPSS) :و ي 

 لتحريق ما يأتي: (Person Correlation Coefficient). ارت اي معام  بيرسؾو 1
 إيجاد العالقة بيؽ درجة ُكّ  فررة والدرجة الكمّية لمسقياس. .أ 
 إيجاد العالقة االرت اطية بيؽ متاليرات ال حه. .ظ 

 استخراج الث ات  ظريرة اال ت ار وإعادة اال ت ار لسقياس الذكاء اإلقشاعي والحاجة لمحب. .ج 
 : الستخراج الث ات  ظريرة االتداو الدا مي.(Alpha Cronbach Formula)معام  الفاكرون اخ . 2
تؾسرا الفرضري والستؾسرا : ال ت رار الفررو بريؽ الس(T. Test One Sample). اال ت رار الترا ي لعيشرة وا ردة 3

 (.254: 1977لمحب )البياتي وثشاسيؾسذ  حاجةواللدرجات عيشة ال حه عم  مقياسي الذكاء اإلقشاعي  الحدابي
السرتخراج الررؾة التسييزيرة : (T. Test Tow Independent Sample)ار الترا ي لعيشتريؽ مدرترمتيؽ . اال ت ر4

 (.235: 2001لفررات مقياسي الذكاء اإلقشاعي والحاجة لمحب لمسرارنات بيؽ متاليرات ال حه )عظيةذ 
 نتائج البحث ومشاقذتها وتفديرها:

تحمرريالت اإل رررا ية لمبيانررات الترري تَررؼَّ الحرررؾل مررؽ َأجرر  تحريررق أ ررداف ال حرره الحرراليذ وبعررد إجررراء ال 
عمي،ررراذ وبعرررد تظبيرررق أدوات ال حررره سررريتؼ عررررض الشترررا   التررري تؾسررر  إلي،رررا ل حررره الحرررالي وعمررر  وفرررق أ دافررررذ 

 ومشاقذة تمػ الشتا  .
: قياس الذكاء اإلقشاعي لدى طالبات الجامعة:  أّوًلا

عيشررة مررؽ طال ررات الجامعررةذ ولرررد تحرررق  ررذا  لتحريررق  ررذا ال،رردف طبررق مقيرراس )الررذكاء اإلقشرراعي( عمرر  
( 300ال،رردف عررؽ طريررق اإلجررراء اآلترري  عررد معالجررة البيانررات إ رررا ًيا ألفررراد عيشررة ال حرره التظبيقيررة وال الالررة )

( 123,32طال رررةذ فكررراو عمررر  التترررا   الستؾسرررا الحدرررابي ألفرررراد العيشرررة عمررر  مقيررراس )الرررذكاء اإلقشررراعي( كررراَو )
( درجةذ وباستعسال اال ت ار الترا ي 102( في  يؽ كاَو الستؾسا الفرضي لمسقياس )8,69واالنحراف السييارا )
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(T.test)  (ذ 4,88ع،ررر َأوَّ القّيسررة التا يررة السحدررؾبة كانررد ) الستؾسرظيؽلعيشرة وا رردة ال ت ررار داللررة الفررروو برريؽ
( 299( ودرجررة  ريررة )0,05ؾد داللررة )َوأَلوَّ القّيسررة التا يررة السحدررؾبة َأكبررر مررؽ القيسررة التا يررة الجدوليررة عشررد مدررت

(ذ و رررذا يعشررري َأوَّ أفرررراد عيشرررة ال حررره الحرررالي 0805( تبررريؽ َأْو الفررررو دال معشؾًيرررا عشرررد مدرررتؾد )1,960وال الالرررة )
 ( يبيؽ ذلػ5يتستعؾو بذكاء إقشاعيذ والجدول )

 (2الجدول )
 ستهسط الفرضي لعيشة البحث الحالي.قيسة اًلختبار التائي للفرق بين الستهسط الحدابي للذكاء اإلقشاعي وال

