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 واإلرطادالهفشٌ املشاعد

 جامعُ عني مشص -كلًُ الرتبًُ

 باحثُ دكتىراه

 
 :مقدمُ

وتعج أحالم اليقطة مغ العسميات التي تؤدي وضائف ميسة في حياة اإلندان وتكيفو 
أو رغبة بعيجة السشال  وتغشي وجػده وتسج بأفقو إلي مدتقبل مجيػل أو ماض بعيج أو فكخة

 وليجشي مغ الحياة أفزل ما فييا وليكػن سيج السخمػمات بحكائو وخيالو وتفكيخه ولغتو.
وقج تصمق عمي اإلداءات البعيجة عغ الػاقع والرعبة التحقيق، كأحالم الفالسفة 

شقمب الحيغ يتخيمػن حياة صعبة مثالية متساسكة أو غيخ متساسكة، إال أن أحالميع كثيخًا ما ت
إلي حقائق، وكثيخًا ما يخي أن كسًا كبيخًا مغ االختخاعات كانت في نطخ األغمبية مدتحيمة 
التحقيق إال في أحالم اليقطة ولكشيا أصبحت حقيقية واقعة فيسا بعج، إذ دفعت ىحه األحالم 

 (.214، 2102)سيام كاضع نسخ، أصحابيا إلي البحث والجرس والكفاح حتي تحققت 
م اليقطة عشج السخاىقيغ السالذ امآمغ لسغ يتعخوػن ألىسال أو نقز كسا تذكل أحال

عاشفي فيمجأون إلي األحالم لتعػيس ىحا الشقز لحلظ فغالبًا ما تشتذخ بذكل خاص بيغ 
السخاىقيغ الخجػليغ وىع إذ يذعخون بالحخج والخجل في السػاقف االجتساعية فأن الخيال 

الدمبية، ومسا يدتجعي االىتسام أنيع غالبًا ما  يسجىع بستعة كبيخة خالية مغ األحاسيذ
يربحػن أكثخ قمقاًل في السػاقف االجتساعية ويقل تفاعميع مع األخخيغ وتجريجيًا تربح 
أحالم اليقطة أكثخًا تعديدًا ليع فيدداد احتسال حجوثيا، وتختمف شبيعة األحالم فبيشسا يحمع 

لخوماندية عمي السخاىقات، وأما البالغػن الفتيان بالبصػلة والسغامخة وتديصخ األحالم ا
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بأفكار أخخي كالشجاح في العسل وتحقيق الثخوة والقػة ومختمف ء فأحالميع دائسًا تستمي
 (.01،  2112 القخيذي،عمي تخكي )األىجاف السقبػلة اجتساعيًا 

 مظكلُ البحث:
واجيت عسمية قياس أحالم اليقطة صعػبات واوحة خاصة وأن ىحه الطاىخة غيخ 
محدػسة فيي مقشعة وذاتية ومغ ثع فيي تدتػجب عشج قياسيا األعتساد عمي التقاريخ المفطية 

 أو عمي مقاييذ السالحطة كسا في حاالت قياس المعب الخيالي عشج الصفل. 
عغ أحالم اليقطة الشسصية وعالقتيا بتفزيل الجور الذخري عبخ  تذيخ الجراسات

األجشاس: إن أحالم اليقطة حطيت أخيخًا اىتسام البحػث التجخيبية والتشطيخية وتصػر أسمػب 
دراسة السادة الستخيمة خالل عجة سشػات بجء مغ استخجام األساليب اإلسقاشية إلي تقجيخ 

ت الكميشيكية لمكذف عغ االنفعاالت الكامشة، فقج محتػي حمع اليقطة وتكخاره إلي دراسا
حاولت الباحثة إعجاد مقياس ألحالم اليقطة مدتسجة مغ البيئة العخبية برفة عامة، والبيئة 

 السرخية برفة خاصة، بحيث يشاسب فئة السخاىقيغ. 
 ومغ ثع تكسغ مذكمة البحث الحالي في:

جام في الجراسات الديكػمتخية عجم وجػد أداة قياس ألحالم اليقطة صالحة لالستخ
 يكية، وألغخاض التذخيز الكميشيكي والجيشامي مع السخاىقيغ. والكميش

 أهداف البحث:
 .السخاىقيغ والسخاىقاتإعجاد مقياس أحالم اليقطة لجي  -0
 التعخف عمي الخػاص الديكػمتخية لمسقياس مغ حيث صجقو وثباتو. -2

 :البحثأهمًُ 
نابع مغ بيئتشا  السخاىقيغ والسخاىقاتتتسثل في قياس ضاىخة أحالم اليقطة لجي 

 .العخبية ومالئع لثقافتشا
 مصطلحات البحث:

 أحالم اليقطة: (0
ىي" سمدمة مغ األفكار الشاتجة عغ التخيل وحيمة دفاعية ومرجر لإلشباع وحالة 

 يعجدون عغ تحقيقيا في الػاقع".يصمق السخاىقيغ فييا العشان لخياالتيع وترػراتيع التي 
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 األنساط(: –أبعاد مقياس أحالم اليقطة )العسمية 
وذلظ مغ حيث عسمية حمع اليقطة وتذسل: تقبل أحالم اليقطة، التخيل الحدي 

البرخي في أحالم اليقطة، أما أنساط حمع اليقطة فتذسل أنساط: البصػلة، الذيخة، األنصالق 
والسخح، الرجاقة، اإلحداس باإلحباط، التحخر مغ سمصة الكبار، األمػمة، الصسػح السادي، 

 دواج، أفكار غخبية متدمصة سػادية. العاشفة ، السدتقبل، ال
 :السخاىقيغ والسخاىقات( 2

أن يدنتػعبػا فني تعمسينع منغ منغ شنالب وشالبنات السخحمنة الثانػينة ىع "محرمة ما استصاعػا 
معمػمات وخبنخات فني السنػاد الجراسنية السقنخرة خنالل فتنخة زمشينة محنجدة، ويسكنغ التعنخف عمني 

منغ خنالل تقنجيخ أدائينع التحرنيمي فني االمتحاننات مدتػاىع التحريمي الجراسي برنفة عامنة 
 السختمفة".

 إجراءات البحث:
 عيشة البحث:    

شالب وشالبة مغ الصمبة في  (014تع تصبيق السقياس عمي عيشة بمغ قػاميا )
، ومتػسط 5412/ 5412الرف األول والثاني والثالث بالسخحمة الثانػية لمعام الجراسي 

 امًا.( ع11-12أعسارىع ما بيغ )
 وستعخض الباحثة فيسا يمي خصػات إعجاد السقياس والتي تتحجد في اآلتي:    
أواًل: تحجيج مكػنات السقياس واشتقاق أبعاده وعباراتو وذلظ مغ خالل السرادر     

 التالية:
واالشالع عمي األدبيات والبحػث الشفدية وثيقة الرمة  استقخاء التخاث الديكػلػجي –أ

 Gamesجيذ ،  Singerسشجخ أشار ، حيث بسفيػم أحالم اليقطة وأىع مكػناتو وأبعاده
وىسا يؤكجوا بو عشرخ  Stream of Thought أحالم اليقطة ىي تيار األفكار

االستسخارية إال أنيا تتزسغ محتػي متحبحب مغ الحاكخة السختدنة وكحلظ عسمية مدتسخة مغ 
السػاد السجخمة مغ البيئة السادية واالجتساعية لحلظ فأنشا برجد عسمية شجيجة التعقيج ألنشا 

أن شخيقة  نتكمع عغ ذكخيات مختدنة وبالتالي فأنشا نتكمع عغ شيء غامس، ويخي سشجخ
تخديغ السخ لمسػاد السختدنة يكػن مغ خالل نذاشًا واستسخارية لحلظ فإن نذاط الحاكخة 
السدتسخ يكػن مرجرًا لالستثارة يتحج مع السػاد الججيجة في البيئة مغ خالل الحذ في حالة 
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االستيقاظ ويحاول سشجخ أن يجعل الرػرة أكثخ ووػحًا فيقػل إذا سمسشا بأن لجيشا نطامًا 
لبخنامج مؤسذ جيجًا وسالسل مغ التػقعات كافية لمتعمع، فإنيا تدسح لمسػاد السختدنة أن 
تتدخب بدخعة ىحا إلي جانب غدارة البيئة السادية واالجتساعية، ويخجع االختالف بيغ الشاس 

إلي اختالف كسية السػاد السجخمة مغ البيئة  -سػاء التكخار أو السحتػي  –في أحالم يقطتيع 
دتخجعة مغ نطام الحاكخة  شػيمة السجي ويسيل سشجخ إلي االعتقاد بأنيا تعكذ أنساشًا أو الس

 (. 3، 0985)مجيحة دمحم العدبي، مختمفة مغ االنتباه والقيع وكحلظ األحجاث الخاصة 
( Morely, 1998, 116:130) جػزيف جػدي مػريميوتذيخ نتائج دراسة  

لمتحػيل مغ مادة كيفية إلي التقجيخ الكسي، وأن عسمية أن مادة عسمية أحالم اليقطة ىي مادة 
التخيل تحجث تخيل مدخحي يتزسغ مذاىج، ومشاضخ، أو ما يدسيو سيشاريػ حمع اليقطة، 
ويتزسغ عجدًا مغ السذاىج السختبة بسا تتزسشو مغ شحشو انفعالية يشتقل خالليا مغ الفخح 

 ذات سيشاريػ وحػار. إلي الحدن، مغ الشجاح إلي الفذل، وىكحا تتألف قرة
 ثالثة أساليب ألحالم اليقطة:   Singer, 1975) جيخوم ل. سيشجخ )حجد 

، واألحالم التي  Anxious- Distractable Styleالذخود  -أسمػب القمق -
تتسيد بيحا األسمػب تسيل نحػ الدمبية، السخاوف، وليا نغسة تعبخ عغ القمق، وأصحابيا 

 حياتيع، لحلظ تأخح أحالميع أسمػب والذخود. يجركػن أن متاعب، ومذكالت في
،  وىحا األسمػب يصمق  Positive- Vivid Styleواوح  –أسمػب إيجابي  -

عميو في نساذج الذخرية )الحالع الدعيج(، ويتسيدون بحياة داخمية سعيجة، ثخية، مفعسة، 
 ومستمئة بأحالم يقطة واوحة، جمية، متكاممة، جيجة.

