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 ملخص البحث

يهدف البحث الحالي التعرف على مستوى العدوى االنفعالية ومستوى الشخصيية       

االستعراضية لدى طلبة المرحلة االعدادية , وكذلك التعرف عليى داللية الفيرول عليى 

إناث(, فضالً عي  العالةية االراباطيية  يي  المتغييري , ومي   -وفق متغير النوع )ذكور

المعيد مي  ةبيل  حيث  تبنيي مقييال العيدوى االنفعالييةأجل التحقيق مي  ذليك فقيد ةياا البا

إذ  لييع عييدد فقراايي  ، 0272( والمتييرجم ميي  ةبييل الشييمر  Hatfield) 7991هاافيلييد 

( فقيير , وابنييى مقيييال الشخصييية االستعراضييية المعييد ميي  ةبييل 71 صيييغتها النهاةييية )

التأكيد مي  ( فقير , وةيد ايم 14( إذ  ليع عيدد فقرااي   صييغتها النهاةيية ) 0272)صالح 

( طالي  وطالبية 712خصاةصهما السايكومترية وام اطبيق األدااي  على عينة  لغت )

اختيييروا  الطريقيية العشييواةية العنقودييية ميي  مدرسييتي  فييي مديرييية الرصييافة األولييى, 

 0279 -0271ومدرستي  في مديريية الكيرا الثالثيةح محافبية  غيداد, للعياا الدراسيي 

 وأظهرت نتاةج البحث

 البحث م  طلبة المرحلة االعدادية لديهم عدوى افعالية. إن عينة .7

اوجييد فييرول ذات دالليية إحصيياةية  ييي  )الييذكور وادنيياث( فييي العييدوى االنفعالييية  .0

 ولصالح االناث.

 ان عينة البحث م  طلبة المرحلة االعدادية ال يتمتعون  شخصية استعراضية. .2

ث( فيييي الشخصيييية ال اوجيييد فيييرول ذات داللييية إحصييياةية  يييي  )اليييذكور وادنيييا .1

 االستعراضية .

mailto:Agburimohammed@yahoo.com
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أظهرت نتاةج التحليل ادحصياةي اني  ال اوجيد عالةية اراباطيية دالية  يي  متغيير   .4

 البحث الحالي العدوى االنفعالية والشخصية االستعراضية ابعاً للعينة ككل.

 

  Emotional Contagion and its Relationship Histrionic 

Personality Among Preparatory students 

 

Asst.prof. Dr. Mohammed Abbas .M  

Education and Psychological Research Center – University 

of Baghdad – Iraq 

Abstract: 

       The current research aims to identify the level of emotional 

Contagion and the level of the Histrionic personality of 

Preparatory  students, as well as to identify the significance of 

differences according to the type variable (male - female), as 

well as the correlation between the two variables, and in order to 

verify this, the researcher adopted the emotional Contagion scale 

Prepared by Hatfield 1994 and translated by Al-Shammari 2013, 

as the number of its final paragraphs reached (18) paragraphs, 

and the Histrionic personality scale prepared by (Saleh 2016) 

was adopted, as the number of its final paragraphs reached (45) 

paragraphs, and it has been confirmed Of their psychometric 

properties, and the two tools were applied to the B sample Gott 

(140) students chosen randomly cluster from two schools in the 

first Rusafa Directorate, and two schools in the third Karkh 

Directorate / Baghdad governorate, for the academic year 2018-

2019 showed the search results:  

1. The sample of Preparatory students have emotional 

Contagion. 

2. There are statistically significant differences between (male 

and female) in emotional Contagion in favor of females. 

3. The research sample of Preparatory students does not have an 

Histrionic personality. 

4. There are no statistically significant differences between 

(male and female) in the Histrionic personality. 

5. The results of the statistical analysis showed that there is no 

significant correlation between the two current research 

variables, emotional Contagion and Histrionic personality,  
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 الفصل األول

 مشكلة البحث:

ان ظاهر  العدوى االنفعالية م  المباهر التيي ايزداد حجمهيا ووضيور خطرهيا عليى 

افيراد المجتمييا عاميية والميراهقي  خاصيية ميي  خيالد وجييود اسييتعداد او مييل عيياا لييدى 

 عي  االفيراد لسييرعة العيدوى انفعاليياً ميي  األخيري  )النمياذب السيييعة(  صيور  ينعييدا 

التفكييير الناةييد والتبصيير، لييذا اييأاي ردود افعيياد انفعالييية اييير منطقييية فييي االيي  معهييا 

االحييان وهيءالغ االبياً ميا يكونيوا ضيحية الفكيار ومعتقيدات واوجيهيات ايير عقالنيية 

ومييا يترايي  عليهييا ميي  يةييار سييلبية، كمييا أن ظيياهر  العييدوى االنفعالييية وانتشييارها  ييي  

فكيار ميدمر   غيية افسياد الشيباب وضيياع القييم الشباب ةد يساعد عليى ابنيي ةقافيات وا

 واشتت االيدويولوجيا وعدا وضور الهوية واشتتها.

ان العييدوى االنفعالييية هييي ميييل الفييرد لتقليييد ا خييري   Hatfieldوةييد ارييارت هاافيلييد 

متأةراً انفعالياً  هم دون وعي أو ادراك او ضبط انفعالي، فاالفراد فيي  عي  المواةي  

الياً م  ا خري  فستكون ردود افعاد انفعالية القاةية دون اللجيوغ اليى سيستقطبون انفع

اقويم الموضوع وهيو يشيب  اليى حيد كبيير  السيلوك الجمعيي وةيد عيدت هاافيليد  عي  

الخصاةص السلبية التي انتج ع  العدوى االنفعالية ليدى االفيراد فهيم يتسيمون  سيهولة 

لعيييدوى يفقيييد الفيييرد اسيييتقالليت  الذاايييية االسيييتثار  واالنيييدفاع االنفعيييالي، و فعيييل ةيييو  ا

فينييدمجون انفعالييياً مييا ا خيير واتسييم العييدوى االنفعالييية  ييالنقص النسييبي فييي التنبيييم 

(Hatfield & Rapson,1994, p.17.) 

إن المشييكالت السييلوكية لييدى طلبيية المرحليية االعدادييية كثييير  ومتنوعيية اختليي       

ةتصيادية والسياسيية, و يالرام مي  التنيوع  إختالف البروف النفسية وادجتماعية واد

وادخييتالف، هنيياك عوامييل وأسييباب عاميية إذا وجييدت كلهييا أو  عضييها ميي  رييأنها أن 

اءد  إلى مشكالت وظواهر سلبية ، وم  هذه العواميل إضيطراب الشخصيية، وسيوغ 

  (.581:  2007الوسط ادجتماعي الذ  يعيش في  الشباب )رزوةي، 

االستعراضية  يرابط  عدا الكفاية وةد ليوح  أن احتماليية  إن اضطراب الشخصية     

االصا ة  هذا االضطراب  ي  الذكور واالناث فيي فتير  الشيباب، وةيد اجرييت دراسية 

في االرجنتي   لمعرفة مدى انتشيار اضيطراب الشخصيية االستعراضيية عليى عينتيي  

وضيم  ميدى (  25( م  الذكور المشاكسيي  متوسيط اعميارهم )  46ضمت االولى ) 

( مييي  طلبييية االعداديييية مييي  كيييال  1032( سييينة وضيييمت الدراسييية الثانيييية ) 38-14) 

الجنسييي ، وامييت الدراسيية فييي مءسسيية العلييوا النفسييية والعصييبية ووفقييا ً لمعييايير) 

DSM-IV (وكييذلك  اسييتعماد مسييح ميليييون متعييدد المحيياور )MCMI.III)
 

، وةيييد 

% ( وفيي الدراسية الثانيية  3.85)  اظهرت الدراسة االولى أن نسبة ريوع هيذا الينمط

 13.56% ( و يي  ادنياث ) 9.88ظهر ان نسبة انتشيار هيذا الينمط  يي  اليذكور هيي )

 ( .  ,DSM-IV )p.242)  Maj  & et al., 2005% ( وفقا ً لمعايير) 

(   ييأن DSM-IV-TRويشييير الييدليل التشخيصييي واالحصيياةي الرا ييا المعييدد )     

 Histrionic(  HPD٪ ميي  عمييوا السييكان ةييد يكييون لييديهم معييايير ) 2 -3حييوالي 

personality Disorder  اضيطراب الشخصيية االستعراضيية وفيي دراسية ةياا  هيا

( 43.000عليى عينية كبيير  يبليع عيددها ) .Grant & et al 2004كرانت واخيرون 
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(  HPD( سنة واكثر م  المجتما سجل الباحثون نسبة انتشيار )  (18رخص  اعمار 

مليييون فييرد فييي الواليييات  3.8٪  والتييي اةترحييت  ييأن  1.8الشخصييية االستعراضييية  

الخيا  لالضيطرا ات   Axis ( IIالمتحيد  االمريكيية يلبيون معاييرالمحورالثياني ) 

(، والهمييية الييدور ا نييي    Grant & et al., 2004, p. 953 الشخصييية )

اهم و وصيفهم ريريحة اجتماعيية واسيعة والمستقبلي لهذه الفعة في احديد مسار مجتمعا

والتأةر والتأةير وما امتلك  م  روا ط عميقة ميا  ياةي فعيات المجتميا فقيد عيدح الباحيث 

اختياره لهم ليكونوا مجتما  حث ، األمر الذ  يسيتدعي  حيث هيذه المشيكلة مي  طرييق 

 )هللل هنللاق عالرللة ارتبانيللة بلليال العللدوى االنفعاليللة وبلليال الشخصلليةهييذا التسييا د 

 .االستعراضية(

 

 أهمية البحث:

إن ادهتماا  دراسة مشكالت طلبة المرحلة االعدادية إنما هو اعبيير عي  ادهتمياا      

 ادنسان والمجتما فهم الثرو  البشيرية التيي ال اقيل أهميية عي  الثيرو  الماديية ، ةيرو  

ييرف ولهييم دور أسييال فييي  ناةهييا، وفييي مرحليية الشيي باب األميية وضييمان مسييتقبلها المشه

 انضج الشخصية كلها واتبلور واستقر  شكل واضح .

