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  المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب في المرحلة الثانوية والجامعية

  

  *كامل حسن كتلو 

  

  لخصم
ومعرفة ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب في المرحلة الثانوية والجامعية

االختالف بينها، وكذلك الفروق في متغيرات المحتوى الظاهر فئات الترميزات الرئيسة والفرعية المتضمنة فيها ودرجة 
تبعاً لمتغيرات العمر والجنس،وكذلك المشكالت النفسية من خالل )حجم عناصر الحلم،طول الحلم،مستدعيات الحلم(لألحالم 

ارير من تق 308طالبا وطالبة منهم ) 616(تقرير حلم جمعت من ) 616(تكونت عينة الدراسة من . المحتوى الظاهر
لتصنيف عناصر األحالم إلى " Van de Castle Hall" استخدم منهج . الذكور، ومثلها من اإلناث، بواقع تقرير لكل طالب

وقد كشفت نتائج الدراسة عن عشر فئات من الترميزات الرئيسة، وعدد من الترميزات الفرعية لها،كما أظهرت . فئات
نس على متغيرات المحتوى الظاهر لألحالم،وقد نوقشت نتائج الدراسة وتم تقديم الدراسة وجود تأثير لمتغيرات العمر والج

  .تفسير لها في ضوء الدراسات السابقة وقدم الباحث بعض االستنتاجات والتوصيات

  .المحتوى الظاهر لألحالم،حجم عناصر الحلم،طول الحلم،مستدعيات الحلم :الكلمات الدالة

  

  مقدمةال. 1
  

هرة سيكولوجية تشكل جزءاً من الحياة يعتبر الحلم ظا
االجتماعية والفكرية والدينية لإلنسان، والحلم شكل فريد من 
السلوك يحدث دائماً أثناء النوم، وربما يكون النشاط النفسي 
الوحيد الذي يحدث أثناء النوم، وهو يحدث بطريقة ال إرادية 

حة والحلم ال يظهر على الدوام في صورة واض. وبدون تعمد
بل يظهر في صورة خياالت هلوسية يغلب عليها  ؛ذات معنى

الطّابع البصري، وفي لغة تشبه الطّالسم أو الشفرات غير 
أكدت أبحاث كثيرة أن جوهر األحالم يكون فيه . المقروءة

الواقع والوهم مزيجاً غير منطقي وعاديا في الغالب بل 
لوجي يحمل فهي نشاط سيكو). Springin, 2005(غريبا أحيانا 

داللة رمزية متميزة،تعكس حالة نفسية،كما أنها قد تحمل 
  . معاني ضمنية

يعتبر الدين المجال األصلي لدراسة األحالم وأقرب 
الدراسات تعود إلى النصوص الدينية والروحية،وتعتبر 
األحالم هامة في جميع التقاليد الدينية على مستوى العالم، 

م كانت نبوءة وهي الرسائل وكان الناس يعتقدون أن األحال

  . )Doniger, 1993(بها اآللهة  تالتي بعث
بداية القرن العشرين ثورة كبرى في تفسير  تشهد

تفسير األحالم : األحالم بظهور كتاب سيجموند فرويد
Interpretation of Dreams  وقد أوضح فرويد أثر . 1900عام

يد، فرو(الالشعور في إخراج األحالم وتكوين محتواها 
انتهى إلى أن الحلم ظاهرة نفسية ذات معنى،وأن ) 2004

غموض الحلم الظّاهري يمكن فضه عن طريق اصطناع 
  . المنهج العلمي لفهم الحلم وتفسيره

قدم فرويد كثيراً من األدلة على الدور الذي يؤديه 
  :الالشعور في تكوين األحالم، ومنها

فوق كثيراً عدد إن عدد الذكريات التي تنبعث أثناء الحلم ي - أ 
الذكريات التي تظهر أثناء اليقظة، فاألحالم تبعث ذكريات نسيها 

  . الشخص وال يستطيع أن يتذكرها أثناء اليقظة
تستخدم األحالم رموزاً لفظية بصور ال حد لها،  - ب 

ويكون معنى هذه الرموز في معظم األوقات غير معروف 
  . رف معناهاللحالم، غير أننا نستطيع بما لنا من خبرة أن نع

تبعث الذاكرة أثناء األحالم ذكريات من أيام الطفولة  - ج 
  . للشخص الحالم أصبحت ال شعورية نتيجة الكبت

األحالم تظهر مادة تشكل جزءا من الميراث الفطري  - د 
الذي يحضره الطّفل معه إلى هذا العالم نتيجة لخبرات أسالفه 

  ). 1988فرويد، ( وذلك قبل أن تتبلور له أية خبرة خاصة
أشار فرويد إلى أهمية األحالم، السيما في عملية التّداعي 
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الحر، استنتج من خاللها أن األحالم تعبر شعورياً عن 
وما الحلم إال تعليق على أحداث اليوم السابق التي . الالشعور

ويشمل الالشعور . ظهرت في الجزء الالشعوري من العقل
 حلم يكشف عن ال) ميكانيزم(ذكريات الماضي، ولذلك فإن

الحلم  نوقد أشار فرويد إلى نوعين م. معلومات كانت مكبوتة
  :هما
  . حلم يستطيع اإلنسان تذكره وتذكر محتوياته وعناصره - أ 
  ). Louise, 1984(حلم غير واضح في المحتوى  - ب 

) 1997(أن لألحالم فوائد كما يتضح من دراسة خضر 
اعد في منها أن تسجيل محتوى األحالم في تقارير الحلم يس

كما أنها تساعد في معرفة المشكالت  ؛معرفة فئاتها ودالالتها
التي يعاني منها الشخص في الوقت الحالي، ومعرفة عناصر 
األحالم الواضحة والغامضة، وإعادة التوازن النفسي للحالم 

خضر، ( الذي يضعه على طريق التوافق والصحة النفسية
1997(.  

أو نزوات يتمناها  كما أن األحالم هي تحقيق لرغبات
فهي . اإلنسان، وال يستطيع تحقيقها أثناء الوعي واليقظة

إذ تخفض  ؛ضرورية لإلنسان، حيث تحقق التوازن النفسي
من عوامل اإلحباط وخيبة األمل التي قد يشعر بها اإلنسان 
نتيجة عجزه عن تحقيق أهدافه، وعدم قدرته على إثبات ذاته 

ساعد في إخراج الطاقة كما ت. في عالقاته مع اآلخرين
الفسيولوجية الكامنة داخله والمكبوتة بعقله الواعي أثناء 

األحالم إحدى الوسائل الدفاعية التي ). 1997خضر، (اليقظة 
يلجأ إليها الشخص إلشباع رغباته الملحة، خاصة إذا كان هذا 

، وهذا ما )1979طه، (اإلشباع مستحيالً في عالم الواقع 
حول دور األحالم ) (Punamaki, 1998 اكيأكدته دراسة بونام

في الحماية النفسية لألطفال، وقدمت فيها جانباُ مختلفاً 
وجدت الدراسة أن األطفال . لألحالم، هو الجانب الوقائي

الذين استخدموا أدوات التحمل تجاه القمع تتكرر أحالمهم 
للتعبير عن مكنون العقل الباطن، ومواقفهم منها، ولذا ساد 

قاد لديها أن األحالم يمكن أن تكون ملجأ آمناً للتنفيس االعت
عن المشاعر، بعيداً عن أجواء اإلساءة واإلرهاب اليومي، إال 
أنها تقول إن األحالم المتكررة للهجمات تشير إلى أن المشكلة 
أصبحت جزءاً من الحلم، بمعنى أنها فشلت في تحويل الرؤية 

ى تدهور في الوضع إلى نظرة أقل إيالماً، مما يؤدي إل
  . السيكولوجي

وللحلم محتوى ظاهر يرويه الحالم ومحتوى باطن يظهر 
عن طريق التداعي فتنكشف األفكار الكامنة للحلم 

  ). 1995الحفني،(
المعنى الرمزي إلى ) Hilgard)1971وقد قسم هيلجارد 

معنى ذي داللة وهو الذي يحدد شيئا ما يمكن اإلشارة :فئتين
توي على مضمون إضافي وهي التي ترافق إليه،ومعانٍ تح
  . المعنى الداللي

أي كما يرويه -تقوم هذه الدراسة بدراسة المحتوى الظاهر
الحالم والمقصود هنا المعنى ذو الداللة الذي يحدد شيئا ما 
يمكن اإلشارة إليه خالف المحتوى الكامن الذي يحمل معاني 

هقين من المرحلة ألحالم المرا -أضافية خالفاُ لمعناه المباشر
الثانوية والشباب الجامعي، وذلك بهدف معرفة فئات عناصر 

فثمة عناصر للحلم أصلية فيه تحتمها . األحالم وتصنيفها
أفكاره وتتعلق بمعظم أفكار الحلم وتبنى منها مأخوذة في 

وثمة . وكل عنصر محتوم في عالقته بهذه األفكار ؛مجموعها
. كّل البعد عن أفكار الحلمعناصر تبدو جوهرية، وهي بعيدة 

والواقع أن ما يظهر في الحلم من أفكار تبدو خطيرة ليس هو 
ويلتزم الباحث بدراسة  ؛المهم وإنما المهم هو األفكار المكررة

المحتوى الظاهر للحلم دون األفكار الكامنة التي ال سبيل إليها 
  . إال بالتحليل

ليل ، َأن أسلوب تح)Domhoff, 2004(يرى دومهوف 
المحتوى هو األسلوب المفضل عندما يتعلق األمر بدراسة 
تقارير األحالم، وتشير النتائج إلى استخدامه خاصة عندما 
يرتبط محتوى الحلم بالعمر والجندر والصحة العقلية 

ويتكون هذا المنهج من أربع  ؛واالهتمامات الشخصية والثقافة
  :خطوات هي

  . كن فهمهاعمل فئات ذات صلة بالمحتوى التي يم .1
  . حساب عدد تكرار الفئات .2
استخدام النسب أو غير ذلك من اإلحصاءات لتحويل  .3

  . التكرارات الخام إلى بيانات ذات داللة
المقارنة مع عينات معيارية أو الجماعات المرجعية  .4

)Domhoff, 2002 .( 
 Hall /Van deواألكثر استخداماً في هذا السياق هو نظام 

Castle (1966) ستخدم في هذه الدراسة ، الم)Domhoff, 

1999 .( 
وتسمى العملية التي يتحول بها الحلم الكامن إلى حلم 

كما تسمى العملية المضادة التي تلتمس  ؛"إخراج الحلم"ظاهر 
". تأويل أو تفسير الحلم"األفكار الكامنة من األفكار الظاهرة، 

وثمة وتهدف عملية التأويل إلى نقض ما بنته عملية اإلخراج، 
 . عمليات وحيل تتدخل في إخراج الحلم،كما يرى فرويد

بحيث  Compensatoryتعويضية  Jungاألحالم لدى يونغ 
أن الشخص الذي يغلب عليه االنبساط تأتي أحالمه انطوائية، 

فمن ناحية يمثل الرمز محاولة : وللرمز في الحلم وظيفتان
جسد مادة إشباع دفعة غريزية قد أحبطت، ومن ناحية أخرى ي
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ويتبع يونغ في تحليله للحلم ). ت. د الحنفي،( نمطية أولية
مستوى الموضوع، ومستوى الشخص،ويؤيد يونغ :مستويين

فرويد في كون لألحالم رموزاً ولكنه يعطي لألحالم مضامين 
مختلفة،فاألحالم تمثل الحياة االجتماعية للجماعة ويرجعها إلى 

فه مصطلحا أو اسما أو الالوعي الجماعي معرفاً الرمز بوص
صورة يمكن أن تكون مألوفة في الحياة اليومية،وتتميز بمعنى 