،  وتتسيد األحالم التي  Guilty- Dysphoric Styleيائذ  -أسمػب محنب -
تتخح ىحا األسمػب بأفكار اجتخارية، وثقيمة عمي الشفذ، وخصيخة، وغالبًا تتعمق بالساوي 

 .(33، 2112)لسيذ دمحم مشرػر، 
دراسة حيث أشارت الجراسات التي تشاولت أحالم اليقطة لجي السخاىقيغ والسخاىقات، ومشيا 

( بعشػان "أحـالم اليقـطـة وعالقتيا بالرحة الشفدية لجى 2112قخيذي )عمي تخكي نافل ال
 شمبة الجامعة". 

ىجفت الجراسة إلي كيفية بشاء مقياس ألحالم اليقطة لجى شمبة الجامعة، تألفت 
( شالب وشالبة مغ اربع كميات في جامعة بغجاد، وتحقيقًا ألىجاف 044عيشة الجراسة مغ )
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ألحالم اليقطة حجدت مجاالتو في وػء السقاييذ واألدبيات الجراسة جخى بشاء مقياس 
والجراسات الدابقة التي تشاولت ىحا الستغيخ، وبعج تحميل الفقخات بإسمػب السجسػعتيغ 
الستصخفتيغ وعالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لسقياسيا وعالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية 

خ ىػ ما يعخف بالرجق التقاربي / التسايدي، الحي لمسقياس السشاضخ، وىحا اإلجخاء األخي
( 40كانت نتيجتو أن استبعجت ست فقخات إنخفس بعجىا السقياس بريغتو الشيائية الى )

فقخة ، كسا إستخجم في الجراسة نػعان مغ الرجق ىسا الرجق الطاىخي وصجق البشاء، أما 
( لسقياس أحالم 4.01جابية و)( لسقياس أحالم اليقطة اإلي4.20معامل الثبات فكان قجره )

اليقطة الدمبية وجخى ذلظ بصخيقة األتداق الجاخمي، أما شخيقة إعادة األختبار فكان 
(4.02 .) 

( بعشػان "أحالم اليقطة وعالقتيا بالرفحة 2115دراسة سساح جسال عصيو شحاتو )
 إكميشيكية".  -الشفدية لجي الستفػقيغ والستأخخيغ دراسيًا مغ الجشديغ دراسة سيكػمتخية

ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ وجػد فخوق فى أحالم اليقطة لجى شالب وفقًا 
خ(، والجشذ )ذكػر، إناث(، تكػنت عيشة الجراسة مغ لستغيخي السدتػي الجراسي )تفػق، تأخ

 -ذكػر 24مجسػعة الستفػقيغ دراسيًا ) ( شالبًا وشالبة مقدسة إلي مجسػعتيغ كامآتى:121)
إناث(، وشسمت أدوات الجراسة  24 -ذكػر 24إناث(، مجسػعة الستأخخيغ دراسيًا ) 01

)إعجاد: لسيذ دمحم مشرػر : األنساط( الرػرة األولي  -مقياس أحالم اليقطة )العسمية
(، استبانة مدتذفي ميجل سكذ لألعخاض العرابية )تعخيب: رشاد عمي عبج العديد 5445

أنػر حسجي :  -( )إعجاد: دمحم نجاتيT.A.T(، اختبار تفيع السػوػع )1220مػسى : 
(، استسارة السقابمة الذخرية )إعجاد: صالح مخيسخ(، وأسفخت نتائج الجراسة عغ 1220

خوق بيغ أفخاد العيشة بجسيع السجسػعات غيخ دالة إحرائيًا عمي التقجيخ والسدتقبل مسا الف
يذيخ إلي أنو مػوػع عام وشائع لجي الجسيع ذكػر وإناث متفػقػن ومتأخخون، وجػد فخوق 
ذات داللة إحرائية بيغ الستفػقيغ والستأخخون دراسيًا فى القابمية لتحػل االنتباه، والبصػلة، 

ر، والتخويح، والخػف مغ الفذل، والحخية، واالستغخاق، والسعايذة، والػالجية، والترػر والتكخا
البرخى، والثخاء، والترػر الحاسى، والعاشفة، والجرجة الكمية وذلظ لرالح الستأخخون، أما 
فى الذيخة، واإلنجاز، فكانت داللة الفخوق لرالح الستفػقػن، بيشسا لع تػجج فخوق فى مفيػم 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ اإلناث والحكػر فى البصػلة، والذيخة، والثخاء،  الحات،
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والترػر الحاسى وذلظ لرالح الحكػر، بيشسا لع تػجج فخوق بيغ الحكػر واإلناث فى القابمية 
لتحػل االنتباه، ومفيػم الحات، والتكخار، والتخويح، والخػف مغ الفذل، والحخية مغ الفذل، 

واالستغخاق والسعايذة، والػالجية، والتقجيخ، واإلنجاز، والترػر البرخى، والعاشفة، والحخية، 
والسدتقبل، والجرجة الكمية، تأثخ الجشذ ومدتػى التحريل بسفيػم الحات حيث أن الستفػقيغ 
دراسيًا مغ الحكػر أعمي في مفيػم الحات، والترػر البرخى عغ بقية السجسػعات، تأثخ 

حريل بالحخية، والترػر الحاسى، والجرجة الكمية حيث أن اإلناث الجشذ ومدتػى الت
 الستأخخات دراسيًا أعمي عغ بقية السجسػعات.  

 االستفتاء السفتػح: –ب
قامت الباحثة بعسل سؤااًل مفتػحًا عمي عيشة استصالعية مغ الصالب والصالبات، 

عسا يسخ بخيالظ أو ما "أذكخ)أذكخي( كل ما تدتصيع أن تحكخه  (، وكان نرو004قػاميا )
يذخود فيو ذىشظ مغ أفكار أو مػضػعات مختمفة بحخية تامة دون تحفظ أو حخج، فال 
تػجج إجابة صحيحة وأخخي خاشئة، "فيحه أحالمظ ومذاعخك وأفكار وكل مايجور بخاشخك 

 ممظ لظ أنت".
 وقامت الباحثة بتحميل محتػي أحالم اليقطة إلفخاد العيشة، والتي تع جسعيا مغ

 خالل الدؤال السفتػح وتع ترشيفيا وووعيا تحت مدسيات تعبخ عغ محتػاىا.
 وصف السقياس في صػرتو الشيائية: -

( عبارة مػزعة عمي اربعة عذخ بعجًا، مشيا  بعجيغ 102يتألف السقياس مغ يتكػن السقياس )
في أحالم  مغ أبعاد لعسمية أحالم اليقطة، ىي )تكخار أحالم اليقطة، التخيل الحدي البرخي 

اليقطة(، باإلوافة إلي أثشا عذخ نسط مغ أنساط أحالم اليقطة وىي )أحالم يقطة بصػلية، 
أحالم يقطة نحػ الذيخة، أحالم يقطة نحػ االنصالق والسخح، أحالم يقطة نحػ الرجاقة، 
أحالم يقطة نحػ اإلحداس باإلحباط، أحالم يقطة نحػ التحخر مغ سمصة الكبار، أحالم 

األمػمة، أحالم يقطة نحػ الصسػح السادي، أحالم يقطة عاشفية، أحالم يقطة نحػ يقطة نحػ 
السدتقبل، أحالم يقطة نحػ الدواج، أحالم يقطة نحػ األفكار الغخيبة الستدمصة الدػداوية(، 

تع (، 102، 102، 100، 104، 101،105، 20،151وأرقام العبارات الدمبية ىي )
ومقياس  (،00، 10، 10، 02ء التحميمي العاممي وىي )إستبعاد ىحه العبارات بعج إجخا

 ( درجة.2-1أحالم اليقطة متجرج الذجة مغ )
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 ثانيًا: اجخاءات الرجق والثبات
 لسقياس أحالم اليقطة عغ شخيق:  تع حداب الرجق

 :Factorial Validityالرجق العاممي -0
التي يتكػن مشيا شبقًا لشتائج التحميل العاممي تع استخالص مجسػعة مغ االبعاد 

ات السخحمة الثانػية وىي األنساط" لجي عيشة مغ شالب وشالب -مقياس أحالم اليقطة"العسمية
 كامآتي:

 العامل األول: 
بشنننج ذات تذنننبعات دالنننة عمنننى ىنننحا  12أسنننفخت عسمينننة التحمينننل العننناممي عنننغ وجنننػد 

(، 1.704العامننننل حيننننث تتننننخاوح معننننامالت تذننننبع ىننننحه البشننننػد عمننننى ىننننحا العامننننل مننننا بننننيغ )
منننغ حجنننع التبنننايغ % 5.030ويفدنننخ ىنننحا العامنننل  ،7.490( وبمنننغ جنننحره الكنننامغ 1.411)

 الكمي وفيسا يمي ججول يػوح ىحه العبارات.     
 (1)ججول 

 يػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل األول ومعامالت تذبعات كل مشيا
 درجة التذبع العبارة م

 1.704  أثشاء الذخح في الحرةتشتابشي أحالم اليقطة   .0
 1.717  تتكخر أحالم اليقطة أثشاء السحاكخة  .2
 1.711  أسخح بحىشي في أحالم اليقطة كثيخًا أثشاء شخح الجرس في مػضػعات ال عالقة ليا بالجرس  .3
 1.693  أشخد بخيالي في مػضػعات مختمفة أثشاء السحاكخة  .4
 1.682  تتكخر أحالم اليقطة صباحاً   .5
 1.670  تتكخر أحالم اليقطة عجة مخات أثشاء اليػم  .6
 1.658  مغ الرعب عػدتي ألي عسل أقػم بو بدبب انجماجي في الخيال  .7
 1.639  يشذغل ذىشي بدخعة في التفكيخ في أي مػضػع يخصخ عمي بالي  .8
 1.633  تخاودني أحالم يقطة باستسخار  .9

 1.611  أخح وقت شػيل وأنا مدتخسل في أحالم اليقطة  .01
 1.576  انجمج في التخيل وقت شػيالً   .00
 1.566 تتكخر أحالم اليقطة مداءً   .02
 1.484  انجمج في الخيال لجرجة أنشي مغ الرعب أعسل ما كشت أعسمو  .03
 1.475  أسخح بحىشي في الخيال وأعير فيو لجرجة أنشي ال أشعخ بسا يحجث حػلي  .04
 1.470  يذخد ذىشي بديػلة أثشاء السحاكخة  .05
 1.411  أترػر مػضػعات تزايقشي لجرجة أن أصجق ىحه السػضػعات  .06
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تكخار حػل  يتزح مغ الججول الدابق أن معاٍن ومزاميغ ىحه البشػد يتزح أنيا تجور      
لمتفكينخ فني مػونػعات تتكنخر يػمينًا صننباحًا أو  ألحنالم اليقطنة لتحنػل االنتبناه وشنخود الننحىغ

العامنل  اومغ ثع فنإن ىنحه السعناني والسزناميغ تنجعع إمكانينة تدنسية ىنح مداًء في نفذ اليػم،
 .تكخار أحالم اليقطة  بعامل

 العامل الثاني:
العامنل ىنحا ذات تذنبعات دالنة عمنى  بشنػد 15أسفخت عسمية التحميل العاممي عنغ وجنػد      
وبمنغ  (32000(، )328.0) غمنا بنيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامنل تحيث 

مننغ حجننع التبننايغ الكمنني وفيسننا يمنني %  ..23.، ويفدننخ ىننحا العامننل 20.7.جننحره الكننامغ 
      ججول يػوح ىحه العبارات.

