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 وتعرف داللة الفروق االحصائية يف،هدف البحث اىل تعرف مستوى العدوى االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني
 وبلغت، وقد استعمل الباحث املنهج الوصفي،) ومدة اخلدمة،العدوى االنفعالية عىل وفق متغريي (النوع االجتامعي
 وقد. مرشد ومرشدة تربوية1236(( ) مرشد ومرشدة تربوية من جمتمع البحث البالغ عددهم200( عينة الدراسة
،) وقد تم التحقق من الصدق ( الظاهريDoherty (1997 استعمل الباحث مقياس العدوى االنفعالية لـ
 والستخراج نتائج البحث استعمل.)  واالتساق الداخيل الفاكرونباخ،و البناء) والثبات بطريقتي (اعادة االختبار
 إن مستوى العدوى-:وتوصل البحث اىل عدة نتائج أمهها. االختبار التائي لعينة واحدة وحتليل التباين الثنائي،الباحث
)45( ) وهذا يشرياىل مستوى مرتفع مقارنة مع الوسط الفريض البالغ50.3600( االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني
 وبينت الدراسة وجود فرق ذو داللة احصائية بني الذكور و اإلناث يف مستوى العدوى،والفرق ذو داللة احصائية
) 7(  كام اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بني مدة اخلدمة القل او أكثر من،االنفعالية لصالح اإلناث
 كام بني البحث،) سنوات7(سنوات يف مستوى العدوى االنفعالية و تعزى النتيجة لصالح متغري مدة اخلدمة األكثر من
وجود اثر للتفاعل (النوع و مدة اخلدمة) يف متغري العدوى االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني
. العدوى االنفعالية: الكلامت املفتاحية

Emotional contagion of the School Guidiance Counselor
Abstract:
Dr. Salim Hamid Obeid

The study aimed to know the Emotional contagion to the educational Counselor was The in�
dication of differences in the Emotional contagion with two variables used researcher descriptive
approach and reached the study sample (200) educational Counselor of the research community’s
(1236) educational Counselor. Was used researcher Emotional contagion scale’s Doherty (1997) is
a 15-item ,has been Validity and Reliability and consistency using (re-test, and internal consistency
Alfa kronbach). The research results Two-way analysis of variance and the Scheffé test.The study
came to several results, including: - the Emotional contagion to the educational Counselor level
(50.3600) and this high level indicates, compared with the The theoretical average of (45), The study
showed the existence of significant differences between males and females in the level of emotional
contagion in favor of females. The results showed significant differences between the length of ser�
vice for more or less than 7 years in the level of emotional contagion and attributed to the period of
the most service from 7 years, as between research and the existence of the effect of the interaction
(type and length of service) in emotional contagion variable with the counselors.
Key words: emotional contagion.
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العدوى االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني

م�شكلة البحث:

املرشد الرتبوي اعدادا مهنيا فيحتاج املرشد الرتبوي اىل

يتعرض املجتمع يف الوقت احلارض اىل تغريات

معرفة علمية واسعة بطبيعة املسرتشدين السيكولوجية

لألحداث الكبرية التي أملت به ،مثل اإلرهاب والنزوح

واجتامعية وسياسية ،لكي ال تتاثر تقييامته ملشاعر

رسيعة وكبرية التي تؤثر عىل الواقع الذي يعيشه نتيجة
التي مست بنيته االجتامعية و النفسية و احدثت تغريات
ديموغرافية وفق ًا لظروف املرحلة وتأثرياهتا يف جوانب
احلياة املختلفة ،لذلك.

وما يرتبط هبم من عوامل اقتصادية وثقافية وبيئية

املسرتشدين بشدة من جراء ما قاله االخرون عنهم،
وهكذا ومن خالل قياس العدوى االنفعالية يتم حتديد

النجاح لدى املرشد الرتبوي وفاعليته يف عمله ،كام تبني

فاملرشد الرتبوي يتعامل مع املسرتشدين من خمتلف

العدوى االنفعالية قدراته عىل أداء املهام امللقاة عىل

بجميع جوانب شخصياهتم االجتامعية و االنفعالية او

هلم وتعاطفه معهم ،و بالتايل فان مشكلة البحث احلايل

الثقافات منها األقليات الدينية والعرقية او املذهبية و
الرتبوية ،وغالبا ما يتطلب ذلك قدرا كبريا من التفهم
وادراك مواقف املسرتشد و النظر اليها من زاوية
املسرتشد ذاته و التعاطف معه للتفاعل معه من خالل

العدوى االنفعالية ،فالعدوى االنفعالية توصف باهنا

عاتقه ،ونجاح العالقة بينه وبني املسرتشدين وتفهمه
تتصدى للتعرف عىل العدوى االنفعالية لدى املرشدين

الرتبويني ،ألنه مل جتر دراسة -بحسب علم الباحث-
بحثت هذا املتغري لدى املرشدين الرتبويني.