 اٌؼدد
اٌّزٛظؾ 
 اٌحعبثٟ

االٔحساف 
 اٌّؼ١بزٞ

اٌّزٛظؾ 
 اٌفسػٟ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 
 اٌّحعٛثخ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 
 اٌغد١ٌٚخ

ِعزٜٛ 
اٌدالٌخ 

(0,05) 
 داٌخ 1,960 4,88 102 8,69 123,32 300

أَلوَّ طال ررات الجامعررة اعتبرررو الررذكاء  وتفدررير  ررذ  الشتيجررة: َأوَّ عيشررة ال حرره تشسررؾ لرردي،ؼ ذكرراء إقشرراعي  
ذ أو معترررداتذ أو ترسرريا أفكررار وتعزيز ررا لرردد اآل ررريؽذ كسررا امتررازت واتجا رراتاإلقشرراعي  ررؾ عسمّيررة تالييررر آراء 

مررر  اآل ررريؽذ وبحكررؼ ثررررافت،ؽ العامررة )العمسّيرررةذ فرري أثشرراء تعرررامم،ؽ فرري معررامالت،ؽ   السرررردا يةأفكررار الظال ررات 
ة( زاد مرررؽ  رررعؾر الظال رررات  رررامتالك،ؽ م،رررارة الرررذكاء اإلقشررراعيذ وامرررتالك،ؽ متظم رررات اإلقشرررار والثراييرررةذ والسعرييررر

 الفكرة ووضؾ ،اذ والردرة عم  إيزا ،اذ والرؾة في طررح الفكررةذ كسرا َأوَّ الجرؾ الجرامعي يعظري لمظال رات الحريرة 
فتراضرات الّشغريرة التري جراءت ب،را في طرح األفكار  سدتؾد عاٍل مؽ الرشاعة إلقشار اآل رريؽذ و رذا يتفرق مر  اال

 في تفدير لمذكاء اإلقشاعي. نغرية الذكاء اإلقشاعي لمعالؼ
 ثانياا: مقياس مدتهى الحاجة للحب لدى طالبات الجامعة:

لتحريرق  ررذا ال،ردف طبررق مقيراس )الحاجررة لمحرب( الررذا تَررؼَّ بشراء  عمرر  عيشرة مررؽ طال رات الجامعررةذ ولرررد  
جراء اآلتي:  عد معالجة البيانرات إ ررا ًيا ألفرراد عيشرة ال حره التظبيقيرة وال الالرة تحرق  ذا ال،دف عؽ طريق اإل

( 122,70( طال ة فكاو عم  التؾالي: الستؾسا الحدابي ألفرراد العيشرة عمر  مقيراس )الحاجرة لمحرب( كراَو )300)
عسال اال ت رررار ( درجرررةذ وباسرررت99(ذ فررري  ررريؽ كررراَو الستؾسرررا الفرضررري لمسقيررراس )10,37واالنحرررراف السييرررارا )

كانرررد السحدرررؾبة  التا يرررةالقيسرررة  َأوَّ لعيشرررة وا ررردة ال ت رررار داللرررة الفرررروو بررريؽ الستؾسرررظيؽ ع،رررر  (T.test)الترررا ي 
( ودرجررة 0,05(ذ وبسررا َأوَّ القّيسررة التا يررة السحدررؾبة َأكبررر مررؽ القّيسررة التا يررة الجدوليررة عشررد مدررتؾد داللررة )3,81)

(ذ و رذا يعشري َأوَّ أفرراد عيشرة ال حره 0,05وَّ الفرو دال معشؾًيا عشد مدتؾد )( تبيؽ أَ 1,96( وال الالة )299 رية )
 ( يبيؽ ذلػ6لمحبذ والجدول ) حاجةالحالي يترفؾو  ال

 (0الجدول )
قيسة اًلختبار التائي للفرق بين الستهسط الحدابي لسقياس الحاجة للحب والستهسط الفرضي لعيشة البحث 

 الحالي.