 . )(Jung, 1979ضمني إلى جانب معناها الواضح المباشر 
بتحليل  Karen Harneyكذلك اهتمت كارين هورني 

األحالم، وهي تهتم بالحلم من حيث هو إما مختصر أو 
ع أو بعيد عنه، مفصل، منظم أو غير منظم، قريب من الواق

كذلك فهي . ثابت أم مفعم بالحركة، نادر أم متكرر أم دوري
تلتمس من الحلم االتجاهات والصراعات والحلول والعالقات 

وترى أن األحالم تعكس مشاعرنا الحقيقية أكثر  ؛باآلخرين
  ). 1998عبد الرحمن،(مما تأتي نوعاً من صور خداع النفس 

ن األحالم تعكس في آن أ Erek Fromويعتقد إيرك فروم 
معا العناصر المعقولة والعناصر غير المعقولة من الشخصية 

 ). 1997زهران، (
أن الحلم هو الطريق القويم نحو  Perlsويرى بيرلز 

التكامل، والحلم قد يحتوى في بعض أشكاله على وضع غير 
والحلم رسالة وجودية، كذلك ينظر  ؛مكتمل وغير مستوعب

أكثر من كونه وضعاً غير مكتمل أو رغبة  إلى الحلم على أنه
غير مشبعة، بل ربما يكون أكثر النماذج تلقائية للتعبير عن 

  ). 1998الزيود، (وجود اإلنسان 
فهي طريقة وأسلوب لتحقيق " الفرد إدلر"أما األحالم لدى 

غايات في نفس الفرد، فاألحالم ليست إال تكراراً انفعالياً 
يريد أن يكون عليها سلوكه في حالة للخطط واالتجاهات التي 

 ). 1998الزيود، (اليقظة 
األحالم جزء من حياتنا شأنها شأن أي عنصر آخر من 

وتساعدنا في  ؛وتؤدي دوراً كبيراً في حياتنا ؛عناصر خبراتنا
كما تساعدنا في حل مشكالتنا  ؛فهم أنفسنا وفهم اآلخرين

ليست سوى ، ومن ثم فاألحالم )2003غانم، (وعالج أنفسنا 
  . استجابة الحياة النفسية للمنبهات التي تستثيرها خالل النوم

فالحلم مرحلة فكرية فسيولوجية في حياة اإلنسان، مثلها 
وإذا كان متوسط ما ). 1997خضر، (مثل النوم واليقظة 

فرويد (يحتاج إليه الشخص السوي من النوم ثماني ساعات 
تدل على أن كل فرد فالشواهد المتراكمة ) 1986ونورثفيلد، 

يحلم لمدة ساعتين أو أكثر في الليلة، غير أن أغلب مسلسل 
. الحلم يطويه النسيان، فاإلنسان يحلم يومياً بمقدار مائة دقيقة

وإذا ما ألغينا الحلم بطريقة مصطنعة عند شخص ما لفترة من 
الزمن فإن الدماغ يقوم بعملية استلحاق، وفي الليلة األولى 

فيها هذا الشخص حالته الطبيعية يمتد حلمه طوال  التي يستعيد
  ). 1994جوفيه، (مائتين وخمسين دقيقة بدالً من مائة دقيقة

ويرى الباحثون أن قدرة اإلنسان على تذكر الحلم تتناقص 
والشباب أقدر على تذكر أحالمهم من . مع التقدم في العمر

 كما يتأثر مضمون ؛)2006الريماوي وزمالؤه،(كبار السن
الحلم بعمر اإلنسان وجنسه والبيئة التي يعيش فيها، فكبار 
السن مثالً قد يحلمون بأحداث مضى عليها أكثر من خمسين 

وهي أقل من أحالم الشباب من حيث العدوانية أو المودة  ؛سنة
 ,Leonardوقد أظهرت دراسة) 2006الغروز،. (أو العاطفة

مر، وأن أحالم انخفاض عدد األحالم مع التقدم في الع )(1996
اإلناث أكثر وضوحاً وأقل في الحركة من الذكور، كما أكدت 
انخفاض عدد األحالم بشكل واضح في مرحلة الشيخوخة 

ولدى . بينما األطفال يدور مضمون أحالمهم حول الحيوانات
السيدات تغلب على األحالم صبغة الحوار اللفظي، في حين 

لق والعنف الجسدي أن أحالم الرجال تصطبغ في الغالب بالق
  ). 2006الغروز،(

أظهرت الدراسات أيضا أن أحالم السيدات تتساوى فيها، 
بينما أحالم الرجال يأتي  ؛في الغالب، نسبة الرجال والنساء

فقد ). 2006الغروز، (فيها عدد الرجال ضعف النساء 
وجود أثر للعمر والدور ) (Lucie, 1996أظهرت دراسة 

جتماعية على المحتوى الظاهر والمتغيرات النفسية واال
 الشخصيات، :لألحالم لدى اإلناث، وإلى وجود الفئات التالية

التفاعل االجتماعي األنشطة،  الصدقات، العدوان، األمكنة،
 ,Punamakiوكذلك دراسة بونامكي . النجاح االنفعاالت،

التي أشارت نتائجها إلى أن تشكل الحلم يرتبط  )(1997
لحالم وبالقدرة على تذكر الحلم،وأن العمر بالتطور اإلدراكي ل

عامالً حاسماً في تذكر الحلم،واألطفال الكبار،أقدر على  ديع
تذكر األحالم من الشباب والنساء وهم أكثر قدرة على تذكر 

  . األحالم من الرجال
حرمان اإلنسان من األحالم يؤدي إلى القلق، وعدم القدرة 

 الصحة النفسية لإلنسان على التركيز، وبذا يسهم الحلم في
وهذه الفكرة ما زالت مثار جدل بين الباحثين وليست (

ويمكن أن يحدث الحرمان ). مدعومة بقسط وافر من البحوث
من الحلم أو من مرحلة الحركة السريعة للعين كلياً نتيجة 

ولدى انتهاء  ؛وآنذاك ؛تناول بعض العقاقير أو تناول الكحول
. حركة السريعة للعين وبشكل أقوىالمفعول تعود من جديد ال

 REMوتعرف هذه الظاهرة بعودة الحركات السريعة للعين

Rebound وربما  ؛ويصطحب الظهور الجديد عادة بالكوابيس
  ). 2006الريماوي وزمالؤه، (يتواصل أسابيع عدة 

فيرى أن هناك طرقاً أربعاً ) 1991(أما انطوني ستور
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  :يرويها الحالم وهي األحالم التيمحتملة في النظر إلى 
إن بعض األحالم تمثل رغبات يغلب عليها طابع   :أوالً

  . الجنس أو الطموح
كثيراً ما تعمل األحالم كمنفذ لتصريف الدوافع التي   :ثانياً

يستحيل علينا التعبير عنها أو التي ال يستطيع اإلقرار ولو بجزء 
  . منها

  . تعويضي كثيراًَ ما يكون لألحالم جانب أو دور  : ثالثاً
وكثيرا ما ترتبط األحالم بالمشاكل التي يعيشها الحالم   :رابعاً

  . التي لم يجد لها حالً
 (2001, وقد استلهم بعض الباحثين المحدثين من أمثال

Domhaff ( نظرية معرفية عصبية لتفسير األحالم،يتم من
كإنجاز معرفي تطوري يتوقف على "خاللها النظر لألحالم 

وترى هذه . نة من بنى الدماغ األمامينضج شبكات معي
مبدأ : النظرية أن من الممكن تفسير األحالم من خالل مبدأين

الذي يفسر الحلم باعتباره "  Continuity Principle االستمرار
ومبدأ التكرار  ؛استمراراً لما يحدث أثناء اليوم من نشاط

Repetition Principle الم الذي يفسر الظهور المتكرر في األح
لشخصيات بعينها أو مواقف وتفاعالت بذاتها وعلى مر 

  ). Domhaff, 2001( السنين وتعاقب العقود
, في حين ترى نظريات أخرى مثل نظرية بيرجيسون

)Bergsons, 1996(  أن الحلم هو عملية انتقاء واختيار عندما
يرتاح الدماغ،وينهى دورته القوية مع بداية النوم،يحاول 

ي بسرعة زيارة ذاكرة الصور والنظام اإلدراكي النظام المعرف
الذي يعمل على ترتيب الصور في الذاكرة،وعدد قليل من 
الصور في الذاكرة تحدث عن طريق المصادفة أن تتطابق مع 

  . األحاسيس العاطفية والمادية التي ال تزال تحدث في النوم
  

  المشكلة موضوع الدراسة
ات في محتوى األحالم هناك كثير من االختالفات والتشابه

في المجتمعات المختلفة المتقدمة والنامية والتشابهات أكثر من 
وربما يكون سبب ذلكَ أن المفاهيم واالهتمامات  ؛االختالفات

األول له عالقة بشخصية الفرد :للفرد تنبثق من اعتبارين
أما الثاني فتحدده الثقافة  ؛وهذه تختلف من فرد آلخر ؛نفسه

كما أنها ترتبط  ؛تلفا بالمقارنة بالثقافات األخرىالتي تجعله مخ
بالعمر والجنس فهناك كثير من االختالفات والتشابهات في 

  . محتوى أحالم الطلبة في مرحلة المراهقة والشباب
وقد نشأت فكرة االهتمام باألحالم من خالل فهم الباحث 
ة ألهمية األحالم في الحياة النفسية لإلنسان، باإلضافة إلى قل

الدراسات في هذا الميدان، ومن ثم كانت الحاجة إلى القيام 
  :بالدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة التالية

ما فئات الترميز للعناصر المتضمنة في المحتوى  - 1
الظاهر ألحالم المراهقين والشباب من طلبة المدارس الثانوية 

  والمرحلة الجامعية؟
صر المتضمنة هل هناك اختالف في فئات ترميز العنا - 2

في المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب الجامعي وما 
  درجة االختالف؟ 

ما أهم المشكالت التي يمكن استنتاجها من خالل  - 3
  ]المشكالت الممكن فرزها[المحتوى الظاهر لألحالم؟ 

هل هناك فروق في متغيرات المحتوى الظاهري للحلم  - 4
لدى ) ات الحلمطول الحلم، حجم عناصر الحلم، مستدعي(

المراهقين والشباب الجامعي في المرحلة الثانوية والجامعية وفقاً 
  للجنس والعمر والتفاعل بينهما؟

  أهمية الدراسة
يعاني الطلبة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية من 
تغيرات ومشكالت معرفية واجتماعية وعاطفية، يؤدي 

وبالرغم من  ؛معهاالتعرف عليها إلى تبني طرائق التعامل 
اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية بالتعرف على حاجات 
الطلبة ومشكالتهم، أال أنها لم تنل االهتمام الكافي لآللية التي 
يتم التعرف من خاللها على هذه الحاجات والمشكالت، ومن 

فهي تمكننا من الكشف بطريقة غير مباشرة عن  ؛ذلك األحالم
  . الكثير منها

ع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، تنب - أ 
فاألحالم إلى جانب تعبيرها عن أحداث النهار، فإن تفسيرها 
يعتبر الطريق الستقصاء الالشعور في الحياة النفسية، كما أن 
الحلم يتيح لمسترشد العالج الفردي التبصر بانفعاالته 

  . الالشعورية
لتعرف على الحياة يمكن استخدام محتوى الحلم في ا - ب 

السيكولوجية واالجتماعية واالنفعالية والقيمية واألخالقية 
لقياس مدى ) معياراً)(مجسا(للمراهقين والشباب بوصفه محكاً

  . التوافق الفراد العينة البحثية
 :ترجع أهمية الدراسة الحالية لألسباب التالية

 يالحاجة لعمل تصنيف لفئات ترميزات عناصر األحالم، فه )أ 
 سهم في التعرف على الرموز النفسية واالجتماعية والثقافية ت

