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العدوى االنفعالية وعالقتها بالوعي االجتماعي لدى طلبة الجامعة
مستخمص البحث
يهػػدؼ بحث ػػح بح ػػتحر بحلىػػرؼ ى ػػع وىػػلنف بحىػػدنف بال اىتحيػػال نوىػػلنف بحػػنىر بال لوػػتىر حػػدف ط ثػػال
 الػبلع ىػف بحىبلاػال بالرلثتطيػال,,  إ ػتح- نكذحؾ بحلىرؼ ى ع دالحال بحاػرنؽ ى ػع ن ػؽ بح ػنع و ذكػنر,بح توىال
 نوػػف ت ػػؿ بحل كػػؽ وػػف ذحػػؾ كػػد اتوػػي بحثت ػػال ثلث ػػر وكيػػتس بحىػػدنف بال اىتحيػػال بحوىػػد وػػف اثػػؿ,ثػػيف بحولػيػريف

,  كػػر, 45  إذ ث ػػع ىػػدد ك برلػػت ث ػػيػلهت بح هت يػػال و,3142 نبحوىػػرم وػػف اثػػؿ بح ػػور و, 4661 هتلاي ػػد و
 ناػػد لػػـ بحل كػػد وػػف,  كػػر, 32 ناتوػػي ثث ػػتي وكيػػتس بحػػنىر بال لوػػتىر إذ ث ػػع ىػػدد ك برلػػت ث ػػيػلهت بح هت يػػال و

 طتحم نطتحثػال لػـ بخليػترهـ ى ػنب يتع, 441 هوت بحىتيكنولريال نلـ لطثيؽ بألدبليف ى ع ىي ال ث ػي و
3145 -3144  ح ى ػػتـ بحد برى ػػر, نك ي ػػال بحلرثي ػػال,ػ ػريال ه ػػرل وك ي ػػال بحى ػػنـ

خ ت

و ػػف ك يل ػػيف ػػر بح توى ػػال بحوىل
نتظهري لت ج بحث ح بآللرل

. إف ىي ال بحث ح وف ط ثال بح توىال حديهـ ىدنف ب اىتحيال.4
. ر بحىدنف بال اىتحيال ح تحح بال تح,ت يال ثيف وبحذكنر نبإل تح

 لن د رنؽ ذبي دالحال إ.3

. ر بحنىر بال لوتىر ح تحح بال تح,ت يال ثيف وبحذكنر نبال تح

 لن د رنؽ ذبي دالحال إ.1

. بف ىي ال بحث ح وف ط ثال بح توىال ين د حديهـ نىر ب لوتىر.2

ػػت ر ث ػػت ال لن ػػد ىبلاػػال برلثتطيػػال دبحػػال ثػػيف بحىػػدنف بال اىتحيػػال نبحػػنىر

 تظهػػري لػػت ج بحل يػػؿ بإل.2

.بال لوتىيال لثىتع ح ىي ال ككؿ

Abstract:
The present study aims to identify the level of emotional infection and the level of social awareness
among university students, as well as to identify the significance of differences between the two variables.
In order to verify this, the researcher adopted the emotional infection Which was prepared by Hatfield
(1994) and by Al Shammari (2013). The number of paragraphs reached (18) paragraphs, and it built the
social awareness scale. The number of paragraphs reached (25). Their characteristics were confirmed by
the sciometrics and the tools were applied. On a sample of (110) students were selected to live Of the two
colleges at the University of Mustansiriya are: (Faculty of Science, Faculty of Education) for the
:academic year 2017 - 2018 The results of the research showed the following
1- The research sample of university students has an emotional infection
2- There are statistically significant differences between males and females in emotional infection in
.favor of females
3- The research sample of university students has a social awareness
4- There are statistically significant differences between males and females in social awareness in favor
.of females
5- The results of the statistical analysis showed that there is no significant correlation between emotional
.infection and social awareness according to the sample as a whole.
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الفصل االول
و ك ال بحث حل

حكد ب رزي بحلطنربي بحىريىال ،بحلر ي هدهت بحىتحـ ثكت ال وىلنيتلت بحى ويال نبحىيتىيال نبال لوتىيال ،بحك ير

وف بحو كبلي ثىثم لػير هذب بحىتحـ  ،ووت ىؿ بحارد يىيش ل ي وؤ ربي ىد  ،نهن وىرض ث ىلوربر
ح تالي وف بحلاتىؿ نبحلػير بحلر للط م و ت بف ياكر ثطريكال ولز ال ب اىتحيت ،نيثدن بف بحىدنف بال اىتحيال وف

بحوظتهر بحلر لزدبد

وهت ننالنح خطرهت ى ع ب ربد بحو لوع ،وف خبلؿ ن ند بىلىدبد بن ويؿ ىتـ حدف

ثىض بال ربد ،حىرىال بحىدنف ب اىتحيتع وف بألخريف وبح وتذج بحىي ال ,ث نر ي ىدـ وىهت بحلاكير بح تاد نبحلث ر
 ،حذب يكع غتحثيال بح تس ر بخطتي بحلاكير ،نو هت بحل يز ر بح كـ نبحى ر ال نبحػرنر نبحلطرؼ ،نوف ـ
بالثلىتد ىف بأل تحال نلى ؿ بال كتـ نالىؼ بحكدر ى ع بحل ريد  ،كوت تف ظتهر بحىدنف بال اىتحيال

،نب ل ترهت ثيف بح ثتم اد يىتىد ى ع لث ر كت تي نب كتر ودور ،ثػيال ب ىتد بح ثتم ناليتع بحكيـ نل لي
باليدنينحن يت .

اد ب تري هتلاي د " Hatfieldبف بحىدنف بال اىتحيال هر ويؿ بحارد حلك يد بآلخريف ،ول بعر ب اىتحيػتع ثهػـ دنف

بدربؾ بن الػثط ب اىػػتحر " ػػتال ربد ػػر ثىػض بحونباػػؼ يلىػػونف ثىػػهنحال بالىػل تر نبال ػػد تع بال اىػػتحر  ،نثاىػػؿ
اػػن بحىػػدنف ياكػػد بحاػػرد بىػػلكبلحيلت بحذبليػػال  ،ي ػػدو نف ب اىتحي ػتع وػػع بآلخػػر ،نللىػػـ بحىػػدنف بال اىتحيػػال ثػػتح كص

بح ىػػثر ػػر بحل ظػػيـ و .,Hatfield,1994,p.17ى ػػدوت يلاتىػػؿ خ ػػتف وىػتع  ،ػ ف اػػتث يلهـ ح لػييػػر بحو بز ػػر

بحىريع ل ى هـ بك ر ىرىال ،ر بحل ر نل ى هـ بك ر ىرالال ح ىدنف وف بالخريف ،أل هـ بك ػر بىػلىدبدبع ح لػ ر

ثو ػ ػ ػ ػ ػ ػػتىر بآلخ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف  ،كوػ ػ ػ ػ ػ ػػت بف بحىػ ػ ػ ػ ػ ػػدنف بال اىتحيػ ػ ػ ػ ػ ػػال بحىتحيػ ػ ػ ػ ػ ػػال ل ػ ػ ػ ػ ػ ػرلثط ثالػ ػ ػ ػ ػ ػػىؼ بحػ ػ ػ ػ ػ ػػذكتي بال اىػ ػ ػ ػ ػ ػػتحر

و.,Goleman , 1995,p: 49

كد إ تر ثت دن بر  Banduraبحع تف بحىدنف بإل اىتحيال حهت ثىض بح نب م بحى ثيال  ،لي ػال بحلك يػد بال اىػتحر

ح ػ ػ ػ ػػثىض بح وػػ ػ ػ ػػتذج نبحوخػ ػ ػ ػ ػػتطر ،بحلػ ػ ػ ػ ػػر لنح ػ ػ ػ ػػدهت هػ ػ ػ ػ ػػذي بحى ػ ػ ػ ػػدنف نهػ ػ ػ ػ ػػن لك ي ػ ػ ػ ػػد بح وػ ػ ػ ػ ػػتذج بحى ػ ػ ػ ػػي ال ب اىتحي ػ ػ ػ ػ ػتع
و.,Bandura, 2002.p,33

بف ط ثال بح توىال يوي نف بحع لطنير وهتربلهـ بال لوتىيال نبحوىر يال ،وف خبلؿ لاتىبللهـ وع بألخريف ،
ى دوت يلاتى نف وع بألاربف بحوخل ايف ى هـ ر كؿ

بحو تا تي نبحىوؿ ث كؿ

ر  ،إ هـ ي ث نف اتدريف ى ع بأل خربط ر

ط ن ىتؿ ،ر ونب هال بحارنؽ نبألخلبل تي ر ن هتي ظرهـ  ،نل ؾ بحلر

ي و هت بألخرنف  ،البلع ىف ت هـ يطنرنف ادرلهـ ،ى ع إدبر ب اىتاللهـ بحكنيال ،بحلر اد ينحدهت هذب بح ربع
بح ت ـ ىف هذب بالخلبلؼ ،نو ؿ هذي بحىو يتي بحوىر يال نبأل اىتحيال  ،لرلثط ث كؿ وثت ر ث ون بألثىتد بحوكلر ال
ثتحنىر بال لوتىر و .,Piaget,1975,p.103وف خبلؿ يتلهـ بح توىيال يلىرالنف بحع وخل ؼ بحخثربي
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بال لوتىيال نبحىيتىيال نبح خ يال  ،بحلر ل كؿ ل ديتع حن هتي ظرهـ بحلر ي و ن هت ىف بحىتحـ  ،حذب ى دوت
ينب ت بحط ثال ل ت بعر وىر يتع ثيف ن هتي بح ظر بحوكدوال حهـ ،نن هتي ظرهـ بحلر ي و ن هت  ،كد يؤد

ذحؾ

بحع ل نحهـ وف واكريف ثىطتي بحع واكريف تك ر لىكيدب" و. ,Perry,1970,p.76

بف بحدربىتي بحلر ت ريي ر ونالنع بحنىر بال لوتىر  ،لن ي ن ند برلثتطتي ظريال وتثيف بحلاتىػؿ وػع

بألاربف بحوخل ايف ب لوتىيتع نبحنىر بال لوتىر  ،و هت د برىػال و ,Springer et al.,1995بحلػر لن ػ ي بحػع

تف ط ثال بح توىال بحذيف لاتى نب وػع بألاػربف بحوخل اػيف  ،اػد تاػرنب وػي هـ

ػن بحونالػنىتي بال لوتىيػال بحوىكػد

،و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بحونال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنىتي بالال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتديال  ،نبحىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ  ،نبحوى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتنب  ،ن ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنؽ بأل ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتف  ،نبحىدبح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال
و. ,Springer et al,1995,p.96

أهمية البحث والحاجة إليه :