اذ اعمييل االنفعيياالت علييى اركيييز اهتمامنييا فييي جوانيي  العييالم التييي اسيياعدنا علييى       

اوفر معلومات ع  عالمنا اليداخلي وعي  عالةاانيا، ولكيي اعميل هيذه الوظيفية الحيويية 

ي البيعية ، إذ اتيأةر انفعياالت العمل األمثل ، اشتد حساسيتنا اجاه ادرارات االنفعالية في

رخص  أنفعاالت أرخا  يخري  ، ويسمى هيذا التيأةير  ي  ) العيدوى االنفعاليية( التيي 

اقييدا ر ييية متبصيير  فييي سييب  لييزوا احكمنييا  انفعاالانييا وكيفييية اعاملنييا معهييا لتحقيييق 

 (Bandura,2002,p. 24النتاةج المثلى.) 

فيية ريعورهم فيي التفياعالت اليوميية ميا يرسل األرخا  القاةياً رسياةل حيود كي      

النال في البيت والعمل والمجتما ، ويتلقون الرساةل االنفعالية التي يرسيلها األخيرون 

في الوةت ذاا ، وةد أةبتت األ حاث الحديثة أن هذه ادرارات السلوكية االنفعالية ايءةر 

يية أداةهيم، لقيد في الحاالت المزاجية لكل رخص، وم  ةيم ايءةر اليك المشياعر فيي كيف

اظهرت دراسات الحالية المزاجيية والسيلوك ادنسياني أن المشياعر انتقيل مي  ريخص 

ألخير  واسييطة يليييات معينية ، فقييد ارابطييت عوامييل االاصياد اييير اللفبييي ح الصييواي 

كتعبيرات الوج  ووضعية الجسم وأنماط سلوكية معينة  نقل المعلومات االنفعاليية  يي  

ثياد أظهيرت الدراسيات الحديثية أن الحالية المزاجيية يمكي  أن األفراد ، على سيبيل الم

انتشيييير  وسييييياةل االاصييييياد ايييييير اللفبيييييي ح الصيييييواي كتغييييييير مقييييياا الصيييييوت او 

 (Gallese, 2006, p.15درجت .)

 , Neumann and Strackوفييي دراسيية حديثيية أجراهييا نيومييان وسييتراك )      

أنفعالييياً ةييرأه أحييد الممثلييي  ( طليي  ميي  المشيياركي  األسييتماع إلييى كييالا محايييد 2000

 تغيييير مقيياا الصييوت أو درجتيي  اغييييراً سييعيدا أو محايييداً أو حزينيياً، ولمييا طليي  ميي  

المشياركي  الحقياً اقيويم أنفعياالاهم، أفياد المشياركون  يأن عنيدهم انفعياالت انسيجم مييا 

أ يدى انفعاالت المتكلم، عالو  على ذلك عندما طل  منهم اقويم موةفهم اجاه الميتكلم ، 

المشيياركون  ادجميياع إعجييا هم  ييالمتكلم ذ  الصييوت األةييل حزنيياً واقييويم الشييخص 
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المالح  الستحسان الميتكلم، ال يتغيير ميزاب الجمهيور ليناسي  حالية الميتكلم فحسي  ، 

ولكيي  المييزاب يييءةر ايضيياً فييي مييدى حيي  الجمهييور للعيير  التقييديمي ، واثييير هييذه 

لبشيير  حساسيييية فطرييية اجيياه مشييياعر المعلومييات اسييا الت عييد  األود، هيييل يولييد ا

األخري  ؟ فقد يجي   عي  العلمياغ  اديجياب، وةيد ابيي   يأن األطفياد حيديثي اليوالد  

ير اليبع  هيذا  يحاكون  دنياً التعا ير الوجهية لألرخا  القاةمي  على رعيايتهم ، وفسح

تنا على كوني  مءريراً للحساسيية األنفعاليية الغريزيية ،  ينميا حياب يخيرون  يان حساسيي

اجيييييياه مشيييييياعر ا خييييييري  انمييييييو  مييييييرور الوةييييييت ويمكيييييي  اكييفهييييييا وصييييييقلها 

 (Neumann and Strack  2000, pp. 211-225 التجر ة.)

والعدوى االنفعالية ايضاً ظاهر  متعدد  المستويات : إذ انشأ المحفزات المثير  م      

فرد واحد فتءةر في فرد أو عد  افراد يخري  )أ  حس  اقويم االفراد وافسيرااهم( ةيم 

ييينجم عنهييا انفعيياالت متطا قيية أو مكمليية )كالمعرفيية الواعييية ، والتعبيييرات الوجهييية 

لوضيييعية )للجسيييم( ، والنشييياط العصيييبي الوظييياةفي للجهييياز واللفبيييية ح الصيييواية وا

العصييبي اليييراد  واالسييتجا ات السييلوكية االنفعالييية العاميية( عنييد هييءالغ األرييخا  

وم  ةم م  النتاةج المهمة للعيدوى االنفعاليية التيزام  االنتبياهي واالنفعيالي والسيلوكي 

جتماعيييية )الثناةييييات التيييي لهيييا جوانييي  ايجا يييية ويخيييرى سيييلبية نفسيييها للكيانيييات اال

والمجموعييات( كمييا لالنفعيياد ميييزات  النسييبة للفييرد ، يركييز هييذا اليينص فييي العييدوى 

أ  العييدوى التلقاةييية اييير المقصييود  الخارجيية عيي   –االنفعالييية اال تداةييية أو األولييية 

الييتحكم وال سييبيل للييوعي المعرفييي إلييى إدراكهييا إلييى حييد كبييير ، وةييد اكييون العييدوى 

مهميية فييي العالةييات الشخصييية ، إذ اعييزز التييزام  السييلوكي وأابيياع  االنفعالييية جييد  

انفعيياالت ا خييري  لحبيية  لحبيية ، حتييى عنييدما ال ينتبيي  األفييراد انتباهييا جلييياً لهييذه 

 (Hatfield & Rapson,1994, p.63المعلومات.)

ويتفق أال  العلماغ على أن الشخصية م  أعقيد البيواهر التيي يتعير  لدراسيتها     

نفس حتييى ا ن  ييل يمكيي  عييدها البداييية والنهاييية لعلييم اليينفس ولهييا العديييد ميي  علييم اليي

االنتشيييارات فيييي مجييياالت الحييييا . ألن البييياهر  النفسيييية متعيييدد  األ عييياد ومتشيييعبة 

الجوانيي ، والفصييل فييي الدراسيية  ييي  األ عيياد المختلفيية للسييلوك أميير اقتضييي  الدراسيية 

لباحث في الشخصية ال يق  عند حد فهيم العلمية للوصود إلى الدوافا واألسباب وأن ا

السييلوك وإنمييا يتخطاهييا إلييى دراسيية افاعييل هييذا السييلوك مييا ايييره ميي  أنييواع السييلوك 

 (.91،  1987األخرى )ط ، 

إن المباهر السيلوكية التيي اعيد مي  أعيرا  اضيطراب الشخصيية ليسيت ةصيراه      

ليي  اشييخيص علييى ذلييك وإنمييا يعييزى  عضييها الييى اضييطرا ات ذهنييية أخييرى ممييا يتط

دةيقاً. إن اضطراب الشخصية  ما يتضمن  مي  اخيتالد الخبيرات الداخليية والسيلوك ال 

 يمكييي  أن يكيييون نتيجييية اعييياطي العقييياةير أو الكحيييود والمخيييدرات أو ادميييرا 

(Simonsen&et al.,2006,p. 57) 

 Histrionic personalityأدرب مصيطلح اضيطراب الشخصيية االستعراضيية     

Disorder رسيييييمي( ا ً فيييييي ةاةمييييية او اليييييدليلDSM-III ( )1980  ليحيييييل محيييييل )

( ةييم أصييبح DSM-IIالشخصييية الهسييتيرية الييذ  كييان مييدرجا ضييم  القاةميية الثانييية )
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( DSM-III-Rوص  واعري  المصطلح اكثر وضوحاً في النسخة الثالثة المعدلية ) 

 (Nancy,1988,p. 8 و معايير اشخيص اكثر عملية )

وأمييا مييا يتعلييق  ييذو  الشخصييية االستعراضييية فهييم يمتييازون  النشيياط واخييذ        

المبادر  في انبييم حييااهم  واعيديل ظيروفهم وهيم يحققيون  أهيدافهم فيي جيذب اهتمياا 

االخري  ومحبتهم فضالً  ع  اجن  اليرف  مي  خيالد سيلوكهم الفاعيل ، وهيم ليسيوا 

د  والتوجييي   وانمييا يمتلكييون  الرابيية سييلبيي   ينتبييرون  ميي  االخييري  اقييديم المسيياع

 ( .Millon ,2011,p. 288واالمكانات  لتولي  مسءولية  حيااهم  ) 

(   ييي  نييوعي  ميي  اضييطراب الشخصييية  Torkat,1990وةييد ميييز اوركييات )        

االستعراضية هما النمط المسيطر اليذ  اكيون دوافعي  االساسيية  احقييق سييطر  اامية 

السلوك التمثيليي وردود االفعياد التيي ايءم  لي  االستحسيان. إن م  خالد التالع  , و

عجز ذو  الشخصية االستعراضية ع  ةراغ  مشاعر ودواخيل االخيري   شيكل دةييق 

يجعلهم سطحيي  وذاايي التركيز ومضطر ي  حينما ال يتوفر لهم التعزيز المبارر مي  

ستعراضيييية ( أن ذوو الشخصيييية اال Benjamin1996االخيييري  والحييي   نجيييامي  )

ينييالون محبيية االخييري  لوسييامتهم أو جيياذ يتهم وليييس لكفييايتهم او ةييو  رخصيييتهم إذ 

يوظفون مبهرهم وجاذ يتهم للسيطر  عليى االخيري   وهيم يتنقليون  عالةيااهم  سيرعة 

و صور  ال يمكي  التنبيء  هيا، واحيانياً يلجيأ ذوو الشخصيية االستعراضيية اليى طريقية 

تميياا االخييري  ومسيياعداهم ألن هييذه الطريقيية  نبييرهم  ادعيياغ الميير  سييعياً وراغ اه

مءةر  لضمان  اعاط  االخري   و ذلك فهو يمارل نوعاً  م  السيطر  عليى مواةي  

االخري  المهمي  م  خالد البهور  مبهر الضعي  ويعزى ذلك الى خوفهم الغريي  

فييي ميي  التعيير  للييرف  ، والوسيييلة االخييرى التييي اسيياعدهم  علييى احقيييق اايييااهم 

 ( .Sperry , 2003, p. 134-135جذب االهتماا  هو المرر الداةم )

إن الشخصييية االستعراضييية اركييز اهتمامتهييا وفاعليتهييا علييى الحصييود علييى        

استحسان واهتماا االخري  فأن ذلك يعد ريكالً  واضيحاً مي  اخيتالد التيوازن إذ يضيا 

ميا رابيات ا خيري   ييتالغا ميا الفرد نفس  في الموةا الثاني مي  خيالد انبييم حيااي  

وعجييزه عيي  حماييية واحسييي  حياايي   اال ميي  هييذا الطريييق. فالشخصييية االستعراضييية 

اتميز ع  األنماط األخرى الضطراب الشخصية  الحاجة الواضحة للدعم االجتمياعي 

ورعايية االخييري  والرابيية فييي العيييش وفقياً لحاجييات االخييري  وليييس لحاجاايية الذااييية 

افكيياره لتحقيييق رضييا وسييرور االخييري  ورفيي  االفكييار والمشيياعر ويكييي  سييلوك  و

التي اتعار  ميا اليك الغايية. ويشيعرافراد هيذه الشخصيية   يالفراا والضيياع  حينميا 

 , Millonيكونييون وحيييدي   وهييم  حاجيية ملحيية الييى مييا يضييم  لهييا عييدا الييرف  )

2011, p. 287.) 