الحاجة إلى عمل قاعدة بيانات معيارية مرجعية لألحالم،  )ب 
بها تصنيفات وترميزات األحالم في دراسات  نتقار

  . أخرى
الحاجة لمعرفة االختالفات بين فئات ترميزات عناصر أحالم  )ج 

دراسات تتناول  المراهقين والشباب، لتفتح المجال أمام إجراء
الفروق في العمر والجندر والدور وبعض المتغيرات النفسية 

  . واالجتماعية ذات العالقة
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بيانيا معلوماتياً ) أو معطى(قد تشكل هذه الدراسة واقعا  )د 
  . لبحوث الحقة

  
  الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت محتوى األحالم لدى 
على ما أمكنه االطالع عليه  الطلبة، إذ قام الباحث باالطالع

. من الدراسات واألبحاث التي أجريت حول هذا الموضوع
) (Tartz et al., 2006ومن هذه الدراسات دراسة تأرتز وآخرون

الفروقات المعرفية في محتوى الحلم "التي هدفت إلى معرفة 
والتركيبة الحدية لألحالم بين الطلبة الجامعيين األمريكان من 

 . ة ومن أصول أسيوية وجزر المحيط الهادئأصول أوروبي
تناولت هذه الدراسة الفروق المعرفية في الكثافة الحدية، 
ومحتوى األحالم لدى طلبة الجامعات األمريكية من أصول 

بلغ عدد . أوروبية ومن أصول أسيوية وجزر المحيط الهادئ
طالباً يدرسون في الجامعات األمريكية،  30المشاركين فيها

، )Hartmann's(بتعبئة االستبانة الحدية لهارت مان وقاموا
ودونوا أحالمهم على مدار أربعة أسابيع، وتم تسجيل أحد 

) 330بما مجموعه (عشر حلماً لكل شخص من أفراد العينة
 Hall Van de Castleتم تحليل األحالم عن طريق نظام  ؛حلماً

ير لتحليل محتوى األحالم ونظام تصنيف األحالم الغريبة غ
 . Bizarreness Scoringالمألوفة 
بدراسة هدفت إلى معرفة ) (Decicco,, 2007ديسيكو, قامت

محتوى أحالم الطالبات الجامعيات، استخدمت منهج تحليل 
طبقت الدراسة على . المحتوى،ومنهج تصنيف فئات األحالم

طالبة في مرحلة البكالوريوس، حيث طلب منهن تقديم  56
وتم إشراكهن في تفسير األحالم من  ؛مجموعة من األحالم

خالل تقسيمهن إلى مجموعات تشترك في تفسير محتوى 
 ؛Ulimen mithed الحلم الذي تم التوصل إليه بواسطة منهج

 Hall /Van deوجرى تحليل محتوى األحالم باستخدام منهج 

Castle methed . وقد كشفت نتائج الدراسة عن الكثير من
ين فئات عناصر األحالم ومحتويات العالقات ذات الداللة ب

الحلم ومنهج تصنيف فئات األحالم من جهة ومن جهة أخرى 
وأظهرت أن فئات عناصر ؛محتويات األحالم وفئات التصنيف

األحالم قد ارتبطت بمستوى ذي دالله بتصنيف فئات عناصر 
  . الحلم

وحول دور العمر في أحداث تغيرات في تصنيف فئات 
دراسة  (Stranch, 2005) ى سترانشعناصر األحالم، أجر

األحالم في المرحلة ما بين الطفولة المتأخرة  ىعل, "طولية"
من اإلناث  12طفالً من الذكور و 12على أحالم :والمراهقة

  . 15-13، 13- 11، 11-9: ومن مستويات عمرية مختلفة

وتم تحليل المحتوى باستعمال منهجين مستقلين للتصنيف 
) حلماً 551(تم تحليل ما مجموعه  Hall/Van de Castleهما 

كما جرى تقييم  ؛باإلضافة إلى تحليالت واقعية األحالم
وتحليل وقياس االندماج الذاتي ألحالم هؤالء األطفال 
المشاركين في الدراسة، وكذلك تكرار األفعال الكالمية في 

أظهرت نتائج الدراسة حدوث تغير ضئيل في . األحالم
بينما انخفض تكرار  ؛ساس لألحالم تصنيفات المضمون األ

العناصر الخيالية في األحالم،ظهرت المقدرة على دمج 
في نظام ) ابتكارية(محتويات أو عناصر منفصلة بصورة 

الذاكرة لتنتج مشاهد ذات معنى، وتغير التمثل الذاتي من 
التجربة السلبية إلى االندماج التفاعلي مع ازدياد عدد األفعال 

  . حالم األطفال المشاركين في الدراسةالكالمية في أ
وحول تأثير الدور االجتماعي والعمر أجرت رينفرت 

دراسة هدفت إلى معرفة )  ,.1991Rinfret, et. al(وآخرون 
تأثير العمر والدور االجتماعي على توضيح محتوى األحالم، 
تم فيها دراسة أحالم ثماني عشرة طالبة الجامعيات غير 

جمعت . عشر من األمهات العامالتالمتزوجات وتسعة 
األحالم في فترات مختلفة من أفراد العينة، وأظهرت نتائج 
الدراسة وجود خصائص مختلفة في محتوى تقارير األحالم، 

األزواج، : وقد تضمنت أحالم األمهات العناصر التالية
األطفال، العواطف غير السارة، المثابرة من أجل التحصيل، 

وان الجسدي، أما أحالم الطالبات فقد تضمنت االستقاللية، العد
الشخصيات المألوفة، التفاعالت الودية مع : العناصر التالية

  . الذكور والعدوان غير المباشر
على ) Amiri, 1988( وفي دراسة أجريت من قبل أميري

) من اإلناث 40من الذكور و 35(مفحوصا ) 75(عينة من
أظهرت . وعة ضابطةقسمواِ إلى مجموعتين تجريبيتين ومجم

النتائج أن انعكاس الذات في األحالم ال يرتبط بزيادة الوعي 
بالذات أو استبصار الذات أو نمو الشخصية أو بالتقليل من 

كما أشارت النتائج إلى أن القيام باالستقراء قبل . الدفاعات
النوم يكون له تأثير فعال في نقل االهتمام من العالم الخارجي 

ما يؤدي إلى إقامة صلة بين العالم الداخلي إلى الذات، م
 . للشخص وأحالمه

وحول محتوى األحالم ذات فئات عناصر األحالم 
المرعبة من مثل أحالم الطيران والسقوط أو التسلق أو 

الخ ما ...السباحة في المياه أو النزول والصعود على الساللم
 ,.Maggiolini et. alبينته نتائج الدراسة التي أجراها ماقيولني 

من الذكور  685إذ حلل الباحث محتوى أحالم . )(2007
أظهرت نتائج . عاما 10-30واإلناث تتراوح أعمارهم بين 

 %1 .38الدراسة وجود هذه العناصر في محتوى األحالم في 
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كما كشفت الدراسة عن العالقة بين عناصر  ؛لدى أفراد العينة
عناصر النمطية في األحالم المرعبة ومحتويات األحالم من ال

لجنسية، الخسارة، العالقات ا, من مثل الهجوم(نفس الحلم 
كما أظهرت النتائج وجود  ؛)الخ...تعثر األداء، االمتحانات

 ؛عالقة بين محتويات األحالم المرعبة والنشاط الجنسي للحالم
وكشفت الدراسة عن اتفاق مع نتائج التحليل في بنك األحالم 

Dream Bank )حالم يشكل قاعدة بيانات معيارية تقارن بنك األ
الذي يؤكد وجود العناصر ) فيها نتائج الدراسات ذات العالقة

  . فردا 193 ,14المرعبة في محتوى األحالم في عينة بلغت 
وحول دور األحالم في التعبير عن المفاهيم الشخصية 

 ,.Domhoff et al(واالهتمامات ما قام به دومهوف وزمالؤه 

دراسته التي هدفت إلى دراسة األحالم كوسيلة  في) 2006
للتعبير عن المفاهيم الشخصية واالهتمامات من خالل 

استخدمت . المقارنة بين أحالم الطلبة األمريكان واأللمان
لتحليل محتوى  Hall/Van de Castleالدراسة منهج ونظام 

ذكوراً متوسط  39 ،إناث106وشملت عينة الدراسة  ؛األحالم
تم تسجيل األحالم على مدى أسبوعين وجمع ما . 24 أعمارهم

وبلغ العدد األقصى لتقارير األحالم  ؛تقرير حلم 537مجموعه 
 ؛تقارير لكل فرد من أفراد العينة 5المستخدمة في الدراسة 

تم تحديد طول . والغالبية العظمى قدمت أكثر من ثالثة تقارير
ط التقارير األحالم المستخدمة في الدراسة حيث تم أخذ فق

وبسبب هذه . كلمة 50و 300التي يتراوح طولها بين 
تقرير حلم من اإلناث  282المحددات تألفت العينة األلمانية من 

تقريراً عن  246العينة األمريكية تألفت من . من الذكور 101و
  . من الذكور 95أحالم اإلناث و

جرى ترميز فئات عناصر األحالم في هذه الدراسة ثالث 
وبشكل منفصل وذلك حسب النظام المستخدم في  مرات،
وتمت المقارنة بين ترميز الفئات في العام . الدراسة

كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق . 2003والعام 2002
 ؛2003والعام  2002كبيرة بين ترميز فئات األحالم بين العام 

كما أظهرت الدراسة وجود تشابه وتماثل أكثر من االختالف 
تقارير األحالم األمريكية واأللمانية، إلى جانب وجود  بين

من ترميزات الفئات في البلدين، ونفس حجم 11تشابه في 
  . الفروق في االهتمامات والمفاهيم تقريبا بين الجنسين
 Tore et(وحول األحالم النمطية قام تور وزمالؤه 

2003al., (  بدراسة عنوانها األحالم النمطية لدى طلبة
عات الكندية، طبقت الدراسة استبانة األحالم النمطية الجام
من طلبة السنة األولى من الجامعات الكندية في  1181على 

أظهرت نتائج الدراسة فروقا قليلة على متغيرات  ؛ثالث مدن
وقد عزت الدراسة الفروقات إلى . العمر،الجنس، والمنطقة

اعية المنطقة، والصفات الشخصية للحالم والعوامل االجتم
عامال مسبباً لألحالم  16كشفت الدراسة عن وجود . والثقافية

ترتبط بالمتغيرات الديمغرافية، كما كشفتَ أن أحالم الطالبات 
الفشل، فقدان السيطرة األفاعي : مشحونةُ بالعوامل التالية

: والحشرات وان أحالم الطالب مشحونة بالعوامل التالية
  . ةالسحر، األسطورة، الحياة الغريب

ومن الدراسات التي أجريت على المحتوى الظاهر 
، )Pallack, 1989( والكامن للحلم الدراسة التي قام بها بالوك

حيث تم فحص ستين حلماً مقسمة إلى مجموعتين، أظهرت 
النتائج وجود فروق قليلة في المحتوى الظاهر بين مجموعتي 
ن األحالم، حيث تبين في المجموعة األولى وجود مزيد م

أما المجموعة الثانية . محنة للحالم أو بلية وفشل -الحركة 
فتجلت فيها بدرجة أكبر الخصائص األنثوية والخصاء 

وفيما يتعلق بالمحتوى الكامن فلم يتفق . واالستدراج الغمى
  ). المعطيات(المحكمان في تحليل 

دراسة  ،),.St-onge, et al (2005 وأجرى ستونغ وزمالؤه
ختالفات في العالقة بين األحالم واالنفعاالت هدفت معرفة اال

مع التقدم في العمر في مرحلة البلوغ والشباب وعالقتها 
طبقت الدراسة على مجموعة من االناث . بالرضا عن الحياة