 اٌؼدد
اٌّزٛظؾ 

 ٟاٌحعبث
االٔحساف 
 اٌّؼ١بزٞ

اٌّزٛظؾ 
 اٌفسػٟ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 
 اٌّحعٛثخ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 
 اٌغد١ٌٚخ

ِعزٜٛ 
اٌدالٌخ 

(0805) 
 داٌخ 1,96 3,81 99 10,37 122,70 300

وتفدير  ذ  الشتيجة: عم  الرغؼ مؽ َأوَّ طال ات الجامعة يعتبرو الحب  رؾ جرزء م،رؼ و يرؾا فري تذركي   
وطبيعرة سرمؾكرذ ِإالَّ َأوَّ  رذ  الحاجرة ترزداد لردد الؾسرا  تأثير الفاع  فري  خررية اإلندراوالتكؾيؽ الشفديذ ولر ال
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الجامعي لدد طال ات جامعة ديال ذ ويعؾد الدبب في ذلػ ِإل  َأوَّ الظال رات يذرعرو  الخجر  والترردد فري التعبيرر 
ؾن،ررا محافغررة عذررا ريةذ ل،ررا عررؽ آرا ،ررؽ ييسررا يخررص السذرراعر العاطعيررة  وذلررػ  درربب طبيعررة بيئررة السحافغررة  ك

عادات،ررا وتراليررد اذ وَأوَّ أَغمررب الظال ررات  ررؽ مررؽ السشرراطق الريعيررة والعذررا ريةذ ولذرردة تسدرركؽ ب،ررذ  العررادات فرررد 
ع،رت الحاجة واضحة في البيانات اإل را ية ألفراد العيشة التي َتؼَّ تظبيق األداة عمي،ؽذ فزراًل عرؽ َأوَّ الظال رة 

والذعؾر  الت،ديد وانعدا  ِإالَّ مؽ  دبب عؾام  اإلر اظ الذا فتػ ر  االضظرا ات الشفدية تذعفي محافغة ديال  
ع،رررت الحاجررة لمحررب عشررد طال ررات ديررال ذ وبالتررالي فرري محافغررة ديررال ذ ومررا نررت  عشررر مررؽ قترر  وت،جيرررذ ولررذلػ 

العالقررات العاطعيررة مرر  األفررراد يررؤدا ِإلرر  الذررعؾر  انعرردا  األمررؽ واال ترررا  الرميرر  لمررذاتذ كسررا تذررعر الظال ررة ِإلرر  
يتفرررق مررر    ذ كسرررا(2008و رررذا يتفرررق مررر  نترررا   دراسرررة )الزبيرررداذ  (Fredric, 1975: 367)عمررر  نحرررؾ عرررا  

االفتراضرررات الّشغريرررة التررري جررراءت ب،رررا نغريرررة )ماسرررمؾ( لمحاجرررة لمحررربذ إذ افتررررض )ماسرررمؾ( عررردد مرررؽ مدرررتؾيات 
قبرر  االنترررال ِإلرر  اأُل رررد الترري  رري فؾق،رراذ و رري )الحاجررات  الحاجررةذ ُكررّ  وا رردة مش،ررا يجررب َأْو تذرر   بدرجررة مررا

الفدرريؾلؾجية(ذ و)الحاجررة ِإلرر  األمررؽ(ذ و)الحاجررة ِإلرر  الحررب واالنتسرراء(ذ و)الحاجررة ِإلرر  التررردير(ذ و)الحاجررة ِإلرر  
 (Lindgren, 1973: 102) تحريررررق الررررذات(ذ و)الحاجررررة ِإلرررر  الف،ررررؼ والسعرفررررة(ذ و)الحاجررررات الدا ميررررة(

(Lester,1983:83-85) .  
 ثالثاا: العالقة بين مدتهى الذكاء اإلقشاعي ومدتهى الحاجة للحب:

ييسررا يتعمررق  ال،رردف الثالرره عررؽ عالقررة مدررتؾد الررذكاء اإلقشرراعي ومدررتؾد الحاجررة لمحررب وبعررد َأْو تسررد  
قررة برريؽ ،ررر َأوَّ العالع (Person Correlation)بيرسررؾو  معالجررة البيانررات إ رررا ًيا  اسررتعسال معامرر  ارت رراي