ناد تهلـ ى وتي بح اس ثوبل ظال ىو يال بحىدنف بال اىتحيال ىو يتع نهـ وكل ىنف ث ف هذي بحىو يال وهوال

ىد بحىدنف بال اىتحيال حث ال بحث تي بالىتىيال ح لاتىؿ ثيف
ح ػتيال ر بحىبلاتي بح خ يال  ،وف ت م وىيف  ،لُ ّ
بحث ر  ،حذب ي م تف يو ؾ بح تس بح د بالد ع وف وهتربي بحو تكت نبحوزبو ال إذب وت تربدنب بحكيتـ ثلاتىؿ

ب لوتىر ى يـ  ،بف بحىدنف بال اىتحيال ل كؿ بأل ختص خطن إالت يال  ،لليح حهـ ولتثىال وكت د بآلخريف
نو تىرهـ ح ظال ث ظال  ،لع ى دوت ال يكن نف و لثهيف حهذي بحوى نوتي  ،ناد ادونب ى وتي بح اس تدحال

ى ع تف بح تس يوي نف إحع و تكت بحلىثيربي بحن هيال  ،نبحلىثيربي بح اظيال  /بح نليال  ،ننالىيتي بح ىـ
نبحى نكتي بالىل تثيال حؤل ختص وف نحهـ نوف ـ بحلت ر ثت اىتالي بآلخريف لي ال حل ؾ بحلػذيال بحورلد

و,Carlson & Hatfield, 1992, p.31-32

ن ر دربىال ت ربهت ينوتف نىلربؾ  Neumann & Strack , 2000ى ع و ونىال وف بحو تركيف ط م

و هـ بألىلوتع إحع كبلـ و تيد ت اىتحيتع ارتي ت د بحوو يف ثلػيير وكتـ بح ني لػيي بعر ىىيدب تن و تيدبع تن
زي تع  ،نحوت ط م وف بحو تركيف ال كتع لكنيـ ت اىتاللهـ  ،ت تد بحو تركنف ث ف ب اىتاللهـ ل ى ـ وع ب اىتالي

بحولك ـ  ،ى دوت ط م و هـ لكنيـ ونااهـ ل تي بحولك ـ  ،تثدف بحو تركنف ثتإل وتع إى تثهـ ثتحولك ـ ذ
بح ني بألاؿ ز تع و.,Neumann & Strack 2000, pp. 211-225

كوت لثيف ث ف بألطاتؿ دي ر بحنالد ي تكنف ثد يتع بحلىتثير بحن هيال  ،حؤل ختص بحكت ويف ى ع رىتيلهـ ،

ن ّىر بحثىض هذب ى ع كن ت وؤ بعر ح ىتىيال بأل اىتحيال بحػريزيال  ،ثي وت تج آخرنف ثتف ىتىيل ت ل تي
و تىر بآلخريف ل ون ثورنر بحناي ،نيوكف لكيياهت ن ك هت ثتحل رثال و Neumann & Strack, 2000,

.,pp. 211-225
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نوف خبلؿ بحلطثيكتي بحنبال ال ر بحىيتاتي بحل تريال نبال لوتىيال نبح خ يال ،ت ث ي بحىدنف بأل اىتحيال
ال وهوال ر ث نح دي تويتي بح وتىال  ،كد ت تري لت ج دربىال ،إحع تف ل ير ب اىتالي رد ر بحو ونىال

يؤ ر ثبل نىر ر وزبج ثتار ب ربد بحو ونىال  ،نث ىم بحدربىال كتف ذحؾ ي طثؽ ى ع بح تحال بحو بز يال،

بإلي تثيال نبحى ثيال ،نلخل ؼ بآلربي
أل

نؿ ل ير بح انذ نبحو ت م نبحى طال ر بحىدنف بحو بز يال  ،كد يكنف

تم بحى طال نبأل ختص  ،بحذيف ي تحنف م بآلخريف بن ب لربوهـ ل ير بكثر  ،نوف بحنبالح تف بحكتد

يؤ رنف ر وزبج بح وتىال. ,Barsade & Gibson, 2007, pp. 36-59

كوت بف ونالنع بحنىر بال لوتىر يايد ر هـ ت نبع وخل اال وف تالي بحىكؿ  ،ى د هـ ب

إ ىتف حهذب

بحو ط ح نوى تي ي ثح ثوكدنري هـ بحىديد وف بحخثربي بال لوتىيال بحلر ينب ههت و & Wegner

. ,Giuliano,1983p.2نهذب ثدنري يؤد
بحولوركز

ثهـ بحع تظهتر وهتربي لث ر بحو ظنر نتظهتر بحى نكيتي

نؿ بحو لوع ن ث تي وهتربي بح كـ بالىلثطت ر.لنىيع و ظنربلهـ بحخت ال ثتحونالنىتي

بال لوتىيال و. ,Selman,1980,p.111

كوت ل تنحي دربىال تخرف ل ير بحلاتىؿ وع بألخريف بحوخل ايف ى ع بحلاتهـ بحىرار  ،ار دربىال

) ,Astin1993بحلر ل تنحي ل يربي بحدربىال بح توىيال ولىدد بألثىتد ن د تف ل
ي در وف خ ايال ىرايال وخل اال وف

ال بحطتحم وع خص تخر

ت تف يزيد وف بحنىر بح كت ر  ،نبأل خربط ر بحلاهـ بحىرار  ،نبح اتظ

ى ع بحثي ال حدف طتحم بح توىال و .,Astin,1993,p.16نبف ط ثال بح توىال بحذيف يلاتى نف وع تاربف ول نىيف
،يظهرنف تيالتع ثىض بحوىلكدبي و و ؿ تهويال وىترالال بحظ ـ بال لوتىر  ،نخ ؽ بحنىر ثتحكيايال بحلر يؤ ر
ثهت بح تس ر ثي تلت  ,نبحكيـ و ؿ بحرغثال ر لىزيز بحلىتوح  ،نبال لربـ بحىرار نهذب وف

ت بف يلىؽ وع

لطنر بحنىر بال لوتىر ن وني و.,Chang,1996,p.43

كوت ثي ي دربىال تف ط ثال بح توىال بحذيف طنرنب ن هتي ظرهـ تن وينحهـ بحوكلر ال وع بحنىر بال لوتىر

تىالتي ر و تويع بحلػيير
تىتع ح كربر ن
كت نب وهي يف نث ن ت الؿ بحع لث ر تدنب بعر ب لوتىيال ثن اهـ
ع
بال لوتىر.نثتألوكتف ل خيص بحىديد وف ث ع نلربكيم بح خ يال وف و ط ح بحنىر بال لوتىر  ،ى ع
ىثيؿ بحو تؿ بح ىنرثتحذبي بحىتوال نبحخت ال نبحك ؽ بال لوتىر نبح ر ىيال ,ن وط بحلركيز ،نبأل لثتي ى ع بحذبي

 ،بحلر ى ع وت يثدن ت هت ث وىهت ل لوؿ ى ع بحويؿ بحع بحنىر ثتحذبي ى ع بحىكس وف ثىض بألث يال بألخرف
و ؿ بحلكوص بال اىتحر نبحلكوص بحوىر ر نبح د بال لوتىيال نبحل ىس بال لوتىر نبحلر ويىهت لو ؿ كؿ

وف ت كتؿ بحويؿ بحع بحنىر ثتألخرو .(wegner & Giuliano,1983,p3-4

كد لن ي بحدربىتي بحى ويال بحلر ت ريي ر هذب بحىيتؽ بحع ن ند ترلثتط طرد

لوتىر نبح ون بحوىر ّر ح ارد نلطنر تل تهتلت ).(Tsui,2000,P.422
بال
ّ
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يىتىد بالهلوتـ ثل ويال ط ثال بح توىال نبوكت يتلهـ ر ونبكثال لػيربي بح يت بح تحيال نبحوىلكث يال كت ال  ،ألف

هؤالي بحط ثال يو نف بالىل وتر بألنؿ  ،ر بحدنؿ بحولكدوال بحلر ل ىف ىو يال بىل وتر بث ت هت  ،نثتحلتحر
لىتىدهـ ر لطنير يتلهـ ر بحى ر بحوى نوتلر ،بحذ

يىي ن ت  ،نوف ـ ف ويع اطتىتي بحو لوع

للط م اتد  ،يول كنف ادربي ولىدد يىلطيىنف وف خبلحهت إدبر و لوىتلهـ نبحىوؿ ى ع لطنيرهت .
 اهداف البحث :

يىلهدؼ بحث ح بح تحر بحلىرؼ ى ع ل-
 -4ايتس بحىدنف بال اىتحيال حدف ط ثال بح توىال.

 -3ايتس وىلنف بحنىر بال لوتىر حدف ط ثال بح توىال .
 -2دالحال بحارنؽ ر بحىدنف بال اىتحيال ى ع ن ؽ ولػير بح نع وذكنر-ب تح.,

لوتىر ى ع ن ؽ ولػير بح نع وذكنر-ب تح.,
 -1دالحال بحارنؽ ر بحنىر بال
ّ
 -2بحلىرؼ ى ع بحىبلاال بالرلثتطيال ثتحىدنف بال اىتحيال نبحنىر بال لوتىر حدف ط ثال بح توىال ح ىتـ
بحدربىر .3145 - 3144

 حدود البحث :

يل دد بحث ح بح تحر ى ع ط ثال بح توىال بحوىل
 تحديد المصطمحات:

ريال ح دربىتي بح ثت يال ح ىتـ بحدربىر . 3145 -3144

بنالع /بحىدنف بال اىتحيال لEmotional Contagion
بحويؿ

 ىر لهت هتلاي د Hatfield 1994

ن بحلك يد بحل كت ر ح لىثيربي بحن هيال نبح اظيال  /بح نليال نبحهي ال وح ىـ ,نبح ركتي نوزبو لهت وع

ب ختص آخريف نثللتثع لك يدهـ ب اىتحيتع و,Hatfield , 1994. P.5

ناد لث ع بحثت ال بحلىريؼ بح ظر بىبلي ثن ات وىث بعر ىف بالطتر بح ظر ح ىدنف بال اىتحيال  Hatfieldنهر

بح ظريال بحولث تي ر هذب بحث ح نبطت بعر ور ىيتع ر بحكيتس نلاىير بح لت ج.
بحلىريؼ بال بر رل بحدر ال بحلر ي

بحثت ال.