 ؛مشاركة في سن الشباب 28مشاركة في مرحلة البلوغ و 30
وتم تقييم أربعة أحالم  ؛أستخدم مقياس الرضا عن الحياة

". النوم الحالم"ية موجبة وسالبة ذاتياً، ثم جمعت أحالم انفعال
كشفت النتائج أن المجموعتين أظهرتا قدرا أكبر من 

النوم "االنفعاالت وحدة أشد في األحالم المنزلية في أحالم 
، وعلى وجه الخصوص عند المجموعة ذات الفئة "الحالم

وبغض النظر عن العمر كانت حدة . العمرية األكبر
عاالت السلبية أقل في األحالم المخبرية عنها في األحالم االنف
. ظهر فروق بالنسبة لالنفعاالت اإليجابيةولكن لم ت ؛البيتيه

وظهرت في أحالم المجموعة ذات الفئة العمرية األكبر 
انفعاالت سلبية أقل وبدرجة أقل حدة من المجموعة ذات 

لنسبة ولم يكن هناك أي فروق با. المستوى العمري األصغر
ولم تظهر أي  ؛للرضا عن الحياة بين المجموعتين العمريتين

  . ارتباط ذي داللة لألحالم االنفعالية
وعن العالقة بين محتوى األحالم والصحة الجسمية 

من دراسة  )David, 2007( والمزاج ومعرفة الذات ما قام به
-SFطالباً جامعياً اخضعوا للفحوصات الطبية  27طبقت على 

فيل الحالة المزاجية ومقياس الكشف عن الذات وبرو 36
باإلضافة لذلك قدم المشاركون خمسة تقارير أحالم تم تحليلها 

لتحليل  ،Hall and Van de Castleوتصنيفها بحسب نظام 
محتوى األحالم وقد أظهر تحليل االرتباط المتعدد وجود 
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ارتباط بين محتوى األحالم والصحة الجسمية والمزاجية 
  . الذات ومعرفة

وقد أجريت بعض الدراسات على المجتمع الفلسطيني منها 
، بهدف معرفة ),.Valli et al 2006(ما قامت به فالي وزمالؤها

أجريت هذه الدراسة ". تأثير الصدمة على محتوى األحالم
الميدانية على أطفال فلسطينيين، وقارنت بين مجموعتين من 

من لم يتعرضوا ممن تعرضوا للصدمة وأخرى م: األطفال
  . ومن نتائج هذه الدراسة تأييد فرضياتها. لصدمات

َ أن معرفة المحتوى الظاهر لألحالم  يتبن لنا مما سبق
كذلك  ؛وأنها تتأثر بالعديد من العوامل ؛ليست عملية بسيطة

يتبين من عرض الدراسات السابقة وجود نتائج متعارضة فيما 
تتشابه الدراسات يتعلق بالمحتوى الظاهر لألحالم، كما 

السابقة مع الدراسة الحالية في أن كال منها تبحث في 
 Hall /Van deالمحتوى الظاهر وليس الكامن، واستخدام منهج 

Castle . وقد ركزت غالبية هذه الدراسات على عدة متغيرات
منها العمر والجنس وعناصر الحلم وفئاته أو الفروقات 

كما أن هذه  ؛وصغيرةوطبقت على عينات كبيرة  ؛المعرفية
الدراسة تحاول ألول مرة ترميز عناصر األحالم إلى فئات 

  . في المجتمع الفلسطيني
  

  مصطلحات الدراسة
  Manifest Contentالمحتوى الظاهر للحلم 

أي الحلم كما يبصره المرء ويتمكن من تدوينه كتابة 
يقابلها في نظرية فرويد المحتوى الكامن للحلم أي المحتوى 

  ). 1992رزق،(لي القابع وراء الظاهراألص
فالمحتوى الظاهر للحلم كما يرويه صاحبه له عالقة 
بخبرات الفرد وتجاربه وتسمى العملية التي ينتقل بها الحلم 

 Dreamمن المستوى الكامن إلى المستوى الظاهر بعمل الحلم 

work )،2002الخواجا .(  
  :يعرف الباحث إجرائيا

  : مستدعيات الحلم
ة الخبرات واألحداث والتجارب والذكريات مجموع

اليومية التي تساعد الشخص على تذكر مادة الحلم والمرتبطة 
به من أشخاص أو أشياء أو أفكار أو تجارب مميزة أو 

يوم (أحداث خاصة مر بها الحالم قبل الحلم بفترة زمنية قريبة 
ولتحقيق ذلك في . أو بعيدة منذ فترة زمنية ماضية) أو أسبوع

ذه الدراسة طلب الباحث أن يرفق كل فرد من أفراد العينة ه
من المراهقين والشباب الجامعي مادة الحلم بمستدعيات الحلم 
بعد أن قام بتبيان قيمة وأهمية ذلك لفهم مادة الحلم وتفسير 

  . عناصره

  :عناصر الحلم
هي مجموعة الرموز الواردة في المحتوى الظاهر 

رموز للنزعات واألفكار للحلم،وفي نظرية فرويد هي 
والحلم يستعصي على الفهم والتأويل بدون . الالشعورية فيه

وال يصور الحلم المنبه كما  ؛أن تترجم رموزه إلى لغة اليقظة
هو بل يتناوله بالتحوير والتعديل،أو يشير إليه، أو يدرجه في 
 ؛إطار خاص ومالبسات خاصة، أو يستبدل به شيئا غيره 

لعنصر الواحد في الحلم الظاهر لعدد كبير وغالبا ما يرمز ا
  . من أفكار الحلم الكامنة

 :طول الحلم
ما تضمنه الحلم من عناصر والتي تنعكس فيها الخبرات 
والتجارب والذكريات الخاصة بالفرد، وقد تم قياسها من 
خالل عدد الرموز التي تتضمنها مادة الحلم لكل فرد من 

 Hall/Vanظاهرة وفق منهجية أفراد العينة وتحديدا الرموز ال

de Castle system . وفي نظام بنك األحالمDream Bank  يتم
  . قياسها بعدد الكلمات الواردة في تقرير الحلم

 : حجم عناصر الحلم
يشير إلى غنى وكثافة عناصر الحلم المتضمنة في 

كما يشير إلى التناسب بين محتوى  ؛المحتوى الظاهر للحلم
حيث أن الحلم الظاهر أقل ثراء من  ؛لمالحلم وأفكار الح

فكأن الحلم الظاهر ترجمة مختصرة  ؛محتوى الحلم الكامن
وفي هذه الدراسة تم التعرف عليها من خالل . للحلم الكامن

مالحظة مدى غنى أو فقر الحلم بعناصره الظاهرة في تقرير 
  . الحلم للشخص الحالم

  : متغيرات المحتوى الظاهر لألحالم
عناصر الحلم وطوله وحجم عناصره  تشير إلى
  . ومستدعياته

  :مستويات الحلم
 Dreamللحكم الكمي على تقرير الحلم  هي مستويات

Rrport ،مستدعياته، حجم عناصره، من ناحية طول الحلم 
حيث يعني  ،)3- 1(ويتراوح مدى الحكم من واحد إلى ثالثة 

واحد أنها موجودة بدرجة قليلة واثنان موجودة بدرجة 
وذلك حسب  وثالثة أنها موجودة بدرجة كبيرة، توسطة،م

 وقصير في طول الحلم، ومتوسط، المستوى فهي طويل،
وهي  وقليل في حجم عناصر الحلم، وكبير ومتوسط،

 . وغير واضحة في مستدعيات الحلم وبين بين، واضحة،
  

  اإلجراءات المنهجية للدراسة
  :منهج البحث: أوالً

العينة البحثية منها هي مدارس المدارس التي تم اختيار 
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في مدينة الخليل وبيت لحم وكذلك جامعة الخليل، وهي 
مناطق مثلها مثل بقية المناطق الفلسطينية األخرى تخضع 

أما النواحي األمنية  ؛للسيطرة الفلسطينية في النواحي المدنية
وهي تشكل تجمعا سكانياً من  ؛فخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية

  . السكانية الفلسطينية أكبر التجمعات
أجرى الباحث، بعد جمع تقارير األحالم، دراسة معمقة 
لمحتوى األحالم وتحليلها من خالل النظرة الكلية الشاملة 

وذلك لمعرفة  ؛المتكاملة لمادة الحلم وعناصره ومستحثاته
عناصر الحلم وحجمه (متغيرات المحتوى الظاهر لألحالم 

لمتغيرات المستقلة في مع ا) ومستدعياته وطول الحلم
الدراسة، وهي العمر والجنس، وذلك باستخدام المنهج 

  . Content Analysisالوصفي التحليلي،ومنهج تحليل المحتوى 
قام الباحث بتصنيف عناصر الحلم إلى فئات،وذلك 

لتحليل محتوى  Hall/ Van de Castle Methodباستخدام طريقة 
أعد المنهج  ؛إلى فئاتاألحالم، وهو نظام لتصنيف األحالم 

َأما الصورة النهائية  ؛1950عام )س هل. كالفين. (عالم النفس
وقد  ؛1960عام )روبرت فان دي كسل(فأعدها عالم النفس 

استخدم بشكل واسع في دراسات األحالم وفي ترميز األحالم 
وهذا النظام يتكون من قاعدة بيانات معيارية ( إلى فئات 

المحتوى األساسي الذي يتكون منه تحتوي على جداول تشكل 
أما القائمة فتحتوي على التصنيفات  ؛تصنيف األحالم فيه

القائمة . التالية وتحت كل تصنيف أساسي تصنيفات فرعية
  :تضم الفئات التالية

  . الشخصيات •
األنشطة المختلفة *العالقات الجنسية * العدوان*الصداقة  •

العواطف *سوء الحظ أو حسن الحظ *النجاح والفشل *
  . األماكن*

المرحلة العمرية *السلبيات *المعدل الصافي *الغايات  •
  ). Domhoff, 2002(األكل والطعام *

واستخدم الباحث هذا النظام في تصنيف عناصر أحالم 
المراهقين والشباب الفلسطينيين إلى فئات، وفي تطبيق هذا 

 تم إهمال تقارير األحالم التي تخلو من العناصر،. النظام
واستبعدت , وأهملت التفاصيل الدقيقة في تقارير األحالم

  . تقارير األحالم المتضمنة عدم ذكر الحلم
  :مجتمع الدراسة والعينة: ثانياً

تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة وطالبات المدارس 
الثانوية في الصف الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي 

وقد بلغ عدد أفراد . لحم في مدينة الخليل وبيت 2006/2007
طالبا ) (5400، من جامعة الخليل )25102(مجتمع الدراسة 

  . وطالبة

 ، وقد طبق)616(أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تألفت من 
طلبة : ن بشكل متساوالبحث على مجموعتين من المراهقي

 من الجنسين ومن الفئات العمرية) 308(المدارس الثانوية 
وعة الثانية من الشباب طلبة الجامعة سنة ، والمجم)17-18(

) 308(وقد بلغت). 20- 19(أولى وثانية، ومن الفئات العمرية
تقرير حلم بواقع تقرير حلم لكل ) 616(جمعت . من الجنسين

تم اختيارهم بطريقة قصديه من عدد من المدارس ومن . فرد
توزيع ) 1(يوضح الجدول رقم . جامعة الخليل ألسباب عملية

  . عينة الدراسة وفقا لمتغيرات العمر والجنس أفراد
  

  )1(الجدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات العمر والجنس

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 العمر
17-18 343 55 .7 % 
19-20 273 44 .3 % 

 الجنس
 4. 42 261 ذكور
 6. 57 355 إناث

 %100 616 20-17المجموع
 %100 616إلناثا- ذكور 

  
  :مادة البحث وإجراءات الدراسة: ثالثاً

أحالم قام الباحث بجمعها من أفراد عينة البحث من 
طلب الباحث نفسه من . المراهقين والشباب الجامعي مدونة