�أهمية البحث:

عنرصا مهام يف التعاطف ،فقد اشار هاتفيلد واخرون

يمكن إمجال أمهية البحث بام يأيت:

( )Hatfield, Rapson, & Le, 2009ليس املهم فقط
القدرة عىل تبادل املشاعر مع شخص آخر ولكن ان
تكون لديه أيضا القدرة ليشعر بشعور الشخص اآلخر

(.)Hatfield, Rapson, & Le, 2009

وينظر للعدوى االنفعالية موضوع يف غاية األمهية

لدى املرشد الرتبوي ،فيتفاعل ويتعاطف مع املسرتشد

عندما يتيح له الفرصة أن يكون له كلمته ويرشح وجهة

نظره ،،وقد أثارت زيادة التنوع االجتامعي و الثقايف يف
املدارس الثانوية و املتوسطة و االعدادية نتيجة فقدان

االمن و النزوح يف مناطق الرصاع اهتامما كبريا العداد

اوال :األمهية النظرية:

 -يعرض البحث احلايل مفهوم العدوى االنفعالية

للمرشدين الرتبويني النه يعد رضوريا من أجل التفاعل
بشكل واعي مع املسرتشدين ومساعدهتم و التعاطف

معهم خالل املواقف االرشادية.

 -ادراك ان العدوى االنفعالية هي اإلحساس

بمشاعر اآلخرين اذ ان العمل االرشادي قائم عىل

معرفة اآلخرين واالحساس الواعي بمشاكلهم ليتمكن
املرشد من مساعدهتم ،مما يتطلب وجود العدوى

االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني.
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حتديد مصطلحات البحث:

 -يعد البحث اطارا مرجعيا للرتاث الرتبوي و

النفيس يف املجتمع العراقي ،من حيث حداثة دراسة

متغري العدوى االنفعالية لدى املرشدين الرتبويني.
ثانيا  :االمهية التطبيقية:

 -ان التعرف عىل طبيعة العدوى االنفعالية االمر

الذي يسهم يف تصميم و اعداد الربامج التدريبية

واالرشادية التي تساعد يف زيادة العدوى االنفعالية
للمرشدين الرتبويني وادراكهم ملشاعر اآلخرين.

العدوى االنفعالية :Emotional Contagion

عرفها كل من:

 - 1هاتفيلد واخرون (Hatfield, &et al..

 )1992بانه :التقليد التلقائي مع مزامنة تعابري الوجة،
وااللفاظ ،واملواقف و احلركات مع الشخص اآلخر،
وبالتايل ،يتقارب انفعاليا مع الشخص االخر.
()Hatfield, & et al.. 1992 : 151

 -تعرف املرشدين الرتبويني عىل العدوى االنفعالية

2

Epstude and Mus sE

يمكنهم من إدراك األحداث و املواقف و املشكالت

 )weiler. 2009باهنا :عملية واعية ملقارنة احلاالت

التفاعل معهم وادراك مشاعرهم ،ووضع الربامج

االجتامعية وتقييم هذه احلاالت مع اآلخرين

التي تواجه املسرتشدين و تقليل من تأثريها من خالل

االرشادية املرتبطة بذلك.

�أهداف البحث:

االنفعالية بني االشخاص حتدث من خالل املواقف
واستحضار ردود االفعال املناسبة.

()Epstude and Mussweiler. 2009:3

يستهدف البحث احلايل اىل التعرف :

واعتمد الباحث تعريف ( Hat field, et al..

 .1مستوى العدوى االنفعالية لدى املرشدين

 )1992تعريفا نظري ًا ملفهوم العدوى االنفعالية للبحث

 .2داللة الفروق يف العدوى االنفعالية تبع ًا ملتغريي

ويعرف الباحث العدوى االنفعالية Emotional

الرتبويني.

النوع (ذكور وإناث) و مدة اخلدمة لدى املرشدين

الرتبويني (اقل من  7سنوات – اكثر من  7سنوات).

حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل باملرشدين الرتبويني (الذكور

و اإلناث ) العاملني يف املدارس املتوسطة و االعدادية

احلايل.

 contagionإجرائيا بأنه الدرجة الكلية التي حيصل

عليها املرشدون الرتبويون من خالل إجابتهم عىل
فقرات مقياس العدوى االنفعالية املستعمل و الذي

اعده  )Doherty (1997أداة هلذا البحث.

خلفية نظرية:

و الثانوية التابعة لوزارة الرتبية يف حمافظة بغداد للعام

الدرايس (.)2016 2015-
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ألهنا تعزز التزامن االنفعايل بني األفراد وتفاعلهم

وإذا كان املتلقي يمكنه الشعور هبذه االنفعاالت ،و أن

املشاعر واملواقف السلوكية يقوم هبا شخص أو جمموعة

مستوى تبادل النصوص.

فتتم عملية حتريض واعية أو غري واعية ملجموعة من
من االشخاص بالتاثري عىل عواطف أو سلوك شخص
أو جمموعة أخرى من االفراد

العدوى االنفعالية يمكن أن حتدث يف االتصاالت عىل
(Lin

and

Ciaccio,

Gee,

Hancock,

),2008;296

حدد  ))Hatfield and Rapson ,2010ثالث

( .)Schoenewolf,1990;50

وتقليد الوجه هو جانب مهم من العدوى االنفعالية

ألنه هو اجلانب الذي يمكن مالحظته متاما من قبل
اآلخرين ،والفرد خالل التفاعل يراقب حركات

الشخص املقابل ثم يتلقى االنفعاالت من خالل

تعبريات الوجة ) )McIntosh, 2006;31

وقد أظهرت دراسة قامت هبا ماكينتوش (2006

حاالت حتدث فيها العدوى االنفعالية وهي :

 .1اثناء املحادثة  :فاالفراد تلقائيا وبشكل مستمر

حتاكي وتزامن تعبريات الوجه ،واألصوات ،واملواقف
واحلركات وسلوكيات واالفعال مع اآلخرين.