ؿ ى يهت بحوىل يم ى ع وكيتس بحىدنف بال اىتحيال حهتلاي د بحذ لث لت

ت يتع /بحنىر بال لوتىر Social awareness

يىر ت بونر Amore,2008ى ع ت ت ل
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" و ونىال وف بأل دبح بح اىيال نبحىك يال بحلر وف خبلحهت ي كؿ بح خص لو يبلع ىك يتع بوت ىف ذبلت تن ىف
خص بخر بحلر لوك ت وف هـ بح ثكال بال لوتىيال بحلر هن زي و هت نادرلت ى ع بحىوؿ ث ى تـ وع

بحثرنلنكنؿ بحذ ي كـ هذي بح ثكال بال لوتىيال " و. ,Amore,2008,p.2

بحلىريؼ بأل بر ر

و بحدر ال بحك يال بحلر ي

ؿ ى يهت بحوىل يم وف خبلؿ إ تثلت ىف كربي وكيتس بحنىر بال لوتىر,

-----------------------------------------------------------الفصل الثاني

بحىدنف بال اىتحيال ل Emotional Contagion
ظريال إحيف هتلاي د ل

بهلـ ى وتي بح اس ثىو يال بحىدنف بال اىتحيال  ،ذحؾ بف بح تس ىتد وت يى ونف يدبع ،تف بحلكنيوتي بحنبىيال

نؿ ى ع وى نوتي تك ر ثتحلركيز ب يت تع

يوكف تف لكدـ وى نوتي ّوال ىف بألخريف  ،كوت بف ثإوكت هـ بح
نحوت كتف بأل ختص ي تكنف بحلىتثير
ر ردند ب ىتحهـ بال اىتحيال بحذبليال ر ب تي بح كتيبي بال لوتىيال ّ ،
بال اىتحيال بحىتثر حر تاهـ  ،غتحثتع وت ي ّىنف ث ىكتىتي خاياال حو تىر زوبل هـ نبال لثتي حهذب بحايض وف ردند

بأل ىتؿ بح ظيال  ،كد يىلطيع بال ختص بف يلخي نف ت اىهـ ىبلع دبخؿ بحوديتي بال اىتحيال بحلر يىيش يهت
ٍ
وىثكت
ركتؤهـ و . ,Hatfield Cacioppo & Rapson , 1993, p.82نكتف بحى وتي نبحثت نف اد ى نب
تف بحلاكير بحىكبل ر نبحل يؿ نبحلخيؿ بحنبىر يىثم هذي بحظتهر نلاىيرهت ى ع ىثيؿ بحو تؿ  ،ال ظ

بحاي ىنؼ بالال تد تدـ ىويح ر ناي وثكر ىتـ  4426ث ت"وع ن ند ب د إخنل ت ى ع وخ ىال بحلىذيم

 . .لخيؿ ت اى ت ر وناات  ،ثؿ ل نر ث ت كتىر بحىذبم ىي ال ثرولت ،
،ن

تركت وكرثت ,نك ت دبخؿ ىدي

ثح وىت إحع د وت خ تع نب دبع  ،نوف ـ كنف كر ىف ثىض ت تىيىت  ،ثؿ ي لتث ت ىنر ث ت ال

خل ؼ ى ت لوتوتع  ،نبف كتف ذحؾ تاؿ در ال" و,Hatfield & Cacioppo & Rapson , 1994, pp.7-8

ناد زبد تهلوتـ ى وتي بح اس ثوبل ظال ىو يال بحىدنف بال اىتحيال ىو يتع نهـ وكل ىنف ث ف هذي بحىو يال وهوال

ىد بحىدنف بال اىتحيال حث ال بحث تي بالىتىيال ح لاتىؿ ثيف
ح ػتيال ر بحىبلاتي بح خ يال  ،وف ت م وىيف  ،لُ ّ
بحث ر  ،حذب ي م تف يو ؾ بح تس بح د بالد ع وف وهتربي بحو تكت نبحوزبو ال إذب وت تربدنب بحكيتـ ثلاتىؿ
ب لوتىر َى س نحثؽ  ،نبحىدنف بال اىتحيال ل كؿ بأل ختص خطن إالت يال  ،إذ لليح حهـ ولتثىال وكت د
بر ال و لثهيف حهذي بحوى نوتي  ،نلل ر "
بآلخريف نو تىرهـ ح ظال ث ظال  ،لع ى دوت ال يكن نف

بحىدنف بال اىتحيال" ثىد آحيتي كد ادونب ى وتي بح اس بو تؿ هتلاي د نربىف  Hatfield and Rapsonتدحال

ى ع تف بح تس يوي نف إحع و تكت بحلىثيربي بحن هيال ،نبحلىثيربي بح اظيال ،ننالىيتي بح ىـ نبحى نكتي
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بالىل تثيال حؤل ختص وف نحهـ نوف ـ بال تثال "بحلت ر" ثت اىتالي بآلخريف لي ال حل ؾ بحلػذيال بحورلد

و.,Carlson and Hatfield, 1992, p.31-32

 .4بحو تكت  Mimicryل ر ت تي بحو تد ال ي تكر بأل ختص ل كت يتع ثتىلوربر ،لىتثير بحن ت نبأل نبي
ننالىيتي بح ىـ نبح ركتي نبحى نكتي بالىل تثيال حؤلخريف ،نيزبو نف ركتلهـ وىهـ ر ب تي بحو تد ال .ناد

ال ظ بحى وتي و ذ زوف ثىيد تف بأل ختص ي زىنف إحع و تكت بحلىثيربي بال اىتحيال حآلخريف ،نرتف تدـ ىوح
ر ناي وثكر وف ىتـ  4426وف بحوى ٍ
وتي ،تف بح خص بحذ يل نر اىت ر وناؼ خص آخر
ُ
يظهرو تكت ركيال ،ى دوت رف الرثال ون هال لن ؾ تف ل يم ىتؽ خص تخر تن ذربىال  ،ثطثيىال بح تؿ
كنـ ثكثض نى م ىتا ت بن ذربى ت .كد ب تر يندنر  Theodorال كت إحع تف بحلكوص بال اىتحر بحنبىر

يىزف إحع " بحو تكت بح ركيال " بحػريزيال ح لىثيربي بحن دب يال ح خص آخر.ناد

وع بحثت نف ى ع تف

بأل ختص زبىنف إحع لك يد بحلىثيربي بال اىتحيال حآلخريف و Hatfield & Cacioppo & Rapson ,
,1994, p.17

 .4بحو تكت ثتحن تل إف كيكال ىكس ن ني بأل ختص بحلىتثير بحن هيال حوف نحهـ ،غتحثتع وف بح كت ؽ بحلر
لـ إ ثتلهت

يدبع ،نوف بألو ال بحدبحال ى ع ذحؾ ،ن د ى وتي بألى تم نبحوخل

نف ر ى ـ نظت ؼ

بألىالتي بح اىر بال لوتىر .تف بحو تكت بحن هيال ت يت تع ل دح ر آف نب د لكريثتعل بذ يثدن تف بأل ختص
اتدرنف ى ع ولتثىال تدؽ بحلػيربي ح ظال ث ظال  ،ناد ن دي هذي بالىلك تيبي بحث يال ث ف بحل ترم

بال اىتحيال.نبالىل تثتي بحوىر يال حؤل ختص وى د ايتىهت ثلك يتي ل نير بحر يف بحوػ تطيىر بحنظيار

 ,FMRIنلىثيربي بحن ت وى د ايتىهت ثلك يتي بحلخطيط بحكهرثت ر ح ىالبلي  ,EMGلويؿ بحع ىكس تدؽ
بحلػييربي ر بحلىثيربي بأل اىتحيال ألنح ؾ بأل ختص بحذيف يبل ظن هـ ح ظال ث ظال.

م .بحو تكت ثتحكبلـل تف بأل ختص ي تكنف نيزبو نف بحلىتثير بحكبلويال وع بآلخريف  ،ى ع تخلبل هـ هـ
ياال نف ب نبع وخل اال وف بحلاتىؿ  ،نى د لاتىؿ بألاربف ي ثػر تف يىير بإليكتع بحزو ر حكبلوهـ ر وىلنف

ولثتدؿ ولكت ئ ،ر ب الؿ بأل نبؿ نللنب ر تدحال ك ير وف وكتثبلي ت ريي ر ظرنؼ التثطال لؤيد بحل ير
بحولثتدؿ ثيف بحولك ويف ر وىدالي بحكبلـ نبحودد بحزو يال ح كبلـ ن لربي بحكونف ثبل بىل تثال.

ػ.بحو تكت ثنالىيال بح ىـ ل تف بال ربد ي تكنف وبآلخريف ,ر نالىيتي ت ىتوهـ ن ركتلهـ نيزبو ن هت وىهـ

 ،رثوت ال كدر ى ع و تكت بألخريف و تكت نتىيال ىتحال دبع ل ألف هذي بحىو يال وىكد نىريىال دت  ،ن د
نحيـ  Williamنبنغىلف  1966 Ogstonتف طبلم بحك يال يوك هـ وزبو ال ركتلهـ خبلؿ  34و ي ت يال ،
ني تنؿ ديار Davis. 1985إ ثتي تف بحوزبو ال بحدايكال ل دح ثنبىطال بحهيتكؿ بحدوتغيال ى ع وىلنيتي

ولىدد وف بحو نر بحى ثر ،نيرف تف بنح ؾ بحذيف ي تنحنف لك يد بألخريف ىيثدنف "ول
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تدحال ك ير ى ع تف بال ختص يىلطيىنف ل كت يتع و تكت وف

نحهـ ر ن نههـ نكبلوهـ بحو طنؽ

،نناليىتي ب ىتوهـ ن ركتلهـ نوزبو لهت وىهـ ثىرىال وذه ال ني تكنف  /يزبو نف ىددبع كثي بعر دبع وف بحىوتي
بال اىتحيال ر ح ظال نب د و.,Hatfield & Cacioppo & Rapson , 1994, p.20

 -3بحلػذيال بحورلد  Feedbackل لل ر بحل ترم بال اىتحيال ح و تركيف ثتحلاىيؿ ن /تن بحلػذيال بحورلد وف

بحو تكت ثتحن ت نبحكبلـ ننالىيال بح ىـ نبح ركال  ،ح ظال ث ظال.نوف بح ت م بح ظر اد لل ر بحل ترم

بال اىتحيال ح و تركيف ،ثإيىتز بح هتز بحى ثر بحوركز بحلر لن ت ل ؾ بحو تكت  /بحوزبو ال ثتحدر ال بالىتس ،

نبحلػذيال بحورلد بحنبرد وف ل ؾ بحو تكت  /بحوزبو ال بحن هيال بن بح نليال تن بحنالىيال وح ىـ، ,بن ىو يتي
بإلدربؾ بحذبلر بحنبىر ،إذ يكنـ بال ربد ث ىل لت تي نؿ تاللهـ بال اىتحيال ى ع بىتس ى نكهـ بحلىثير ،
نثىثم بحزيتد بحنظيايال بحون ند ى ع ودف وىلنيتي بحو نر بحى ثر  ،اد لىوؿ بحىو يتي بح بلح ك هت
حالوتف ل كيؿ بحل رثال بال اىتحيال ىف طريؽ بحو تكت  /بحوزبو ال نبحلىثير ثتحن ت تن بح اظ تن نالىيال