أفراد العينة كتابة تقرير الحلم ووضح لهم قيمة وأهمية ذلك 
للبحث، وشرح طريقة تسجيل األحالم، إذ طلب أن يضع 
الواحد ورقة وقلما بجانب سريره، لتسجيل محتوى األحالم 
فور االستيقاظ، أو تسجيله صباحا فور االستيقاظ إذا كان 
يتذكره جيدا، وذلك باللهجة المحلية أو أن يسجلوا حلما 

  . يستطيعون تذكره
وضح الباحث ألفراد العينة وبشكل جماعي مفهوم 

األحالم على  عناصر الحلم ومستدعياته، وطلب منهم تسجيل
كما طلب منهم ذكر  ؛امتداد فترة زمنية ال تقل عن أسبوعين

وتم . الجنس والعمر والمستوى التعليمي دون ذكر االسم
التأكيد على سرية المعلومات المقدمة في التقرير، وأنها 

بعد ذلك أعد الباحث نموذج تحليل . ستحاط بالسرية التامة
توى الظاهر لها محتوى تقرير الحلم للتعرف على المح

، وقد عرض النموذج على مجموعة من )2جدول رقم (
المحكمين من أساتذة الجامعة الذين يحملون درجة الدكتوراه 
 رفي علم النفس لمعرفة مدى صالحية النموذج لذلك،وقد أق

المحكمون بصالحيته لتحليل المحتوى الظاهر لألحالم 
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من تقارير لمعرفة عناصر الحلم وطوله وحجمه ومستدعياته 
األحالم لدى المراهقين والشباب،وللتأكد من صدق التحليل قام 
الباحث باالنتقاء العشوائي لعدد من تقارير األحالم من 

تقرير حلم، وقام بتحليلها وتفريغها  50المجموعتين بلغت 
حسب النموذج المعد ثم طلب من مجموعة من 

 -رة أخرىتحليلها وتفريغها م) اثنين من الباحثين(المحكمين
 /Hallإلى فئات وفق منهجية هل  - دون مشاهدة تحليل الباحث

Van de Castle  ثم تم مقارنة التحليلين وتبيان أوجه الشبه
واالختالف بينهما، وقد أشارت نتائج التحليل إلى وجود 
تطابق شبه تام بين التحليلين سواء في تحليل البيانات 

الباحث بشرح  أوتفريغها أو تصنيفها وذلك بعد أن قام
  . وتوضيح طريقة التحليل والتفريغ والتصنيف

  محددات الدراسة
تقرير (فأدوات الدراسة . الدراسة محددة بأدواتها وعينتها

محددة بالتعريفات اإلجرائية المستخدمة في هذه )الحلم
ومن ثم فإن أي تباين في تعريف المحتوى الظاهر  ؛الدراسة

يقلل من , ناصره أو طولهلألحالم أو مستدعيات األحالم وع
إضافة إلى كون األدوات المستخدمة . صدق الدراسة وقيمتها

في هذه الدراسة محددة بصدقها وثباتها ضمن منطق البحث 
كما تتحدد بقيام أفراد العينة بكتابة أحالمهم بأنفسهم، . النوعي

إذ تشمل  ؛وكذا بالتباين بين أفراد العينة فهي واسعة التباين
التباينات في القدرة على تذكر محتوى الحلم الكثير من 

وكذلك , وتسجيل تفصيالته ومستدعيات الحلم وطوله وحجمه
  . العمر والجنس

كما تتحدد هذه الدراسة بطريقة اختيار العينة بشكل 

قصدي لكون مجتمع الدراسة كبيراًمن طلبة المدارس الثانوية 
 ومن طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر من عدد من

المدارس الثانوية في محافظة الخليل وبيت لحم، وطلبة 
 20وقد تم استبعاد . المرحلة الجامعية من جامعة الخليل
تقرير حلم من أحالم 16تقرير حلم من أحالم المراهقين و

الشباب الجامعي من الجنسين ألنه ظهرت فيها الكثير من 
ايات الدالئل على أنها كذب فقد كتبت بطريقة كانت بمثابة حك

  . وقصص ملفقة
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
  نتائج الدراسة - أوال

فيما يلي سنتناول النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وذلك على 
  :النحو التالي

ما فئات ترميز العناصر المتضمنة في : سؤال الدراسة األول
المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب من طلبة المدارس 

  ثانوية والمرحلة الجامعية؟ ال
يتضح من الجدول السابق الترميزات الرئيسة لفئات 
عناصر األحالم كما تم التوصل إليها من تحليل تقارير أحالم 
المراهقين والشباب الجامعي وقد بلغت عشر فئات، وذلك 

  )فان دي كسل( باستخدام نظام
ما ترميزات الفئات الفرعية : سؤال الدراسة الثاني

تضمنة في المحتوى الظاهر لعناصر أحالم المراهقين الم
وما هي درجة االختالف بينها؟ فيما يلي  والشباب الجامعي؟

  الفئات الفرعية للترميزات الرئيسية 

  
  )2(الجدول رقم 

  نموذج تحليل محتوى التقارير ألحالم المراهقين والشباب الفلسطينيين
 العينة ويتضمن تفريغ تقرير الحلم للفرد األول من
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  ) 1- 3حجم عناصر الحلم،وطوله ومستدعياته (أعطى الباحث أرقاما كمية لمتغيرات المحتوى الظاهر * 



 كامل حسن كتلو                                                              ...                                   المحتوى الظاهر ألحالم

- 350 -  

  )3(الجدول رقم 
  الترميزات الرئيسة لفئات عناصر األحالم

النسبة المئوية التكرارات الفئة
 17 % 107 السعي والطموح

 16 % 101 األنشطة الترفيهية

 15 % 96 البيئة المادية

 14 % 89 دوانالع

 12 % 78 االنفعاالت

 5 .11 % 71 الشخصية المألوفة

 6 .0 % 39 الحيوانات

 5 .0 % 36 العالقات الجنسية النشاط الجنسي

 5 .0 % 34 األفعال والنشاط

 2 .0 % 12 سوء الحظ وحسن الحظ
  

  )4(الجدول رقم 
  م في المحتوى الظاهر توزيع الفئات الفرعية لفئة السعي والطموح لرموز عناصر األحال
  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 

السعي والطموح  
 الفئات الفرعية

ذكور (أحالم المراهقين 
 308= ن ) وإناث

  أحالم الشباب الجامعي
 308= ن ) ذكور وإناث(

 النسبة المئوية
  نسبة**

 االختالف
 الداللة* 

 صغيرة %9 %30 6 37 % 26 28 % النجاح −

 صغيرة 9 % %70 10 62 % 65 71 % الفشل −

   100%  %100 16 1  %100 91 المجموع
  كبيرة+=15متوسطة، ومن % 15- 11صغيرة، ومن %=10- 6ال يوجد، ومن %=5- 1=الداللة *

  ي الفرق بين النسبة المئوية للفئة األولى أحالم المراهقين والفئة الثانية أحالم الشباب الجامع=نسبة االختالف**

  
  

  .السعي والطموح: الفئة األولى
يالحظ على الفئات الفرعية لهذه الفئة وجود اختالفات 
صغيرة في تكرار رموز عناصر األحالم بالرغم من عدم 
وجود فروقات جوهرية في نسبة أحالم الفئات الفرعية من 

فقد بلغت رموز عناصر . المجموع الكلي لرموز األحالم
لدى المراهقين في ) 91( ت النجاحاألحالم التي تضمنت خبرا

لدى الشباب الجامعي،وقد تكررت في هذه ) 16( حين بلغت
امتحان  الجامعة، المدرسة،( :الفئة عناصر األحالم التالية

امتحان  امتحان اللغة االنجليزية، الكمبيوتر، الثانوية العامة،
 امتحان الفيزياء،األستاذ، امتحان الرياضيات، اللغة العربية،

المركز  المختبر، القاعات، رحلة مدرسية، الدكتور، معلمة،ال

  ). التعليمي، المحاضرة
  . األنشطة الترفيهية: الفئة الثانية

يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة األنشطة الترفيهية 
وجود فروقات في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في 

لنتائج عن وكشفت ا ؛المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية
وجود اختالفات تتراوح بين كبيرة في فئة السفر أو قضاء 
العطلة وصغيرة في فئة مشاهدة أو لعب الرياضة بنسبة 

إلى % 12ومتوسطة في فئة التسوق واالحتفاالت من % 10
  . من مجموعة تقارير األحالم في هذه الفئة13%

  . البيئة المادية: الفئة الثالثة
الفرعية لفئة البيئة المادية وجود  يتبين من توزيع الفئات
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فروقات في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في المرحلة 
الثانوية والمرحلة الجامعية، بين صغيرة ومتوسطة، وقد 
تكررت في هذه الفئة عناصر األحالم التالية في األماكن 

في حين ) المنزل، البحر، المدرسة، المدينة، الينابيع(المألوفة 
الجنة، النار، برج إيفل، ( ي األماكن غير المألوفةتكررت ف

أما الموضوعات ) برج بيزا، القمر، ألمانيا، ايطاليا، الكنائس
أما الموضوعات ) األعياد والصالة واآلذان(المألوفة فيها فمنها

يوم القيامة، األنبياء ( غير المألوفة فيها العناصر التالية
  ). والرسل، الخلفاء، الوزراء

النتائج هنا اختالفات قليلة وهذا يعني أن هناك أظهرت 
تشابهاً وتوافقاً وتماثالً أكثر مما هو اختالف في عناصر 
تقارير األحالم لدى المراهقين والشباب الجامعي، واستناداً 
لرموز عناصر األحالم لكّل من المراهقين والشباب الجامعي 

 لوحظ انخفاض في نسبة الموضوعات غير المألوفة لدى
  . الشباب الجامعي

  . العدوان: الفئة الرابعة
يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة العدوان وجود 
فروقات في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في المرحلة 
الثانوية والمرحلة الجامعية، وقد تراوحت بين فروق صغيرة 
وكبيرة وقد تكررت في العدوان المعنوي غير المباشر 

التهجير، االعتقال، المالحقة، ( م التاليةعناصر األحال
في حين تكررت في العدوان المادي ) المطاردة، حظر التجول

القتل، اإلصابة، التدمير، ( والجسدي عناصر األحالم التالية
وجاء العدوان المعنوي لدى المراهقين ) االجتياح، القصف

بنسبة عالية، وهي نسبة سلبية وتؤثر وتعكس الدرجة التي 
  . اني منها الحالمون أنفسهم من اإليذاء والفشل والشقاءيع

  
  )5(الجدول رقم 

  توزيع الفئات الفرعية لفئة األنشطة الترفيهية لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 
  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 

 األنشطة الترفيهية 
 الفئات الفرعية

  أحالم المراهقين
 )ذكور وإناث(

  أحالم الشباب الجامعي
 )ذكور وإناث(

 الداللة نسبة االختالف النسبة المئوية

 كبيرة %21 60 % 11 45 % 50 65 % السفر أو قضاء العطلة

 صغيرة %10 15 % 2 8 .0 % 13 17 % مشاهدة أو لعب الرياضة

  ال يوجد %4 5 .0 % 2 8 .0 % 3 4 .0 % الذهاب إلى األندية والمقاهي

 متوسطة %12 8 .0 % 4 16 .0 % 4 5 .0 % التسوق

 متوسطة %13 12 % 5 20 .0 % %9 7 االحتفاالت

   %100  %100 24  %100 77 المجموع
  

  )6(الجدول رقم 
  توزيع الفئات الفرعية لفئة البيئة المادية لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 

  .616= لجنسين ن ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من ا
البيئة المادية  