 (5ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا لثانييػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل ا

 درجة التذبع العبارة م
 1.823 انتياء دراستيأتسشي الدفخ بالخارج بعج   .0
 1.809 أتسشي أن أسافخ وأحزخ ألسختي كل ما يتسشػه  .2
 1.813 أحمع بتقجم أوراقي لإللتحاق بالكمية التي أرغبيا  .3
 1.784 أتسشي أن أحرل عمي فخصة عسل بعج تخخجي مغ الجامعة بأجخ كبيخ  .4
 1.770 أسخح بخيالي كثيخًا عسا سيحجث في السدتقبل  .5
 1.762 في أول يػم بكميتي أتخيل نفدي وأنا  .6
 1.655 أتسشي الػضيفة التي سػف أعسل بيا تكػن في تخرري دراستي  .7
 1.632 أتسشي أن أحل السذاكل بيغ أبي وأمي  .8
 1.630 يجور بتفكيخي مشح ىحه المحطة في نػع دراستي الجامعية  .9

 1.624 أتسشي أن يخضي والجي عشي  .01
 1.567 لحج والجيأتسشي أن أوفخ األمكانيات السادية   .00
 1.344 أتسشي أن أعبخ عغ أرائي برخاحة أمام جسيع األخخيغ دون خػف مغ الدمصة  .02

 يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور حننػل
الخغبة في تحقيق األمشيات الجراسية والػضيفية والسادية في السدتقبل لجي الصنالب والصالبنات، 

أحـالم اليقطـة  العامنل بعامنل افنإن ىنحه السعناني والسزناميغ تنجعع إمكانينة تدنسية ىنحومغ ثنع 
   نحػ السدتقبل.
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 العامل الثالث:
ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشػد 14أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد 

، (137.0) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل تحيث  العامل
حجع التبايغ  %  من02.70، ويفدخ ىحا العامل 6.663وبمغ جحره الكامغ  (0..13)

     الكمي وفيسا يمي ججول يػوح ىحه العبارات.
 ( 4ججول )

 ومعامالت تذبعات كل مشيا الثالثيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 
 درجة التذبع العبارة م

 4.041 أترػر نفدي أنشي قست بعسل مذخوع كبيخ  .1
 4.212 أتسشي أنشي أحقق ألوالدي كل ما يتسشػه  .5
 4.221 أحخم أوالدي مغ شيء الأتسشي أنشي في السدتقبل   .4
 4.222 أترػر أنشي ال أفخق بيغ أبشائي في السعاممة  .0
 4.201 أتخيل أنشي أربي أوالدي بشفذ شخيقة تخبية الجي لي  .2
 4.244 أتسشي أن أصاحب أصجقاء أبشائي في السدتقبل  .2
 4.220 أتخيل نفدي أنشي أشارك أوالدي في جسيع نػاحي الحياة  .0
 4.225 ختخاع عطيعاختخعت اأترػر نفدي أنشي   .1
 4.210 أتسشي أنشي أحقق أنجازًا كبيخًا يخصي كافة الرعاب  .2

 4.212 أترػر نفدي قجوة ألبشائي في السدتقبل  .14
 4.205 خخيغأتخيل نفدي تػصمت لحل مذكمة صعبة لع يحميا األ  .11
 4.244 أتسشي أنشي أحقق أىجافي رغع التحجيات  .15
 1.328 أترػر أنشي أحرل عمي جائدة نػبل العالسية  .03

حنػل  يتزح مغ الججول الدابق أن معناٍن ومزناميغ ىنحه البشنػد يتزنح أنينا تنجور 
بننالصخق إنذننغال الصالبننات بتحقيننق الغخينندة الفصخيننة ليننع وشننغفيع أن ترننبح أمننًا لتخبنني أشفنناليع 

ومننغ ثننع فننإن ىننحه ، التخبػيننة الدننميسة وتننػفخ ليننع حينناة مخفيننة خاليننة مننغ السذننكالت والزننغػط
 أحالم اليقطة نحػ األمػمة. العامل بعامل االسعاني والسزاميغ تجعع إمكانية تدسية ىح
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 العامل الخابع :
ىنننحا ذات تذنننبعات دالنننة عمنننى  بشنننج 15أسنننفخت عسمينننة التحمينننل العننناممي عنننغ وجنننػد 

(، 32800) غمننننا بننننيتننننخاوح معننننامالت تذننننبع ىننننحه البشننننػد عمننننى ىننننحا العامننننل تالعامننننل حيننننث 
حجنننع التبنننايغ  %  منننن02018، ويفدنننخ ىنننحا العامنننل 72030وبمنننغ جنننحره الكنننامغ  (32017)

    الكمي وفيسا يمي ججول يػوح ىحه العبارات.
 ( 0ججول )

 ومعامالت تذبعات كل مشيا الخابعيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 
درجة  العبارة م

 التذبع
 1.844 أتخيل أنشي أعير قرة حب عشجما أسسع أغاني عاشفية.  .0
 1.834 الحب ىػ الدسة األساسية في تفكيخي.  .2
 1.791 أتخيل نفدي أعير قرة عاشفية عشج رؤيتي ألفالم الخوماندية الدمانية.  .3
 1.712 كثيخاً أحمع برفات شخيظ الحياة في أحالمي   .4
 1.652 الحب والرجاقة بيغ البشت والػلج أتسشي في تحقيقيع عمي الػاقع بجاًل مغ األحالم  .5
 1.610 أتسشي إن ارتبط وأتدوج عغ حب  .6
 1.563 أحمع أن هللا أعصي لي ثخوة مالية وخسة لحل مذكالتي  .7
 1.550 أترػر نفدي مػوع إعجاب الجشذ األخخ  .8
 1.533 فيال كبيخةأحمع أن أعير حياة في   .9

 1.528 أتسشي أن أعير حياة الخفاىية مثل األغشياء  .01
 1.459 أتخيل أن أعير قرة حب روماندية مع الجشذ األخخ  .00
 1.306 أعير في تخيل لسا أفعمو في خصػاتي القادمة  .02

 حننػل يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور
الخغبننة فنني السننخور بتجخبننة عاشفيننة ومذنناعخ روماندننية مننع الجننشذ األخننخ وتحجيننج مػاصننفات 

ومننغ ثننع فننإن ىننحه السعنناني والسزنناميغ تننجعع إمكانيننة ، شننخيظ الحينناة لننجي الصننالب والصالبننات
 أحالم اليقطة العاشفية.  العامل بعامل اتدسية ىح

 العامل الخامذ:
ىنننحا ذات تذنننبعات دالنننة عمنننى  بشنننج 11أسنننفخت عسمينننة التحمينننل العننناممي عنننغ وجنننػد 

(، 327.6) غمننننا بننننيتننننخاوح معننننامالت تذننننبع ىننننحه البشننننػد عمننننى ىننننحا العامننننل تالعامننننل حيننننث 
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حجنننع التبنننايغ  منننغ%  02300، ويفدنننخ ىنننحا العامنننل 2630.وبمنننغ جنننحره الكنننامغ  (32070)
     الكمي وفيسا يمي ججول يػوح ىحه العبارات.

 ( 2ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الخامذيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

درجة  العبارة م
 التذبع

 4.202 أترػر األشخاص ومالحيع واوحة كأنيا حقيقة في عقمي  -0

 4.220 عشجما انجمجي في أحالم اليقطة أري السشاضخ كأنيا حقيقة  -2

 4.224 أتخيل أصػات األشخاص الحي يجور تفكيخي فييع.انجمج في أحالم اليقطة لجرجة أنشي   -3

 4.240 عشجما أترػر أي مػوػع فإن أري األحجاث تطيخ أمامي واوحة.  -4

 4.252 ستغخاق في أحالم اليقطة أري السػوػعات بكل تفاصيميا في عقمياعشجما   -5

 4.252 سػوػعات التي أفكخ فيياستغخاقي في أحالم اليقطة أترػر أنشي أسسع األصػات التي تتعمق بالاأثشاء   -6

 4.222 أتخيل الػان األشياء وكأنيا حقيقة واوحة  -7

 4.222 عشجما انجمج في مػوػعًا ما فإنشي أري مالمح األشخاص واوحة  -8

 4.045 ستغخاقي في الخيال أري األلػان يغمب عمييا المػن األبيس واألسػداأثشاء   -9

لجرجة أن يطيخ عمي وجيي مالمح الدعادة أو الحدن أو نجمج في أحالم اليقطة وأشعخ بالسػوػع ا  -01
 الخػف

4.420 

 4.420 أترػر نفدي أنشي أشارك في معخكة بصػلية  -00

وونػح  حنػل  يتزح مغ الججول الدابق أن معاٍن ومزاميغ ىحه البشػد يتزح أنينا تنجور   
صنننػر الحمنننع وأحنننجاث الحمنننع لنننجي الصنننالب والصالبنننات متزنننسشة صنننػرًا برنننخية مثنننل مالمنننح 

ومغ ثع فإن ىحه السعناني والسزناميغ تنجعع األشخاص والسشاضخ الصبيعية واألماكغ السختمفة، 
 التخيل الحدي البرخي ألحالم اليقطة. العامل بعامل اإمكانية تدسية ىح
 العامل الدادس :

العامل ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 12عسمية التحميل العاممي عغ وجػد أسفخت     
وبمغ  (32018(، )3..32) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل تحيث 

حجع التبايغ الكمي وفيسا يمي  %  من028.7، ويفدخ ىحا العامل .2.8.جحره الكامغ 
 ججول يػوح ىحه العبارات.
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 ( 2ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الدادسيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