 حالي اكم   ا اي:و ناًغ على ما اقدا يمك  القود أن أهمية البحث ال

والشخصيييية  . يعيييد البحيييث الحيييالي راةيييداً فيييي اناولييي  لمتغييييرات العيييدوى االنفعاليييية7

مثل هذه الدراسة )على حد عليم الباحيث( فيي  يعتنيا العراةيية،  االستعراضية إذ لم اجر  

والبع  االخر في البيعة العر ية، على الرام م  حاجية القطير الماسية لهيا السييما ان 

لعراةييي يتعيير  اليييوا اكثيير ميي  ا  وةييت مضييى الييى وا ييل ميي  الرسيياةل مجتمعنييا ا
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المضر  والمدمر  التي اءكد على القسيو  والكراهيية والعني  والتيي  يدورها ةيد افكيك 

 نسيج  االجتماعي.

. فضالً ع  ان هذا البحث سيوفر أدوات لقيال متغيرات  الغية االهميية التيي اسياعد 0

رياد والعيالب ، واني  سييفتح  ا ياً جدييداً لبحيوث المختصي  فيي اميور التشيخيص واالر

مستقبلية ازيد م  معرفتنا حيود طبيعية المتغييرات المهمية واحقييق فواةيد علميية عليى 

 مستوى التطبيق.

. أهمية الفعة العمرية التي استعملها هذا البحث والمتمثلة  طلبية المرحلية االعداديية ، 2

والمعرفييية والتر وييية واالجتماعييية ممييا  الييك المرحليية التييي لهييا ميي  االهمييية النفسييية

يجعلهييا جييدير   ييأن اكييون موضييا اهتميياا البيياحثي  والمتخصصييي  نبييراً لكييون هييذه 

الشريحة اكثير الفعيات العمريية فيي المجتميا عرضية لالسيتقطاب االنفعيالي والتطيرف 

 نحو العن .

 

 -يهدف البحث الحالي التعرف الى: أهداف البحث:

 االنفعالية لدى طلبة المرحلة االعدادية.ةيال مستوى العدوى  .7

إنيياث( لييدى طلبيية -دالليية الفييرل فييي العييدوى االنفعالييية ابعيياً لمتغييير النييوع )ذكييور .0

 المرحلة االعدادية .

 ةيال مستوى الشخصية االستعراضية لدى طلبة المرحلة االعدادية. .2

لييدى  إنيياث(-دالليية الفييرل فييي الشخصييية االستعراضييية ابعيياً لمتغييير النييوع )ذكييور .1

 طلبة المرحلة االعدادية.

الكش  عي  العالةية االراباطيية  يي  العيدوى االنفعاليية والشخصيية االستعراضيية  .4

 لدى طلبة المرحلة االعدادية.

 

 حدود البحث: 

يقتصيير البحييث الحييالي علييى طلبيية المرحليية االعدادييية للدراسيية الصييباحية فييي   

ة الرصيافة االوليى، الحكوميية فقيط مدينة  غداد، ويشمل مديريية الكيرا الثالثية ومديريي

 (.0279-0271وللعاا الدراسي ) 

 

 تحديد المصطلحات:

 عرفها  -: Emotional Contagion  :أوالً:  العدوى االنفعالية

: الميل نحو التقليد التلقاةي للتعبييرات الوجهيية واللفبيية  Hatfield 1994ــ هاتفيلد 

ح الصواية والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و تتيا ا اقلييدهم 

 (Hatfield & Rapson,1994, p.33انفعالياً )

ورد تبنى الباحث تعريف هاتفيللد اعلالت تعريفلاً ناريلاً بوملفر معبلراً علال االنلار      

الناري للعدوى االنفعالية وهي النارية المتبنات في هلاا البحلث وانلاراً مرجعيلاً فلي 

 القياس وتفسير النتائج.

الدرجة الكلية التي يحصيل عليهيا المسيتجي  عليى فقيرات مقييال التعريف اإلجرائي: 

 العدوى االنفعالية في البحث الحالي.
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 عرفها كل مال  -:: Histrionic Personalityثانياً:  الشخصية االستعراضية 

للجمعيلة االمريكيلة  DSM-IV   1994ـــلـ اللدليل التشخيصلي واالحصلائي الرابل  

نمييط ةا ييت ميي  االنفعيياد المفييرط والبحييث عيي  االهتميياا يبييدأ ميي  "    للطللا النفسللي:

اهقة  المبكر  ويبهر في مختل  البيعات وكميا يتبيي  فيي خميس ) او اكثير مرحلة المر

 م  المعايير الثمانية للشخصية االستعراضية. " (

 االحسال  الضيق في المواة  التي اليكون فيها في مركز االهتماا . 1.

 . االباً  ما يتص  افاعل  ما االخري   الغواية الجنسية ايرالمالةمة والسلوك المثيير2

  . 

 التحود السريا والسطحية في التعبير ع  العواط  . 3.

 . القدر  الثا تة على استعماد المبهرالجسد  لجذب االنتباه .4

 النمط االنطباعي والسطحي في طريقة الحديث وعدا التركيز على التفاصيل .  5.

 التصويرالمسيييييييييييرحي لليييييييييييذات والتعبيييييييييييير المفيييييييييييرط عييييييييييي  االنفعييييييييييياالت6. 

(APA,1994,P.657-658 .) 

 اهتماا موضا يكون ألن الملحة  الحاجة الشخصية هذه "واتسم:  0222ــــ ابراهيم 

 االنفعاليية التعبييرات ظهيور وسيرعة والجنسيية، البدنيية واعتقياده  جاذ يتي  ا خيري ،

 الكيالا وكثير  يرييده ميا عليى للحصود البدنى والمبهر  الشكل واالهتماا الوج  على

" ) ا يراهيم ,  لالسيتهواغ والقا ليية واالستعراضيية التمثييل على وةدرا  القضية خارب

2006    ,12 ) 

للجمعيللة االمريكيللة  DSM-5 2013ـــللـ الللدليل التشخيصللي واالحصللائي الخللام  

: " نمييط داةمييي ميي  االنفعالييية المفرطيية وحيي  البهوريبييدأ فييي مرحليية للطللا النفسللي

يتضيح  فيي خمسية ) او اكثير ( الررد المبكر ويستمر ظهوره في ظروف مختلفة كميا 

 م  المعايير الثمانية للشخصية االستعراضية"

. جييذب االنتبيياه عييدا االرايييار فييي المواةيي  التييي يكييون الفييرد فيهييا خييارب محييور 1

 االهتماا . 

. الطييا ا االاراةييي الجنسييي االبييا ً مييا يأخييذ اعامليي  مييا االخييري  طييا ا االاييراغ 2

 اواالةار  الجنسي . 

 .  التحود العاطفي السريا والتعبير السطحي ع  العواط  . 3

 . المبهر الجسد  استغالد المبهر الجسمي  شكل مستمر لجذب االنتباه .4

 . الذات التمثيلية ،االسلوب المسرحي ، والتعبير المبالع    ع  االنفعاالت . 5

 . االيحاغ سهولة اقبل اراغ االخري  وسرعة التأةر  مواةفهم . 6

 (APA,2013,P.667. ) 

 DSM-5ورللد تبنللى الباحللث تعريللف الللدليل التشخيصللي واالحصللائي الخللام       

اعللللالت تعريفللللاً ناريللللاً بومللللفر معبللللراً عللللال االنللللار الناللللري للشخصللللية  2013

 االستعراضية في هاا البحث واناراً مرجعياً في القياس وتفسير النتائج.

صيل عليهيا المسيتجي  عليى فقيرات مقييال الدرجة الكلية التي يحالتعريف اإلجرائي: 

 الشخصية االستعراضية في البحث الحالي.
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 الفصل الثاني

 اإلنار الناري

    Emotional Contagionأوالً: العدوى االنفعالية : 

  Elaine Hatfield theoryنارية اليال هاتفيلد :

 مدخل ناري: 

كعلم األعصاب وعلم األحياغ وعليم  –اقرر عند العلماغ في مختل  التخصصات       

أن  –اليينفس االجتميياعي وعلييم االجتميياع وعلييم اليينفس النمييو عبيير المراحييل العمرييية 

العدوى االنفعالية البداةية لها أهمية  الغية فيي فهيم معرفية ادنسيان وأنفعالي  وسيلوك  ، 

إذ اسييهم فييي  –اةييية لبنيية  نيياغ اساسييية فييي افاعييل ادنسييان واهعييد العييدوى االنفعالييية البد

"ةراغ  االفكار" واتيح للشخص ابيادد المشياعر ميا االخيري  وفهمهيا. ولكيي نتصيور 

العييدوى االنفعالييية اصييوراً افضييل يمكيي  القييود  أنهييا مجموعيية محييدد  متضيياعفة ميي  

الف البيياحثي  الفسيييولوجية والسييلوكية ، ومييا اخييت –البييواهر االجتماعييية والنفسييية 

النبريي  حود المكونات التي اءل  هذه المجموعة االنفعاليية ، إال أنهيم متفقيون عليى 

كياددراك اليواعي و والتعبيير  الوجي   – عناصر عد أن المجاميا االنفعالية اتأل  م  

الوظياةفي ونشياط الجهياز العصيبي  –والصوت ووضيعية الجسيم و والنشياط العصيبي 

وكات االستثا ية ، وةد اكيون أجيزاغ مختلفية مي  اليدماا مسيءولة اير االراد  ، والسل