 .2التاثر بتجربة انفعالية ذاتية  :حيدث تقليد متزامن

كرد فعل حلظة بعد اخرى.

( ,McIntoshأيضا أن التقليد األعمى للوجه يمكن

 .3ميل الفرد اىل حماكاة اآلخرين وتقليد عواطفهم

ببساطة مشريا إىل أن االفراد تتطابق تلقائيا سلوكياهتم

()Hatfield and Rapson, 2010;1-2

أن حيدث بشكل عفوي من خالل مراقبة اآلخرين

حلظة بلحظة.

العوامل التي تؤثر يف العدوى االنفعالية :

ومشاعرهم مع اآلخرين يف بيئتهم االجتامعية .أن هذه

التفاعالت يمكن أن تعزى إىل العمليات الوجدانية أو
املعرفية

(.)Hess, Philippot, & Blairy, 1998

والعدوى االنفعالية ليست موجودة يف التفاعل

البرشي احلقيقي فقط ،ولكن أيضا يف التواصل اإلنساين
من خالل التكنولوجيا و وسائل االتصال .أجريت

هانكوك ،جي ،تشاتشو ،ولني (Hancock, Gee,

 )Ciaccio, and Lin, 2008دراسة ملالحظة كيف
يتم التعبري عن االنفعاالت يف االتصاالت احلاسوبية

يمكن لعوامل كثرية ان تسهم يف حدوث العدوى

االنفعالية ،فقد صنفت كوينني و بروكنز Coenen

 )and Broekens (2012هذه العوامل إىل ثالث
جمموعات واسعة :

 .1الفروق الفردية :للفروق الفردية دور كبري ومؤثر

يف العدوى االنفعالية ،فهناك افراد يولون اهتامما ملشاعر
اآلخرين ،و عىل العكس منهم االفراد الذين تواصلهم

ضعيف مع اآلخرين.
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العدوى االنفعالية أقوى يف داخل اجلامعات منها يف

خارج اجلامعات.

 .3عوامل متنوعة ومنها :

 -املزاج  :ظهرت دالئل ضعيفة عىل ان الفرد عندما

يكون سعيدا أكثر عرضة للعدوى االنفعالية.

 -نوع اجلنس واملهنة :يلعب اجلنس دورا مهام

تربوية ،بواقع (  ) 457مرشد تربوي و ( )779مرشدة

تربوية للعام الدرايس ( ،)2015-2016واجلدول
( )1يوضح ذلك.

جمتمع البحث من املرشدين الرتبويني حسب متغري النوع
مديرية الرتبية

يف العدوى االنفعالية ،اذ أن النساء عموما إىل حد ما

الكرخ االوىل
الكرخ الثانية
الكرخ الثالثة
الرصافة االوىل
الرصافة الثانية
الرصافة الثالثة
املجموع

هن أكثر عرضة للعدوى االنفعالية أكثر من الرجال،
اما املهنة فان الطالب عموما أكثر عرضة العدوى

االنفعالية مما كان علية افراد ذوي املهن االخرى،

والسبب أن الطالب مل خيتاروا مهنة بعد مما جيعلهم

أكثر العدوى االنفعالية بشكل عام.

اجلدول ()1

إناث
86
180
180
153
122
58
457

اجلنس

ذكور
40
84
135
64
77
57
779

املجموع
126
264
315
217
199
115
1236

عينة البحث الأ�سا�سية :

)) Coenen & Broekens,2012;56

تكونت عينة البحث االساسية من ( )200مرشد

منهجية البحث و �إجراءاته :
منهج البحث:
اتبع الباحث منهج البحث الوصفي ملالئمته

الهداف البحث ،فهو يعتمد دراسة الظاهرة عىل ما

توجد عليه يف الواقع وهيتم بوصفها وصف ًا دقيق ًا.

جمتمع البحث :

ضم جمتمع البحث املرشدين الرتبويني املستمرين

يف اخلدمة يف املدارس املتوسطة و اإلعدادية و الثانوية
يف املديريات العامة لرتبية حمافظة بغداد التابعة لوزارة
الرتبية ،والبالغ عددهم((( (  ) 1236مرشد ومرشدة
((( تم احلصول عىل هذه البيانات من شعبة اإلرشاد الرتبوي
يف وزارة الرتبية.