درجة  العبارة م
 التذبع

 4.204 أترػر نفدي تفػقت في مدابقة شجيجة رغع صعػبتيا  .1
 4.225 خخيغ في مػاقف عجيجة ليديج تقجيخي بحاتيأتسشي أن يقجرون األ  .5
 4.205 الخاصة بي يشتيق مع أصحابي في مجمأتخيل نفدي أنص  .4
 4.242 أتخيل نفدي أن تػجو كمسات تقجيخ لي مثل زمالئي الحيغ وجيػا ليع كمسات تقجيخ  .0
 4.251 أتخيل أنشي في رحمة حػل العالع مع أصجقائي  .2
 4.210 أسخح بحىشي في الخيال وأترػر نفدي حرمت عمي جائدة تقجيخية بإسسي  .2
 4.212 أصجقائيأتخيل نفدي أجيد لحفمة كبيخة مع   .0
 4.214 أتخيل نفدي أقزي يػميًا كاماًل باليخت في رحمة مثيخة  .1
 4.001 أن مجرسشي يػجيػن لي كمسات مغ الذكخ والتقجيخ أحمع  .2

 4.024 أحمع أنشي أزور أحج السشاشق الجاذبة في العالع  .14
 4.040 حيشسا يشتايشي التعب مغ السحاكخة أشخد بحىشي في األنذصة التي أحب مسارستيا  .11
 4.014 أتخيل نفدي شخرية سمبية  .15
 4.011 أتسشي أن يخجع لي صجيقي ألنو تخكشي وصادق غيخي   .14
 4.040 أتخيل أنشي أحزخ حفل أفتتاح كأس العالع لكخة القجم في مػنجيال كبيخ  .10
 4.422 أنجمج في الخيال وأرسع صػرة مثالية لذخريتي  .12
 4.411 أتخيل نفدي بسفخدي ال أحج يداعج في أزمتي  .12

 يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور حننػل
الذننعػر بالحخيننة واألنصننالق والسننخح مننع الرننحبة والخفنناق والتحننخر مننغ روتننيغ الحينناة اليػميننة 

ومننغ ثننع فننإن ىننحه السعنناني والسزنناميغ تننجعع إمكانيننة لننجي شننالب وشالبننات،  ووننغػط األسننخة
 أحالم اليقطة نحػ األنصالق والسخح. العامل بعامل اتدسية ىح

 العامل الدابع :
العامل حيث ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 1أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد     

وبمنغ جنحره  (13011)، (137.0) غمنا بنيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىنحا العامنل ت



 

 

 

)   422) 

2017 أبريل،  3، جزء 50جملُ اإلرطاد الهفشٌ، العدد   

انتصار الشًد حممد مهصىر. أ  

حجننع التبننايغ الكمنني وفيسننا يمنني جننجول  %  مننن020.7، ويفدننخ ىننحا العامننل 23.0.الكننامغ 
     يػوح ىحه العبارات.

 ( 0ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الدابعيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 1.734 أحمع أحيانًا وكأن األمػات الحيغ كشت أعخفيع يجخمػن عمي غخفتي  .0
 1.704  كل شيء حػلي دمار ويجب أن اتحجي ىحا الجمار أشعخ وكان  .2
 1.696  أفكخ دائسًا بسحاسبة نفدي عمي سيئات الساضي  .3
 1.692  أفكخ دائسًا بسحاسبة نفدي عمي سيئات الساضي  .4
 1.674  أرغب في أن أعمع أوالدي في مجارس أجشبية  .5
 1.625  أفكخ دائسًا في السػت وعحاب القبخ  .6
 1.488  أقزي اإلجازة الريفية في أحج الذػاشيء الداحميةأتخيل نفدي   .7
 1.411  أترػر نفدي حققت مكانة متسيدة عغ األخخيغ  .8

 ػلحنن يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور
األفكار القائسة التي تخاود شالب وشالبات، وىي السػت أو الفشاء أو حجوث أذي لذخرنو أو 

خز عدينند عميننو وتننجفعيع إلنني اليننأس والقشننػط نتيجننة لمطننخوف واإلحباشننات القاسننية التنني لذنن
أحـالم  العامنل بعامنل اومغ ثع فإن ىحه السعاني والسزناميغ تنجعع إمكانينة تدنسية ىنحتػاجيع، 

 .األفكار الغخبية الستدمصة الدػداويةاليقطة نحػ 
 العامل الثامغ :

العامل ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 1وجػد أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ 
وبمنغ  (.3206(، )32786) غمنا بنيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامنل تحيث 

حجننع التبننايغ الكمنني وفيسننا يمنني  %  مننن021.1ويفدننخ ىننحا العامننل  ،7..03جننحره الكننامغ 
     ججول يػوح ىحه العبارات.
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 ( 1ججول )
 التذبعات الجالة عمى العامل الثامغ ومعامالت تذبعات كل مشيايػوح عجد البشػد ذات 

درجة  العبارة م
 التذبع

 1.689 أتسشي الحىاب مع أصحابي دون مخاقبة مغ والجي  .1

 1.685 كيفية التخمز مغ تدمط والجيفي أسخح بحىشي   .5

 1.680 أتسشي أن أستقل بشفدي بعيجًا عغ أسختي  .4

 1.589 التفػق الجراسي الحي اتسشاهتشتابشي أفكار في صعػبة تحقيق   .0

 1.575 أتسشي أن يأتي اليػم الحي أشعخ فيو بحخية كاممة  .2

 1.500 عشجما أتخيل أنشي في مدابقة عمسية مع الستفػقيغ أشعخ بالخػف مغ الفذل  .2

 1.447 تشتابشي ترػرات بالرعػبات الحي سػف أقابميا في سبيل تحقيق الشجاح  .0

 1.395 أبػح لو بسكشػن في صجري  أتسشي أن يكػن لي صجيق  .1

 يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور حننػل
الخغبننة فنني التحننخر مننغ سنننمصة الكبننار وخاصننة الػالننجيغ وحخيننة التعبينننخ عننغ الننخأي فنني كافنننة 

ومننغ ثننع فننإن ىننحه السعنناني والسزنناميغ تننجعع إمكانيننة ، شننالب وشالبنناتلننجي  مجنناالت الحينناة
 أحالم اليقطة نحػ التحخر مغ سمصة الكبار. العامل بعامل اتدسية ىح

 العامل التاسع :
العامل حيث ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 0أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد     

وبمغ جحره  (327.0(، )...32) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل ت
حجع التبايغ الكمي وفيسا يمي ججول  %  من.0213، ويفدخ ىحا العامل 02.07الكامغ 

   يػوح ىحه العبارات.

 (2 ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا التاسعيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 1.775 أترػر نفدي أعير حياة األثخاء  .0
 1.761 ثخوة مالية كبيخة تحقق أىجافيأترػر نفدي حرمت عمي   .2
 1.667 أتسشي أنشي أمتمظ أفخع سيارة في العالع  .3
 1.624 أتسشي أن أكػن أغشي واحج في العالع  .4
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 يتزنننح منننغ الجنننجول الدنننابق أن معننناٍن ومزننناميغ ىنننحه البشنننػد يتزنننح أنينننا تنننجور حنننػل      
أفخننخ الثينناب وشننخاء الدننيارات واإلقامننة  ءالخغبننة فنني تحقيننق الثننخاء وتننػفيخ السننال الننػفيخ واقتشنني

ومننغ ثننع  شننالب وشالبننات،لننجي  فنني فننيال والعننير فنني رفاىيننة مننغ كافننة جػانننب الحينناة الساديننة
أحــالم اليقطــة نحــػ  العامننل بعامننل افننإن ىننحه السعنناني والسزنناميغ تننجعع إمكانيننة تدننسية ىننح

 الصسػح السادي.
 العامل العاشخ:

العامل حيث ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 0عغ وجػد  أسفخت عسمية التحميل العاممي    
وبمنغ جنحره  (32.06(، )32768) غمنا بنيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامنل ت

حجننع التبننايغ الكمنني وفيسننا يمنني جننجول  %  مننن.0236، ويفدننخ ىننحا العامننل 02.18الكننامغ 
    يػوح ىحه العبارات.

 (14 ججول ) 
 ومعامالت تذبعات كل مشيا العاشخيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م

 4.221 أن شيختي تربح عالسية أحمع  .1

 4.212 أحمع أن تربح صػرتي مذيػرة مثل نجػم الديشسا  .5

 4.201  أتخيل أنشي أوصل مكانة تحقق لي الذيخة بيغ الشاس  .4

 4.221  شخرية مذيػرة في كل وسائل اإلعالمأتخيل أنشي   .0

 4.212  أتخيل أنشي أوصل مكانة تحقق لي الذيخة بيغ الشاس  .2

 4.222  أتخيل أنشي شخز مذيػر ويعخفشي كل الشاس  .2

 4.242  أترػر نفدي شخرية قػية  .0

 يتزح مغ الججول الدابق أن معاٍن ومزاميغ ىحه البشػد يتزح أنيا تجور حػل
تخيل شالب وشالبات بأنيع يذغمػا مخكدًا مستازًا في السجتسع كالسشاصب العالية في الييئات 

الدياسية واستحػاذىع عمي مكانة مخقػقة وتسيدىع عغ األخخيغ وتحتل أعساليع مكانًا بارزًا في 
أحالم  العامل بعاملاومغ ثع فإن ىحه السعاني والسزاميغ تجعع إمكانية تدسية ىحالسجتسع، 

 ليقطة نحػ الذيخة.ا
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 العامل الحادي عذخ:
ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 15أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد 

(، ..327) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل تالعامل حيث 
حجع التبايغ  %  من2676.، ويفدخ ىحا العامل 02000وبمغ جحره الكامغ  (32010)

   الكمي وفيسا يمي ججول يػوح ىحه العبارات.