ع  انفيذ جوان  االنفعاد المتنوعة ، وما ذلك يءةر كيل مكيون انفعيالي فيي المكونيات 

االنفعالييية األخييرى ويتييأةر  هييا ، ألن الييدماا يقييوا  إدميياب المعلومييات االنفعالييية التييي 

 (.Hatfield & Rapson , 1994, p.5-6يستقبلها)

لقيد اصيبح علميياغ الينفس فييي االونية االخييير  مهتميي   عملييية العيدوى االنفعالييية ،       

ية عي   فالنال عاد  ما يعلمون جيداً أن التقويمات الواعيية يمكي  أن اقيدا معلوميات جمح

األخري  ، ولك  يبدو أنهم اةل علماً  أن  إمكانهم الحصيود عليى معلوميات أكثير حتيى 

يا  التركيز احياناً في ردو د افعالهم االنفعالية الذااية في اةناغ اللقاغات االجتماعيية ، ولمح

يييون  كيييان األريييخا  يحييياكون التعيييا ير االنفعاليييية العيييا ر  لرفييياةهم ، االبييياً ميييا يحسح

 أنعكاسات خفيفية لمشياعر زمالةهيم واالنتبياه لهيذا الفيي  مي  ردود األفعياد اللحبيية 

يلييون أنفسييهم فعييالً داخييل المييديات كلحبيية  لحبيية يسييتطيا االرييخا  التخيييل  ييل يتخ

 , Hatfield Cacioppo & Rapsonاالنفعالييية التييي يعيييش فيهييا رييركا هم. )

1993, p.82) 

وةد أهتم علماغ النفس  مالحبة عملية العدوى االنفعالية عملياً وهم مقتنعيون  يأن       

العييدوى  هييذه العملييية مهميية للغاييية فييي العالةييات الشخصييية ، فميي  جانيي  معييي  ، ا عييدح 

االنفعالييية لبنيية البنيياغ االساسييية للتفاعييل  ييي  البشيير ، لييذا يجيي  أن يملييك النييال الحييد 

ييلس  االدنييى ميي  مهييارات المحاكييا  والمزامنيية إذا مييا أرادوا القييياا  تفاعييل اجتميياعي سه

ولبق ، والعدوى االنفعالية انقل األرخا  خطو  إضافية ، إذ اتيح لهم متا عية مقاصيد 

رهم لحبيية  لحبيية ، حتييى عنييدما ال يكونييون صييراحة منتبهييي  لهييذه ا خييري  ومشيياع

المعلومات ، واتأةر " العدوى االنفعالية"  عد  يليات يعتقد علماغ النفس )امثاد هاافيليد 

( أنها ةد افسر أو اسب  هذه البياهر  ، وةيد ةيدموا Hatfield and Rapsonوراس  

بييرات الوجهيية ، والتعبييرات اللفبيية ح أدلة على أن النال يميلون إلى )أ( محاكا  التع
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الصييواية ، ووضييعيات الجسييم والسييلوكات االسييتثا ية لألرييخا  ميي  حييولهم وميي  ةييم 

)ب( "االصيييا ة التييياةر "  انفعييياالت ا خيييري  نتيجييية لتليييك التغذيييية المرايييد  وسيييوف 

اسيييتعر  النبريييية أدلييية مييي  اخصصيييات ريييتى اءييييد وجيييود العيييدوى االنفعاليييية. 

(Carlson and Hatfield, 1992, p.31-32) 

 النوع الجنساني والعدوى االنفعالية :

( نبريية 7991وضم  نفس السييال النبير  التيي طرحتهيا هاافيليد وزمال هيا )      

افييد  ييأن الرجياد والنسيياغ يختلفيون فييي ةييا ليتهم عليى التييأةر  العيدوى االنفعالييية ، وةييد 

سيياغ التحسييس للحيياالت االنفعالييية عملييت األدوار التقليدييية  ييي  الجنسييي  الرجيياد والن

عبيييرات انفعالييييات  لآلخيييري   شيييكل مختلييي  ، فنشيييأت النسييياغ اجتماعيييياً مر حييييات ومح

ومستجيبات انفعالياً ، ولك  الرجاد نشيأوا اجتماعيياً عليى التعاميل المنطقيي االسيتثا ي 

( ووجيد Tavris & Offir , 1994, p:128الهياد  ميا متطلبيات العيالم الخيارجي )

والنسيياغ مختلفييي  فييي الصييفات الخمسيية التييي يبيي  أنهييا اللبنييات االساسييية  الرجيياد

 للعدوى.

. ابدو النساغ والبنات منذ الوالد  مهتمات  شكل خا   التعيا ير االنفعاليية لآلخيري  7

، فترى اواصله   العي  اسرع  ل يتواصل   العي  اكثر ويبقي  متصيالت  يالعي  ميد  

في النبر إلى ا خري ،ويميل الصبيان والرجياد إليى  أطود ويقضي  وةتاً اطود نسبياً 

 صرف نبرهم.

. يختليي  الرجيياد والنسيياغ فييي ر اهييم الذااييية واوجهييااهم االجتماعييية فالنسيياغ أةييل 0

استقاللية واكثير اا عيية فيي ر اهي  الذاايية مي  الرجياد ، وعنيده  نزعية فرديية اكثير 

 اد.ونزعة جماعية أةل في اوجهااه  االجتماعية م  الرج

. يختل  الرجاد والنساغ في درجة افسيرهم للمءررات السلوكية االنفعاليية إذ افيول 2

النساغ والفتيات م  س  الرا عة فصاعداً الفتيان والرجاد في معالجة وخزن واسيتعاد  

المحفييزات السييلوكية كالوجيي  أو األسييماغ او األصييوات عموميياً ، اتفييول النسيياغ علييى 

 Hall, 1984هم االاصياالت ايير اللفبيية وةيد أجيرى هيل الرجاد ايضاٍ في احليل وف

دراسيية اتنيياود الفييرول  ييي  الجنسييي  فييي القييدر  علييى ةييراغ   704احليييالً وصييفياً ليي  

التعا ير االنفعالية اير اللفبية ، فوجد  أن النساغ والفتيات في جميا االعميار كي ح أدل 

في الحكيم عليى الحياالت االنفعاليية ،  صيرف النبير عي  جينس الشيخص المعبحير عي  

   او الصوت او وضعية الجسم او كلها مجتمعة.االنفعاد ووساةل االاصاد )الوج

. يختل  الرجاد والنساغ فيي مييلهم إليى محاكيا  التعيا ير االنفعاليية ، وةيد ليوح  فيي 1

دراسييات مختبرييية أن احتمالييية  كيياغ النسيياغ اكثييرح ويفضييي   شييعوره   االسييى عنييد 

 مصيبة رخص أخر

يهم الستجا ااهم االنفعالية وإذا . أخيراً ، لقد وجد أن الرجاد والنساغ يختلفون في وع4

كانييت النسيياغ يبييديي  انتباهيياً اكثيير لآلخييري  وكيي ح افضييل فييي احليييل االاصيياالت اييير 

اللفبييية وفهمهييا وعييدحن أنفسييه  مترا طييات و وكيي ح اكثيير محاكييا  للوجييوه واألصييوات 

ووضييعيات الجسييمو وعييول  علييى التغذييية المراييد  الهامشييية اكثيير ميي  الرجيياد ، فعلييى 

 ستك  أكثر عرضة للتأةر  العدوى االنفعالية م  الرجاد( ،  األرجح

 و ناغ على ذلك ، افترضت هاافيلد وزمال ها ما يلي :
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الفرضية: النساغ اكثر حساسية للعدوى االنفعالية م  الرجياد ، وةا ليية اياةره  أعبيم 

لغضي  عموماً واحتمالية إصا ته   االنفعاالت اديجا ية )الفيرر والحي  ( والسيلبية )ا

 (. Hatfield , Hebb, 1995,p.357والخوف والحزن( أكبر. )

 :  Histrionic Personalityثانياً: الشخصية االستعراضية 

انشييأ الشخصييية االستعراضييية ميي  افاعييل العوامييل الوراةييية والبيعييية, وخصوصيياً      

عالةة الفرد  الوالدي  خاصة الجنس ا خير, وهيذه الشخصيية هيي حصييلة التخلي  او 

الفشل في عملية النضوب األنفعالي, وال نستطيا اعتبار هذه الشخصية مرضياً فيي حيد 

ل الفرد مهيأ اكثر م  الشخصييات االخيرى ذااة , ولكنها اضطراب في الشخصية يجع

 ( . 67,  1969لتكوي  االعرا  االستعراضية )عكارة , 

إن الشخصية االستعراضية اطور خاصيية إ عياد فعياد لمعبيم الوةياةا والتفاصييل      

الدةيقييية مييي  االدراك اليييواعي فهيييي  حاجييية اليييى ابسييييط البيييواهر المدركييية ويقتصييير 

طحية فقط واسيتبعد التفصييالت التيي اهيدد ميا ليدى هيذه االحسال على االنفعاالت الس

الشخصييية ميي  اعتبييارات ويضييا افييراد هييذه الشخصييية حيياجزاً  ييينهم و ييي  العييالم ميي  

خالد رفضهم اظهار اايااهم ومواةفهم وهويتهم فأنهم يتحيررون مي  القليق  كميا انهيم 

الجنسيية لتجني   يفتقرون الى النمو الشخصي والعاطفي ويبدو عليهم االهتماا  ياألمور

مشاعر الفراا و النسبة ليناث فان عملية اعيوي  ليحسيال  االفتقيار اليى القيو  فيي 

عالم يسيطر علي  الرجاد , وابد  هذه الشخصية نضيوجاً مزيفياً وامثييالً مزيفياً لليذات 

 .Kernberg & et al., 2000 , p)ولكنها ابقى فيي حقيقتهيا الطفوليية والسيطحية ) 

93. 