(ذ وبعد استعسال اال ت ار التا ي لسعامر  0,69درجات مدتؾد الذكاء اإلقشاعي ومدتؾد الحاجة لمحب قد بمالد )
( 7( والجردول )0805(  ري ذات داللرة إ ررا ية عشرد مدرتؾد 16,44االرت اي ع،ر َأوَّ القيسة التا ية السحدؾبة )

  يبيؽ ذلػ
 (4الجدول )

 اء اإلقشاعي ومدتهى الحاجة للحب ودًللته اإلحرائية لدى طالبات الجامعة.معامل اًلرتباط بين مدتهى الذك

 اٌّزٛظؾ ٔٛع اٌؼاللخ اٌؼدد
االٔحساف 
 اٌّؼ١بزٞ

ِؼبًِ 
 االزرجبؽ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 
 اٌّحعٛثخ 

ِعزٜٛ 
اٌدالٌخ 

(0805) 

300 
 10,37 12,70 اإللٕبػٟاٌروبء 

 داٌخ 16,44 0,69
 8,69 123,32 اٌحبعخ ٌٍحت

(ذ و رذا يعشري َأنَّرُر 0869( َأوَّ العالقة بيؽ الذكاء اإلقشاعي والحاجة لمحب قد بمالرد )7يتبيؽ مؽ الجدول )   
الررذكاء اإلقشرراعي والحاجررة لمحررب لرردد طال ررات الجامعررةذ أا كمسررا زاد الررذكاء اإلقشرراعي تؾجررد عالقررة ارت اطيررة برريؽ 

 زادت الحاجة لمحب.
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 .( مقياس الذكاء اإلقناعي9الملحق )
ب اٌفمسح د ًّ  أثدًا ٔبدًزا أَح١بًٔب غبٌجًب دائ
      اخزبز أظٍٛة االرظبي إٌّبظت ٌٍّٛلف8  1
      اػجؾ زدٚد فؼٍٟ رغبٖ اٌىٍّبد اٌّض١سح فٟ أصٕبء اٌحٛاز ِغ ا٢خس8ٓ٠  2
      از8ألَٛ ثىشف ا٤فىبز ٚاالرغب٘بد ٌدٜ ا٢خس٠ٓ فٟ أصٕبء اٌحٛ  3
      اظزؼًّ ِػدَّح أظب١ٌت فٟ أصٕبء اٌحٛاز ٌدحغ ا٤فىبز اٌعٍج١خ ػٕد ا٢خس8ٓ٠   4
      اظزؼًّ اٌزغر٠خ اٌساعؼخ فٟ إٌّبلشبد وٟ أش٠د ِٓ لٕبػخ ا٢خس8ٓ٠  5
      اؽسػ ا٤فىبز فٟ اٌٛلذ إٌّبظت فٟ أصٕبء إٌّبلشبد8  6
      ٟ أصٕبء اٌحٛاز ٚاٌزفبٚع8ػٍٝ ا٢خس٠ٓ ف اٌّفبعئخألَٛ ثطسػ ا٤ظئٍخ   7
ب لب8ٌٖٛ أٔظذ  8 َّّ ِِ       إٌِٝ آزاء ا٢خس٠ٓ ٌّؼسفخ غب٠برُٙ 
      أَطدز أحىبَ ِٛػٛػ١خ ثبظزؼّبي أظٍٛة اٌم١بدح اٌدوزبرٛز٠خ8  9

      اظزؼًّ ٌغخ اٌؼ١ْٛ ٌٍزأص١س فٟ ا٢خس8ٓ٠  10
١ط ِنٓ أَعنً اظزّغ إٌِٝ آزاء ا٢خس٠ٓ ِنٓ أَعنً اٌفٙنُ ٚاٌندػُ ٚاٌزٛاطنً ٌٍٚن  11