 (11 ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الحادي عذخيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 4.222  أترػر أن يؤسذ بيتي عمي أحدغ وأحجث شخاز  .1
 4.241  الدواجأحمع بسداعجة أسختي لي وتػفخ سبل   .5
 4.254  أتسشي أن يكػن لي بيت مدتقل وزوجة شبية وجسيمة  .4
 4.210  أحمع أن يكػن لي أسخة أفزل مغ أسختي  .0
 4.225 أحمع أن يكػن بيتي بو كل الكساليات   .2
 4.014 أتسشي أن أكػن أب/ أم مثالي ألوالدي في السدتقبل   .2
 4.001  أحمع أن أجج االىتسام والحب في أسختي  .0
 4.012  أتسشي أن هللا يدتخىا معانا خاصة في ضل الطخوف الحاالية  .1
 4.421  أتسشي أن أنجب بشيغ وبشات  .2

 4.411  أتسشي أن أعػض أوالدي عغ كل ما حخمت مشو  .14
 4.411  أحمع بعسل مذخوع صجقة جارية عمي روح أبي وأمي  .11
 4.410  أحمع أن أغيخ أفخاد أسختي ألنشي ال أتفاىع معيع  .15

 يتزنح منغ الجننجول الدنابق أن معناٍن ومزنناميغ ىنحه البشنػد يتزننح أنينا تنجور حننػل
الخغبننة فنني تكننػيغ أسننخة خاصننة بيننع ويكننػن لننو بيننت مدننتقل ويؤسدننو عمنني أحننجث شننخاز وأن 

ومننغ ثننع فننإن ىننحه السعنناني والسزنناميغ تننجعع يكننػن أبننًا أو أمننًا مثاليننًا لننجي شننالب وشالبننات، 
 أحالم اليقطة نحػ الدواج. العامل بعامل اإمكانية تدسية ىح

 العامل الثاني عذخ:
العامل ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 1أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد 

وبمنغ  (32000(، ).32.1) غمنا بنيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامنل تحيث 
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حجننع التبننايغ الكمنني وفيسننا يمنني  %  مننن.2.8.، ويفدننخ ىننحا العامننل .0237جننحره الكننامغ 
 ججول يػوح ىحه العبارات.

 ( 15 ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الثاني عذخيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 21222  أستصيع الترخف الدميع مع وغػط الحياةأحمع بأنشي   .0

 21222  بالحكاء خخيغيرفشي األ في أحالم اليقطة  .2

 21242  خخيغأنشي مػوع احتخام األ أحمع  .3

 21222  أتسشي أن أقجم الخيخ لكل أصجقائي  .4

 21222 أحمع أن يكػن لي حيبب لي بسفخدي   .5

 21222  أفكخ دائسًا في أصجقائي السغتخبيغ وأتسشي ليع الشجاح  .6

 21224  أحمع بالحب واالىتسام مغ أصجقائي  .7

 21222  العذخ األوائل في الثانػية العامةأتسشي أن أكػن مغ   .8

 يتزح مغ الججول الدابق أن معاٍن ومزاميغ ىحه البشػد يتزح أنيا تجور حػل
ومغ ثع  شالب وشالبات، لجي الخغبة في تكػيغ الرجاقة مع أصجقاؤىع  ومع الجشذ األخخ

اليقطة نحػ أحالم  العامل بعامل افإن ىحه السعاني والسزاميغ تجعع إمكانية تدسية ىح
 الرجاقة.

 العامل الثالث عذخ :
العامل ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 1أسفخت عسمية التحميل العاممي عغ وجػد 

وبمغ  (320.6(، )..327) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل تحيث 
حجع التبايغ الكمي وفيسا يمي  %  من.208.، ويفدخ ىحا العامل 027.8جحره الكامغ 

     ججول يػوح ىحه العبارات.
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(14 ججول )  
 اومعامالت تذبعات كل مشي الثالث عذخيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 ..327  أحمع أنشي أضحي بشفدي لكي أنقح العالع مغ كارثة ضخسة  .0

 32710 بأحج أعزاء جدسي لكي أنقاذ حياة شخزأتخيل أنشي اتبخع    .2

 ...32  خخيغ وأنقاذ حياتيعأترػر نفدي ادفع عغ األ  .3

 32.38  أتخيل أنشي أقػم بسغامخة عطيسة  .4

 32068  أترػر نفدي ضابط أىاجع السجخميغ  .5

 320.8  أتخيل أنشي أعسل عسل ما بو تزحية كبيخة  .6

 32000 عدكخيةأتخيل نفدي أنشي أفزل بصل في معخكة    .7

 320.6  أترػر في خيالي أنشي أقػم بانقاذ شخز مغ السػت  .8

تخينل  يتزح مغ الججول الدنابق أن معناٍن ومزناميغ ىنحه البشنػد يتزنح أنينا تنجور حنػل    
شالب وشالبات بإفكار ومػاقف تتعمنق بالذنجاعة والسخناشخة والسغنامخة والقينام بأعسنال بصػلينة 

ومنغ ثنع فننإن ىنحه السعناني والسزنناميغ خارقنة تشتندع عنغ شخيقيننا إعجناب وترنفيق الجسنناىيخ، 
 أحالم اليقطة البصػلية. العامل بعامل اتجعع إمكانية تدسية ىح

 العامل الخابع عذخ:
العامل حيث ىحا ذات تذبعات دالة عمى  بشج 0عسمية التحميل العاممي عغ وجػد أسفخت     

وبمغ جحره  (320.0(، )..327) غما بيتخاوح معامالت تذبع ىحه البشػد عمى ىحا العامل ت
حجع التبايغ الكمي وفيسا يمي ججول  %  من.2.0.، ويفدخ ىحا العامل02.70الكامغ 

     يػوح ىحه العبارات.

 (10 ججول )
 ومعامالت تذبعات كل مشيا الخابع عذخيػوح عجد البشػد ذات التذبعات الجالة عمى العامل 

 درجة التذبع العبارة م
 ..327  أتخيل أنشي أتعخض لحادثة تحصسشي  .0

 32730  أتخيل نفدي أرتكب أعسال خاشئة تكػن سبب فذمي  .2

 .32.6 يشتيي بالفذلتشتابشي ترػرات بإن كل ما أبحلو مغ مجيػد في السحاكخة    .3

 .3206  يشتابشي شعػر بالفذل عشجما أتخيل أنشي أفعل شيئًا خصأ  .4

 .3208  العالع مكان شخيخ ويجب أن يكػن شخيخاً   .5

 32070  حيغ أنام ال أتسشي أن أستيقظ حتي ال أقابل العالع ومذاكمو  .6

 320.0  أترػر بعس األحجاث الحدنية حتي أنشي أجج نفدي أبكي  .7
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 مغ الججول الدابق أن معاٍن ومزاميغ ىحه البشػد يتزح أنيا تجور حػليتزح 
 لجي اليخوب مغ الفذل وإحداسيع باإلحباط ومػاجية العقبات التي تعخقل تحقيق األمشيات

العامل  اومغ ثع فإن ىحه السعاني والسزاميغ تجعع إمكانية تدسية ىح، شالب وشالبات
 باإلحباط.أحالم اليقطة نحػ اإلحداس  بعامل

 صجق السحظ:-2
والحي أحالم اليقطة استخجمت الباحثة شخيقة صجق السحظ ، وكان السحظ الخارجي  مقياس 

 ,Singef, 1961( السأخػذ أصاًل مغ )510، 1210)عبج الخقيب أحسج البحيخي ،أعجه 

وبعج تصبيق مقياس أحالم اليقطة لمباحثة ومقياس أحالم اليقطة السحظ (، 151-146
فخد  قامت الباحثة بقياس معامل اإلرتباط بيغ استجابات أفخاد  004الخارجي عمي عيشة 

 :العيشو عمي السقياسيغ كسا يتزح في الججول امآتي
 ( 12ججول ) 

 قيسة معامل االرتباط بيغ الجرجة الكمية لسقياس أحالم اليقطة والسحظ الخارجي
 (004)ن = 

 الجاللةمدتػي  الجرجة الكمية لمسحظ الخارجي 
 4.41دالة عشج مدتػي  **4.414 الجرجة الكمية لسقياس أحالم اليقطة لمباحثة

ة معامل االرتباط بيغ الجرجة الكمية لسقياس قيسيتزح مغ الججول الدابق أن 
مسا يؤكج صجق  4.41دالة إحرائيًا عشج مدتػي داللةأحالم اليقطة والسحظ الخارجي 

 .مقياس أحالم اليقطة لمباحثة
 ثبات السقياسثانيًا:  -

 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجام شخيقة ألفا   
 (12ججول )

 (004)ن =  كخونباخ  وشخيقة التجدئة الشرفية –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا 
معامل الثبات بصخيقة ألفا  عجد العبارات االبعاد

 كخونباخ
 معامل الثبات بصخيقة

 التجدئة الشرفية
 1.624 1.545 12 البعذ االول

 1.900 1.824 15 البعذ الثاني

 4.212 1.547 14 البعذ الثالث
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معامل الثبات بصخيقة ألفا  عجد العبارات االبعاد
 كخونباخ

معامل الثبات بصخيقة 
 التجدئة الشرفية

 4.142 4.004 15 البعذ الرابع

 4.212 4.010 11 الخامسالبعذ 

 4.002 4.251 12 السادسالبعذ 

 4.051 4.222 1 السابعالبعذ 

 4.125 4.045 1 الثامنالبعذ 

 4.204 4.025 0 التاسعالبعذ 

 4.220 4.200 0 العاشرالبعذ 

 4.211 4.021 15 الحادي عشرالبعذ 

 4.044 4.250 1 الثاني عشرالبعذ 

 4.021 4.045 1 الثالث عشرالبعذ 

 4.244 4.021 0 الرابع عشرالبعذ 

 4.225 4.202 105 الذرجة الكلية

لفنا مختفعنة، وكنحلظ قنيع معنامالت أيتزح مغ الججول الدابق أن جسينع قنيع معنامالت 
 الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية مسا يجعمشا نثق فى ثبات السقياس.

 اخلالصُ:
والثبنات، يتزح مسا سبق أن مقياس أحالم اليقطة يتستع بجرجة مختفعة مغ الرنجق 

 وبالتالي يرمح لالستخجام بجرجة عالية مغ الثقة.
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 املراجع:
(. أحالم اليقطة وعالقتيا بتقجيخ الحات لجي شمبة 5415سيام كاضع نسخ ) .0

 .500-541، ص ص12، العجد مجمة العمػم الشفديةالسخحمة الثانػية، 
ونػء  الذخرية الشخجدنية دراسنة فني(. 1210عبج الخقيب أحسج البحيخي ) .2

 ، اسيػط، دار السعارف. 0، طالتحميل الشفدي
حالم اليقطة وعالقتيا بالرحة الشفدية .أ(5445) القخيذيعمي تخكي نافل  .3

 ، كمية االداب، جامعة بغجاد.رسالة ماجدتيخلجى شمبة جامعة بغجاد، 
أحالم اليقطة عشج العسيان والسبرخيغ  .(5445لسيذ دمحم مشرػر ) .4

، ه رسالة دكتػرا وعالقتيا ببعس متغيخات الذخرية والتحريل الجراسي، 
 كمية التخبية، جامعة حمػان.