بح ىـ.كوت تف بال اىتالي يالثط

دلهت بحلػذيال بحورلد بحن هر بن بح نلر تن بحنالىر وح ىـ,

و.,Hatfield, Raposon, 1994, pp,10-11

 -4بحلػذيال بحورلد بحن هر ل

ُّ
حكد تظهري بحث نح بح دي ال نؿ بحلػذيال بحورلد  ،تف بال اىتالي
لخؼ ّدلُهت ثتحلػذيال بحورلد بحن هيال نىتع
وت  ،نحكف وت حـ يىار ى ت إحع بألف ودف بهويال هذي بحلػذيال بحورلد و هؿ هر الرنريال تـ كت يال تـ هر زي
يىير وف بحل رثال بال اىتحيال؟ ناد بخلثر بحثت نف راليال بحلػذيال بحورلد بحن هيال ث ىلىوتؿ و ونىال ول نىال
وف بحط بر ؽ بالىلربلي يال ح ح ب ربد بحىي ال ى ع بحكيتـ ثلىثيربي ن هيال ب اىتحيال  ،بنال  ،كت نب كط يط ثنف وف

ب ربد بحىي ال ت يت تع بحوثتحػال تن و تنحال إخاتي ت ردند ت ىتؿ ب اىتحيال اد لكنف حديهـ  ،ت يتع  ،نكت نب ر ثىض
بأل يتف ي تنحنف " خدبع" ب ربد بحىي ال الىلوتد لىثيربي ن هيال وخل اال  ،تح تع  ،كت نب يدثرنف بألونر ث يح

ي تكر بحو تركنف ال إربديتع بحلىثيربي بحن هيال بال اىتحيال حؤلخريف ن ر ويع ب نبع بالخلثتربي بح بل ال بحلر ،
كت ي بحل ترم بال اىتحيال حؤل ختص لويؿ إحع بحل ر ثلىتثير بحن هيال بحلر يلخذن هت و Adelmann,

.,Zajonc, 1989, pp.249-280

م .بحلػذيال بحورلد بح اظيال بح نليال ل حكد اّيـ بحثت نف بحل رثال بال اىتحيال أل ربد بحىي ال نلت ير بحلػذيال بحورلد
بح اظيال  /بح نليال يهت ثطريكليفل
تنالع ل إذ ن ؼ ب ربد بحىي ال تاللهـ بال اىتحيال ثى ى ال وف وكتييس بحلكرير بحذبلر ر هتيال بالخلثتر.

ت يتع ل ثتحرغـ وف تف ب ربد بحىي ال كت نب يظ نف ت هـ غير ختالىيف ح ورباثال ى د إحكت هـ بحرىت ؿ بال اىتحيال  ،ر
بح كيكال ّنري ن نههـ ثتحايدين ِخ ىالع نهـ يلك ونف ر بحهتلؼ ل ـ ايـ بحو كونف ال كتع ل ؾ بحلى يبلي
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بحىريال  ،نن د بحثت نف تف ت اىتالي ت ربد بحىي ال  ،ىنبي ثتال تد بحذبليال تـ ثتحلىثيربي بحن هيال  ،ك لهت
بحلػذيال بحورلد وف بحرىت ؿ بال اىتحيال بحلر ادونهت  ،نت تد ب ربد بحىي ال ىف

ىنرهـ ثىىتد تكثر ناتـ

بحو كونف ثلكنيـ ن نههـ ى ع ب هت تىىد كوت يثدن ى د و تنحلهـ بحلىثير ىف بحرىتحال بحىىيد ث ثربي وبل وال

ل إذ ىرنب ثكدر بكثر وف بح م و نلـ لكنيوهـ ى ع ت هـ وظهرنف و ثال بك ر ,ى د إحكت هـ بحرىتحال بح يال

ث ني يت و ثال و.,Hatfield and et at , 1995 ,pp,293-310

ػ .بحلػذيال بحورلد وف نالىيال بح ىـ نبح ركالل تف بال اىتالي لل كؿ ثتحلػذيال بحورلد وف نالىيال بح ىـ

نبح ركال نوف بألونر بحو ير حؤل لثتي ،بف بحذبكر لخزف بال اىتالي حل ترث ت بحوتاليال ؛ نالىلدىت هت ذه يتع ى ع
بحوو يف ل ايذ تىوتؿ ثد يال بىتىيال وىكنحال ر ظرنؼ وىي ال  ،نو وت لن د بأل طال بحاى يال بحثد يال وال

بحىديد وف بال اىتالي ذبي بحارنؽ بحدايكال.

نب تر ىلت ىبل ىكر  Stanislavskiإحع ت ت ثإوكت ت بىلر تع ب اىتالل ت ذه يتع ى د ب خربط ت ر ت طال
ػير ول نىال كت ي ورلثطال ثهذي بال اىتالي ر بحوتالر  ،وال كـ كثير وف بألدحال بحلر لؤيد دىن ل ير

بحل رثال بال اىتحيال بحذبليال  ،ح ظال ث ظال  ،ثتحلاىيؿ ن /تن بحلػذيال بحورلد وف بحو تكت بحن هيال نبح نليال
نبحنالىيال وح ىـ ,نبح ركيال.

اد َـ
 -2بحىدنف  Contagionل يويؿ بأل ختص بحع " بال تثال بحل ر ثىدنف " ب اىتالي بالخريف .كد ّ
تي بحوخل اال تدحال لؤيد هذب بحزىـ نادوي بالكل ت تي ر ى ـ بألى تم ثىض
بحثت نف ر بحلخ
بحث ت ر نؿ ىثم "إ تثال" بال ختص ثل ؾ بحىهنحال "ثىدنف" ب اىتالي بألخريف  ،نىثم ىهنحال بحلكوص

بحىتطار ال كتر بألخريف نب اىتاللهـ نى نكتلهـ ،بذ يؤكد ى وتي بألى تم تف خبليت ى ثيال وىي ال و
بحى ثن تي بألىتىيال ,لن د برلثتطتع وثت بعر ثيف بإلدربؾ نبح تط بحاى ر  ،نلط ؽ ت نبع بخرف وف بحخبليت
بحى ثيال وبحى ثن تي بحىتكىال ,ثالتي كهرثت يال ى د تدبي

تط ى ر وىيف نى دوت يبل ظ ت د بح دييتي

بحر يىال ينب تع تخر يكنـ ثتح نع اىت بح تط بحاى ر  ،ني ير بحى وتي إحع تف لربكيم بحدوتغ هذي اد لىثم

بحىدنف بال اىتحيال نبحلكوص بأل اىتحر ر بح ديتي بحر يىال  ،نو هت بحث ر .

لل حؼ ىو يال بحىدنف بال اىتحيال ظريت وف بلح و بر ؿ ل بحو تكت نبحلػذيال بحورلد نبحىدنف  ،نيويؿ

بأل ختص إحع ل وت ,بحو تكت بحل كت يال حلىتثير ن ني وف

نحهـ نلىتثيرهـ بح نليال ننالىيتي ت ىتوهـ

نى نك تلهـ بالىل تثيال نوف ـ وم ,بح ىنر ثت ىكتس الىيؼ ال اىتالي بألخريف ربي ذحؾ بحلػذيال بحورلد

وج ,نبح لي ال هر تف بأل ختص يويؿ ثىالهـ إحع بإل تثال ثىدنف ب اىتالي بحثىض بآلخر  ،نوف بحوالرض

ى دوت ي تكر بأل ختص ر تاهـ ل كت يتع ر بحلىثيربي بال اىتحيال بحىتثر بحىريىال ح ن ت نبح ني ننالىيال

بح ىـ غتحثتع وت ي ىنف ثت ىكتس الىيؼ ال اىتالي ر تاهـ بحاى يال لي ال حذحؾ  ،نثتالهلوتـ ثهذب بحد ؽ وف
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ردند بأل ىتؿ بحدايكال ح ظال ث ظال يىلطيع بأل ختص " بال ىتس بح اىر نك هـ يىتي نف بألخريف ر
يتلهـ بال اىتحيال  ،نيوك هـ ولتثىال وكت د بألخريف نو تىرهـ ح ظال ث ظال لع نبف حـ يهلونب

بر ال ثهذي

بحوى نوتي .ر هذي بح ظريال يكؼ بحى وتي إزبي إ دف بحواتراتي  ،إذ بأل ختص ظته بر اتدرنف ى ع و تكت

بحلىتثير بحن هيال حآلخريف نب نبلهـ ننالىيتي ت ىتوهـ ثىرىال وذه ال  ،ن لي ال حذحؾ يىلطيىنف بإل ىتس

بح اىر نك هـ يىتي نف بحل ترم بح يتليال بال اىتحيال بألخرف إحع د و ير ح ده ال  ،نحكف بحو ير ر بالور
تف وىظـ بح تس يثدنف غت يف ىف بهويال بحو تكت  /بحوزبو ال ر بح كتيبي بال لوتىيال  ،نيثدن ت هـ غير

ودركيف ادرلهـ ى ع بحولتثىال بحىريىال بحلتوال حى نكيتي بآلخريف نب اىتاللهـ بحلىثيريال .ن ر كيكال بألور لن د
تدحال ى ع تف وت اكر ثت نوت

ىر ثت اد ين ر وى نوتي ايوال نحكف وخل اال ىف بألخريف  ،ار إ دف

بحدربىتي و بل ن د كريىلن ر هىر  Christopher Hseeنزوبلؤي و ,4663تف لكديربي بأل ختص بحنبىيال

ير ثوت يكنحت بألخرنف  ،نحكف ب اىتالي بأل ختص
حوت "ي زـ تف" ي ىر ثت بألخرنف ر ح ظال وت للت ر ك بع
كت ي لل ر ثتال تربي غير بح اظيال حؤلخريف بك ر ووت ي ىرنف ثت كت و Hsee&Hatfield & Chemtob,

.,1992, pp.119-128

الوعي االجتماعي : Social awareness
لوتىر نلو يؿ بحوى نوتي ل
ظريال بحنىر بال
•
ّ
لوتىر ر بحون ال بح ت يال ح ركال بح ىنيال و,Bickford & Reynolds,2002
يل ذر ونالنع بحنىر بال
ّ
كوت ني ظر بحع هذب بحواهنـ ى ع ت ت نب د وف بحوكن تي بألىتىيال حر ع وىلنف بحنىر  ،ن يوت يخص بحك ير

وف بحثت يف يىد بحنىر ثتحونالنىتي بال لوتىيال ي تع وؤ بعر ر بحو لوع و (Swift,1990,p.33حذب تنؿ