 اٌحىُ ٚاالٔزمبد8
     

      اثحش ػٓ ا٤فىبز اٌغد٠دح ٌٍزأص١س فٟ ا٢خس8ٓ٠   12
احسص ػٍٝ اٌزىساز غ١س اًٌّّ ٌؼ١ٍّخ االرظبي حزّٝ ٠زُ اٌزأود ِٓ فُٙ رٍنه   13

 ا٤فىبز8
     

      ألَٛ ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ِٚحبٌٚخ رفع١س٘ب لجً اٌدخٛي فٟ حٛاز ِغ ا٢خس8ٓ٠  14
      اٌؼ١ِّٛبد8 ٚأرغٕتب ِٚحددًا ف١ّب أرحدس ػٕٗ أوْٛ ٚاػحً   15
      إٌِٝ إٌمبؽ اٌّّٙخ حٛي ِحبٚز إٌمبغ ِغ ا٢خس8ٓ٠ أٔظذ  16
أطننُّ زظننبٌزٟ ثّننب ٠زٕبظننت ِننغ ا٢خننس٠ٓ ثٕننبًء ػٍننٝ ِننب ٠حٍّٛٔننٗ ِننٓ خٍف١ننخ   17

 ِؼسف١خ8
     

      ِٓ اٌزأص١س فٟ ا٢خس٠ٓ؟اظزؼًّ ؽس٠مخ ٚاحدح فٟ اٌحٛاز حزّٝ أرّىٓ   18
اظننزؼًّ أظننٍٛة اٌّسحننً وننٟ أيننغغ ا٢خننس٠ٓ ػٍننٝ اٌّشننبزوخ اٌفؼبٌننخ فننٟ   19

 اٌحٛاز8
     

      اظزؼًّ أظٍٛة اٌؼظف اٌرٕٟ٘ فٟ ثدا٠خ حد٠ضٟ ٌغٍت أزجبٖ ا٢خس8ٓ٠  20
      أوسز ثؼغ اٌىٍّبد اٌّؤصسح فٟ أصٕبء حٛازٞ ِغ ا٢خس8ٓ٠  21
      خبزط ػٓ ِٛػٛع اٌحٛاز ِغ ا٢خس8ٓ٠ ثأِٛزايغً ٔفعٟ   22
      ػٍٝ ِؼسفخ ا٤فىبز خٍف اٌىٍّبد اٌزٟ اظّؼٙب ِٓ ا٢خس٠ٓ أحسص  23
      اٌسظبٌخ خٍف ا٤فىبز اٌزٟ اظّؼٙب ِٓ ا٢خس8ٓ٠احسص ػٍٝ ِؼسفخ   24
      اظزّغ ثدلخ الظز١ؼبة اٌسظبٌخ اٌزٟ ٠ٕمٍٙب إٌٟ ا٢خسْٚ  25
      اظزؼًّ إ٠ّبءاد اٌٛعٗ ٌٍزأص١س فٟ ا٢خس8ٓ٠  26
      ثّب اِزٍىٗ ِٓ صمبفخ ػبِخ8 الٕغ ا٢خس٠ٓ  27
ْ أطجبع ع١د فٟ اٌدلبئك ا٤ٌٚٝ ِٓ أٞ حٛاز ِغ ا٢خس8ٓ٠  28 ّٛ       أو
      أحعٓ رفع١س ٌغخ اٌغعد ٣ٌخس8ٓ٠  29
      ٌدٞ لٛح ِالحظخ ٣ٌخس٠ٓ الوزشبف ؽسائك خداػ8ُٙ  30
      أزٚط ٤فىبزٞ ػٓ فٛائد٘ب8  31
      خس8ٓ٠ألدَ اٌّؼٍِٛبد فٟ يىً ٠زفك ٚزغجبد ا٢  32
      أزمٟ اٌىٍّبد اٌّؼجسح ٚاٌسٔبٔخ فٟ اٌزأص١س فٟ ا٢خس8ٓ٠  33
      الزسػ أفىبز رزٕبظت ِغ ل١ّخ ا٢خس٠ٓ ِٚؼزمدار8ُٙ  34
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 مقياس الحاجة للحب.( 8الملحق )
ب اٌفمسح د ًّ  أثدًا ٔبدًزا أَح١بًٔب غبٌجًب دائ
      أيؼس ثبزرجبؽ ػ١ّك ثّٓ أحج8ٗ  1
َّْ اٌغ١ّغ ٠ىْٕٛ ٌٟ اٌحت8 أُٚ٘ ٔفعٟ  2       أَ
      ايزبق ثبظزّساز ٌّٓ أحت8  3
      أيؼس أََّٟٔ ال أحت ا٢خس8ٓ٠  4
      أػبًِ ِٓ أحجٗ ِؼبٍِخ حعٕخ8  5
      أيؼس أََّٟٔ افزمد إٌِٝ اٌص١ٍِخ اٌح١ّّخ8  6
      أزغت فٟ الزساة ٌّٓ أحج8ٗ  7
      أزفغ اٌزٛاطً ِغ ِٓ أحج8ٗ  8
      الرٟ أفساحُٙأيبزن ش١ِ  9