للطلا النفسلي  DSM-5تشخيص للشخصية االستعراضية لللدليل الخلام  معايير ال

2013 : 

"نمط داةمي مي  االنفعاليية المفرطية وحي  البهيور يبيدأ مي  مرحلية الرريد المبكير    

ويسيييتمر ظهيييوره فيييي ظيييروف مختلفييية" , واذا ايييوافرت خمسييية معيييايير فييياكثرم  

   -المعاييرا اية فان ذلك يشير كون الفرد مضطر اً:

 االرايار في المواة  التي يكون الفرد فيها خارب محور االهتماا .  عدا● 

 االبا ً ما يأخذ اعامل  ما االخري  طا ا االاراغ اواالةار  . ● 

 التحود العاطفي السريا والتعبير السطحي ع  العواط  . ● 

 المبهر الجسد  استغالد المبهر الجسمي  شكل مستمر لجذب االنتباه .● 

 ر في الحديث ما االفتقار الى التفاصيل . اسلوب مءة● 

 الذات التمثيلية ،االسلوب المسرحي ، والتعبير المبالع    ع  االنفعاالت . ● 

 اقبل اراغ االخري  وسرعة التأةر  مواةفهم . ● 

يتبيييييادر اليييييي  إن عالةااييييي   ييييياالخري  اكثييييير وديييييية او حميميييييية مميييييا هيييييي فيييييي ● 

 (. APA,2013,P.667الواةا)

 : المااهر التشخيصية للشخصية االستعراضية  

المبهيير األساسييي للشخصييية االستعراضييية هييو االنفعيياد المفييرط وسييلوك جييذب      

االنتبيياه ويبييدأ ذلييك فييي مرحليية الررييد المبكيير وفييي ظييروف مختلفيية. يشييعر افييراد هييذه 

الشخصييية  عييدا االرايييار او عييدا اقييدير االخييري  لهييم حينمييا ال يكونييون فييي محييور 
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( وهم االباً  مفعمون  النشياط والحيويية والسيلوك االستعراضيي، 1الهتماا  )المعيار ا

ويحاولون جذب انتباه ا خري  ، ويمكنهم اكتساب صيداةات وعالةيات جدييد   سيرعة 

م  خالد حماستهم وانفتاحهم على االخري  وامتداحهم لهيم وهيي صيفات سيطحية ييتم 

ي  ال يجييد هييءالغ االفييراد انفسييهم فييي اوظيفهييا الاييرا  كسيي  مييود  االخييري  . وحيي

مركز الضوغ فانهم يلجأون الى ا تكار ةصص او مشاهد الةار  االنتبياه، وان سيلوكهم 

( كمييا إن اعبيييرهم العيياطفي يمتيياز 2يتسييم  االةييار  واالاييراغ اييير المالةمييي  )المعيييار

( وهيم يعتميدون عليى المبهير الجسيد  لجيذب 3 السطحية وسيرعة التحيود )المعييار 

( ميي  خييالد اهتمييامهم المبييالع  يي   الشييكل والمال ييس وينزعجييون 4االخييري  )المعيييار 

 سهولة مي  اعليقيات االخيرون االنتقاديية عي  المال يس والتبيرب وايرهيا مي  المبهير 

ي انطبياعي سيطحي يفتقيد للتفاصييل الجسد . هيءالغ االريخا  عنيدهم اسيلوب كالمي

اراةي ولك  االسباب وراغ ذليك االبيا ميا ( االراغ القوية يعبر عنها  تذول ا5المعيار)

اكييون اامضيية  ييدون افاصيييل, ويتصييفون ايضييا ً  يياالداغ التمثيلييي او االستعراضييي 

( وهيييءالغ االفيييراد ةيييد ييييءذون مشييياعر 6والتعبيييير المفيييرط عييي  االنفعييياد )المعييييار 

اصدةاةهم ومعارفهم  تصرفات اير مالةمة مثل اظهار الحماسة  او البكاغ في مواةي  

ية  سيطة او اظهيار نو يات اضي  مفاجعية او عمومياً  فيان عيواطفهم انتقيل  يي  عاطف

االرافاع واالنخفا   سرعة مما يجعل االخري  يتهمونهم  افتعاد الك المشاعر. وهيم 

( ويتأةرون  يرراةهم ويوليونهم ةقية زاةيد  خاصية 7متقلبون أليحاغات االخري  )المعيار

ى اقيديم المسياعد  ، كميا يمييل هيءالغ االفيراد م  هم ذوو سلطة ونفوذ ولديهم ةدر  عل

الى الموافقة واالةتناع  سيرعة ، وهيم يعتقيدون ان عالةيتهم  يا خري  حميمية ميا انهيا 

ليست كذلك في الحقيقة فهم يصفون اقريباً كل رخص يعرفون  " عزيز  , صيديقي " 

 أسيماةهم  او ادرار  اليى األطبياغ اليذي  يلتقيونهم مير  او ميراي  احيت ظيروف مهنيية

 ( . .APA, 2013 , P 668-667(  )8االولى )المعيار 

 نماذج للشخصية االستعراضية 

  Theafrical  Histtrionicالشخصية االستعراضية المسرحية   -

  romantic، الرومانسيية   dramaticاتميز هذه الشخصيية  االسيلوب التمثيليي       

ايرويج   Frommوهو ما أسماه فروا   attention seeking، والبحث ع  االهتماا 

يعييش كسيلعة ، يسيول ذااي  ويلونهيا وفيق مياهو   marketing orientationاالنتبياه 

مطلوب ويغير صفاا  الباهر  ابعاً للبيروف ونيوع االريخا  االخيري  و النسيبة لي  

ليس هناك ريغ جوهر   ل إن الذات اا عة لمتطلبات النبياا االجتمياعي ييتم احويلهيا 

 واعدادها وعرضيها ألايرا  التيرويج و النتيجية فيأن هيذه الشخصيية لييس لهيا عميق

وأنما اتمثيل هويتهيا الداخليية فيي طاةية كامنية للمنياور  البارعية والتيي  أمكانهيا ةيراغ  

دوافييا االخييري  وميي  ةييم عكسييها عليييهم  شييكل جييذاب وممتييا ، اتصيي  النسيياغ هييذا 

النموذب  أنه  معجبات  أنفسه  ويرادي  مال س وحلي  راةة ومبالع فيها إميا الرجياد 

اغ الرياضيي والجميالي للجسيم وأحيانياً يتفياخرون فهم يضعون معبم اهتمامهم في البني

 .Millon , 2011 , p أنجازااهم ونجاحهم وكأنهم في معير  للميواد االسيتهالكية  

362 ) .) 
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  lnfantile  Histrionicالشخصية االستعراضية الصبيانية  -

 اتمثل هذه الشخصية في اعتمادها الشديد على االخري  للنقص الواضيح فيي هويية     

اليييذات ويتيييراور سيييلوكها  يييي  االذعيييان المفيييرط واالكتعييياب الشيييديد حينميييا الاجيييد 

االستحسان . وألنعداا ادراك الذات الذ  ينبم ويصمم الدوافا االساسية فأن انفعياالت 

هذه الشخصية اتبدد  سرعة وسهولة و شكل ايير متوةيا واتيأرجح  يي  الحي  الشيديد 

ن  وكييل ذلييك يييتم التعبييير عنيي  ينييياً. ففييي والغضيي  الشييديد أو االحسييال المفييرط  الييذ

ولطيفاً ولكن  يتحود اليى اليتجهم   Childlikeاللحبات السار  يكون اصرفهم طفولياً 

 . (.Millon & et al., 2004 , p 298واالستياغ في لحبات اخرى ) 

  Vivacious Histrienicالشخصية االستعراضية الحيوية  -
لق والتمثيل ما مستوى فعاد م  عدا االازان النفسيي نموذب متصنا يجما  ي  التم    

hypomania  وابييدو هييذه الشخصييية جذا يية جييداً ومثييير  ومرحيية وحيوييية ومحببيية ،

ومتفاةليية وصييريحة دون مراعييا  العواةيي . اييدفا حاجيية مثييل هييذا الفييرد الييى ادةييار  

والتعليييق واالفتتيييان  شيييخص  عيييد يخييير  صيييور  متعاةبييية وسيييريعة . ورايييم افكييييرهم 

لسطحي فأنهم يتمتعون  تدفق البديهية  شكل يثير اعجاب االخري  و عي  افيراد هيذه ا

الشخصية اةرب الى الشخص الطبيعي ولك  ابهر عليى اليبع  االخير سيمة االنانيية  

 ( .Kernberg & et al., 2000 , p.103) النرجسية (  ) 

  Disingeneas Histrionicالشخصية االستعراضية الماكرة -
وامثل خليطاً م  النمط المتصنا والنمط الالجتمياعي ويبهير عليى هيذه الشخصيية     

في البداية انها اعطي انطباعاً جيداً وابدو اجتماعية وودود  وعفوية االمر اليذ  يجعيل 

االخيييري  يقلليييون دفاعيييااهم ، إن هيييذه الشخصيييية اكثييير  راعييية فيييي اوظيييي  سيييمات 

وي  العالةييات وفييتح اال ييواب ولكيي  ذلييك  الشخصييية االستعراضييية لتسييهيل عملييية اكيي

الغطييياغ المءةيييت يحجييي  رخصيييية الاجتماعيييية اتضيييم  الرابييية فيييي معيييادا  التقالييييد 

االجتماعية وااللتزامات فضيالً عي  السيلوك ايير المسيءود والتصيادا ميا االخيري  ، 

ة واالباً ما يثير ذلك ليديهم االسيتمتاع لميا يحدةي  مي  اةيار  لألنتبياه . إن هيذه الشخصيي

افسيير الطيبيية علييى انهييا  ضييع  لييذا فهييم يخشييون أن ينبيير اليييهم االخييرون علييى انهييم 

ضعفاغ  سب  رخصيتهم االستعراضية مما يجعلهم يخفون حقيقة هذه الشخصية احيت 

 ( ..Millon & et al., 2004 , p   300)  اطاغ م  العن  والعداةية 

لمعبيم الوةياةا والتفاصييل إن الشخصية االستعراضية اطور خاصيية إ عياد فعياد      

الدةيقييية مييي  االدراك اليييواعي فهيييي  حاجييية اليييى ابسييييط البيييواهر المدركييية ويقتصييير 

االحسال على االنفعاالت السطحية فقط واسيتبعد التفصييالت التيي اهيدد ميا ليدى هيذه 

الشخصييية ميي  اعتبييارات ويضييا افييراد هييذه الشخصييية حيياجزاً  ييينهم و ييي  العييالم ميي  

ايااهم ومواةفهم وهويتهم فأنهم يتحيررون مي  القليق  كميا انهيم خالد رفضهم اظهار ا

يفتقرون الى النمو الشخصي والعاطفي ويبدو عليهم االهتماا  ياألمور الجنسيية لتجني  

مشاعر الفراا و النسبة ليناث فان عملية اعيوي  ليحسيال  االفتقيار اليى القيو  فيي 

جاً مزيفياً وامثييالً مزيفياً لليذات عالم يسيطر علي  الرجاد , وابد  هذه الشخصية نضيو

 .Kernberg & et al., 2000 , p)ولكنها ابقى فيي حقيقتهيا الطفوليية والسيطحية ) 

81. 
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث 

يتضم  هذا الفصل إجراغات اختيار المجتما والعينة وأدااا البحث ومعالجة البيانات 

 االحصاةية

 أوالً: مجتم  البحث:

مجتما البحث م  طلبة المرحلة ادعدادية في محافبة  غيداد، فيي ميديريات اكون      

ار ية محافبة  غداد ) الرصافة األولى , والكرا الثالثية ( م )اليذكور وادنياث( للعياا 

(791120(، والبالع عددهم )0279-0271الدراسي )
*
طالباً وطالبة ميوزعي  عليى  

 مديريتي  للتر ية.