لوتىر ت طبلاتع وف و ظنرهـ إحع هذب بحواهنـ .
بحىديد وف بحى وتي لاىير بحنىر بال
ّ
لوتىر ر ىو يال وىتح ال بحوى نوتي بال لوتىيال ثك ّؿ ثىتطال ،
ثتإلوكتف ل خيص ل ير بحنىر بال
ّ
تف ىو يال هـ
تحوى نوتي بحوىل وال وف بحارد  ،نثنىتطال نبىت يلـ لو ي هت وف يح ىبلالهت ثتحهدؼ  ،ذحؾ ّ
بف والتويف هذي بحاكر وهـ ح ػتيال ،
بأل يتي نتىطت هت وى ع للـ ى دوت يلـ تخذهت ثتح ىثتف ر بحنىر  ،حذب ّ
ى ع ىثيؿ بحو تؿ حن ت لرال ت ث ف خ تع وىي تع ال ظ خ تع وت يكنـ ثتحىربؾ وف خبلؿ تحال لح ا ي ال

تف هذب بح خص والطرم ،
بف هذي بألحال اللؤد هذي بحنظياال  ،ن ّ
بحو رنثتي بحػتزيال  ،ى ع وتيثدن ظتهريتع ّ
حذب بح خص بألنؿ إذب وت ركز ى ع هذب بح خص بحوالطرم ر هذب بحناي إ ت ىنؼ ياهـ هذب بح دح وف
يح والتوي ت ىف طثيىال هذب بح خص  ،نىنؼ ي ظر بحع هذب بح خص ى ع ت ت ى يؼ  ،تن ر بألاؿ

والطرم  ،بوت إذب كتف بح خص بألنؿ نبىيت" الو يت" ثهذب بح خص ر هذب بحناي  ،نوع ذحؾ كتف لركيزي
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تك ر ر بألحال  ،ى ع بألر ح ىنؼ ياهـ بح تدح وؤ رب" حطثيىال بألحال إذ رثوت ي ظر بحع بألحال ى ع ت هت

وكىنر  ،تن غير دير ثتح كال  ،تن لع رثوت تدب ح يطتف .

نى ع هذب بألىتس نث ىم هذي بح ظريال إف بحوى نوتي بحخت ال ثى نؾ بح خص لىلنىم ى دوت يول ؾ

بإل ىتف نىيتع ورك بعز ىف ذحؾ بح خص  ،نيىلنىم بحوى نوتي بحخت ال ثثي ال ذحؾ بح خص  ،نيلو هت
ى دوت يكنف نبىيتع الو يتع ثذحؾ بح خص  ،ن ت لرال ت ث ت ط ث ت وف ذحؾ بح خص لذكر ري و ؿ  ..وف
هن ذحؾ بح خص بحذ

تهدي  ،إذب وت كت ي ه تؾ وىتح ال تنحيال حدف بح خص ح وى نوتي بحولى كال ثت ر

إف
بحنىر بحثؤر إف بحوهوال ىنؼ للط م كط بحن نؿ بحع بحلو يؿ بحوىر ّر بحون ند حديت ىف ذحؾ  ،حذب ّ
تىلر تع بحذكريتي بحخت ال ثخ ت ص خ يلت و ؿ بحى ؼ نبالالطربم ىنؼ يكنف ىهؿ  ،نبذب وت ت ثح

بح خص نبىيتع ث كؿ الو ر ت بلع ثذحؾ بح خص إف ىو يال بالىلر تع ىنؼ حف للط م بحوزيد وف
بحوىتح ال بحوىر يال إذ ت ت ىنؼ يكنـ كط ثل ظيـ بحوى نوتي بحخت ال ثذحؾ بح خص  ،ك ف لكنف

وت

بحلت بحلر بىلىو هت  ,نحكر يرد ى ع بحىؤبؿ

اتي ثي لت

ت ىنؼ يىل لج تف ذحؾ بح خص رثوت حـ يريد بحلىتوؿ

ثهذي بألحال  ،حذب نثدالع وف تىلر تع خ ت ص بح خص ن اتلت إ ت اتـ ثتىلر تع هدؼ بح خص نلذكري
وف خبلؿ لذكر ثي ال بح خص نلكييوت تن بحوناؼ بحذ كتف يت .و,Wegner & Giuliano,1983,p.5-6

لوتىر ي ل تف تىتحيم وخل اال
تف كبلع وف بحنىر بحثؤر ّ نبحنىر بحالو ّر ثتحكيتف بال
كوت لؤكد هذي بح ظريال ّ
ّ
إف بحنىر بحثؤر يؤد ثتح خص بحع لاىير
ى د ل ظيـ بحوى نوتي بحخت ال ثهذب بحكيتف ر بحذبكر  ،إذ ّ
لوتىر ن اتلت  ،نى يت إف بحل ظيـ بحك ر حهذي
بحوى نوتي كوت نك هت للى ؽ ثخ ت ص بحكيتف بال
ّ
تف بحوبل ظ ح ى نؾ يالرض نث كؿ
بحوى نوتي رثوت يو ؿ وت ي ط ح ى يت ثواتهيـ بح خ يال بحالو يال وف ّ
ونذ ر وى نوتي ى نكيال ىف بحطرؼ بألخر ى دوت يثدت ثلكنيف ب طثتع ى ت و. ,Hamilton,1981,p.28
نى ع بحىكس وف هذب ثتح ىثال ح نىر بحالو ر ح خص بحذ

يكندي بحع لاىير بحوى نوتي كوت نك هت للى ؽ

إف بحل ظيـ بحك ر ح وى نوتي ي ثػر تف يظهر واتهيـ ظريال بحوناؼ
ثتحوناؼ بحذ يىي ت بح خص نثذحؾ ّ
بحالو ر و ,Wegner &Vollacher,1977نبحلر لؤكد ى ع بحلو يؿ بحو ظـ ح ى نكيتي بحلر يؤديهت بح خص
نبألهدبؼ بحلر ي ككهت  ،نبحو كبلي بحلر لنب هت ر ذحؾ بحوناؼ و. ,Craik,1973,p.55

نثذحؾ ث وكتف بح خص ل نر بحوى نوتي بحى نكيال نبىلر تىهت كن هت لىثر إوت ىف هدؼ وف تهدبؼ

بح خص بحوكتثؿ نبوت

اال وف

اتلت  ،ى ع ىثيؿ بحو تؿ ى نؾ بحركض ر بح ترع يوكف تف ياىر إوت

ى ع ت ت بحرغثال ر بحركض و ت بحهدؼ  ,نبوت كنف بح خص ىدبي و ت بح اال  ,نبح كطال بحوهوال بحلر الثد
وف بإل تر إحيهت ه ت هر تف بحلاىير بحواالؿ بحذ ىنؼ يكنف بألك ر ىهنحال ى ع بح خص وف يح لرويزي

نبىلر تىت ىنؼ يىلود ى ع كؿ نىر بح خص بحوىلكثؿ ح وى نوتي ر ت تي لرويزي ح وناؼ  ،إذ إف
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ت تف يىزز وف ذبكر بحوىلكثؿ بحولى كال ث هدبؼ بحطرؼ بألخر بحلر هر لر وتي ثىيطال

بحنىر بحثؤر ّ وف
حخ ت ص بحوناؼ ن اتلت  ،نوف بح دير ثتحذكر تف هذي بألىل لت تي الاي ل ييدبع ى ويتع وف ثىض
بألث تح بحىتثكال  ،ى دوت يكنف بحوبل ظ ت طثتىتع وف و ونىال ب لوتىيال نيلىتطؼ وىهت ى ع ىثيؿ بحو تؿ
إ ت وف ـ يل ت توت

ن بحنىر بحثؤر نبوت بحالو ر

نهت ني ثح تك ر ويبلع حارض ل ظيـ وىر ر توت

وىل دبع بحع بحهدؼ تن بح اال بن بحىوال ىم لناىت ح وى نوتي بحى نكيال ثخ نص هذي بحو ونىال تن بحارد

و. ,Hoffman et al.,1981,p.211

كوت ل ير دربىال تخرف بحع تف و ؿ هذي بحوبل ظتي بحول وىال لزيد بحذبكر نلىززهت  ،نلدىوهت ثلن هتي
ولناىال ىف بحوى نوتي بحلر يوكف تف لكنف و

اال نو ظوال  ،ثن اهت وى نوتي ورلثطال ثتحهدؼ تن

ثتح اتي نبحخ ت ص بح خ يال و. ,Fiske et al.,1979,p.356

ثتع بحع

تف بحنىر نبح ىنر بال لوتىر يىيربف
كوت ب لرض ّ Tsui
ث كؿ وثت ر ر ون وهتربي بحلاكير بح كد نلطنرهت نالىيوت حدف ط ثال بح توىال  ،نخ ص هذب بحو ظر بحع
تف بحنىر ثتح ؤنف

م وع بحنىر بحىيتىر بحذ

بحىيتىيال نبأل لوتىيال رثوت يرلثطتف ث ون بحلاكير بح كد

يؤ ر

ألف و تا ال و ؿ هذي

بحونالنىتي لويؿ بحع ب لزبع بحك ير وف بهلوتـ ط ثال بح توىال نو تركلهـ و. ,Tsui,2000,p.432
نهذب وت تكدلت تث تح تخرف وف تف ط ثال بح توىال بحذيف يول كنف وهتر بحلاكير بح كد

تظهرنب در ال

تف بحط ثال بحذيف يظهرنف بحنىر بحىيتىر تن بألهلوتـ
لوتىر ن
تكثر وف بحنىر بال
بحىيتىر  ،كوت ن ّ
ّ
ّ
ثتحونالنىتي بال لوتىيال بحىتوال كتف تهلوتوهـ ثهذي بح ؤنف تك ر وف تهلوتوهـ ثىتحوهـ بحختص،تن

و ونىلهـ بال لوتىيال بحوثت ر و. ,Hurtodo et al.,2002,p.163

كوت ال ظ ى وتي تخريف ثتحو ؿ وف ذحؾ كيؼ تف بحلاتىؿ وع ن هتي ظر وخل اال وف

ت تف يرلثط وع

بح ون بحوىر ر نتثىتد ولىدد  ،إذ تاش بحىتحـ  Kingنزوبل ت بحىبلاتي نبالرلثتطتي بح ظريال وت ثيف بح ون

نبحلطنر بحوىر ر نبحلاكير ولىدد بح كت تي )(King, Shuford,1996,p.153

لوتىر بىلىو ي ىد دربىتي ى ويال
نل كيدب" حدنر بحولػيربي بحوىر يال نبألل تهيال ر لاىير بحنىر بال
ّ
ثيت تي طنحيال لظهر لاتىؿ بحطتحم وع تا بر ت بحوخل ايف وىت نبحذ ترلثط ث كؿ دبؿ وع زيتد بحوىر ال بح كت يال
حديت  ،نبحلزبوت ثلىزيز بحاهـ حبلخلبلؼ بحوىر ّر  ،نبحلىتوؿ وىت ث كؿ نبىر و. ( Hurtado,2001,p.163
نحاهـ بالل تؿ ثيف بح وتىتي تاش كؿ وف  Stephen & Stephenل ير بحوىر ال بح كت يال ثن اهت نىيطتع
وهوتع ر بحلاتىؿ وع و تويع لخل ؼ ر هنيتلهت بأل لوتىيال ىف هنيال بح خص ذبلت ،كوت ب هـ بىل هدنب
ث ث تح ت ريي ى ع تهويال بحكيـ ر وت تط كنب ى يت لىويال بحىنبوؿ بح خ يال الوف ظريلهـ & (Weigel

). Howes,1985,p.117
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الفصل الثالث

منهجية البحث

أوالً :مجتمع البحث:

ل حؼ و لوع بحث ح بح تحر وف ط ثال ك يتي بح توىال بحوىل

ريال  ،نبحثتحع ىددهـ و , 21331ح ىتـ

بحدربىر3145-3144ونزىيف ى ع و , 42ك يال ى ويال نب ىت يال ثنباع و ,6254وف بحذكنر ،نو,34142
وف بإل تح.

