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 ملخص
ى طلبة  جتماعي لدن الشعور بالرهاب االهدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين الشعور برهاب السعادة وبي

إلى  ي محافظة طولكرم، ومعرفة داللة الفروق في مستوى رهاب السعادة والرهاب االجتماعي تبعاالفلسطينية ف عاتجامال

استخدمت أداتي الدراسة: مقياس الشعور برهاب السعادة، وهو متغيرات: الجنس، والتخصص، والتحصيل. لهذا الغرض 

بعد تطويره على البيئة  االجتماعي الرهاب لقياس (Wee & Roulin, 5199) ووى رولينباحث، ومقياس من إعداد ال

لدراسة  المحلية، والتحقق من خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات( بالطرق واألساليب المتعارف عليها. تكونت عينة ا

، رم(لكرع طوالمفتوحة )ف ة طولكرم وهي: القدسوطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظ ( طالبا433من )

 ة )كلية الزراعة والبيطرة(، وفلسطين التقنية )خضوري(. تم اختيار افرادها بطريقة عشوائية طبقية تبعاالنجاح الوطنيو

النتائج أن لجامعية باالستعانة بدوائر القبول والتسجيل في هذه الجامعات. وأظهرت لمتغيري الجنس والجامعة وفق األرقام ا

، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ادة والرهاب االجتماعي كان متوسطاور برهاب السعلشعى ا تولمس أفراد الدراسةتقديرات 

، بينت النتائج عدم وجود فروق دالة  بين الشعور برهاب السعادة والرهاب االجتماعي. ومن جهة أخرى ودالة إحصائيا

إلى متغيرات الجنس،  الفلسطينية تبعت امعاجالتماعي لدى طلبة ا لسعادة والرهاب االجفي مستوى الشعور برهاب ا إحصائيا

 والتخصص، والتحصيل. 

 .طلبة الجامعة ؛الرهاب االجتماعي ؛رهاب السعادة: الكلمات المفتاحية

Feeling of cherophobia and its relationship to social phobia among Palestinian 
university students in Tulkarm 

Zeyad Barakat 
zbarakat@qou.edu 

Faculty of Educational Sciences, Tulkarm Branch, Al-Quds Open University- Palestine 

Abstract 
The current study aimed to reveal the relationship between feeling fear of 

happiness and the feeling of social terror among Palestinian university students in 
Tulkarm Governorate. For this purpose, used the two tools of the study: a measure of 
feelings of happiness phobia, which was prepared by the researcher, and a scale of 
Roulin & Wee (1995) to measure social phobia after its development on the local 
environment, and to verify its psychometric properties (honesty and consistency) by 
the accepted methods and methods. The sample of the study consisted of (433) male 
and female students from Palestinian universities in Tulkarm Governorate, namely: 
Al-Quds Open (Tulkarem branch), National An-Najah (College of Agriculture and 
Veterinary), and Technical Palestine (Khadouri). The results showed that the study 
members' estimates of the level of feelings of happiness and social phobia were 
average, and that there was a positive and statistically significant correlation 
between feeling of happiness and social phobia. On the other hand, the results 
showed that there were no statistically significant differences in the level of feelings 
of happiness and social phobia among Palestinian university students, according to 
the variables of gender, specialization, and achievement. 
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