 الفئات الفرعية 
  أحالم المراهقين

 )ذكور وإناث(
  أحالم الشباب الجامعي

 )ذكور وإناث(
النسبة 
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 صغيرة %9 30 % 5 23 % 27 32 % األماكن المألوفة
 ال يوجد  %2 % 16 3 14 % 14 16 % األماكن غير المألوفة

 صغيرة %6 30 % 6 26 % 27 32 % اء الموجودة فيها المألوفةاألشي
 ال يوجد  %2 %13 3 14 % 11 12 % األشياء الموجودة فيها غير المألوفة

 متوسطة %15 %11 % 23. 0 5 % 08. 0 7 الطبيعية
   %100 %100 22  %100 86 المجموع
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  )7(الجدول رقم 
  هية لعناصر األحالم في المحتوى الظاهر توزيع الفئات الفرعية لفئة األنشطة الترفي

  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي ومن الجنسين ن 
 العدوان 

 الفئات الفرعية 
  أحالم المراهقين

 )ذكور وإناث(
أحالم الشباب 

ذكور ( الجامعي
  النسبة
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 كبيرة  %19 47 % 11 34 .0 % 35 53 % ) اللفظي(العدوان غير المباشر

 صغيرة %10 23 % 10 30 % 13 20 % العدوان الجسدي المادي

 صغيرة %7 20 % 5 15 % 15 22 % الحالم ضحية العدوان

 كبيرة 16% 10 % 7 21 % %5 3 الحالم معتدي

   % 100 % 100 33 % 100 66 المجموع
  

  )8(الجدول رقم 
  الت لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر توزيع الفئات الفرعية لفئة االنفعا

  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 
االنفعاالت 

 الفئات الفرعية 
أحالم المراهقين

 )ذكور وإناث(
  أحالم الشباب الجامعي

 )ذكور وإناث(
 النسبة
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 متوسطة %13 32 % 7 23 % 17 36 % القلق

 صغيرة %7 56 % 18 60 % 25 53 % الخوف

ال يوجد  %5 06 % 3 10 % 2 05 % الفرح والسعادة

 ال يوجد %1 06 % 2 07 % 3 06 % "الحزن"المصائب 

   %100 %100 30 %100 47 المجموع
  

  .االنفعاالت: الفئة الخامسة
د يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة االنفعاالت عدم وجو

اختالفات كبيرة في رموز فئات عناصر األحالم لدى المراهقين 
الذكور واإلناث في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية،وإنما 

 . توجد فروق صغيرة في فئة الخوف ومتوسطة في فئة القلق
  . الشخصيات المألوفة وغير المألوفة: الفئة السادسة

شخصيات المألوفة اليتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة 
عدم وجود اختالفات كبيرة في رموز فئات  وغير المألوفة

عناصر األحالم لدى المراهقين الذكور واإلناث في المرحلة 
الثانوية والمرحلة الجامعية،وإنما فروق متوسطة في فئة 

  . الوالدين وكبيرة في فئة األصدقاء
الشخصيات المتكررة في تقارير األحالم يالحظ أنها 

ضمن شخصيات مألوفة وغير مألوفة وأنشطة يومية شائعة تت
) 41(وطبيعية ومعظم هذه العناصر تتجلى في تقارير أحالم

من تقارير أحالم الشباب ) 27(من تقارير أحالم المراهقين و
الجامعي باإلضافة إلى ذلك المراهقين األكثر حظاً من الشباب 

وكذلك ) 26 %(الجامعي في اكتساب الصداقات الشخصية ولها

في رؤية الوالدين واألشقاء من رموز عناصر األحالم في 
  . هذه الفئة

  . الحيوانات: الفئة السابعة
يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة الحيوانات وجود 
فروقات كبيرة في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في 

يفة المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، في فئة الحيوانات األل
وفي ) القط، الحمار(وقد تكررت رموز عناصر األحالم التالية

فئة الزواحف وقد تكررت في فئة الزواحف رموز 
في حين لم تظهر أية فروق في ). األفعى، العقرب(العناصر

  . فئة الحيوانات المفترسة
  ". النشاط الجنسي"العالقات الجنسية : الفئة الثامنة

ة لفئة العالقات الجنسية يتبين من توزيع الفئات الفرعي
وجود فروق كبيرة في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في 
المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وأظهرت النتائج هنا 
اختالفات كبيرة في فئة العري أو شبه العري وممارسة الجنس 
والحمل والوالدة، باإلضافة إلى ذلك المراهقين األكثر حظاً في 

  ). حلماً 28(ز الدالة على العالقات الجنسية ولهارؤية الرمو
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  )9(الجدول رقم 
  توزيع الفئات الفرعية لفئة الشخصية المألوفة وغير المألوفة لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 

  616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 
 الشخصيات المألوفة 

 وغير المألوفة 
 رعيةالفئات الف

  أحالم المراهقين
 )ذكور وإناث(

  أحالم الشباب الجامعي
 )ذكور وإناث(

  النسبة
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 متوسطة %14 18 % 7 26 % 5 12 % الوالدان أو األشقاء
 كبيرة %18 29 % 5 19 % 15 37 % األصدقاء والصديقات

 ال يوجد  %4 09 % 3 11 % 3 07 % األزواج
 ال يوجد %1 32 % 9 33 % 13 32 % سرة اآلخرينأفراد األ

 ال يوجد %1 12 % 3 11 % 5 12 % الشخصيات غير المألوفة
   %100  %100 27  %100 41 المجموع

  
  

  )10(الجدول رقم 
  توزيع الفئات الفرعية لفئة الحيوانات لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 

  616= ن الجنسين ن ألحالم المراهقين والشباب الجامعي م
الحيوانات  

 الفئات الفرعية 
  أحالم المراهقين

 )ذكور وإناث(
 أحالم الشباب الجامعي

 )ذكور وإناث(
  النسبة
 المئوية

نسبة 
  االختالف

 الداللة

 كبيرة 17% 15 % 1 06 % 5 23 % )القط، الحمار(حيوانات أليفة 
 ال يوجد  1% 05 % 1 06 % 1 05 % حيوانات مفترسة

 كبيرة 16% 80 % 15 88 % 16 72 % احف، األفعى، العقربزو
   %100  %100 17  %100 22 المجموع

  
  

  )11(الجدول رقم 
  توزيع الفئات الفرعية لفئة العالقات الجنسية والنشاط الجنسي لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 

  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 

القات الجنسية الع 
 الفئات الفرعية 

  أحالم المراهقين
 )ذكور وإناث(

  أحالم الشباب الجامعي
 )ذكور وإناث(

  النسبة 
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 كبيرة %31 14 % 3 38 % 2 7 % العري أو شبه العري −
 متوسطة %13 22 % 1 12 % 7 25 % التقبيل −
 كبيرة %42 45 % 1 12 % 15 54 % ممارسة الجنس −
 كبيرة %24 19 % 3 38 % 4 14 % الحمل والوالدة −

   %100  %100 8  %100 28 المجموع
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  )12(الجدول رقم 
  توزيع الفئات الفرعية لفئة األفعال لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 

  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 
" النشاط"األفعال 

 رعية الفئات الف
  أحالم المراهقين

 )ذكور وإناث(
  أحالم الشباب الجامعي

 )ذكور وإناث(
  النسبة
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 كبيرة %30 74 % 4 100 % 21 70 % األفعال الحركية −

 ال يوجد  ---------- ---------  األفعال اللفظية −

 كبيرة %30 26 % --------- 9 30 % األفعال البصرية −

   %100  %100 4  %100 30 موعالمج

  
 ". النشاط "األفعال : الفئة التاسعة

النشاط "يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة األفعال 
وجود فروقات كبيرة في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في "

ظهرت اختالفات كبيرة  المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية،
ية لصالح المراهقين من في فئة األفعال الحركية والبصر

المطاردة، ( من ضمن األفعال الحركية الذكور واإلناث،
حالة واحدة تظهر ) الطيران، السقوط، المشي أثناء النوم

المشي أثناء النوم من ضمن األفعال البصرية الحريق 
  . واالختناق

  . سوء الحظ وحسن الحظ: الفئة العاشرة
وء الحظ وحسن يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة س

الحظ وجود فروقات في أحالم المراهقين الذكور واإلناث في 
المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية في فئة المرض والصرع 

  . بدرجة متوسطة
ما أهم المشكالت المستنتجة من : سؤال الدراسة الثالث

 فئات عناصر األحالم للمراهقين والشباب الجامعي؟
مباشر وقد تكررت في العدوان المباشر وغير ال )1

التهجير، االعتقال، المالحقة، " العدوان المعنوي العناصر التالية
المطاردة، حظر التجول، في حين تكررت في العدوان المادي 

القتل واإلصابة والتدمير، واالجتياح، "والجسدي العناصر التالية 
  "والقصف 

االنفعاالت غير السارة وقد تكررت رموز العناصر  )2
  على القلق والخوف والحزن الدالة 
خشية الفشل وقد تكررت العناصر الدالة على الفشل  )3

 بدرجة أكبر في المواقف الحياتية المختلفة للحالم
تعثر األداء على االمتحانات األمر الذي يشير إلى أن  )4

  . المدرسة والجامعة محدد من محددات األحالم
هل هناك فروق في متغيرات : سؤال الدراسة الرابع

طول الحلم، حجم عناصر الحلم، (لمحتوى الظاهري للحلم ا

لدى المراهقين والشباب الجامعي في ) مستدعيات الحلم
المرحلة الثانوية والجامعية وفقاً للجنس والعمر والتفاعل 

  بينهما؟ 
  تمت صياغة هذا السؤال على شكل فرضية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
)α=0.05 (غيرات المحتوى الظاهري للحلم لدى في مت

المراهقين والشباب الجامعي في المرحلة الثانوية والجامعية 
 . وفقاً لمتغيرات الجنس والعمر والتفاعل بينهما

للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم المتوسطات 
واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين المتعدد 

MANOVA) (ضح في الجدول رقم وذلك كما هو وا)14 .(  
أن المتوسطات الحسابية للذكور ) 14( يتضح من الجدول
مقابل  22. 1سنة في حجم الحلم بلغ  19الذين أعمارهم دون 

لدى المراهقين والشباب الجامعي الذين أعمارهم فوق  44. 1
سنة،ولقد بلغ المتوسطات الحسابية لإلناث اللواتي  19

. 1مقابل  13. 1نفس البعد  سنة على 19أعمارهن أقل من 
أما فيما . سنة 19لدى اإلناث اللواتي أعمارهن فوق  45

يتعلق بطول الحلم فقد بلغ متوسط الذكور الذين أعمارهم دون 
لدى المراهقين والشباب  88. 1مقابل  63. 1سنة  19

سنة،في حين بلغت المتوسطات  19الجامعي الذين فوق 
سنة على نفس  19هن دون الحسابية لإلناث اللواتي أعمار

لدى اإلناث اللواتي أعمارهن فوق  78. 1مقابل  55. 1البعد 
أخيرا فيما يتعلق بالفروق في المتوسطات الحسابية . سنة 19

سنة  19لمستدعيات الحلم لدى الذكور الذين أعمارهم دون 
لدى المراهقين والشباب الجامعي الذين  42. 2مقابل  10. 2

بلغت المتوسطات الحسابية لإلناث سنة،في حين  19فوق 
مقابل  00. 2سنة على نفس البعد  19اللواتي أعمارهن دون 

كما . سنة 19لدى اإلناث اللواتي أعمارهن فوق  30. 2
أن متوسط كل من الذكور واإلناث ) 14(يتضح من الجدول 



 2009، )ملحق(، 36، العلوم التربوية، المجلّد دراسات

- 355 -  

سنة لمتغيرات المحتوى الظاهري  19الذين أعمارهم دون 
وأن ) 04. 2(ب الجامعي بلغ ألحالم المراهقين والشبا