ثانياً :عينة البحث:

حكد تىلودي بحثت ال ر تخليتر ىي ال ث هت ى ع بحطريكال بحطثكيال بحى نب يال يح ث ع ىدد ت ربد هذي

بحىي ال و ,441طتحم نطتحثال لـ تخليترهـ وف ك يليف ر بح توىال بحوىل

ريال هرل وك يال بحى نـ ,ك يال

بحلرثيال ,,ونزىيف ى ع ن ؽ ولػير بحلخ ص ن نع بح س ,نبح دنؿ و ,4ينالح ذحؾ.
دنؿ ىي ال بحث ح ونزىال ن ؽ ولػير بح س نبحك يال نبحلخ ص
الجنس
ت

الكمية

التخصص

المجموع

الذكور

اإلناث

4

بحى نـ

ى ور

32

33

14

3

بحلرثيال

إ ىت ر

22

21

32

25

23

441

بحو ونع

ثانياً :اداتا البحث:

ل كيكت ألهدبؼ بحث ح اتوي بحثت ال ثلث ر وكيتس بحىدنف بال اىتحيال  ,نث تي وكيتس بحنىر بال لوتىر ,ن يوت

ي ر بىلىربض حئل ربيبي

(مقياس العدوى االنفعالية):
حػ ػػرض ل كي ػػؽ ته ػػدبؼ بحث ػػح لط ػػم ن ػػند وكي ػػتس ح ى ػػدنف بال اىتحي ػػال نا ػػد لث ػػي بحثت ػػال وكي ػػتس هتلاي ػػد

 Hatfieldبحذ اتوػي ثث ت ػت ىػتـ  ، 4661نبحوىػرم وػف اثػؿ بح ػور  3142نبحوكيػتس ػر
وكنف وف و ,45كر ،ناد

ػنرلت بح هت يػال

وـ بحوكيتس ى ع ن ؽ بى نم حيكري و ,Likertنهن ذن خوىال ثدب ؿ هر ودب وتع

 ،غتحث ػتع  ،ت يت ػتع  ،ػػتد بعر  ،بثػػدبع ، ,توػػت تنزبف بحثػػدب ؿ تخػػذي بحاك ػربي بحدبحػػال ى ػػع بحىػػدنف بال اىتحيػػال وبحون ثػػال,

لرليم بنزبف بحثدب ؿ وف و ,4-2إذ بىطيي و ,2در تي ح ثديؿ ودب وتع ، ,نو ,1در تي ح ثديؿ وغتحثتع ، ,نو,2
489

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

در ػػتي ح ثػػديؿ وت يت ػتع ، ,ندر لػػتف ح ثػػديؿ و ػػتد بعر ، ,ندر ػػال نب ػػد ح ثػػديؿو بثػػدبع ، ,نيى ػػر لنزيػػع بألنزبف ثهػػذي
بحطريكال  ،تف تزديتد در ال بحوا نص ى ع بحوكيتس يى ر تزديتد بحىدنف بال اىتحيال حديت نبحىكس

صالحية الفقرات (الصدق الظاهري):
حػػػرض وىر ػػال وػػدف

ػػبل يال بحاك ػربي كػػد لػػـ ىػػرض بحوكيػػتس ث ػػنرلت بألنحيػػال ى ػػع و ونىػػال وػػف

بحوخل ػػيف ػػر بحلرييػػال نى ػػـ بح ػ اس حل ديػػد وػػدف
بحاكربي بحلػر

يح.

ػػبل يال ك برلػػت ,ن ػػر الػػني بربي بحخث ػربي لػػـ بإلثكػػتي ى ػػع

ػ ي ى ػع ىػثال بلاػتؽ  %51ػ ك ر نث ػتيب ى ػع ذحػؾ كػد لػـ بالثكػتي ى ػع ويػع بحاكػربي ػر

وكيتس بحىدنف بال اىتحيال وع ثىض بحلىديبلي بح ػنيال.

التحميل اإلحصائي لمفقرات:

طُث ػػؽ وكي ػػتس بحى ػػدنف بال اىتحي ػػال ث ػػنرلت بالنحي ػػال ى ػػع و ,321طتح ػػم نطتحث ػػال نبىلو ػػدي ه ػػذي بحىي ػػال

إلغػ ػربض بحل ي ػػؿ بال

ػػت ر ح اكػ ػربي ,نبف بحه ػػدؼ و ػػف ه ػػذب بال ػ ػربي ه ػػن بالثك ػػتي ى ػػع بحاكػ ػربي بح ي ػػد ػػر

بحوكيتس ,ناد لـ بىلىوتؿ تى نم بحو ونىليف بحولطر ليف ثن ات ب ربي حل يؿ بحاكربي نكوت ي لر ل

المجموعتين المتطرفتين :حػرض ب ربي بحل يؿ ثهذب بألى نم لـ بلثتع بحخطنبي بالليال ل
ػ ػ ل ديد بحدر ال بحك يال حكؿ بىلوتر .
ػ ػ لرليم بالىلوتربي وف بى ع در ال بحع باؿ در ال ح وكيتس.

ػ ػ لىيػػيف ىػػثال  %34وػػف بالىػػلوتربي بح ت ػ ال ى ػػع بحػػدر تي بحى يػػت ػػر بحوكيػػتس ن %34وػػف بالىػػلوتربي

بح ت ػ ال ى ػػع بحػػدر تي بحػػد يت ,نكػػتف ىػػدد بالىػػلوتربي ػػر كػػؿ و ونىػػال و ,35تىػػلوتر  ,ػػـ طثػػؽ بالخلثػػتر
بحلت ر حىي ليف وىلك ليف الخلثتر بحارؽ ثيف ولنىط در تي بحو ونىال بحى يت نبحو ونىال بحد يت ر كؿ كػر وػف

بحوكيػػتس  ,نىػػدي بحكيوػػال بحلت يػػال وؤ ػ بر حلوييػػز كػػؿ كػػر ثوكتر لهػػت ثتحكيوػػال بح دنحيػػال بحثتحػػػال و ,4,63ناػػد كت ػػي
بحاكػربي ويىهػػت وويػػز ى ػػد وىػػلنف دالحػػال و  ,1,12ندر ػػال ريػػال و , , 421نثػػذحؾ ب ػػثح بحوكيػػتس ث ػػنرلت
بح هت يال يلكنف وف و ,45كر  ,نبح دنؿ و ,3ينالح ذحؾ
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بحكن بحلوييزيال حاكربي وكيتس بحىدنف بال اىتحيال
ت

المجموعة العميا
بحولنىط

المجموعة الدنيا

بال ربؼ

بحولنىط

القيمة التائية

بال ربؼ بحوىيتر

المحسوبة

بحوىيتر
1

4.79

1.36

3.48

0.68

8.96

2

4.79

0.87

3.69

0.74

9.47

3

4.82

1.41

3.32

0.69

10.0

4

4.96

1.47

3.95

0.96

6.05

5

4.53

1.22

3.65

1.27

6.03

6

4.05

1.08

3.88

1.26

7.32

7

4.04

1.31

3.45

0.87

10.51

8

4.76

1.1

3.02

1.10

11.72

9

4.77

1.16

3.09

1.019

11.41

10

4.25

1.2

3.85

1.28

8.35

11

4.22

1.22

3.78

0.95

9.68

12

4.85

1.148

3.84

1.24

6.30

13

4.37

1.542

3.59

1.15

6.04

14

4.91

1.43

3.65

0.97

7.58

15

4.11

1.36

3.48

0.97

9.48

16

3.65

1.10

2.41

1.00

8.67

17

3.12

1.27

2.01

1.07

6.96

18

3.05

1.40

1.93

1.08

6.66

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية:
بىػػلىو ي بحثت ػػال وىتوػػؿ برلثػػتط ثيرىػػنف الىػػلخربج بحىبلاػػال بالرلثتطيػػال ثػػيف در ػػال كػػؿ كػػر وػػف ك ػربي
بحوكيتس نبحدر ال بحك يال ,ناد كت ي وىتوبلي بالرلثتط ويىهت دبحال دالحال وى نيال حدف وكتر لهت ثتحكيوال بح دنحيال

بحثتحػال و ,1,425ى د وىلنف دالحال و ,1,12نثدر ال ريال و ,315نبح دنؿ و ,2ينالح ذحؾ
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وىتوبلي برلثتط كربي وكيتس بحىدنف بال اىتحيال ثتحدر ال بحك يال
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

4

1,466

4

1,313

42

1,212

3

1,313

5

1,453

41

1,344

2

1,314

6

1,355

42

1,354

1

1,323

41

1,446

43

1,362

2

1,441

44

1,344

44

1,431

3

1,332

43

1,363

45

1,316

(مقياس الوعي االجتماعي)
اتوي بحثت ال ثث تي وكيتس بحنىر بال لوتىر وف خبلؿ بلثتع بال ربي باللر ،ثىد بطػبلع بحثت ػال ى ػع

بألدثيتي نبحدربىتي بحىتثكال ذبي بحىبلاال ثواهنـ وبحنىر بال لوػتىر .,اتوػي بحثت ػال ثػتالطبلع ى ػع بألدثيػتي

نبحد برى ػػتي بحى ػػتثكال ذبي بحىبلا ػػال ثواه ػػنـ وبح ػػنىر بال لوػػػتىر ،,ك ػػد اتوػ ػي ث ػػيتغال كػ ػربي وكي ػػتس بحػػػنىر
بال لوػػتىر ث ػػيػلت بألنحيػػال نبحثػػتحع ىػػددهت و ,32كػػر  ,نرنىػػر ػػر

ػػيتغال بحاك ػربي تف لكػػنف واهنوػػال اتث ػػال

حلاىير نب د نال ل وع ثيف كرليف ,نلكنف وخل ر ثكدر وت لىوح ثت بحو ك ال بحودرنىال ،نحكد ّيػي كػربي
بحوكيػػتس ثتح ػػيػليف بالي تثيػػال نبحىػ ثيال ,يكتث هػػت خوػػس ثػػدب ؿ حبلىػػل تثال ػػن والػػونف بحاكػربي هػػر و دب وػتع ،

غتحثػ ػتع ،ب يت ػ ػتع ،ػػتد بعر  ،ال بث ػػدبع ,نثىػ ػ ـ در ػػتي و , 4،3،2،1،2نثه ػػذي بحطريك ػػال ى ػػثي بحدر ػػال بحك ي ػػال حك ػػؿ

وىل يم ى ع بحوكيتس.