 ثانياً: عينة البحث :

لقد أعتمد الباحث في أختيار عينة  حث  على الطريقية العشيواةية العنقوديية، اذ  ليع      

( لينيياث اختيييروا 21( للييذكور و)12( طالبيياً وطالبيية  واةييا )712عييدد أفييراد العينيية )

م  أر ا مدارل اةنان في الرصافة األولى واةنان في الكرا الثالثة في محافبة  غيداد 

  المديرية والمدرسة والموةا الجغرافيي والنيوع, والجيدود موزعي  على وفق متغير

 ( يوضح ذلك.7)

( عينة البحث التطبيقية موزعة على وفق متغير المديرية وجن  5الجدول )

 المدرسة والمور  الجغرافي

اسم المدرسة  المديرية

 وجنسها

 العدد المور  الجغرافي

اعدادية الصراط  الرصافة األولى

 المستقيم للبني 

 12 مدينة الشع 

اعدادية الرصافة 

 للبنات

 02 رارع الجمهورية

اعدادية طال   الكرا الثالثة

 السهيل للبني 

 22 مدينة الكاظمية

اعدادية العز  

 للبنات

 21 مدينة الكاظمية

 712 المجموع

 

   ثالثاً: أداتا البحث :
احقيقا ألهداف البحث ةياا الباحيث  تبنيي مقييال العيدوى االنفعاليية المعيد مي  ةبيل      

, وابنييييى مقيييييال 0272( والمتييييرجم ميييي  ةبييييل الشييييمر  Hatfield)7991هاافيلييييد 

( , وفيمييا يييأاي اسييتعرا  0272الشخصييية االستعراضييية المعييد ميي  ةبييل )صييالح 

 ليجراغات.

                                                           

 0279  -0271على البيانات م   مديرية التخطيط التر و  في وزار  التر ية  للعاا الدراسي  ام الحصود *
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 )7991المعيييد ميي  ةبيييل )هاافيلييد  عاليلللةمقيلللاس العللدوى االنفةيياا الباحيييث  تبنييي  

Hatfield   وةيياا الباحييث  تكيييي  فقراايي  علييى (، 0272والمعييرب ميي  ةبييل )الشييمر

, أذ ايأل  المقييال مي  طلبة المرحلة االعدادية كون المقيال معيد عليى طلبية الجامعية

 ( فقر  موزعة على ستة مجاالت هي71)

 :  Happiness. السعادة 5

الميييل نحييو التقليييد التلقيياةي النفعيياد السييعاد  للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية ح الصييواية 

 والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اقليدهم انفعالياً. 

 : Love. الحا 0

الميييل نحييو التقليييد التلقيياةي النفعيياد الحيي  للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية ح الصييواية 

 يعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اقليدهم انفعالياً. واله

 : Fear. الخوف 3

الميييل نحييو التقليييد التلقيياةي النفعيياد الخييوف للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية ح الصييواية 

 والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اقليدهم انفعالياً. 

 : Angerضا . الغ4

الميييل نحييو التقليييد التلقيياةي النفعيياد الغضيي  للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية ح الصييواية 

 والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اقليدهم انفعالياً.

 : Sadness. الحزن 1

ح الصيواية الميل نحو التقليد التلقياةي النفعياد الحيزن للتعبييرات الوجهيية واللفبيية  

 والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اقليدهم انفعالياً. 

 : Interest. االهتمام 2

الميييل نحييو التقليييد التلقيياةي النفعيياد االهتميياا للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية ح الصييواية 

 ليدهم انفعالياً. والهيعة )للجسم( والحركات ومزامنتها ما ارخا  يخري  و التتا ا اق

يقا لهييا خمسيية  ييداةل، )داةميياً ، االبيياً ، أحيانيياً ، نييادراً ، ا ييداً( ، أمييا أوزان البييداةل     

-4أخذت الفقرات الدالة على العدوى االنفعالية )الموجبة( ارايي  اوزان البيداةل مي  )

( 2( درجيييات للبييديل )االبييياً( ، و)1( درجييات للبيييديل )داةميياً( ، و)4( إذ اعطيييت )7

درجييات للبييديل )أحيانيياً( ، ودرجتييان للبييديل )نييادراً( ، ودرجيية واحييد  للبييديل) ا ييداً( ، 

ويعني اوزيا األوزان  هذه الطريقة ، أن أزدياد درجة المفحو  على المقييال يعنيي 

 ازدياد العدوى االنفعالية لدي  والعكس صحيح.

ي المقيال المعيد مي  ةبيل فقد ةاا الباحث  تبن مقياس الشخصية االستعراضية أما      

( علييى وفييق المعييايير التييي حييددها الييدليل التشخيصييي وادحصيياةي  0272صييالح )

مي  الجمعيية األمريكيية للطي   2013الصيادر عياا  DSM-5الخامس لالضيطرا ات 

وةييياا ،  American Psychiatric Association(  APAالنفسيييي والعقليييي) 

االعدادييية كييون المقيييال معييد علييى طلبيية الباحييث  تكيييي  فقراايي  علييى طلبيية المرحليية 

وأخيذت الفقيرات أوزان ( فقر  يقا لها ةالث  يداةل، 14, أذ األ  المقيال م  )الجامعة

( درجيات، ال ا يداً 0( درجيات، احيانياً )2(، إذ أعطيت للبديل داةماً )7 -2البداةل م  )

 ( درجة. 7)
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 مالحية الفقرات:

لعيييدوى االنفعاليييية ومقييييال الشخصيييية للتحقيييق مييي  ميييدى صيييالحية فقيييرات مقييييال ا

االستعراضية ، ةاا الباحث  عرضهما على مجموعة مي  المحكميي 
()

مي  المختصيي   

%( فييأكثر لتحديييد 12فييي علييم اليينفس والقيييال النفسييي، واعتمييد الباحييث نسييبة اافييال )

صالحية الفقر  في كل مقيال، و عيد أن حلليت يراغ السياد  المحكميي   شيأن صيالحية 

، ام ةبود جميا الفقيرات فيي المقياسيي  لحصيولهما عليى نسيبة االافيال لجمييا الفقرات

الخبيييراغ و يييذلك اصيييبح المقياسيييي  مسيييتوفيا لمتطلبيييات الصيييدل البييياهر  مييي  هيييذا 

 االجراغ.

 التحليل اإلحصائي للفقرات 

يعد التحلييل االحصياةي للفقيرات مي  خيالد الدرجية التجريبيية التيي ييتم الحصيود      

عليهييا ميي  أسييتجا ات عينيية ميي  االفييراد، النيي  يكشيي  عيي  دةيية الفقييرات فييي ةيييال مييا 

(، وةيياا الباحييث  تحليييل الفقييرات أحصيياةيا Ebel,1972:p40وضييعت الجييل ةياسيي  )

ة، وةيد اضيم  التحلييل االحصياةي للكش  ع  صدةها واستبعاد الفقرات اير الصيالح

 مايااي :_

 أ_ حساب القوة التمييزية :

لحساب القيو  التمييزيية للفقيرات،  هيدف أسيتبعاد الفقيرات ايير الممييز  واال قياغ       

علييى الفقييرات المميييز   ييي  المسييتجيبي ، طبييق المقياسييي  )مقيييال العييدوى االنفعالييية 

( طاليي  وطالبيية، 022ومقيييال الشخصييية االستعراضييية( علييى عينيية مكونيي  ميي  )

حصيياةي للفقييرات ، ولتحقيييق ذلييك أابعييت واعتمييدت هييذه العينيية داييرا  التحليييل اال

 الخطوات :_

 _احديد الدرجة الكلية لكل أستمار   عد اصحيحها في كال المقياسي .7

_اراي  الدرجات للمستجيبي   شكل انازلي م  أعلى درجة الى أةيل درجية فيي كيال 0

 المقياسي .

%( 01و)%( م  االستمارات الحاصلة عليى اليدرجات العلييا 01_اعيي  ما نسبت  )2

ميي  االسييتمارات الحاصييلة علييى الييدرجات الييدنيا، وةييد  لييع عييدد االسييتمارات فييي كييل 

( لعينتييي  t_Test( اسييتمار  لكييل مقيييال، ةييم أسييتخدا االختبييار التيياةي )41مجموعيية )

مسييتقلتي  لمعرفيية دالليية الفييرل فييي كييل فقيير   ييي  هييااي  المجمييوعتي  المتطييرفتي ، 

لة الفرل أن الفقرات جمعيها دالة في مقيال العيدوى وااضح م  خالد القيم التاةية لدال

االنفعالية وكيذلك جميعهيا دالية فيي مقييال الشخصيية االستعراضيية ولهيا القيدر  عليى 

( 2،24( عنييد مسييتوى دالليية )7،92التمييييز عنييد مقارنتهييا   القيميية التاةييية الجدولييية )

 ( يوضحا ذلك.0،2( والجدولي  )722ودرجة حرية )

                                                           

 أ. د ا راهيم مراضى االعرجي ح جامعة  غدادح كلية االداب 

 كلية األداب  –أ. د.  ثينة منصور الحلو ح جامعة  غداد 

 كلية التر ية )ا   ررد( –أ.د. صفاغ طارل حبي  ح جامعة  غداد 

 .د سلوى فاةق عبد الشها يح جامعة الكوفةح كلية التر ية ا.ا

 ا.ا.د سفيان صاة  المعاضيد ح جامعة  غدادح مركز البحوث التر وية والنفسية

 ا.ا.د ناطق فحل جزاع ح جامعة  غدادح مركز البحوث التر وية والنفسية
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 ت القوة التمييزية لفقرات مقياس العدوى االنفعالية ( درجا0جدول )