سنة من الذكور  19المتوسطات الحسابية الذين أعمارهم فوق 
وللتحقق ). 18. 2(واإلناث لمتغيرات المحتوى الظاهري بلغ 

من أن االختالف بين هذه المتوسطات دال إحصائيا تم 
) 15(والجدول ) MANOVA( استخدام تحليل التباين المتعدد

  . يوضح تلك النتائج

  
  )13(لجدول رقم ا

  توزيع الفئات الفرعية لفئة سوء الحظ وحسن الحظ لرموز عناصر األحالم في المحتوى الظاهر 
  .616= ألحالم المراهقين والشباب الجامعي من الجنسين ن 

 سوء الحظ وحسن الحظ

 الفئات الفرعية 

  أحالم المراهقين
 )ذكور وإناث(

  أحالم الشباب الجامعي
 )ذكور وإناث(

  النسبة
 المئوية

نسبة 
 االختالف

 الداللة

 متوسطة  12% %42 1 33 .0 % 4 45 % المرض −

 متوسطة 11% 25 % 1 33 .0 % 2 22 % الصرع −

 ال يوجد  %0 33 % 1 33 .0 % 3 33 % )الربح(الكسب −

   %100 %100 3  %100 9 المجموع

  
  ).14(الجدول رقم 

بين متوسط متغيرات المحتوى الظاهري ألحالم المراهقين والشباب الجامعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق 
  تعزى إلى الجنس والعمر والتفاعل بينهم

 األبعاد الجنس العمر العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
  فأقل 19 126 22 .1 520 .0

 ذكر

 حجم الحلم
 
 

 19أكبر من  135 44 .1 825 .0
 لمجموعا 261 33 .1 702 .0
 فأقل 19 217 13 .1 443 .0

 19أكبر من  138 45 .1 765 .0 أنثى
 المجموع 355 25 .1 609 .0
 فأقل 19 343 16 .1 474 .0

 19أكبر من  273 44 .1 794 .0 المجموع
 المجموع 616 29 .1 650 .0
 فأقل 19 126 63 .1 826 .0

 ذكر

 طول الحلم

 19من  أكبر 135 88 .1 881 .0
 المجموع 261 76 .1 862 .0
 فأقل 19 217 55 .1 804 .0

 19أكبر من  138 78 .1 871 .0 أنثى
 المجموع 355 64 .1 837 .0
 فأقل 19 343 58 .1 812 .0

 19أكبر من  273 83 .1 876 .0 المجموع
 المجموع 616 69 .1 849 .0
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 فأقل 19 126 10 .2 987 .0
 ذكر

 تدعيات الحلممس

 19أكبر من  135 42 .2 885 .0
 المجموع 261 27 .2 947 .0
 فأقل 19 217 00 .2 967 .0

 19أكبر من  138 30 .2 915 .0 أنثى
 المجموع 355 12 .2 957 .0
 فأقل 19 343 04 .2 974 .0

 19أكبر من  273 36 .2 901 .0 المجموع
 المجموع 616 18 .2 955 .0

  
  )15(الجدول 

  للفروق بين متغيرات المحتوى الظاهري) MANOVA(نتائج تحليل التباين المتعدد 
 .للحلم لدى المراهقين والشباب الجامعي في المرحلة الثانوية والجامعية وفقا لمتغيرات الجنس والعمر والتفاعل بينهما 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

خطأ درجات 
 الحرية

درجات الحرية 
 ضيةالفر

 قيمة ف
 التقريبية

 قيمة
 ولكس

 االختبار

 الثابت 0.076 533 .2477 0 .3 0 .610 0.00
 الجنس 0.993 530 .1 0 .3 0 .610 0.21
 العمر 0.928 754 .15 0 .3 0 .610 *000.
 العمر*الجنس 0.998 4190. 0 .3 0 .610 0.74

 ) α ≥ 0 .05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

  
أنه ال يوجد أثر للتفاعل ما بين ) 15(جدول يتضح من ال

الجنس والعمر على األبعاد الفرعية الثالثة لمتغيرات المحتوى 
الظاهري ألحالم المراهقين والشباب في المرحلة الثانوية 

، كما يتضح من )419) (.ف(والجامعية حيث بلغت قيمة 
الجدول أيضا أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث على 

، )530 .1) (ف(رات المحتوى الظاهري حيث بلغت قيمة متغي
) MANOVA(في المقابل أشارت نتائج تحليل التباين المتعدد 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على 
متغيرات المحتوى الظاهري حسب العمر، حيث بلغت قيمة 

ولمعرفة لصالح من هذه الفروق حسب ). 754 .15) (ف(
في المتغيرات الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية  العمر

  . يبين تلك النتائج) 16(والجدول . المعدلة والخطأ المعياري
أن المتوسطات الحسابية لمتغير ) 16(يتضح من الجدول 

حجم الحلم كانت لصالح المراهقين والشباب الجامعي الذين 
 18. 1مقابل  44. 1سنة،حيث بلغت  19أعمارهم أكبر من 

سنة  19لدى المراهقين والشباب الذين أعمارهم أقل من 
أما طول الحجم فقد كانت . وسط حسابي 268 .-وبفارق 

الفروق أيضا لصالح المراهقين والشباب الجامعي الذين 

 83. 1مقابل  59. 1سنة،حيث بلغت  19أعمارهم اكبر من 
سنة  19لدى المراهقين والشباب الذين أعمارهم أقل من 

وسط حسابي،أخيرا فيما يتعلق بمستدعيات  237 .-ق وبفار
الحلم فقد كانت لصالح المراهقين والشباب الذين أعمارهم 

لدى  05. 2مقابل  236سنة،حيث بلغت  19أكبر من 
 .-سنة وبفارق  19المراهقين والشباب الذين أعمارهم أقل من 

  . وسط حسابي 308
  

  اجاتمناقشة النتائج وتفسيرها واالستنت - ثانياً
  :طرحت هذه الدراسة األسئلة التالية

ما فئات الترميز للعناصر المتضمنة في المحتوى  -
الظاهر ألحالم المراهقين والشباب من طلبة المدارس الثانوية 

  والمرحلة الجامعية؟
هل هناك اختالف في فئات ترميز العناصر المتضمنة في  - 

معي وما درجة المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب الجا
  االختالف؟ 

ما أهم المشكالت التي يمكن استنتاجها من خالل المحتوى  - 
  ]المشكالت الممكن فرزها[الظاهر لألحالم؟ 



 2009، )ملحق(، 36، العلوم التربوية، المجلّد دراسات

- 357 -  

هل هناك فروق في متغيرات المحتوى الظاهري للحلم  - 
لدى ) طول الحلم، حجم عناصر الحلم، مستدعيات الحلم(

نوية والجامعية وفقاً المراهقين والشباب الجامعي في المرحلة الثا
 .للجنس والعمر والتفاعل بينهما

  
  )16(الجدول 

للفروق بين متغيرات المحتوى الظاهري للحلم لدى ) Estimated Marginal Means(المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري 
  .والعمر والتفاعل بينهماالمراهقين والشباب الجامعي في المرحلة الثانوية والجامعية وفقا لمتغيرات الجنس 

 الفروق في المتوسطات الخط المعياريالمتوسطات الحسابية العمر األبعاد

 حجم الحلم
 04. 18 .1 فأقل 19

.2680 
 04. 44 .1 19أكبر من 

 طول الحلم
  .05 59 .1 فأقل 19

.2370 
 .05 83 .1 19أكبر من 

 مستدعيات الحلم
 .05 05 .2 فأقل 19

308.-0 
  .06 36 .2 19من  أكبر

  
أظهر التحليل اإلحصائي لرموز عناصر األحالم في 
المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين والشباب الجامعي وجود 

فقد تمثلت أحالم المراهقين . فئات مختلفة في كلتا المجموعتين
: من الجنسين بوجود عناصر مختلفة مشحونة بالعناصر التالية

قاء والصديقات، العدوان الخفي، الشخصيات المألوفة، األصد
والحالم ضحية العدوان، واألفعال الحركية والسفر ومشاهدة 
أو لعب الرياضة وارتياد األماكن المألوفة ورؤية األشياء 
المألوفة واالنفعاالت غير السارة والقلق والخوف وممارسة 

وقد تكررت هذه الرموز . الجنس،الزواحف، النجاح والفشل
تقارير أحالم الشباب الجامعي ويفسر الباحث بدرجة أقل في 

ذلك بأن األحالم نشاط نفسي للحالم تتمثل فيه الحياة النفسية 
  . Jungواالجتماعية والثقافية للجماعية،كما يؤكد يونغ 

أوضحت نتائج الدراسة أن العناصر الظاهرة في  كما
أحالم المراهقين والشباب الجامعي يمكن أن تصنف في عشر 

وهي حسب نسبة  Hall Van de Castleب منهج فئات،حس
فئة السعي والطموح، فئة األنشطة : حضورها في األحالم

الترفيهية، البيئة المادية، يلي ذلك فئة العدوان، فئة 
االنفعاالت، ثم فئة الشخصيات المألوفة، يلي ذلك فئة 
الحيوانات ثم فئة العالقات الجنسية وفئة األفعال وأخيرا فئة 

وتتفق الدراسة مع الدراسات التالية . ظ وحسن الحظسوء الح
  في استخدام نفس

دراسة :منهج التصنيف مع بعض الفروق البسيطة
 ,Decicco( وديسيكو ،,.Tartz, et. al) (2006 تأرتزوآخرون

 ,Domhoffودومهوف ) (Stranch, 2005وسترانش ) 2007

نهج ويفسر الباحث ذلك بَأن م. David, 2007)(ودافيد  )(2006

هل منهج تصنيفي شامل لألحالم يتضمن كل نواحي الحياة 
النفسية واالجتماعية والثقافية،وأن تصنيفات األحالم لدى 
المراهقين والشباب الجامعي،ال تختلف عن تصنيفات األحالم 
لدى المراهقين والشباب في المجتمعات والثقافات األخرى في 

تواها اإلنساني فهي تعكس طبيعة األحالم ومح،اإلطار العام
العام،وإنما االختالف مرده الخبرة والتجربة الذاتية للشخص 

 -رغم أنها )(Domhoff, 2006وهذا ما أكدته دراسة . الحالم
من وجود تشابه وتماثل أكثر من  -تقيس فروق ثقافية 

االختالف بين تقارير األحالم األمريكية واأللمانية،إلى جانب 
ت الفئات في البلدين، ولكون من ترميزا11وجود تشابه في 

المراهقين والشباب في هذه الدراسة يعيشون في نفس اإلطار 
يجعل من هذه النتيجة  الجغرافي واالجتماعي والثقافي،

  . متوقعة
في حين أظهرت نتائج الدراسة وجود فئتين فرعيتين لفئة  

السعي والطموح شائعتين في أحالم المراهقين والشباب 
 ةاح والفشل، وأن هناك اختالفات صغيرالجامعي هي النج

إذ تكررت العناصر الدالة على النجاح : فيها بين المجموعتين
مرة في حين ) 91(والفشل في أحالم المراهقين بدرجة أكبر 

وكشفت الدراسة وجود . مرة لدى الشباب )16(تكررت 
خمس فئات فرعية لفئة األنشطة الترفيهية هي السفر أو قضاء 

اهدة أو لعب الرياضة والذهاب إلى األندية العطلة، ومش
والتسوق واالحتفاالت وتتراوح االختالفات من عدم وجودها 

  . إلى متوسطة وكبيرة
بينت نتائج الدراسة وجود خمس فئات فرعية لفئة البيئة 
المادية، يوجد اختالف فيها بين المرحلتين، وتتراوح 
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وهي االختالفات من عدم وجودها إلى صغيرة ومتوسطة 
األماكن المألوفة واألماكن غير المألوفة واألشياء الموجودة 