صالحية الفقرات:

حػػػرض بحل كػػؽ وػػف

ػػدؽ ن ػػبل يال بحاكػربي نوػػدف وبل ولهػػت ح د برىػػال بح تحيػػال ,لػػـ ىػػرض كػربي بحوكيػػتس

ث ػػيػلهت بألنحيػػال ى ػػع و ونىػػال و ػػف بحخث ػربي ػػر و ػػتؿ بحلرثي ػػال نى ػػـ بحػ ػ اس ,حػػػرض بحل ك ػػد وػػف
بحظتهر  ,نثىد تىل

تؿ آربي بحخثربي نؿ بحاكربي ,لـ بإلثكتي ى ع بحاكربي بحلر

ػػداهوت

ي ى ع باللاتؽ ث ىثال

و ,%51ػ ػ ك ر نتخ ػػذي بحثت ػ ػال ثكت ػػال بحلى ػػديبلي ػػر بح ػػيتغال بح ػني ػػال نلاى ػػير بحوى ػػع ,ن ػػر ال ػػني آربي
بحو كويف كد لـ ذؼ و ,2كربي وف وكيتس بحنىر بال لوتىر نبالثكتي ى ع و ,33كر .
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التحميل اإلحصائي لمفقرات:
طُث ػػؽ وكي ػػتس بح ػػنىر بال لو ػػتىر ث ػػنرلت بالنحي ػػال ى ػػع و ,321طتح ػػم نطتحث ػػال نبىلو ػػدي ه ػػذي بحىي ػػال
ػػت ر ح اكػ ػربي ,نبف بحه ػػدؼ و ػػف ه ػػذب بال ػ ػربي ه ػػن بالثك ػػتي ى ػػع بحاكػ ػربي بح ي ػػد ػػر

إلغػ ػربض بحل ي ػػؿ بال

بحوكيتس ,ناد لـ بىلىوتؿ تى نم بحو ونىليف بحولطر ليف ثن ات ب ربي حل يؿ بحاكربي نكوت ي لر ل

المجموعتين المتطرفتين :حػرض ب ربي بحل يؿ ثهذب بألى نم لـ بلثتع بحخطنبي بالليال ل
ػ ػ ل ديد بحدر ال بحك يال حكؿ بىلوتر .

ػ ػ لرليم بالىلوتربي وف بى ع در ال بحع باؿ در ال ح وكيتس.
ػ ػ لىيػػيف ىػػثال  %34وػػف بالىػػلوتربي بح ت ػ ال ى ػػع بحػػدر تي بحى يػػت ػػر بحوكيػػتس ن %34وػػف بالىػػلوتربي

بح ت ػ ال ى ػػع بحػػدر تي بحػػد يت ,نكػػتف ىػػدد بالىػػلوتربي ػػر كػػؿ و ونىػػال و ,35تىػػلوتر  ,ػػـ طثػػؽ بالخلثػػتر
بحلت ر حىي ليف وىلك ليف الخلثتر بحارؽ ثيف ولنىط در تي بحو ونىال بحى يت نبحو ونىال بحد يت ر كؿ كػر وػف

بحوكيػػتس  ,نىػػدي بحكيوػػال بحلت يػػال وؤ ػ بر حلوييػػز كػػؿ كػػر ثوكتر لهػػت ثتحكيوػػال بح دنحيػػال بحثتحػػػال و ,4,63ناػػد كت ػػي

بحاكػربي ويىهػػت وويػػز ى ػػد وىػػلنف دالحػػال و  ,1,12ندر ػػال ريػػال و , , 421نثػػذحؾ ب ػػثح بحوكيػػتس ث ػػنرلت
بح هت يال يلكنف وف و ,33كر  ,نبح دنؿ و ,1ينالح ذحؾ

بحكن بحلوييزيال حاكربي وكيتس بحنىر بال لوتىر

ت

المجموعة العميا
بحولنىط

بال ربؼ

المجموعة الدنيا
بحولنىط

القيمة التائية

بال ربؼ بحوىيتر

المحسوبة

بحوىيتر
1

4.34

1.22

3.23

1.01

7.85

2

4.19

1.45

3.34

0.88

8.11

3

4.39

1.43

3.55

1.33

6.03

4

4.54

1.11

3.65

1.04

7.19

5

4.33

1.19

3.58

1.10

6.17

6

4.28

1.13

3.24

1.07

9.66

7

4.13

1.45

3.23

1.20

7.34

8

4.35

1.16

3.34

0.96

8.70

9

4.18

1.17

3.55

1.12

9.48

10

4.38

1.26

3.26

1.17

3.89

11

4.47

1.33

3.76

0.92

7.10

12

4.39

1.34

2.23

1.22

8.28

13

4.78

1.13

2.10

1.05

6.72

14

4.46

1.29

3.93

1.10

8.38
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15

4.65

1.21

3.22

0.80

8.31

16

4.45

0.89

3.87

0.87

9.14

17

4.17

1.21

3.12

1.11

5.56

18

4.76

1.23

3.43

1.19

8.76

19

4.54

1.30

3.31

1.18

6.44

20

4.63

1.11

2.90

1.18

5.15

21

4.61

1.50

3.51

1.22

9.27

22

4.78

1.31

3.87

1.21

6.12

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية:

بىػػلىو ي بحثت ػػال وىتوػػؿ برلثػػتط ثيرىػػنف الىػػلخربج بحىبلاػػال بالرلثتطيػػال ثػػيف در ػػال كػػؿ كػػر وػػف ك ػربي

بحوكيتس نبحدر ال بحك يال ,ناد كت ي وىتوبلي بالرلثتط ويىهت دبحال دالحال وى نيال حدف وكتر لهت ثتحكيوال بح دنحيال

بحثتحػال و ,1,425ى د وىلنف دالحال و ,1,12نثدر ال ريال و ,315نبح دنؿ و ,2ينالح ذحؾ
وىتوبلي برلثتط كربي وكيتس بحنىر بال لوتىر ثتحدر ال بحك يال
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

4

1.233

43

1.134

3

1.231

42

1.233

2

1.225

41

1.136

1

1.132

42

1.144

2

1.144

43

1.232

3

1.122

44

1.234

4

1.461

45

1.254

5

1.342

46

1.311

6

1.211

31

1.256

41

1.251

34

1.343

44

1.141

33

1.241

الخصائص السيكومترية لممقياسين (العدوى االنفعالية والوعي االجتماعي):

اوالً :الصدق : validity

يىد بح دؽ تهػـ بحخ ػت ص بحكيتىػيال بحلػر ي ػم وربىتلهػت ػر ث ػتي بحوكػتييس بح اىػيال تحوكيػتس بح ػتدؽ

هن بحػذ يكػيس ىػبل وػت نالػع أل ػت تن يالػرض تف لكيىػت ك برلػت وبحى ي ػر نآخػرنف ،3114،ص  .,43ناػد
بىلخر ي بحثت ال وؤ ريف ح دؽ وكيتىر بحىدنف بال اىتحيال نبحنىر بال لوتىر نهرل

أ -الصددددق الظددداهريل نيىثػػر ىػػف وػػدف نالػػنح ن ػػيتغال بحاك ػربي ن نىهػػت ،نلالػػوف تف بحاك ػربي ذبي

ػ ال

ثتحولػير بحوربد ايتىت ،كوت يىثػر ىػف داػال لى يوػتي بألدب نونالػنىيلهت نوبليولهػت ح ػػرض بحػذ نالػىي وػف
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ت ت وبألوتـ نآخرنف، 4661 ،ص  ,421ناد ل كؽ هذب بح نع وف بح دؽ وف خبلؿ ىرض بحوكيتىيف ى ع
بحخثربي نبآلخذ ثآ بر هـ نؿ

بل يال كربي نلى يوتي بحوكيتس نكوت ور ذكري ر

بل يال بحاكربي.

ب -صدق البناء :نلُىد تىتحيم ل يؿ بحاكربي حوكيتىػر بحث ػح بح ػتحر ػر بح ػدبنؿ و ,2،1،2،3،4وؤ ػربي
ى ػػع هػػذب بح ػػنع وػػف بح ػػدؽ ،تحوكيػػتس بحػػذ ل لخػػم ك برلػػت ػػر الػػني وؤ ػربي بحكػػن بحلوييزيػػال نبرلثػػتط بحاكػػر
ثتحدر ال بحك يال ح وكيتس وف ت م نثتحدر ال بحك يال ح و تؿ بحذ ل لور تحيت وف ت م آخر يول ؾ

ثانياً :الثبات : Reliability

داتع ث ت يتع.

لػػـ ىػػتم بح ثػػتي حوكيتىػػر بحث ػػح بح ػػتحر ثطريكػػال تحاػػت كرن ثػػتخ  , Cronbach Alfaبذ لىػػد هػػذي

بحطريكػػال واالػ ال حكيػػتس بح ثػػتي هػػر لكػػيس باللىػػتؽ بحػػدبخ ر نبحل ػػت س ثػػيف كػربي بحوكيػػتس

& (Anstasi

) ،Urbina, 1997,p.95ت تف بحاك ػربي ويىهػػت لكػػيس ى ػبلع بحخت ػػيال اىػػهت نهػػذب يل كػػؽ ى ػػدوت لكػػنف

بحاكػربي ولربثطػػال وػػع ثىالػػهت بحػػثىض دبخػػؿ بالخلثػػتر كػػذحؾ برلثػػتط كػػؿ كػػر وػػع بالخلثػػتر ك ػػت ، ،نث ػػع وىتوػػؿ
ثتي تحات و ,1,42حوكيتس بحىدنف بال اىتحيال  ,نو ,1,43حوكيتس بحنىر بال لوتىر.