و مرشدة تربوية اختريوا باألسلوب الطبقي العشوائي

موزعني بحسب متغري النوع ومدة اخلدمة .وتم االعتامد
عىل ( )5خرباء يف العلوم النفسية عرضت عليهم استبانه
طلب منهم حتديد فئات مدة اخلدمة ،وقد اتفق السادة

اخلرباء أن تكون مدة اخلدمة للمرشدين الرتبويني سبع

سنوات اي (اقل من  7سنوات) و (أكثر من  7سنوات)
اذ اعتمدت نسبة اتفاق ()80%فاكثر ،واجلدول ()2

يوضح ذلك
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اجلدول()2

عينة البحث األساسية موزعه بحسب النوع و مدة اخلدمة

الكرخ االوىل

16

6

الكرخ الثالثة

29

22

الكرخ الثانية

29

الرصافة االوىل

24

الرصافة الثالثة

9

الرصافة الثانية
املجموع

8

10

املجموع

إناث

ذكور

اقل من 7سنوات

أكثر من 7سنوات

21

17

4

51

6

45

43

35

30

18

8

20

12

32

126

74

200

9

14

مقياس العدوى االنفعالية:

من

مقياس

()15

العدوى

فقرة،

االنفعالية.
وضعها

دوهريت

29

43

5

35

20

12

95

105

200

10

18

ابدا=1

ووزعت الفقرات بحسب املجاالت عىل وفق

مايايت:

( )Doherty ,1997لقياس الفروق الفردية يف التعرض

فقرات السعادة = .11 ،3 ،2

جماالت فرعية هي (السعادة واحلب واحلزن والغضب

فقرات اخلوف =  ،13 ،8و .15

للعدوى االنفعالية .اذ حيتوي املقياس عىل مخسة

فقرات احلب =  ،9 ،6و .12

واخلوف) وتستخدم هذه املجاالت لقياس حتديدا

فقرات الغضب =  ،7 ،5و.10

القابلية للمشاعر اإلجيابية (السعادة واحلب) وكذلك
املشاعر السلبية (احلزن ،والغضب ،واخلوف).

51

نادرا=2

وصف مقياس العدوى االنفعالية بصورته االصلية:
يتكون

21

32

عادة=3

�أداة البحث :

املجموع

مديرية الرتبية

النوع

مدة اخلدمة

فقرات احلزن =  ،4 ،1و .14

وكلام ارتفعت درجة املستجيب عىل املقياس كلام

وقد وضع امام كل فقرة من فقرات املقياس تدرج

كان أكثر عرضة للعدوى االنفعالية.

دائ ًام= 5

كانت قيمة (كرونباخ ألفا =  ،)0.90فكان املقياس

مخايس وهي:
غالبا=4

وكانت موثوقية االختبار وإعادة االختبار قوية وقد

يتمتع باتساق داخيل مما يؤكد ان صالحية بناء املقياس
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كانت كافية ،كام اظهر وجود عالقة طردية كبرية مع
جداول قياس التفاعل ،واالنفعالية ،والتعاطف.
()Doherty, 1997; 131-154

إجراءات تكييف مقياس العدوى االنفعالية للبحث

احلايل :

�صدق املقيا�س :
يشري مفهوم الصدق اىل اي درجة يقيس املقياس

ما وضع لقياسه وحتقق الباحث من مؤرشات الصدق
(صدق الرتمجة والظاهري وصدق البناء) للمقياس
وكاآليت -:

�صدق الرتجمة:
استعمل الباحث مقياس دوهريت Doherty

 1997للعدوى األنفعالية واملرتجم من العاسمي انظر:
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=25575
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مقيا�س العدوى االنفعالية الفقرات اال�صلية وتقابلها املرتجمة

If someone I’m talking with begins to cry, I get  فإن الدموع تنهمر من عيناي،إذا شاهدت شخص ًا يبكي
teary-eyed.
.وأبدأ بالبكاء مثله
Being with a happy person picks me up when I’m
feeling down.

.أكون سعيد ًا عندما أرى شخص ًا ما سعيد ًا

When someone smiles warmly at me, I smile back  فإنني أبتسم يف،عندما يبتسم شخص يف وجهي بحرارة
and feel warm inside.
.وجهه
I get filled with sorrow when people talk about the
death of their loved ones.

.أشعر باحلزن عندما يتحدث الناس عن وفاة أحبائهم

I clench my jaws and my shoulders get tight when I
see the angry faces on the news.

.أكون متضايق ًا جد ًا عندما أرى اآلخرين غاضبون

When I look into the eyes of the one I love, my mind  تدور يف ذهني أفكار،عندما أنظر يف عيون شخص أحبه
is filled with thoughts of romance.
.رومانسية

أنزعج كثري ًا عندما يكون الناس من حويل غاضبون

It irritates me to be around angry people.

Watching the fearful faces of victims on the news مشاهدة وجوه خميفة من الضحايا يف نرشات األخبار
makes me try to imagine how they might be feeling
.جتعلني أن أختيل كيف يمكن أن يكون شعورهم

.أنا أذوب عندما الشخص الذي أحبه يبادلني احلب

. I melt when the one I love holds me close.
. I tense when overhearing an angry quarrel.

.أكون متوتر ًا عندما أرى شجار بني طرفني

Being around happy people fills my mind with hap� عندما يكون الناس سعداء من حويل متأل ذهني أفكار ًا
py thoughts.
.سعيدة

I sense my body responding when the one I love أشعر أن جسدي يستجيب برسعة عندما يلمسني
touches me.
.شخص أحبه
. I notice myself getting tense when I’m around peo�
.أصبح متوتر ًا عندما أكون بجانب أشخاص يتشاجرون
ple who are stressed out.