      أزفغ ِّبزظخ ٠ٛ٘برٟ ِغ ِٓ أحج8ٗ  10
      اظزّزغ ػٕدِب أحبٚز ِٓ أحج8ٗ  11
      أخفٟ ِشبػس اٌحت ػٓ ا٢خس8ٓ٠  12
َّْ أظبرررٟ ٠ىسٟ٘ٛٔ ػٍٝ اٌسغُ ِٓ حجٟ 8ٌُٙ  13       أيؼس أَ
      أصػظ ػٕدِب ال اظزط١غ ِعبػدح ِٓ أحج8ٗ  14
      خ ٌىٕٕٟ أَظٙس ظؼبدرٟ ٌّٓ أحج8ٗػٍٝ اٌسغُ رؼسػٟ ٌّٛالف حص٠ٕ  15
ٟ غ١س ِحجٛثخ ِٓ ا٢خس8ٓ٠  16       أيؼس إََّٔٔ
      أحظً ػٍٝ  دػُ ػبؽفٟ ِٓ ا٢خس8ٓ٠  17
      ألدَ اٌدػُ اٌّبدٞ ٌّٓ أحج8ٗ  18
      أيؼس ثحس٠خ فٟ اٌزؼج١س ػٓ ِشبػس اٌحت رغبٖ ا٢خس8ٓ٠  19
      أثىٟ ثحسلخ ػٕدِب ٠ّسع ِٓ أحج8ٗ  20
      ػٕد ٌمبئٟ ثّٓ أحج8ٗاثزعُ   21
      أرٛلف فغأح ػٓ اٌجىبء ػٕدِب أزٜ ِٓ أحج8ٗ  22
      أخظض أٚلبد ١ِٛ٠خ ٚأظجٛػ١خ ِغ ِٓ أحج8ٗ  23
      أٔب ِزفبئٍخ ِغ ِٓ أحج8ٗ  24
      ألدَ ٚزدح اٌظجبػ ١ِٛ٠ًب ٌّٓ أحج8ٗ  25
      أيؼس ثبٌفسػ ػٕدِب أِبزض ٔشبؽبرٟ اٌالطف١خ ِغ ِٓ أحج8ٗ  26
      ثبٌفسػ ػٕدِب اٌزمٟ ثّٓ أحج8ٗأيؼس   27
      ارظً ٘برف١ًب ثّٓ أحجٗ لجً ا8ٌَٕٛ  28
      ألدَ اٌزٙبٟٔ ثبٌّٕبظجبد ٌّٓ أحج8ٗ  29
      اظأي ػّٓ أحجٗ فٟ حبٌخ غ١بثٗ ػٓ اٌدٚاَ اٌسظ8ّٟ  30
      ازظُ طٛزح ذ١ٕ٘خ ػّٓ أحج8ٗ  31
      أيؼس ثبٌعؼبدح ػٕدِب اظّغ طٛد ِٓ أحج8ٗ  32
      ؼبد لٍجٟ ػٕدِب أيب٘د ِٓ أحج8ٗرصداد ٔج  33
     