أحالم اليقطة وعالقتيا بالرفحة  .(5442سساح جسال عصيو شحاتو ) .5
 -الستفػقيغ والستأخخيغ دراسيًا مغ الجشديغ دراسة سيكػمتخية يالشفدية لج
قدع  ،معيج البحػث والجراسات العخبية ،رسالة ماجدتيخ ،إكميشيكية

  جامعة الجول العخبية. ،الجراسات التخبػية
(. أبحاث في أحالم اليقطة لجي أشفال السخحمة 1212مجيحة دمحم العدبي ) .6

، مخكد دراسات الصفػلةم اليقطة(، اإلبتجائية، )خرائز وأنساط أحال
 جامعة عيغ شسذ. 

7. Singer, gerome L., McCraven, Vivian, G.(1961). Some 

charac terestics of adult daydreaming, journal of 

psychology. 51, 151-164. 

8. Morely, Games (1998). The Private theatre a 

phenomenalogical Investigation of Day Dreaming 

Journal Phenomological, Vol; 29, 1, 116-130. 
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 (1) ملحق

لجي شالب وشالبات السخحمة الثانػية األنساط"  -"العسميةأحالم اليقطة  مقياس
 السبجئيةفي صػرتو 

اإلدارة  إسع
/....................................................................................... 

 ......................................../................................إسع السجرسة 
إسع الصالب 

/.......................................................................................  
الرف الجراسى 

/.......................................................................................  
تاريخ ميالد الصالب 

/......................................................................................  
الدغ 

......................................................./................................  
الشػع 

/.......................................................................................  
 تاريخ التفػق 

/.......................................................................................  
تاريخ التصبيق 

/.......................................................................................  
عديدي الصالب والصالبة  يحتػي ىحا السقياس عمي مجسػعة مغ العبارات تسثل  / التعميسات

، والسخجػ مشظ قخاءة كل  ما يذخد فيو بخيالظ وذىشظ مغ أفكار أو مػضػعات مختمفة
عبارة مغ العبارات بجقة، ثع أسال نفدظ عغ مجي انصباق العبارة عميظ، والسصمػب مشظ 

 ( تحت الخانة التي تخي أنيا تعبخ عغ مقجار انصباق العبارة عميظ.√وضع عالمة ) 
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اليحجث  العبارات م
دائع  كثيخاً  أحياناً  نادراً  أبجاً 

 الحجوث
      بديػلة أثشاء السحاكخة.يذخد ذىشي  -1
      مغ الرعب عػدتي ألي عسل أقػم بو بدبب انجماجي في الخيال. -5
      ال أركد في أي عسل أقػم بو وسط أشخاص يتحجثػن برػت عالي. -4
أسخح بحىشي في أحالم اليقطة كثيخًا أثشاء شخح الجرس في مػوػعات ال  -0

 عالقة ليا بالجرس.
     

      أركد في السحاكخة عشجما يػجج أصػات عالية بالقخب مشي.ال  -2
      أشخد بخيالي في مػوػعات مختمفة أثشاء السحاكخة. -2
      يتذتت انتباىي عغ أي عسل أقػم بو بدبب أي مػاقف تحجث حػلي. -0
      يشذغل ذىشي بدخعة في التفكيخ في أي مػوػع يخصخ عمي بالي. -1
      أحالم يقطة باستسخار.تخاودني   -2

      تشتابشي أحالم اليقطة أثشاء الذخح في الحرة. -14
      تتكخر أحالم اليقطة صباحًا. -11
      تتكخر أحالم اليقطة مداًء. -15
      تتكخر أحالم اليقطة أثشاء السحاكخة. -14
      تتكخر أحالم اليقطة عجة مخات أثشاء اليػم. -10
      انجمج في التخيل وقت شػياًل. -12
      أخح وقت شػيل وأنا مدتخسل في أحالم اليقطة. -12
      أترػر مػوػعات تزايقشي لجرجة أن أشعخ برجاع شجيج. -10
      أستغخق في أحالم اليقطة أثشاء السحاكخة لجرجة أنشي ال أتحكخ ما قختو. -11
      أشعخ بديادة دقات القمب.أتخيل أشياء مخيفة لجرجة أني  -12
      أسخح بحىشي في الخيال وأعير فيو لجرجة أنشي ال أشعخ بسا يحجث حػلي.  -54
      أترػر بعس األحجاث الحدنية حتي أنشي أجج نفدي أبكي. -51
      انجمج في الخيال لجرجة أنشي مغ الرعب أعسل ما كشت أعسمو. -55
انجمج في أحالم اليقطة وأشعخ بالسػوػع لجرجة أن يطيخ عمي وجيي مالمح  -54

 الدعادة أو الحدن أو الخػف. 
     

      عشجما انجمج في مػوػعًا ما فإنشي أري مالمح األشخاص واوحة. -50
      عشجما أترػر أي مػوػع فإن أري األحجاث تطيخ أمامي واوحة. -52
      أحالم اليقطة أري السشاضخ كأنيا حقيقة.عشجما انجمجي في  -52
      أثشاء استغخاقي في الخيال أري األلػان يغمب عمييا المػن األبيس واألسػد. -50
      عشجما استغخاق في أحالم اليقطة أري السػوػعات بكل تفاصيميا في عقمي. -51
      أتخيل الػان األشياء وكأنيا حقيقة واوحة. -52
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      أترػر األشخاص ومالحيع واوحة كأنيا حقيقة في عقمي. -44
      أستغخاق في أحالم اليقطة لجرجة أنشي السذ األشياء كأنيا حقيقة. -41
      عشجما أنجمج في أحالم اليقطة أشع روائح السػوػعات التي أفكخ فييا. -45
      أترػر أنشي أكل أشعسة شيية. -44
اليقطة لجرجة أنشي أتخيل أصػات األشخاص الحي يجور انجمج في أحالم  -40

 تفكيخي فييع.
     

      أتخيل روائح أحبيا عشجما أفكخ في بعس السػوػعات. -42
      أتخيل محاق بعس األشعسة التي أحبيا. -42
أثشاء استغخاقي في أحالم اليقطة أترػر أنشي أسسع األصػات التي تتعمق  -40

 أفكخ فييا.بالسػوػعات التي 
     

      أترػر نفدي أنشي أشارك في معخكة بصػلية. -41
      أتخيل نفدي أنشي أفزل بصل في معخكة عدكخية. -42
      أتخيل أنشي أعسل عسل ما بو تزحية كبيخة. -04
      أترػر نفدي وابط أىاجع السجخميغ. -01
      أتخيل أنشي أقػم بسغامخة عطيسة. -05
      أترػر نفدي ادفع عغ األخخيغ وأنقاذ حياتيع. -04
      أحمع أنشي أوحي بشفدي لكي أنقح العالع مغ كارثة وخسة. -00
      أتخيل أنشي اتبخع بأحج أعزاء جدسي لكي أنقاذ حياة شخز. -02
      أترػر في خيالي أنشي أقػم بانقاذ شخز مغ السػت. -02
       ويعخفشي كل الشاس.أتخيل أنشي شخز مذيػر  -00
      أتخيل أنشي شخرية مذيػرة في كل وسائل اإلعالم. -01
      أحمع أن شيختي تربح عالسية. -02
      أحمع أن تربح صػرتي مذيػرة مثل نجػم الديشسا. -24
      أحمع بأنشي أصبحت شخرية مذيػرة. -21
      الشاس. أتخيل أنشي أوصل مكانة تحقق لي الذيخة بيغ -25
      أتخيل نفدي عشجما أدخل ما الشاس تعخفشي. -24
      أترػر نفدي شخرية قػية. -20
      في أحالم اليقطة يرفشي األخخيغ بالحكاء. -22
      أحمع بأنشي أستصيع الترخف الدميع مع وغػط الحياة. -22
      أحمع أنشي مػوع احتخام األخخيغ. -20
أستغخاق في أحالم اليقطة أشاىج نفدي أعصي أوامخ لسغ يذتغمػن عشجما  -21

 معي.
     

      عشجما أستغخاق في أحالم اليقطة أتخيل ذاتي وأنتقج ترخيفاتي القاسية. -22
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      أتخيل نفدي شخرية سمبية. -24

      أتسشي أن أكػن مػوع ثقة وتقجيخ واحتخام مغ وجية نطخ األخخيغ. -21

      أتسشي أن األخخيغ يقجرون في مداعجتي ليع لحل مذكالتيع. -25

      أترػر أنشي أحرل عمي جاندة نػبل العالسية. -24

      أتسشي أن مجرسشي يػجيػن لي كمسات مغ الذكخ والتقجيخ. -20

أتخيل نفدي أن تػجو كمسات تقجيخ لي مثل زمالئي الحيغ وجيػا ليع كمسات  -22
 تقجيخ.

     

      أسخح بحىشي في الخيال وأترػر نفدي حرمت عمي جائدة تقجيخية بإسسي. -22
      أتسشي أن يقجرون األخخيغ في مػاقف عجيجة ليديج تقجيخي بحاتي. -20
أتسشي أنشي أشاىج نفدي وأنا أحرل عمي جائدة مغ جػائد الستفػقيغ في حفمة  -21

 كبيخة.
     

      مدابقة شجيجة رغع صعػبتيا.أترػر نفدي تفػقت في  -22
      أتخيل نفدي أقزي يػميًا كاماًل باليخت في رحمة مثيخة. -04
      أتخيل نفدي أنصمق مع أصحابي في مجيشتي الخاصة بي. -01
حيشسا يشتايشي التعب مغ السحاكخة أشخد بحىشي في األنذصة التي أحب  -05

 مسارستيا.
     