.أبكي عندما أشاهد أفالم حزينة

I cry at sad movies.

Listening to the shrill screams of a terrified child in
االستامع إىل رصخات طفل مرعوب يف غرفة االنتظار
a dentist’s waiting room makes me
.يف عيادة طبيب األسنان جتعلني أشعر بالعصبية
.feel nervous
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ال�صدق الظاهري:

االنفعالية :

حتقق الباحث من الصدق الظاهري للمقياس

يؤكد خرباء القياس النفيس عىل اخلصائص

وتعليامته ،عرضت يف استبانة عىل ( )10حمكام وخبريا

القوة التمييزية للفقرات ومعامالت صدقها ،لذلك

ومدى مالءمة فقرات مقياس للعدوى االنفعالية

من املتخصصني يف العلوم النفسية ،وقد اعتمد الباحث

موافقة ( )8حمكم وخبري فأكثر معيار ًا ملالءمة الفقرات

لعينة البحث احلايل ،ومل تستبعد اي فقرات من املقياس،
لذا بقي املقياس يتكون من ( )15فقرة.

�صدق البناء :

السيكومرتية التي ينبغي التحقق منها يف املقاييس هي
ارتأى الباحث حساب هذه املؤرشات وكام يأيت :

القوة التمييزية للفقرات :

لتحقيق ذلك طبق املقياس عىل عينة سحبت من

جمتمع البحث مكونة من ( )400مرشد و مرشدة

تربوية ،و يفضل ان يكون حجم العينة املناسب يف

صدق البناء يبني اذا ما كان املقياس يقيس خاصية

عملية التحليل اإلحصائي حلساب القوة التمييزية

مكونات املقياس من خالل حساب معامالت االرتباط

بدقة من املجتمع األصيل للبحث ،إذ يتم اعتامد نسبة

حمددة او بناء نظري معني او حساب االرتباطات بني

بني الدرجات الفرعية للمقياس وبني الدرجة الكلية
للمقياس ( حبيب )307: 1996،و مؤرشات صدق
البناء يف املقاييس النفسية تظهر من خالل قدرة فقرات
املقياس عىل التمييز بني االجابات ملجموعتني متطرفتني

عىل كل فقرة يف املقياس ،و ارتباطها بالدرجة الكلية

للمقياس.

( ) Anastasi , 1997 :155

للفقرات أن ال يقل عن ( )200فرد يتم اختيارهم

( )27%من أفراد العينة يف حتديد املجموعتني املتطرفتني

يف الدرجة الكلية ،بعد تطبيق املقياس عىل أفراد العينة

رتبت إجاباهتم ترتيب ًا تنازلي ًا من أعىل درجة كلية إىل

أقل درجة كلية ،ثم حددت املجموعتان املتطرفتان يف
الدرجة الكلية بنسبة ( )27%من املرشدين واملرشدات

الرتبويات عينة التمييز يف كل جمموعة ،فأصبح عدد

ويعد التحقق من قوة التمييز للفقرات مؤرش عىل

املرشدين و املرشدات الرتبويات يف كل جمموعة ()54

خالل التحقق من ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية

 t-testلعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفرق بني

صدق البناء ،و االتساق بني فقراته ،الذي يظهر من
للمقياس التي كانت دالة مجيعها يف املقياس بصيغته

النهائية ،وبذلك يعد مؤرش عىل صدق بناء مقياس
العدوى االنفعالية.

 -التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس العدوى

مرشد ومرشدة تربوية ،وبعد استعامل االختبار التائي
املجموعتني املتطرفتني يف درجات كل فقرة من فقرات
املقياس ،فظهرت أن مجيع الفقرات املقياس مميزة عند

مستوى ( )0.05ألن القيمة التائية املحسوبة اكرب من
القيمة التائية اجلدولية ( )1.96بدرجة حرية (،)52
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واجلدول ( )3يوضح القوة التمييزية لفقرات املقياس.

اجلدول ()3
القوة التمييزية لفقرات مقياس العدوى االنفعالية

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املجموعة الدنيا

املجموعة العليا
املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

القيمة التائية
املحسوبة

4.500
4.481
4.500
4.435
4.435
4.491
4.472
4.556
4.546
4.583
4.500
4.500
4.565
4.481
4.519

0.502
0.502
0.502
0.498
0.498
0.502
0.502
0.499
0.500
0.495
0.502
0.502
0.498
0.502
0.502

1.528
1.620
1.417
1.528
1.472
1.556
1.500
1.500
1.472
1.528
1.537
1.435
1.463
1.500
1.500

0.502
0.488
0.495
0.502
0.502
0.499
0.502
0.502
0.502
0.502
0.501
0.498
0.501
0.502
0.502

43.513
42.489
45.422
42.745
43.562
43.075
43.513
44.838
45.101
45.048
43.404
45.024
45.631
43.630
44.172

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا�س:

فقرة والدرجة الكلية للمستجيب عىل مقياس العدوى

ان الفقرات تكون صادقة إذا كان معامل االرتباط

االنفعالية وبعدها حسبت القيمة التائية ملعامل االرتباط

خارجي ،اعتمد الباحث الدرجة الكلية للمقياس حمك ًا

إحصائية عند مستوى ( )0.05ألن القيمة التائية لداللة

بينها وبني الدرجة الكلية عالي ًا ،ونظر ًا لعدم توفر حمك
داخلي ًا ،إذ ذكرت انستازي ( )Anastasi, 1997يف

حالة عدم توفر حمك خارجي فأن أفضل حمك داخيل
هو الدرجة الكلية للمقياس (Anastasi, 1997:

 )211حسب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل

ولكل فقرة ،فأتضح أن مجيع الفقرات ذات داللة
معامل االرتباط املحسوبة اكرب من القيمة اجلدولية

( )1.96بدرجة حرية ( ،)398واجلدول ( )4يوضح

معامل الصدق.

- 136 -

جملة الدراسات الرتبوية والعلمية  -كلية الرتبية  -اجلامعة العراقية  -العدد التاسع (علم النفس)  -كانون الثاين 2017م
اجلدول ()4

معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية والقيمة
التائية لفقرات مقياس العدوى االنفعالية

ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
0.865
0.858
0.860
0.862
0.866
0.861
0.862
0.875
0.878
0.860
0.870
0.864
0.872
0.855
0.873

 )1964 ;85عىل أفراد عينة الثبات البالغ عددهم ()30

مرشد و مرشدة تربوية اختريوا عشوائي ًا سحبت من
عينة التحليل االحصائي ،وقد استعمل معامل ارتباط

بريسون حلساب ثبات االختبار ،وبلغ ( )0.84ويعد

القيمة التائية
34.39
33.32
33.62
33.92
34.55
33.77
33.92
36.06
36.59
33.62
35.20
34.23
35.54
32.89
35.71

معامل ثبات جيد ،إذ يرى ( )Gronlundأن االختبار

يعد جيد ًا إذ تراوح معامل ثباته بني ()0.60-0.85
(.)Gronlund, 1976;125

 - 2االتساق الداخيل باستخدام معادلة الفاكروبناخ:

أن أكثر أنواع الثبات شيوع ًا واستخدام ًا ،هو االتساق

الداخيل معامل الفاكرونباخ ()Cronbach Alpha
إذ يستخدم هذا املعامل حلساب مؤرشا للتكافؤ أي أنه
يعطي قيمة تقديرية جيدة ملعامل التكافؤ إىل جانب
االتساق الداخيل أو التجانس .فإذا كانت قيمة معامل
الفا مرتفعه فأن هذا يدل بالفعل عىل ثبات الدرجات

(صالح الدين  )166: 2000وقد اعتمد الباحث

ثبات املقيا�س:
حتقق الباحث من ثبات مقياس العدوى االنفعالية

بطريقتني مها :

هذه الطريقة لقياس ثبات مقياس العدوى االنفعالية،
واستخدمت إجابات عينة التحليل االحصائي يف

حساب الثبات وبلغ ( )0.89وهو معامل ثبات موثوق

 - 1طريقة إعادة االختبار :

يعد االختبار ثابت ًا ،إذا اعطى النتائج ذاهتا عند إعادته

عىل االفراد أنفسهم ،وحتت الظروف نفسها (الغريب،
.)653 :1977

طبق مقياس العدوى االنفعالية مرة ثانية بعد مرور

( )21يوما من التطبيق االول مع ما أشار إليه

( )Adamsبأن ال تتجاوز املدة الزمنية بني التطبيقني
األول والثاين عن أسبوعني أو ثالثة أسابيعAdams,( ،

به ومثل هذا الثبات يعدمناسب ًا (عبد اجلبار وزكريا

)194 :1977

التطبيق النهائي ملقيا�س العدوى االنفعالية:
بعد أن تم إعداد مقياس العدوى االنفعالية والتأكد

من دقة خصائصه السيكومرتية ،وهبدف حتقيق أهداف
البحث احلايل ،تم تطبيقه عىل افراد عينة البحث

االساسية والبالغة ( )200اجلدول(.)2
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املعاجلات الإح�صائية :
حتقيق ًا ألهداف البحث احلايل استخدم الباحث

أن متوسط درجات العدوى االنفعالية لعينة البحث

يساوي ( )50.3600درجة وبانحراف معياري مقداره

الوسائل اإلحصائية اآلتية بواسطة احلقيبة اإلحصائية

( )18.71098درجة ،وعند معرفة داللة الفرق بني

 .1االختبار التائي لعينتني مستقلتني :استعمل

اتضح أن الفرق كان بداللة إحصائية عند مستوى

للعلوم االجتامعية -:SPSS

يف حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس العدوى
االنفعالية باستخدام املجموعتني املتطرفتني.

 .2االختبار التائي لعينة واحدة  :استعمل يف معرفة

داللة الفرق بني متوسط درجات مقياس العدوى
االنفعالية واملتوسط الفريض للمقياس.

 .3حتليل التباين الثنائي  :استعمل لداللة الفروق

حرية ( ،)199واجلدول ( )5يوضح ذلك.