 ررم الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 14444 742171 242242 241102 142711 7

 دالة 774121 742922 041111 742212 147092 0

 دالة 44122 747221 241921 249920 142242 2

 دالة 24474 747211 241221 241249 144122 1

 دالة 14172 742441 242092 242229 142117 4

 دالة 14112 249114 249240 241192 141479 2

 دالة 724124 249711 742411 740172 240171 1

 دالة 14029 741121 242222 441221 142411 1

 دالة 24091 747112 241421 241219 142711 9

 دالة 14492 747122 049921 249147 140121 72

 دالة  724242 740119 041119 249711 141721 77

 دالة  14222 742720 142442 240777 149421 70

 دالة  94102 740192 041722 241912 14011 72

 دالة  14711 249472 244122 241717 144011 71

 دالة  24122 742100 244117 241910 142411 74

 دالة  14144 742971 041922 241924 142222 72

 دالة  94222 742441 041111 747911 142117 71

 دالة  724207 742472 042140 249221 140214 71

 

 ( درجات القوة التمييزية لفقرات مقياس الشخصية االستعراضية 3الجدول )

ررم 

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 داد 24007 741119 742011 742442 042479 7

 داد 04210 740927 742011 742922 041222 0

 داد 44729 741119 741274 747112 042221 2

 داد 44112 744192 747221 249922 040221 1

 داد 14112 742401 747411 742902 041922 4

 داد 24112 747492 742279 741727 040111 2

 داد 774112 742211 74121 742192 044011 1

 داد 24029 241410 741211 741927 041240 1

 داد 14001 747714 742011 742712 044122 9

 داد 94119 742049 742117 741221 044122 72
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 داد 14111 744224 742474 742101 049921 77

 داد 04109 742014 742092 740421 042292 70

 داد 44119 742742 741422 741072 041277 72

 داد 14471 740292 747411 742121 042149 71

 داد 14707 747149 741221 742219 04117 74

 داد 724011 742247 74000 741211 044117 72

 داد 04012 742710 742017 744421 041214 71

 داد 24772 742014 741222 742222 049100 71

 داد 774101 742112 740422 741271 041240 79

 داد 44112 742191 741922 747019 049049 02

 داد 14000 744221 740492 747112 042122 07

 داد 14111 742272 741119 742412 042021 00

 داد 14020 744091 741711 742241 042122 02

 داد 04212 741211 742714 741201 041174 01

 داد 04409 747211 742902 241411 04111 04

 داد 24101 249270 741100 741012 041422 02

 داد 04191 742497 741017 740221 049222 01

 داد 14222 741077 741112 241204 041100 01

 داد 04112 741791 741000 742294 042092 09

 داد 04241 742110 741922 742142 049111 22

 داد 14212 741221 747092 747112 041222 27

 داد 704071 741217 74920 747011 042122 20

 داد 14919 742221 747117 741292 047910 22

 داد 94001 742921 742917 744120 040214 21

 داد 24071 744121 744292 744444 047911 24

 داد 04921 741907 749721 741912 042479 22

 داد 04119 742772 742222 742112 049721 21

 داد 14240 741174 741221 742711 047092 21

 داد 04111 742100 741421 741121 04222 29

 داد 24212 741121 741221 741920 044011 12

 داد 44020 744201 741479 740171 041222 17

 داد 14274 741022 744442 740190 049921 10

 داد 44211 744191 742277 741420 044011 12

 داد 24122 744224 742917 742119 040274 11

 داد 24222 741122 741227 741922 044011 14
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 ب ـــ عالرة درجة الفقرة بالدرجة الكلية )االتساق الداخلي(:

استعمل الباحث معامل اراباط  يرسون الستخراب العالةة االراباطية  ي  درجية        

كيل مي  فقيرات المقييال والدرجية الكليية, وةيد كانيت معيامالت االرابياط جميعهيا دالية 

دالليييية معنوييييية فييييي المقياسييييي  )مقيييييال العييييدوى االنفعالييييية ومقيييييال الشخصييييية 

( عنييد مسييتوى دالليية 2،721ولييية البالغيية )االستعراضييية( لييدى مقارنتهييا  القيميية الجد

 ( يوضحا ذلك.4,  1( ، والجدولي  )791( و درجة حرية )2،24)

 (4جدول )

 معامالت ارتبان مقياس العدوى االنفعالية

 معامل االرتبان الفقرة معامل االرتبان الفقرة معامل االرتبان الفقرة

7 24121 1 24190 72 24422 

0 24411 1 24294 71 24121 

2 24012 9 24099 74 24221 

1 24241 72 24111 72 24144 

4 24119 77 24110 71 24422 

2 24112 70 24211 71 24117 

  

 (1جدول )

 معامالت ارتبان مقياس الشخصية االستعراضية

 معامل االرتبان الفقرة معامل االرتبان الفقرة معامل االرتبان الفقرة

7 24272 72 24144 27 24212 

0 24022 71 24012 20 24412 

2 24010 71 24042 22 24049 

1 24021 79 24409 21 24110 

4 24221 02 24271 24 24741 

2 24024 07 24000 22 24072 

1 24421 00 24112 21 24029 

1 24229 02 24122 21 24177 

9 24122 01 24011 29 24022 

72 24192 04 24011 12 24012 

77 24174 02 24247 17 24091 

70 24009 01 24011 10 24221 

72 24249 01 24021 12 24210 

71 24120 09 24029 11 24071 

74 24292 22 24020 14 24212 
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الخصلللللائص السللللليكومترية  لمقياسللللليل العلللللدوى االنفعاليلللللة ومقيلللللاس الشخصلللللية 

 االستعراضية:

 Validity Indexeأوالً: مؤشرات الصدق 
يعييد الصييدل ميي  الخصيياةص األساسييية للمقيياييس النفسييية ألنيي  يشييير إلييى ةييدر        

(. وةييد كييان Eble, 1972,P.408المقيياييس فييي ةيييال مييا وضييا ميي  أجييل ةياسيي  )

 لمقياسيح البحث الحالي مءرري  للصدل هما:

: يعيد الصيدل البياهر  االريار  اليى ميا يبيدو ان Face Validityالصدق الااهري

يقيييس مييا وضييا ميي  اجليي  ا  مييدى مييا يتضييم  فقييرات يبييدو انهييا علييى صييلة المقيييال 

 المتغير الذ  يقال وان مضمون المقيال متفق ما الغر  مني ، وهيو المبهير العياا 

, 7992للمقيال م  حيث نوع المفردات وكيفية صيااتها وميدى وضيوحها ) االمياا ،

عندما عرضيت فقيرات (  وةد احقق هذا النوع م  الصدل في هذه المقياسي  722 

كيل مقييال عليى مجموعية مي  الخبيراغ والمختصيي  فيي عليم الينفس والقييال النفسيي 

 للحكم على صالحيتها في ةيال الخاصية المراد ةياسها.

ويقصييد  يي  مييدى ةييدر  المقيييال علييى : Construct Validityالصللدق التمييللزي 

لصدل  طبيعة الباهر  كش  السمة او ا  ظاهر  سلوكية معينة ويهتم هذا النوع م  ا

التي يقيسها المقيال ا  مدى اضيمين   نياغا نبرييا محيددا او صيفة معينية, وةيد احقيق 

هييذا النييوع ميي  الصييدل فييي مقياسيييح البحييث الحييالي ميي  خييالد أسييتعماد طييريقتي  

ألسييتخراب امييييز الفقييرات وهمييا: أسييلوب المجمييوعتي  المتطييرفتي  وطريقيية االاسييال 

 لفقر   الدرجة الكلية للمقيال( الداخلي ) عالةة درجة ا

 : Reliability ثانياً: الثبات 

 Cronbachام حساب الثبيات لمقياسييح البحيث الحيالي  طريقية ألفيا كرونبياا          

Alfa  اعيييد هيييذه الطريقييية مفضيييلة لقييييال الثبيييات فهيييي اقييييس االاسيييال اليييداخلي , اذ

قيييس فعييالً الخاصييية نفسييها والتجييانس  ييي  فقييرات المقيييال، أ  أن الفقييرات جميعهييا ا

وهذا يتحقق عندما اكون الفقيرات مترا طية ميا  عضيها اليبع  داخيل االختبيار كيذلك 

ارابيياط كييل فقيير  مييا االختبييار كليي ، واييم اطبيييق معادليية ألفييا كرونبيياا علييى درجييات 

ا ( اسيييتمار  ، و ليييع معاميييل ةبيييات ألفييي022اسيييتمارات التحلييييل االحصييياةي البالغييية )

 ( لمقيال الشخصية االستعراضية.2،10دوى االنفعالية , و)( لمقيال الع2،11)
 رابعاً: عينة التطبيق النهائي:

 عييد أسيييتكماد الباحيييث ألدااييي البحيييث والتحقيييق ميي  صيييدةهما وةبااهميييا واميييييز       

الفقييرات, ةيياا  تطبيقهمييا  دفعيية واحييد  علييى عينيية البحييث ) ميي  خييالد اقييديم المقياسييي  

( طاليي  وطالبيية اييم أختيييارهم عشييواةيا عنقوديييا ميي  أر ييا 712معيياً( والبييالع عييددهم )

ان في الكرا الثالثة في محافبة  غداد, كما ذكر مدارل اةنان في الرصافة األولى واةن

 ينفاً.

 خامساً: الوسائل اإلحصائية:

 (spssاستعمل الباحث الوساةل ادحصاةية ا اية  االستعانة  البرنامج ادحصاةي )

 ( االختبار التاةيt-Test. لعينتي  مستقلتي ) 

 . معامل أرابط  يرسون 
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 . معادلة ألفاكرونباا 

  االختبار التاةي(T-test.  لعينة واحد ) 

 . القيمة التاةية لداللة معامالت االراباط 

 .معادلة النسبة المعوية 

 

 الفصل الراب 

 عرض النتائج وتفسيرها

 الهدف األول: التعرف الى مستوى العدوى االنفعالية لدى نلبة المرحلة االعدادية :

لقد افادت المعالجة االحصياةية  يأن المتوسيط الحسيا ي لدرجية افيراد عينية البحيث      

( ووسيط فرضيي  ليع 1411( درجية و يأنحراف معييار  ةيدره )20412كان مقيداره )

( ، ولغيير  موازنيية الوسييط الحسييا ي لدرجيية عينيية البحييث  الوسييط الفرضييي 41)

( نتيياةج هييذا 2ويوضييح الجييدود ) للمقييال اييم اسييتعماد االختبييار التيياةي لعينيية واحييد  ،

 االختبار.