رابعاً :عينة التطبيق النهائي:

ثىد تىلكوتؿ بحثت ال ألدبلر بحث ح نبحل كؽ وف لوييز كربلهوت نىبلاال در ػال بحاكػر ثتحدر ػال بحك يػال نوػف

داهوت ن ثتلهوت ,اتوي ثلطثيكهوت ثد ىال نب د ى ع ىي ال بحث ػح و وػف خػبلؿ لكػديـ بحوكيتىػيف وىػتع ,نبحثػتحع

ىددهـ و ,441طتحثال نطتحثال لـ تخليترهـ ى نب يت طثكيتع وػف ك يلػيف ػر بح توىػال بحوىل

ذكر آ اتع.

خامساً :الوسائل اإلحصائية:

بىلىو ي بحثت ال بحنىت ؿ بإل

ت يال بآلليال ثتالىلىت ال ثتحثر توج بإل

 بالخلثتر بحلت ر و ,T-testحىي ليف وىلك ليف.
 وىتوؿ ترلثط ثيرىنف .
 وىتدحال تحاتكرن ثتخ .

 بالخلثتر بحلت ر و ,T-testحىي ال نب د .
 وىتدحال بح ىثال بحو نيال.
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الفصل الرابع

عرض النتائج

الهدف االول :ايتس بحىدنف بال اىتحيال حدف ط ثال بح توىال
تظهػػري لػػت ج بحل ي ػػؿ بإل
نثػ

ػػت ر تف ولنىػػط در ػػتي بحىي ػػال ػػر بحى ػػدنف بال اىتحيػػال ث ػػع و,33,34

ربؼ وىيػػتر وكػػدبري و ,,2,22ثي وػػت كػػتف بحولنىػػط بحارالػػر ح وكيػػتس و ,,21نث ىػػلىوتؿ بالخلثػػتر بحلػػت ر

حىي ال نب د  ,ظهر تف بحكيوال بحلت يال بحو ىنثال كت ي و ,,5,22نى د وكتر لهت ثتحكيوػال بح دنحيػال بحثتحػػال و,4,63

لثػػيف ت هػػت دبحػػال ت

ػػت يتع ى ػػد وىػػلنف و ,1,12نثدر ػػال ريػػال و ,,416ووػػت يى ػػر تف ت ػربد ىي ػػال بحث ػػح حػػديهـ

ىدنف ب اىتحيال ,نبح دنؿ و  ,3ينالح ذحؾ

ايوال بالخلثتر بحلت ر ح ارؽ ثيف بحولنىط بح ىتثر نبحارالر حىي ال بحث ح ر بحىدنف بال اىتحيال
االنحراف

المتوسط

درجة

العينة

المتوسط

الحسابي

المعياري

21

416

441

33,34

2,22

الفرضي

الحرية

مستوى

القيمة التائية

الداللة

بحو ىنثال

بح دنحيال

(),0,0

5,22

4,63

دبحال

الهدف الثاني :بحلىرؼ ى ع دالحال بحارنؽ ر بحىدنف بال اىتحيال ى ع ن ؽ ولػير بح نع وذكنر-ب تح,
نحل كيؽ هذب بحهػدؼ ,لػـ تىػلىوتؿ بالخلثػتر بحلػت ر حىي لػيف وىػلك ليف ,نتظهػري لػت ج بحث ػح إف بحكيوػال بحلت يػال
بحو ىنثال ث ػي و ,3,44نهر تى ع وف بحكيوال بح دنحيال بحثتحػال و  ,4,63ى د وىلنف و  ,1,12ندر ال ريػال

و  , ,415نكتف بحارؽ ح تحح بإل ػتح ,تذ ث ػع ولنىػطهـ بح ىػتثر و  ,32,13نهػن تى ػع وػف ولنىػط بحػذكنر
بحثتحع و , ,31,24نبح دنؿ و  ,4ينالح ذحؾ.

لت ج بالخلثتر بحلت ر حىي ليف وىلك ليف ثيف ولنىط در تي بحذكنر نبإل تح ر بحىدنف بال اىتحيال
االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكنر

25

31,24

2,11

إ تح

23

32,13

2,42

القيمة التائية
بحو ىنثال

بح دنحيال

3,44

4,63

مستوى الداللة
(),0,0
دبحال

ح تحح بإل تح

در ال بح ريال و ,415

الهدف الثالث :ايتس بحنىر بال لوتىر حدف ط ثال بح توىال
نثػ

تظهػػري لػػت ج بحل يػػؿ بإل

ػػت ر تف ولنىػػط در ػػتي بحىي ػػال ػػر بحػػنىر بال لوػػتىر ث ػػع و,44,43

ربؼ وىيػػتر وكػػدبري و ,,2,15ثي وػػت كػػتف بحولنىػػط بحارالػػر ح وكيػػتس و ,,33نث ىػػلىوتؿ بالخلثػػتر بحلػػت ر
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حىي ال نب د  ,ظهر تف بحكيوال بحلت يال بحو ىنثال كت ي و ,,6,42نى د وكتر لهت ثتحكيوػال بح دنحيػال بحثتحػػال و,4,63

لثػػيف ت هػػت دبحػػال ت

ػػت يتع ى ػػد وىػػلنف و ,1,12نثدر ػػال ريػػال و ,,416ووػػت يى ػػر تف ت ػربد ىي ػػال بحث ػػح حػػديهـ

نىر ب لوتىر ,نبح دنؿ و  ,5ينالح ذحؾ

ايوال بالخلثتر بحلت ر ح ارؽ ثيف بحولنىط بح ىتثر نبحارالر حىي ال بحث ح ر بحنىر بال لوتىر
االنحراف

المتوسط

درجة

العينة

المتوسط

الحسابي

المعياري

33

416

441

44,43

2,15

الفرضي

القيمة التائية

الحرية

مستوى
الداللة

بحو ىنثال

بح دنحيال

(),0,0

6,42

4,63

دبحال

الهدف الرابع :بحلىرؼ ى ع دالحال بحارنؽ ر بحنىر بال لوتىر ى ع ن ؽ ولػير بح نع وذكنر-ب تح,
نحل كيؽ هذب بحهػدؼ ,لػـ تىػلىوتؿ بالخلثػتر بحلػت ر حىي لػيف وىػلك ليف ,نتظهػري لػت ج بحث ػح إف بحكيوػال بحلت يػال
بحو ىنثال ث ػي و ,6,14نهر تى ع وف بحكيوال بح دنحيال بحثتحػال و  ,4,63ى د وىلنف و  ,1,12ندر ال ريػال

و  , ,415نكػػتف بحاػػرؽ ح ػػتحح بإل ػػتح ,تذ ث ػػع ولنىػػطهـ بح ىػػتثر و ,42,33نهػػن تى ػػع وػػف ولنىػػط بحػػذكنر
بحثتحع و , ,36,43نبح دنؿ و  ,6ينالح ذحؾ.

لت ج بالخلثتر بحلت ر حىي ليف وىلك ليف ثيف ولنىط در تي بحذكنر نبإل تح ر بحنىر بال لوتىر
االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكنر

25

36,43

5,21

إ تح

23

42,33

5,42

القيمة التائية
بحو ىنثال

بح دنحيال

6,14

4,63

مستوى الداللة
(),0,0

دبحال ح تحح بإل تح

در ال بح ريال و ,415

الهدف الخامس :

ثىد ل يؿ بح لت ج ث ىلىوتؿ وىتوؿ برلثتط ثيرىنف ت ت ال لن د ىبلاال برلثتطيال ثيف بحىدنف بال اىتحيال نبحنىر
بال لوػػتىر ح ىي ػػال ككػػؿ ,بذ ث ػػػي ايوػػال وىتوػػؿ بالرلثػػتط و ,1,434ن هػػر ب ػػػر وػػف ايوػػال ثيرىػػنف بح دنحيػػال

بحثتحػال و ,1,462ى د وىلنف دالحال و ,1,12ندر ال ريال و.,415

ر الني بح لت ج بحلر خرج ثهت بحث ح بح تحر يوكف ح ثت ال نالع ثىض بحلن يتي نبحوكلر تي  ،نكوت ي لرل

بحلن يتي ل
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 -4بحىىر وف اثؿ نىت ؿ بالىبلـ ح ر نل
ى ع بحهنيال بحنط يال نبحل د

يع كت ال بحلىتوج نبحو ثال نبحىدبحال نبحن د بحنط يال نبحل كيد

ح رىت ؿ بحوالر نبحودور بحلر لؤكد ى ع بحكىن نبحكربهيال نبحى ؼ

نبحلدوير نبحلى م نىدـ بحلىتوح نبحظ ـ.

 -3توكت يال بىلىوتؿ وكيتس بحىدنف بال اىتحيال ثن ات وؤ بعر يايد ر ب لكتي ب ربد ال ػتؿ نظت ؼ بن
وىؤنحيتي للط م وهتربي خت ال  ،وبحلىتطؼ  ،بال ىتس ثو تىر بالخريف ,نل

حذحؾ.

 -2ب تي ثربوج لى يويال نبر تديال نبىبلويال نبىدبد وبلكتي ى ويال ولخ

يؼ بال ربد ن كتع

ال ات وال ى ع بىتس بحذكتي

بال اىتحر حل ويال هذب بح نع وف بحذكتي نلىزيزي نب تىلت ر بحو لوع.نتهويال ونالنع بحنىر
بال لوتىر نل ويلت حدف بالطاتؿ نبحوربهكيف نبح ثتم نث ىوتر وثكر وف خبلؿ ىو يال بحل
بال لوتىيال نبحلى يـ.

ال

 -1بىلخدبـ بألىتحيم بحى ويال ر ل ويال نلطنير بحنىر بال لوتىر وف خبلؿ لىزيز بألخلبلؼ نبحل نع
نبلت ال بحارص ر بحلاتىؿ بال لوتىر وع وخل ؼ بأل تس نبألىربؽ ر بحو لوع بحنب د نثيف

بحو لوىتي نىثر بح كت تي بحوخل اال نخ ن تع حدف ط ثال بح توىال.

المقترحات :

 -4ب ربي دربىال ال كال حوىر ال بحىبلاال ثيف بحىدنف بال اىتحيال نو بحلى م بحدي ر  ،بال كتر بالرهتثيال .,
 -3ب ربي دربىال ح وكتر ال ر بحىدنف بال اىتحيال ثيف ط ثال بح توىال نبالىتلذ بح توىييف.

لوتىر نىدد
 -2إ ربي بحدربىتي نبألث تح بحلر لل رف طثيىال بحىبلاال بالرلثتطيال ثيف ولػير بحنىر بال
ّ
وف بحولػيربي بال لوتىيال نبح اىيال بألخرف  ،و ؿ بحلىتوح بال لوتىر  ،نبحلى م  ،نبحلكثؿ
بال لوتىر  ،نبحل ت س بال لوتىر نبحلى ط  ،نبحظ ـ  ،نبحىدنبف  ،نبحوىتنب  ،نبحىدبحال بال لوتىيال
نبحهيو ال بال لوتىيال
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