      عخوًا عدكخيًا وأفكخ في تفاصيمو كأنو حقيقة.أتخيل أنشي أنطع  -04
      أحمع أنشي أزور أحج السشاشق الجاذبة في العالع. -00
      أتخيل أنشي في رحمة حػل العالع مع أصجقائي. -02
      أتخيل أنشي أحزخ حفل أفتتاح كأس العالع لكخة القجم في مػنجيال كبيخ. -02
      لحفمة كبيخة مع أصجقائي.أتخيل نفدي أجيد  -00
      أتسشي أن يخجع لي صجيقي ألنو تخكشي وصادق غيخي. -01
      أحمع بالحب واالىتسام مغ أصجقائي. -02
      أتسشي أن أقجم الخيخ لكل أصجقائي. -14
      أحمع أن يكػن لي حيبب لي بسفخدي. -11
      وأتسشي ليع الشجاح.أفكخ دائسًا في أصجقائي السغتخبيغ  -15
      أتسشي أن يكػن لي صجيق أبػح لو بسكشػن في صجري. -14
      أتخيل نفدي بسفخدي ال أحج يداعج في أزمتي. -10
      تشتابشي أفكار في صعػبة تحقيق التفػق الجراسي الحي اتسشاه. -12
      يشتيي بالفذل.تشتابشي ترػرات بإن كل ما أبحلو مغ مجيػد في السحاكخة  -12
      تشتابشي ترػرات بالرعػبات الحي سػف أقابميا في سبيل تحقيق الشجاح. -10
      يشتابشي شعػر بالفذل عشجما أتخيل أنشي أفعل شيئًا خصأ. -11
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      أتخيل أنشي أتعخض لحادثة تحصسشي. -12
      أتخيل نفدي أرتكب أعسال خاشئة تكػن سبب فذمي. -24
      عشجما أتخيل أنشي في مدابقة عمسية مع الستفػقيغ أشعخ بالخػف مغ الفذل. -21
      أتسشي أن أستقل بشفدي بعيجًا عغ أسختي. -25
      أتسشي أن يأتي اليػم الحي أشعخ فيو بحخية كاممة. -24
      أتسشي الحىاب مع أصحابي دون مخاقبة مغ والجي. -20
      أسخح بحىشي في كيفية التخمز مغ تدمط والجي.  -22
      تشتابشي أوىام وخياالت أنشي في السدتقبل ال احتاج لشرائح األخخيغ. -22
      أتسشي أن يكػن لجي الحخية الكاممة في الدفخ مع أصحابي. -20
      بالغخب.يجور بحىشي دائسًا الحخية في العالقات بيغ األوالد والبشات كسا ىػ  -21
أتسشي أن أعبخ عغ أرائي برخاحة أمام جسيع األخخيغ دون خػف مغ  -22

 الدمصة.
     

      أتخيل نفدي أعصي الحخية الكاممة البشائي في الترخف في جسيع الحياة. -144
      أتسشي أنشي في السدتقبل ال أحخم أوالدي مغ شيء. -141
      أتسشي أنشي أحقق ألوالدي كل ما يتسشػه.  -145
      أترػر نفدي قجوة ألبشائي في السدتقبل. -144
      أتسشي أن أصاحب أصجقاء أبشائي في السدتقبل.  -140
      أتخيل نفدي أنشي أشارك أوالدي في جسيع نػاحي الحياة. -142
      أترػر أنشي ال أفخق بيغ أبشائي في السعاممة. -142
      أتخيل أنشي أربي أوالدي بشفذ شخيقة تخبية والجي لي -140
      أترػر نفدي أنشي اختخعت اختخاع عطيع. -141
      أترػر نفدي أنشي قست بعسل مذخوع كبيخ. -142
      أتسشي أنشي أحقق أنجازًا كبيخًا يخصي كافة الرعاب. -114

      التحجيات.أتسشي أنشي أحقق أىجافي رغع  -111
      أتخيل نفدي تػصمت لحل مذكمة صعبة لع يحميا األخخيغ. -115
      أترػر نفدي حققت مكانة متسيدة عغ األخخيغ. -114
      أتسشي أن أكػن مغ العذخ األوائل في الثانػية العامة. -110
      أتسشي أن أكػن أغشي واحج في العالع. -112
      حياة في فيال كبيخة.أحمع أن أعير  -112
      أتسشي أنشي أمتمظ أفخع سيارة في العالع. -110
      أترػر نفدي أعير حياة األثخاء. -111
      أتخيل نفدي أقزي اإلجازة الريفية في أحج الذػاشيء الداحمية. -112
      أتسشي أن أعير حياة الخفاىية مثل األغشياء. -154
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      حرمت عمي ثخوة مالية كبيخة تحقق أىجافي.أترػر نفدي  -151

      أحمع أن هللا أعصي لي ثخوة مالية وخسة لحل مذكالتي. -155

      أتخيل أن أعير قرة حب روماندية مع الجشذ األخخ. -154

      أتسشي إن ارتبط وأتدوج عغ حب. -150

      أترػر نفدي مػوع إعجاب الجشذ األخخ. -152

      أحمع برفات شخيظ الحياة في أحالمي كثيخًا. -152

الحب والرجاقة بيغ البشت والػلج أتسشي في تحقيقيع عمي الػاقع بجاًل مغ  -150
 األحالم.

     

      الحب ىػ الدسة األساسية في تفكيخي. -151

      أتخيل أنشي أعير قرة حب عشجما أسسع أغاني عاشفية. -152

      أعير قرة عاشفية عشج رؤيتي ألفالم الخوماندية الدمانية.أتخيل نفدي  -144

      أعير في تخيل لسا أفعمو في خصػاتي القادمة. -141

      أتسشي الػضيفة التي سػف أعسل بيا تكػن في تخرري دراستي. -145

      أحمع بتقجم أوراقي لإللتحاق بالكمية التي أرغبيا. -144

      عمي فخصة عسل بعج تخخجي مغ الجامعة باجخ كبيخ.أتسشي أن أحرل  -140

      أتسشي الدفخ بالخارج بعج أنتياء دراستي. -142

      أسخح بخيالي كثيخًا عسا سيحجث في السدتقبل. -142

      أتخيل نفدي وإنا في أول يػم بكميتي. -140

      مشح ىحه المحطة يجور بتفكيخي في نػع دراستي الجامعية. -141

      أتسشي أن أسافخ وأحزخ ألسختي كل ما يتسشػه. -142

      أتسشي أن أحل السذاكل بيغ أبي وأمي. -104

      أتسشي أن أوفخ األمكانيات السادية لحج والجي.  -101

      أتسشي أن يخوي والجي عشي. -105

      أحمع أن أغيخ أفخاد أسختي ألنشي ال أتفاىع معيع. -104

      أحمع بعسل مذخوع صجقة جارية عمي روح أبي وأمي. -100
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      أتسشي أن هللا يدتخىا معانا خاصة في ضل الطخوف الحاالية. -102

      أحمع أن يكػن لي أسخة أفزل مغ أسختي. -102

      أحمع بسداعجة أسختي لي وتػفخ سبل الدواج. -100

      أسختي.أحمع أن أجج االىتسام والحب في  -101

      أتسشي أن يكػن لي بيت مدتقل وزوجة شبية وجسيمة. -102

      أترػر أن يؤسذ بيتي عمي أحدغ وأحجث شخاز. -124

      أحمع أن يكػن بيتي بو كل الكساليات. -121

      أتسشي أن أنجب بشيغ وبشات. -125

      أتسشي أن أعػض أوالدي عغ كل ما حخمت مشو. -124

      أتسشي أن أكػن أب/ أم مثالي ألوالدي في السدتقبل. -120

      أرغب في أن أعمع أوالدي في مجارس أجشبية. -122

      أتسشي أن يكػن بيتي وبيغ زوجي )زوجتي( تفاىع أو نقاش. -122

      أشعخ وكان كل شيء حػلي دمار ويجب أن اتحجي ىحا الجمار. -120

      وكأن األمػات الحيغ كشت أعخفيع يجخمػن عمي غخفتي.أحمع أحيانًا  -121

      العالع مكان شخيخ ويجب أن يكػن شخيخًا. -122

      حيغ أنام ال أتسشي أن أستيقع حتي ال أقابل العالع ومذاكمو. -124

      أفكخ دائسًا في السػت وعحاب القبخ. -121

      أتسشي أن أعير في عرػر الفخاعشة. -125

      أفكخ دائسًا بسحاسبة نفدي عمي سيئات الساوي. -124

      أتسشي أن تكػن حياتي كميا أفخاح وسعادة. -120
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 (2) ملحق
لجي شالب وشالبات السخحمة الثانػية في صػرتو األنساط"  -"العسميةأحالم اليقطة  مقياس

 الشيائية
اليحجث  العبارات م

 أبجاً 
دائع  كثيخاً  أحياناً  نادراً 

 الحجوث
      يذخد ذىشي بديػلة أثشاء السحاكخة. -1
ألي عسل أقػم بو بدبب انجماجي في  مغ الرعب عػدتي -5

 الخيال.
     

أسخح بحىشي في أحالم اليقطة كثيخًا أثشاء شخح الجرس في  -4
 مػوػعات ال عالقة ليا بالجرس.

     

      السحاكخة.أشخد بخيالي في مػوػعات مختمفة أثشاء  -0
يشذغل ذىشي بدخعة في التفكيخ في أي مػوػع يخصخ عمي  -2

 بالي.
     

      تخاودني أحالم يقطة باستسخار.  -2
      تشتابشي أحالم اليقطة أثشاء الذخح في الحرة. -0
      تتكخر أحالم اليقطة صباحًا. -1
      تتكخر أحالم اليقطة مداًء. -2

      م اليقطة أثشاء السحاكخة.تتكخر أحال -14
      تتكخر أحالم اليقطة عجة مخات أثشاء اليػم. -11
      انجمج في التخيل وقت شػياًل. -15
      أخح وقت شػيل وأنا مدتخسل في أحالم اليقطة. -14
أستخسل في أحالم اليقطة أثشاء السحاكخة  لجرجة أنشي ال أتحكخ  -10

 ما قخاتو.
     

أترػر مػوػعات تزايقشي لجرجة أن أصجق ىحه  -12
 السػوػعات.

     

أسخح بحىشي في الخيال وأعير فيو لجرجة أنشي ال أشعخ بسا  -12
 يحجث حػلي. 

     

      أترػر بعس األحجاث الحدنية حتي أنشي أجج نفدي أبكي. -10
انجمج في الخيال لجرجة أنشي مغ الرعب أعسل ما كشت  -11

 أعسمو.
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نجمج في أحالم اليقطة وأشعخ بالسػوػع لجرجة أن يطيخ ا -12
 عمي وجيي مالمح الدعادة أو الحدن أو الخػف. 

     

عشجما انجمج في مػوػعًا ما فإنشي أري مالمح األشخاص  -54
 واوحة.

     

عشجما أترػر أي مػوػع فإن أري األحجاث تطيخ أمامي  -51
 واوحة.

     

      في أحالم اليقطة أري السشاضخ كأنيا حقيقة.عشجما انجمجي  -55
ستغخاقي في الخيال أري األلػان يغمب عمييا المػن اأثشاء  -54

 األبيس واألسػد.
     