 (2الجدول )

نتيجة االختبار التائي للفرق بيال المتوسط الحسابي والفرضي لعينة البحث العدوى 

 االنفعالية

عدد 

افراد 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

 دالة 2.21 5.12 55.03 531 14 4.24 20.22 542

( أن الوسييط الحسييا ي لعينيية البحييث الحييالي اكبيير ميي  الوسييط 2يتضييح ميي  الجييدود ) 

( وهيذا يعنيي ان افيراد عينية 2424الفرضي للمقيال ذا داللة احصياةية عنيد مسيتوى )

البحييث الحييالي لييديهم عييدوى انفعالييية. واافقييت نتيجيية هييذه الدراسيية مييا نتيجيية دراسيية 

ودراسية  Hatfield and Cacioppo Rapson , 1994هاافيلد وكاسيو و ورا س  

، واشيير هيذه النتيجيية اليى ان ارافياع خاصييية العيدوى االنفعاليية لييدى 0272الشيمر  

طلبيية المرحليية االعدادييية أ   معنييى أن افييراد العينيية لييديها ميييل نحييو التقليييد التلقيياةي 

للتعبيييرات الوجهييية واللفبييية والصييواية وهيعييات الجسييم والحركييات ومزامنتهييا مييا 

أخري  و تتا ا اقليدهم انفعالياً ويستدد ارافاع العدوى االنفعالية فيي المجتميا  ارخا 

ميي  خييالد اةترانهييا  العوامييل االجتماعييية المهميية التييي ارعييى الشخصييية كالعوامييل 

الثقافييية واسييالي  التنشييعة االجتماعييية واسييالي  المعامليية الوالدييية والتوجييي  والخطيياب 

 الديني واالعالمي.

 -: التعرف على داللة الفرق العدوى االنفعالية تبعاً لمتغير النوع )ذكورالهدف الثاني

 -اناث( لدى نلبة المرحلة االعدادية :

ولتحقيييق هييذا الهييدف اييم حسيياب متوسييط درجييات كييل ميي  الييذكور وادنيياث كييالً        

 معييزد عيي  ا خيير فييي مقيييال )العييدوى االنفعالييية( إذ  لييع متوسييط درجييات الييذكور 

( ,  ينمييا كييان متوسييط درجييات ادنيياث 1،27أنحراف معيييار  مقييداره )( و يي22،11)

( , و أسييتعماد االختبيار التياةي لعينتييي  1،17( و يأنحراف معييار  مقيداره )21،91)
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( وعنيد مقارنتهيا  القيمية الجدوليية 1،11مستقلتي , ظهير أن القيمية التاةيية المحسيو ة )

نيياث العييدوى االنفعالييية ولصييالح ( ابييي  وجييود فييرول  ييي  الييذكور واد7،92البالغيية )

 ( يوضح ذلك.1( , والجدود )721( ودرجة حرية )2،24االناث, عند مستوى )

 (4الجدول )

نتائج االختبار التائي لعينتيال مستقلتيال بيال متوسط درجات الاكور واإلناث في 

 العدوى االنفعالية

المتوسلللللللط  العدد النوع

 الحسابي

االنحللللللللللراف 

 المعياري

مسللتوى الداللللة  التائيةالقيمة 

(2،21) 
 الجدولية المحسوبة

داللللللللة لصلللللللال   5،12 4،44 2،25 22،44 42 ذكور

 4،45 24،14 24 اناث االناث

( هناك فرول في العدوى االنفعالية ولصالح االنياث، ويمكي  ان 1يتضح م  الجدود )

افسير هذه النتيجة  أن االناث يتأةرنه الى حد كبير  الجو االنفعالي المحيط  هي  وليذلك 

يك  اكثر استقطا اً انفعالياً، وهناك  عد يخير فيي اايية األهميية فيي افسيير هيذه النتيجية 

لييدى االنيياث فقييد اوصييل العلميياغ ان التكييوي  الفسيييولوجي لييدى  هييو البعييد الفسيييولوجي

االناث يوضح امركزه  في وسط الدماا المسءود عي  االنفعياالت وليذلك فيأن االي  

ردود االفعاد ردود افعاد انفعالية واكثير اعاطفياً وافيراط فيي الحساسيية ااجياه مشياعر 

 ت األخري  األخري  ولذلك فاالناث يك  اكثر عرضة للتأةير  أنفعاال

الهللدف الثالللث: التعللرف الللى مسللتوى الشخصللية االستعراضللية لللدى نلبللة المرحلللة 

 -االعدادية:

لقد افادت المعالجة االحصياةية  يأن المتوسيط الحسيا ي لدرجية افيراد عينية البحيث      

( ووسيط فرضيي  ليع 2421( درجية و يأنحراف معييار  ةيدره )10447كان مقيداره )

( ، ولغيير  موازنيية الوسييط الحسييا ي لدرجيية عينيية البحييث  الوسييط الفرضييي 92)

( نتيياةج هييذا 1ويوضييح الجييدود ) للمقييال اييم اسييتعماد االختبييار التيياةي لعينيية واحييد  ،

 االختبار.

 (2الجدول )

نتيجة االختبار التائي للفرق بيال المتوسط الحسابي والفرضي لعينة البحث في 

 الشخصية االستعراضية

عللللللللدد 

افلللللراد 

 العينة

الوسللللللط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسلللللط 

 الفرضي

درجلللللة 

 الحرية

القيمللللللللللة 

التائيللللللللللة 

 المحسوبة

القيملللللللة 

التائيلللللللة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

 غيردالة 2.21 5.12 5.41 531 12 2.34 40.15 542

( أن الوسيط الحسيا ي لعينية البحيث الحيالي اةيل مي  الوسيط 1يتضح م  الجيدود )     

( وهيذا يعنيي ان افيراد عينية 2424الفرضي للمقيال ذا داللة احصياةية عنيد مسيتوى )

البحث الحالي ال يتمتعون  شخصية استعراضيية وهيي نتيجية ايجا يية وجياغت مخالفية 

عييية سييلوك الوالييدي  االيجييا ي ااجيياه وةييد يرجييا السييب  الييى نو 0272لدراسيية صييالح 

 فالشخصييية للحيييا ، األولييى المراحييل خييالد والييدفغ واييوفر الحيي ا نييا هم، 

 فالواليدان ومضيطر ة، ليذلك صيحيحة ايير أسيرية عالةيات نتياب هيي االستعراضيية
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 رسيالة لوصيود ييءدى مميا أل ناةهما االنضباط متزنة رخصيات  أنهما اللذان يتسمان

 م  الناحية الوجدانية. مكتفي   أنهم يشعرون ويجعلهم ، محبو ي   أنهم انفعالية لأل ناغ

الهدف الرابل : التعلرف عللى دالللة الفلرق فلي الشخصلية االستعراضلية تبعلاً لمتغيلر 

 -اناث( لدى نلبة المرحلة االعدادية: -النوع )ذكور

 ولتحقيييق هييذا الهييدف اييم حسيياب متوسييط درجييات كييل ميي  الييذكور وادنيياث كييالً       

 معييزد عيي  ا خيير فييي مقيييال )الشخصييية االستعراضييية( إذ  لييع متوسييط درجييات 

( ,  ينمييا كييان متوسييط درجييات 2،07( و ييأنحراف معيييار  مقييداره )10،11الييذكور )

( , و أسييتعماد االختبييار التيياةي 2،77( و ييأنحراف معيييار  مقييداره )10،41ادنيياث )

( وعنييد مقارنتهييا  القيميية 7،21) لعينتييي  مسييتقلتي , ظهيير أن القيميية التاةييية المحسييو ة

( ابي  أن  ال اوجيد فيرول  يي  اليذكور وادنياث فيي الشخصيية 7،92الجدولية البالغة )

( يوضييح 9( , والجييدود )721( ودرجيية حرييية )2،24االستعراضييية, عنييد مسييتوى )

 ذلك.

 (1الجدول )

الشخصية نتائج االختبار التائي بيال متوسطـــــــــي درجات الاكور واإلناث في 

 االستعراضية

المتوسلللللللط  العدد النوع

 الحسابي

االنحللللللللللراف 

 المعياري

مسللتوى الداللللة  القيمة التائية

(2،21) 
 الجدولية المحسوبة

 غير دالة  5،12 5،24 2،05 40،44 42 ذكور

 2،55 40،12 24 اناث

 

االنفعالية والشخصلية الهدف الخام  : التعرف على العالرة االرتبانية بيال العدوى 

 -االستعراضية لدى نلبة المرحلة االعدادية:

 عد احليل النتاةج  أستعماد معامل اراباط  يرسيون فاني  ال اوجيد عالةية اراباطيية      

العدوى االنفعالية والشخصية االستعراضية للعينة ككل, اذ  لغت ةيمة معامل االرابياط 

( عنييد مسييتوى 2،749ولييية البالغيية )( وهييي اصييغر ميي  ةيميية  يرسييون الجد2،217)

(, و نييياًغ عليييى هيييذه النتيجييية يبيييدوا ان العيييدوى 721( ودرجييية حريييية )2،24داللييية )

 االنفعالية ال اتعلق وال اتأةر  مستوى الشخصية االستعراضية.

 

 -: في ضوغ النتاةج يوصي الباحث:التوميات

متخصصية ةاةمية  إنشاغ  رامج اعليمية وإررادية وإعالمية وأعداد مالكيات علميية .7

على أسال التوج  المعرفي وفي مجاد اليذكاغ االنفعاليية لتنميية هيذا النيوع مي  اليذكاغ 

 واعزيزه وأراعت  في المجتما لتقليل العدوى االنفعالية.

ضييرور  أن امييارل وسيياةل ادعييالا دورهييا فييي نشيير القيييم األخالةييية مثييل العفييو  .0

 والتعاون وح  االنتماغ للوط .
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 استكماالً للبحث الحالي يقترر الباحث األاي:     

أجييراغ دراسيية اراباطييية  ييي  العييدوى االنفعالييية لييدى طلبيية المرحليية المتوسييطة  .7

 وعالةت   تحصيلهم الدراسي.

اجييراغ دراسيية اراباطييية  ييي  الشخصييية االستعراضييية ومتغيييرات اخييرى مثييل )  .0

 نا(القا يلة لالستهواغ، التفكير الناةد، السلوك المتص
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