اجلدول ()5
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة عىل
مقياس العدوى االنفعالية

العينة

املتوسط الفريض

متوسط العينة

االنحراف املعياري

200

45

50.3600

18.71098

ثبات مقياس العدوى االنفعالية.

199

 .6معادلة الفاكرونباخ :استعملت يف حساب معامل

4.051

باالعادة.

1.97

الكلية ملقياس العدوى االنفعالية وحساب الثبات

0.05

معامالت صدق الفقرات وارتباط كل فقرة بالدرجة

درجة حرية

 .5معامل ارتباط بريسون :استعمل يف حساب

القيمة التائية
t
املحسوبة

البحث.

وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )1.97بدرجة

اجلدولية

 .4اختبار شيفيه  :لبيان اجتاه الفروق بني متغريات

( )0.05إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ()4.051

مستوى الداللة

بني متغريات البحث.

هذا املتوسط واملتوسط الفريض للمقياس البالغ ()45

واظهرت النتيجة وجود فرق دال احصائيا بني

متوسط العينة و الوسط الفريض ويبني ذلك ان
املرشدين و املرشدات الرتبويات عىل نحو عام لدهيم

عر�ض نتائج البحث و تف�سريها:

عدوى انفعالية بمستوى عايل ،فقد اشار (et al.,

اهلدف االول:

حدد اهلدف األول لقياس العدوى االنفعالية لدى

املرشدين واملرشدات الرتبويات ،و لذلك استعمل

 )1993& Hatfieldان االنفعاالت هلا تأثري يف كل
مكان يف الشؤون اإلنسانية.

االختبار التائي لعينة واحدة  ،T-testوأظهرت النتائج
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للمرشد الرتبوي وتفاعلة مع املسرتشد يف املواقف

التفاؤل و التعاطف للمسرتشد ،ومن خالل العدوى

اآلخرين و التعاطف معهم ،اذ ان التفاعل املستمر مع

رساله غري لفظية للمسرتشد بتعاطف املرشد مع حالته.

االرشادية له تاثري كبري يف التواصل غري اللفظي وفهم
احداث احلياة ومع ما يمر به املجتمع من ظروف صعبة
وضاغطة سواء سياسية او اقتصادية او اجتامعية او امنية

جيعل ذلك كله ينعكس عىل العمل االرشادي للمرشد
واملرشدة الرتبوية ،ومن خالل التفهم ،و التعاطف،

وتقدير اخلربات ،وأنامط احلياة للناس جتعل املرشد و
املرشدة الرتبوية يتحسس واقع املسرتشد والصعوبات

التي يمر هبا ،لذا يسعى املرشد و املرشدة الرتبوية من

خالل العدوى االنفعالية اىل نقل االنفعاالت السارة و

االنفعالية يستشعر احلالة االنفعالية للمسرتشد فيوصل
اهلدف الثاين:

ملعرفة داللة الفروق يف العدوى االنفعالية تبع ًا

ملتغريي النوع ومدة اخلدمة ،استعمل حتليل التباين
الثنائي  Two – Way ANOVAمع التفاعل الذي
اظهر فروق ًا ذات داللة إحصائية ملتغري النوع يف البحث

ومدة اخلدمة وللتفاعالت الثنائية ،إذ كانت النسب
الفائية املحسوبة اكرب من النسب الفائية .واجلدول()6

يوضح ذلك.

اجلدول ()6
نتائج حتليل التباين الثنائي يف درجات العدوى االنفعالية بني متغريي النوع و مدة اخلدمة والتفاعل بينها
النسبة الفائية f

مصدر التباين s.v

جمموع
املربعات S.S

درجات
احلرية

متوسط
املربعات M.S

املحسوبة

مده اخلدمة

7587.695

1

7587.695

24.516

60663.098

196

النوع

3566.923

النوع Xمدة اخلدمة

1327.381

الكيل T

576896.000

اخلطأ W

1
1

200

 .1يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ذات

داللة احصائية يف العدوى االنفعالية تبعا ملتغري النوع
اذ بلغت القيمة الفائية املحسوبة ( )11.525وهي اكرب
من اجلدولية ( )3.04عند مستوى ( )0.05وتعزى

هذه النتيجة ان املرشدين و املرشدات الرتبويات لدهيم

3566.923

1327.381
309.506

اجلدولية

مستوى
الداللة

3.04

غري دالة

11.525

3.04

4.289

2.64

غري دالة
غري دالة

العدوى االنفعالية تبعا للنوع ذكورا ام إناثا.

 .2ظهرت فروق ذات داللة احصائية يف العدوى

االنفعالية تبعا ملتغري مدة اخلدمة اذ بلغت القيمة الفائية

املحسوبة ( )24.516وهي اكرب من اجلدولية ()3.04

عند مستوى ( )0.05وتعزى هذه النتيجة ان مدة خدمة
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املرشدين و املرشدات الرتبويات تؤثر يف العدوى

اإلناث هي دالة لصالح اإلناث مما يشري اىل أن املرشدات

 .3ظهر هناك أثر لتفاعل كل من متغريي النوع و

أكثر من الذكور ،وان زيادة العدوى االنفعالية نتيجة

املحسوبة ( )4.289هي اكرب من القيمة الفائية اجلدولية

داخل االرسة و املجتمع يف محاية ورعاية افراد ارسهتا

االنفعالية.