أظهرت نتائج الدراسة . فيها مألوفة وغير مألوفة والطبيعة
أربع فئات من العدوان شائعة في أحالم المراهقين والشباب 

اللفظي (الجامعي، هي العدوان الخفي غير المباشر 
ضحية العدوان والعدوان الجسدي المادي والحالم ) والمعنوي

والحالم معتد وأن هناك اختالفات تتراوح بين صغيرة وكبيرة 
مرة في ) 66(بين المجموعتين، حيث تكررت لدى المراهقين 

ويرى الباحث . مرة) 33(حين تكررت لدى الشباب الجامعي 
أن شيوع هذه الفئة والعناصر الدالة عليها تجعلنا نعتقد أن 

ها المراهقين والشباب هي البيئة السياسية التي يعيش ضمن
  . محدد من محددات األحالم لديهم

كما أشارت نتائج الدراسة وجود أربع فئات فرعية لفئة 
 ؛االنفعاالت هي القلق والخوف والفرح والسعادة والحزن

يوجد بين المجموعتين فيها اختالفات تتراوح بين عدم 
إذ تكررت هذه االنفعاالت  ؛وجودها إلى صغيرة ومتوسطة

لدى الشباب  )30(لدى المراهقين في حين تكررت ) 47(
وهي بمثابة لغة إيمائية للحالمين من بكاء وصراخ . الجامعي

ألخ تحتوي معان انفعالية --وقلق وخوف وفرح وسعادة 
 Hilgard( قابلة لإلدراك كما يرى هيلجارد وزمالؤه) عاطفية(

et al., 1971 (األفضلية،  وتستخدم للتعبير عن نوع من التقييم أ
كما بينت نتائج الدراسة وجود . وتختلف من فرد إلى أخر

خمس فئات فرعية لفئة الشخصيات المألوفة وغير المألوفة 
شائعة في أحالم المراهقين والشباب الجامعي هي الوالدان 
واألشقاء األصدقاء والصديقات واألزواج وأفراد األسرة 

نها اختالفات اآلخرين والشخصيات غير المألوفة، يوجد بي
مرة في ) 41(فقد تكررت لدى المراهقين . بدرجة متوسطة
بينت نتائج  ؛مرة لدى الشباب الجامعي) 27(حين تكررت 

الدراسة وجود ثالث فئات فرعية لفئة الحيوانات هي 
الحيوانات األليفة والمفترسة والزواحف يوجد بينها اختالفات 

 . تتراوح بين متوسطة وكبيرة
ة وجود أربع فئات فرعية لفئة العالقات أظهرت الدراس

الجنسية هي العرى أو شبه العرى والتقبيل وممارسة الجنس 
والحمل والوالدة يوجد بينها اختالفات متوسطة وكبيرة لدى 

) 8(مرة ولدى الشباب الجامعي ) 28(المراهقين تكررت
ظهرت في الدراسة فئتان فرعيتان لفئة األفعال هي . مرات

كية واألفعال البصرية يوجد بين المجموعتين األفعال الحر
ولدى الشباب ) 30(فيها اختالفات كبيرة لدى المراهقين 

في حين لوحظ غياب األفعال اللفظية من أحالم  ؛)4(الجامعي 
أظهرت الدراسة وجود ثالث فئات فرعية لفئة . المجموعتين

سوء الحظ وحسن لحظ هي المرض والصرع والكسب 
  . هما اختالفات متوسطةيوجد بين) الربح(

  :وتشير هذه الفئات كما يرى الباحث إلى ما يلي
أنها تمثل شكال من أشكال إتاحة الفرصة للتعبير عن  .1

  . الميول والرغبات واالتجاهات للحالمين
أن هذه الترميزات حتى وإن كانت عامة ال يمكن فهمها  .2

  . إال في ضوء تجربة الشخص نفسه
زات لدى الحالم ذات سمة أن هذه الترمي ىالتأكيد عل .3

تواصلية تبدأ من مرحلة مبكرة وهي تراكمية من خالل 
االحتكاكات والتفاعالت اليومية لدى الحالمين والتي تكمن 
فيها جذور الحياة النفسية فال توجد فروق جوهرية بين 

 . ترميزات المراهقين والشباب
توصف الداللة السيكولوجية لهذه الترميزات بحسبانها  .4

توتر،قلق، (ات تعكس حالة إما عاطفية كامنة مؤشر
وإما سمة ) ألخ. . . خوف، إحباط،فرح، سرور سعادة

  . معينة للشخصية
الدراسة بعض االختالفات البسيطة في تكرار قد تبين من 

بعض الفئات الفرعية لرموز عناصر األحالم لدى 
  . المجموعتين

سين كشفت الدراسة نوعا من االتساق في أحالم الجن كما
على الفئات الفرعية المتضمنة في الدراسة، وأنها في المجمل 
تعبر عن المصالح الشخصية والهموم واالهتمامات العاطفية 
للحالم في سياق األسرة واألصدقاء والحياة االجتماعية 
والترفيهية والعالقات التربوية في المدرسة والجامعة والدوافع 

) Domhoff, 2006(ف وتتفق مع دراسة دومهو ؛غير المشبعة
من ترميزات الفئات وكذلك 11التي أظهرت وجود تشابه في 

نفس حجم الفروق في االهتمامات والمفاهيم بين الجنسين إال 
أنها اختلفت معها في كونها قارنت بين بلدين مختلفين 

  . الواليات المتحدة وألمانيا
أظهرت نتائج الدراسة الكثير من العناصر النمطية في 

م، مثل الهجوم والخسارة، العالقات الجنسية، تعثر األحال
. األداء على االمتحانات، األفعال الحركية، األفعال البصرية

التي  ), .2003Tore., et. al(وتتفق مع دراسة تور وزمالؤه 
  . أظهرت نتائجها الكثير من العناصر النمطية

يستنتج من هذه الدراسة عدم وجود اختالفات نوعية في 
فئات عناصر األحالم بين المراهقين والشباب الجامعي  ترميز

والسؤال الذي . وإنما اختالفات كمية في درجة تكرارها
يطرح نفسه هو لماذا؟تتشابه ترميزات الفئات في تقارير 
األحالم لدى المراهقين والشباب،والجواب أن ذلك يمكن أن 
 يعزى إلى العمر من ناحية، وتشابه المواقف الحياتية لدى
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ناحية السعي نحو المعرفة واستمرارية التطور  نالعينة م
 . المعرفي لديهما

نتائج تحليل المحتوى الظاهر ألحالم  كما أوضحت 
المراهقين معرفة عناصر األحالم وحجمها وطولها 
ومستدعياتها وعقد مقارنات بينها وفق العمر والجنس وذلك 

يتفق مع  وهذا. من أجل معرفة تأثيرها على محتوى األحالم
أن  ),.Tore et al 2003(ما جاء في دراسة تور وزمالئها 

الزمن ونوع الجنس والمنطقة تعكس تأثر األحالم بالعوامل 
ودراسة . الشخصية واالجتماعية والمعرفية والفسيولوجية

التي أظهرت وجود  ، ,.Rinfret et al)1991(رينفرت وآخرون 
جتماعي، ودراسة عناصر مختلفة باختالف العمر والدور اال

، التي توصلت إلى )St-onge et. al., 2005(ستونغ وزمالؤه 
وجود عالقة بين األحالم واالنفعاالت مع التقدم في العمر، 
حيث ظهرت في أحالم المجموعة ذات الفئة العمرية األكبر 
 ؛انفعاالت سلبية أقل من المجموعة ذات الفئة العمرية األصغر

جود عالقة بين محتوى األحالم أظهرت الدراسة الحالية و
والعمر والجنس والحالة السيكولوجية للحالم والبيئة 
االجتماعية والثقافية، وبالتالي يمكن االستنتاج بأن الجنس 

 . والدور محدد من محددات محتوى األحالم
كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن العناصر الواردة في 

درجة مرتفعة  المحتوى الظاهر ألحالم المراهقين هي على
حيث أمكن تحليلها دون االستعانة بأصحاب  ،من الوضوح

من خالل التقارير المسجلة % 90الحلم في أكثر من 
ويفسر الباحث ذلك بأن وضوح التقارير يعود إلى . بواسطتهم

منها توضيح الباحث طريقة تسجيل الحلم : عدد من العوامل
 15ل عن ومستدعياته،والعمر فهم في مرحلة عمرية ال تق

وهنا يرى الباحث أنه يمكن االستعانة باألحالم في . سنة
اإلرشاد النفسي والتربوي حيث يطلب من طالبي االستشارة 
تدوين أحالمهم في سجل خاص يوماً بيوم من خالل وضع 

لتسجيل األحالم فور االستيقاظ " الوسادة"ورقة وقلم قرب 
كثير من تجنباً للنسيان حيث يتيح تحليلها التعرف على 

الضغوطات وأسباب المعاناة لهم،وهذا يتفق مع ما جاء في 
  ). 1998خضر،(دراسة

ويستنتج من هذه الدراسة أن المحتوى الظاهر لعناصر 
أحالم المراهقين من طلبة المدارس الثانوية يظهر أنه اقل 
تنوعاً وغنى وكثافة في التفاصيل من أقرانهم الشباب في 

هر أحالمهم أكثر طوالً وغنى المرحلة الجامعية ممن تظ
ووضوحاً في مستدعياته، وفي كل الفئات سواء كانت 

 وتتفق مع دراسة تأرتز وآخرون. الرئيسية أو الفرعية
)(Tartz et al., 2006  التي أظهرت وجود فروق في طول الحلم

  . وكثافته
  

  التوصيات
إتاحة الفرصة للمراهقين والشباب للتحرير من  −

من خالل النشاطات التربوية  الضغوطات المختلفة
  . واالجتماعية والثقافية

أن نتائج هذه الدراسة تدعو المؤسسات التربوية لصياغة  −
برامج اإلرشاد النفسي والتربوي القائمة على الحوار 
والتقبل،والتأكيد على أن هذا النموذج يؤدي إلى تكوين 
شخصية أكثر التزاما وتوازنا وايجابية في تفاعلها مع 

  . ا ومع اآلخريننفسه
أن نتائج هذه الدراسة مفيدة للمرشدين النفسيين  −

واالجتماعيين إذ إن الوعي بها يسهم في تحسين األساليب 
اإلرشادية للذين يتعاملون مع المشاكالت السلوكية اليومية 

  . للمرهقين والشباب
تقترح هذه الدراسة تشكيل قاعدة بيانات معيارية لألحالم في  −

) مجس(ي أو بنك لألحالم تكون بمثابة محك المجتمع العرب
أو معيار مرجعي لمقارنة رموز عناصر األحالم في 
الدراسات الالحقة مع تصنيفات رموز األحالم في قاعدة 

  . البيانات المرجعية
إجراء دراسات مقارنة بين ترميزات فئات عناصر األحالم  −

  . بين فئات اجتماعية مختلفة أو أعمار مختلفة
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Manifest Content of the Adolescent and University  

Students' Dreams in Secondary and University Stages 
 

Kamil H. Katalo * 

 

ABSTRACT 

This study aims at identifying the manifest content of dreams (MCD) by adolescents in the secondary stage 
and university students, categories and indicators of dreams, the difference between the two stages, the 
difference in the variables of MCD (dream density, length, and recalls) according to sex and age, and their 
psychological problems through the MCD. The sample total was 616 dream reports from both stages and 
sexes (308 each /1 report by each student). Hall and Van de Castle Indicators were used to classify dream 
elements into categorie The results showed 10 categories and a number of indicators. Sex and age had an 
impact on the MCD variables.  
The results were discussed and interpreted in the light of the related literature. Finally, the study is 
concluded with a number of recommendations. 

Keywords: MCD (manifest content of Dreams), Dream Density, Length, Recalls. 
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