ستغخاق في أحالم اليقطة أري السػوػعات بكل اعشجما  -50
 تفاصيميا في عقمي.

     

      أتخيل الػان األشياء وكأنيا حقيقة واوحة. -52
      أترػر األشخاص ومالحيع واوحة كأنيا حقيقة في عقمي. -52
انجمج في أحالم اليقطة لجرجة أنشي أتخيل أصػات األشخاص  -50

 الحي يجور تفكيخي فييع.
     

ستغخاقي في أحالم اليقطة أترػر أنشي أسسع األصػات اأثشاء  -51
 التي تتعمق بالسػوػعات التي أفكخ فييا.

     

      نفدي أنشي أشارك في معخكة بصػلية.أترػر  -52

      أتخيل نفدي أنشي أفزل بصل في معخكة عدكخية. -44

      أتخيل أنشي أعسل عسل ما بو تزحية كبيخة. -41
      أترػر نفدي وابط أىاجع السجخميغ. -45

      أتخيل أنشي أقػم بسغامخة عطيسة. -44

      وأنقاذ حياتيع.خخيغ أترػر نفدي ادفع عغ األ -40
      أحمع أنشي أوحي بشفدي لكي أنقح العالع مغ كارثة وخسة. -42

      أتخيل أنشي اتبخع بأحج أعزاء جدسي لكي أنقاذ حياة شخز. -42

      أترػر في خيالي أنشي أقػم بانقاذ شخز مغ السػت. -40
       أتخيل أنشي شخز مذيػر ويعخفشي كل الشاس. -41
      أتخيل أنشي شخرية مذيػرة في كل وسائل اإلعالم. -42
      أن شيختي تربح عالسية. أحمع -04
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      أحمع أن تربح صػرتي مذيػرة مثل نجػم الديشسا. -01
      أحمع بأنشي أصبحت شخرية مذيػرة. -05
      أتخيل أنشي أوصل مكانة تحقق لي الذيخة بيغ الشاس. -04
      شخرية قػية.أترػر نفدي  -00
      خخيغ بالحكاء.يرفشي األ في أحالم اليقطة -02
      أستصيع الترخف الدميع مع وغػط الحياة.أحمع بأنشي  -02
عشجما أستغخاق في أحالم اليقطة أشاىج نفدي أعصي أوامخ  -00

 لسغ يذتغمػن معي.
     

      خخيغ.أنشي مػوع احتخام األ أحمع -01
أستغخاق في أحالم اليقطة أتخيل ذاتي وأنتقج ترخيفاتي عشجما  -02

 القاسية.
     

      أنجمج في الخيال وأرسع صػرة مثالية لذخريتي. -24
      أترػر أنشي أحرل عمي جائدة نػبل العالسية. -21
      أن مجرسشي يػجيػن لي كمسات مغ الذكخ والتقجيخ. أحمع -25
كمسات تقجيخ لي مثل زمالئي الحيغ أتخيل نفدي أن تػجو  -24

 وجيػا ليع كمسات تقجيخ.
     

أسخح بحىشي في الخيال وأترػر نفدي حرمت عمي جائدة  -20
 تقجيخية بإسسي.

     

خخيغ في مػاقف عجيجة ليديج تقجيخي أتسشي أن يقجرون األ -22
 بحاتي.

     

      أترػر نفدي تفػقت في مدابقة شجيجة رغع صعػبتيا. -22
      أتخيل نفدي شخرية سمبية. -20
      أتخيل نفدي أقزي يػميًا كاماًل باليخت في رحمة مثيخة. -21
      الخاصة بي. يشتيق مع أصحابي في مجمأتخيل نفدي أنص -22
حيشسا يشتايشي التعب مغ السحاكخة أشخد بحىشي في األنذصة  -24

 التي أحب مسارستيا.
     

      أزور أحج السشاشق الجاذبة في العالع.أحمع أنشي  -21
      أتخيل أنشي في رحمة حػل العالع مع أصجقائي. -25
أتخيل أنشي أحزخ حفل أفتتاح كأس العالع لكخة القجم في  -24

 مػنجيال كبيخ.
     

      أتخيل نفدي أجيد لحفمة كبيخة مع أصجقائي. -20
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      تخكشي وصادق غيخي.أتسشي أن يخجع لي صجيقي ألنو  -22
      أحمع بالحب واالىتسام مغ أصجقائي. -22
      أتسشي أن أقجم الخيخ لكل أصجقائي. -20
      أحمع أن يكػن لي حيبب لي بسفخدي. -21
      أفكخ دائسًا في أصجقائي السغتخبيغ وأتسشي ليع الشجاح. -22
      في صجري.أتسشي أن يكػن لي صجيق أبػح لو بسكشػن  -04
      أتخيل نفدي بسفخدي ال أحج يداعج في أزمتي. -01
      تشتابشي أفكار في صعػبة تحقيق التفػق الجراسي الحي اتسشاه. -05
تشتابشي ترػرات بإن كل ما أبحلو مغ مجيػد في السحاكخة  -04

 يشتيي بالفذل.
     

في سبيل تشتابشي ترػرات بالرعػبات الحي سػف أقابميا  -00
 تحقيق الشجاح.

     

      يشتابشي شعػر بالفذل عشجما أتخيل أنشي أفعل شيئًا خصأ. -02
      أتخيل أنشي أتعخض لحادثة تحصسشي. -02
      أتخيل نفدي أرتكب أعسال خاشئة تكػن سبب فذمي. -00
عشجما أتخيل أنشي في مدابقة عمسية مع الستفػقيغ أشعخ  -01

 الفذل.بالخػف مغ 
     

      أتسشي أن أستقل بشفدي بعيجًا عغ أسختي. -02
      أتسشي أن يأتي اليػم الحي أشعخ فيو بحخية كاممة. -14
      أتسشي الحىاب مع أصحابي دون مخاقبة مغ والجي. -11
      كيفية التخمز مغ تدمط والجي. في أسخح بحىشي  -15
خخيغ دون برخاحة أمام جسيع األرائي أأتسشي أن أعبخ عغ  -14

 خػف مغ الدمصة.
     

أتخيل نفدي أعصي الحخية الكاممة البشائي في الترخف في  -10
 جسيع نػاحي الحياة.

     

      أحخم أوالدي مغ شيء. الأتسشي أنشي في السدتقبل  -12
      أتسشي أنشي أحقق ألوالدي كل ما يتسشػه.  -12
      ألبشائي في السدتقبل.أترػر نفدي قجوة  -10
      أتسشي أن أصاحب أصجقاء أبشائي في السدتقبل.  -11
      أتخيل نفدي أنشي أشارك أوالدي في جسيع نػاحي الحياة. -12
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      أترػر أنشي ال أفخق بيغ أبشائي في السعاممة. -24
      أتخيل أنشي أربي أوالدي بشفذ شخيقة تخبية الجي لي -21
      ختخاع عطيع.اختخعت اأترػر نفدي أنشي  -25
      أترػر نفدي أنشي قست بعسل مذخوع كبيخ. -24
      أتسشي أنشي أحقق أنجازًا كبيخًا يخصي كافة الرعاب. -20
      أتسشي أنشي أحقق أىجافي رغع التحجيات. -22
      خخيغ.أتخيل نفدي تػصمت لحل مذكمة صعبة لع يحميا األ -22

      خخيغ.أترػر نفدي حققت مكانة متسيدة عغ األ -20
      أتسشي أن أكػن مغ العذخ األوائل في الثانػية العامة. -21
      أتسشي أن أكػن أغشي واحج في العالع. -22

      أحمع أن أعير حياة في فيال كبيخة. -144
      أتسشي أنشي أمتمظ أفخع سيارة في العالع. -141
      أترػر نفدي أعير حياة األثخاء. -145
أتخيل نفدي أقزي اإلجازة الريفية في أحج الذػاشيء  -144

 الداحمية.
     

      أتسشي أن أعير حياة الخفاىية مثل األغشياء. -140
      أترػر نفدي حرمت عمي ثخوة مالية كبيخة تحقق أىجافي. -142
      وخسة لحل مذكالتي.أحمع أن هللا أعصي لي ثخوة مالية  -142
      خخ.أتخيل أن أعير قرة حب روماندية مع الجشذ األ -140
      أتسشي إن ارتبط وأتدوج عغ حب. -141
      خخ.أترػر نفدي مػوع إعجاب الجشذ األ -142
      أحمع برفات شخيظ الحياة في أحالمي كثيخًا. -144
أتسشي في تحقيقيع عمي الحب والرجاقة بيغ البشت والػلج  -111

 الػاقع بجاًل مغ األحالم.
     

      الحب ىػ الدسة األساسية في تفكيخي. -115
      أتخيل أنشي أعير قرة حب عشجما أسسع أغاني عاشفية. -114
أتخيل نفدي أعير قرة عاشفية عشج رؤيتي ألفالم  -110

 الخوماندية الدمانية.
     

      أفعمو في خصػاتي القادمة.أعير في تخيل لسا  -112

     أتسشي الػضيفة التي سػف أعسل بيا تكػن في تخرري  -112
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 دراستي.

      أحمع بتقجم أوراقي لإللتحاق بالكمية التي أرغبيا. -110
أتسشي أن أحرل عمي فخصة عسل بعج تخخجي مغ الجامعة  -111

  جخ كبيخ.اب
     

      .أنتياء دراستيأتسشي الدفخ بالخارج بعج  -112
      أسخح بخيالي كثيخًا عسا سيحجث في السدتقبل. -154
      أتخيل نفدي وإنا في أول يػم بكميتي. -151
      مشح ىحه المحطة يجور بتفكيخي في نػع دراستي الجامعية. -155
      أتسشي أن أسافخ وأحزخ ألسختي كل ما يتسشػه. -154
      السذاكل بيغ أبي وأمي.أتسشي أن أحل  -150
      أتسشي أن أوفخ األمكانيات السادية لحج والجي.  -152
      أتسشي أن يخوي والجي عشي. -152
      أحمع أن أغيخ أفخاد أسختي ألنشي ال أتفاىع معيع. -150
      أحمع بعسل مذخوع صجقة جارية عمي روح أبي وأمي. -151
      يدتخىا معانا خاصة في ضل الطخوف الحاالية.أتسشي أن هللا  -152

      .أسختيأفزل مغ  أسخةأحمع أن يكػن لي  -144
      وتػفخ سبل الدواج.لي  أسختيأحمع بسداعجة  -141
      أحمع أن أجج االىتسام والحب في أسختي. -145
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