مدة اخلدمة يف العدوى االنفعالية اذ كانت القيمة الفائية

البالغة ()3.04عند مستوى داللة ( .)0.05مما يشري اىل

الرتبويات لدهين مستوى من العدوى االنفعالية
النوع يرتبط بطبيعة صفات الشخصية لالنثى ودورها

والتعاطف معهم و انتقال انفعاالهتم اليها وتتفق هذه

تفاعل هذين املتغريين و بالتايل يؤثران يف متغري العدوى

النتيجة من ما اشار اليه Coenen & Broekens,2012

 .4وألجل تعرف الفرق يف العدوى االنفعالية عىل

أكثر عرضة للعدوى االنفعالية أكثر من الرجال،

اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات املتعددة كام يايت :

 .8فقد ظهرت نتيجة اختبار شيفيه املرشدين

االنفعالية.

وفق متغري النوع و اخلدمة و التفاعل بينهام فقد استخدم
 .5فقد ظهرت نتيجة اختبار شيفيه بني الذكور/

ومدة اقل من  7سنوات و الذكور  /ومدة أكثر من

 7سنوات هي دالة لصالح داله لصالح الذكور ذوي
املدة أكثر من  7سنوات مما يشري اىل أن املرشدين

الرتبويني لدهيم مستوى من العدوى االنفعالية أكثر
من الفئة االخرى ،وان زيادة العدوى االنفعالية نتيجة
مدة اخلدمة يرتبط بطبيعة تفاعل التفسريات العقلية

لالنفعاالت ،واجلدول ( )7يوضح ذلك.

يف االطار النظري اذ أن النساء عموما إىل حد ما هن
واجلدول ( )7يوضح ذلك.

واملرشدات ذوي اخلدمة االقل من  7سنوات واملرشدين
واملرشدات ذوي اخلدمة األكثر من  7سنوات هي دالة

لصالح املرشدين و املرشدات ذوي اخلدمة األكثر من

 7سنوات مما يشري اىل أن مدة اخلدمة كلام زادت كلام
جعلت املرشد و املرشدة الرتبوية ذو عدوى انفعالية
نتيجة اخلربة يف التفاعل التي مروا هبا طوال سنني
عملهم االرشادي  ،واجلدول ( ) 7يوضح ذلك.

 .6فقد ظهرت نتيجة اختبار شيفيه بني اإلناث /

ومدة اقل من  7سنوات و اإلناث /ومدة أكثر من 7

سنوات هي غري دالة مما يشري اىل أن العدوى االنفعالية
عند اإلناث ال تتاثر بمدة خدمتهن عىل نحو عام،
واجلدول ( )7يوضح ذلك.

 .7فقد ظهرت نتيجة اختبار شيفيه بني الذكور و
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اجلدول ()7

قيمة اختبار شيفية Scheffeللمقارنات املتعددة للتعرف عىل الفروق يف العدوى االنفعالية عىل وفق متغري النوع
و مدة اخلدمة

نوع العينة

النوع /مدة اخلدمة

العدد

ذكور  /اقل من 7
سنوات

الوسط
احلسايب

24

34.208

50

53.140

إناث  /اقل من 7
سنوات

71

48.944

إناث  /أكثر من 7
سنوات

55

56.709

74

43.674

ذكور  /أكثر من 7
سنوات
املرشدين
و
املرشدات
الرتبويات

ذكور
إناث

اخلدمة اقل من  7سنوات
اخلدمة أكثر من 7
سنوات

126

52.826

105

54.925

95

41.576

اال�ستنتاجات:
 -لدى املرشدين و املرشدات الرتبويات مستوى

عال من العدوى االنفعالية.

 -يوجد هناك أثر لتفاعل كل من متغريي النوع

و مدة اخلدمة يف العدوى االنفعالية لدى املرشدين
 -وجود اثر ملتغري النوع و مدة اخلدمة الفئة األكثر يف

سنوات اخلدمة يف العدوى االنفعالية.

18.932

داله لصالح
14.867
ذكور  /أكثر من  7سنوات

7.765

10.754

غري داله

9.152

8.768

داله لصالح
اإلناث

13.349

8.477

داله لصالح
اخلدمة أكثر من  7سنوات

التو�صيات:

يف ضوء نتائج البحث يستنتج الباحث مايايت:

واملرشدات الرتبويات.

الفرق بني
املتوسطني

شيفية

الداللة
0.05

يف ضوء النتائج يويص الباحث ما يأيت:

 -عمل برامج ارشادية للمرشدين و للمرشدات

الرتبويات ذوي اخلدمة القليلة لرفع مستوى العدوى

االنفعالية.

 -اقامة الدورات و الربامج للمرشدين و للمرشدات

الرتبويات لتدريبهم عىل التواصل اللفظي وغري اللفظي

ومتكينهم من استشعار انفعاالت اآلخرين.

 -عمل دورات تدريبية لنرش ثقافة العدوى

االنفعالية يف جمتمعنا وزيادة التعاطف نتيجة االحداث
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