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  عاملية( عاملية(   )دراسة )دراسة     الجامعةالجامعة  طالب طالب   لديلدي    بالتعاطفبالتعاطف    وعالقتهاوعالقتها  اإلنفعال اإلنفعال   عدوى عدوى 
 أ.د. عبد الهادي السيد عبده             أ.د. فاروق السيد عثمان 

 
 الدراسةملخص 

وى رإلنف دددوا وراط دددو ط اددداى  ددد   تهدددال رااةرادددت رادددل تقا دددا را   دددت  ددد    دددا 
راجوم ددتح ث ددي  عدد ء  لنددوا رادديفأ ران ءوددا نف را دداوى رإلنف وايددت اهددو ن نيددت وددا 
وهددا ران ءوددت راةعددءنت ورإلنف ددوا وراسددل،  رإلنسددوناح و ددا رالتيددت ر اوادديت الطفو دد  
راةعددددءاح ورانسددددو اء وددددا  ددددءراء را سدددد ح وراسددددنوع اليددددو   فهددددا ومعددددوة ت معددددو ء 

ا دداوى رإلنف وايددت مدد  خ اهددو تيطسدد  رإلنف ددودة مادد  راسدد و ء ورا  دد  رآلخددءن و ور
وراقزفح ماد  را داوى مد   دلى آادل يخدء ودا و دو   د ءح و د   دلى  ةدوةء 
   مسطع ء آنف دواا ودء ا ود  ن د  ال داوى رإلنف وايدت نف ت  دء آنف دودة رايدو  

 اوى رإلنف وايدت وقس ح    ت ن  ن  و  إ وةء الطأث ء  لل آنف ودة رآلخءن و ورا
 ةوةء    را نليت رانن، ت راطل  وتا م  خ اهو رافء  التءء معدو ء  دلى يخدء 
كنعدو ء  وادكان نسدد،ا ننهدو مءتةتددت رةتةو دو  وثيسددو   واط دو طو وراط ددو ط  د، راسدداةء 
 لددل معددوة ت وهددا وتنف ددودة رآلخددءن ح  ن يددل يخددء  دد، راسدداةء  لددل و دد  رافددء  

 ااةرات نف تسام آجو وة  لل نائلت رااةرات راطوايت:نفسه م وف رآلخءو وتقووا ر
    ت،جا    ت نةتةو يت     را اوى ردنف وايت وراط و ط؟-1
 ددددد   ،جدددددا  ومددددد   دددددوم معدددددطء   ددددد   م ،ندددددوة را ددددداوى ردنف وايدددددت وم ،ندددددوة -2

 راط و ط؟
 ددد  ت،جدددا ودددءوال  ددد   راتددد   رادددك ،ة ورإلندددوف ودددا م يدددو  را ددداوى ردنف وايدددت -3

 وم يو  راط و ط؟
   ددد  ت،جدددا ودددءوال  ددد    ددد   راسسدددا را لندددا ور   دددا ودددا م يدددو  را ددداوى  ددد-4

 ردنف وايت وم يو  راط و ط؟
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( 350وتا تتت ق م يو  را اوى ردنف وايت وم يدو  راط دو ط  لدل   يدت  ،رمهدو  
مدد   دد   رااةراددوة را ليددو   ليددت راطءميددت جوم ددت ما يددت راسددو رةو و ددا نت دد  مدد  

 دددت رةتةو يدددت م،جةدددت  ددد   م ،ندددوة را ددداوى ردنف وايدددت نطدددوال رااةرادددت ننددده ت،جدددا   
وراط ددو طو  نددو نت دد  رف م ،نددوة را دداوى ردنس وايددت وراط ددو ط اهنددو  ومدد   ددوم 
كدددوم   ن ددد  نف نتلدددق  ليددده رالفدددواء رإلنف وايدددتو  دددكان ر هدددءة نطدددوال رااةرادددت رف 
راتلةددوة ث ددل   لددل  ةجددوة ن لددا مددد  راتدد   وددا م يددو  را دداوى ردنف وايدددت 

ط دددو طو  ندددو ر هدددءة رااةرادددت نف  ددد   راسسدددا ر   دددا ث دددل،ر  لدددل  ةجدددوة ورا
 ن لل م      راسسا را لنا وا م يو  را اوى ردنف وايت وراط و طو 

 الكلمات المفتاحية : العدوى االنفعالية ، التعاطف.
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Abstract 

 

The current research aimed to determine the relationship 

between emotional contagion and empathy among 

postgraduate students. Cognitive psychologists indicate that 

emotional contagion is important in understanding human 

knowledge, emotion, and behavior. As emotional contagion is 

considered the core of human interaction, that help people in 

reading the mind, and allowing them to understand and share 

others feelings.  Emotions such as happiness, anger and 

sadness are transmitted from one person to another in a short 

time through emotional contagion, and each person is an 

individual emotional sensor. In addition, emotional contagion 

can not only alter people's emotions, but also it acts as a cue 

to influence others emotions. It worth mentioning that 

emotional contagion is the subliminal process through which 

an individual comes to experience another person’s feelings 

as if it is his/her own feelings. Therefore, it was concluded 

that emotional contagion is closely related to empathy. In 

turn, empathy is the ability to share the understanding and 

emotions of others, in other words, it is the ability to place 

one’s self in the place of another. The present research was an 

attempt to provide answers to the following questions: 

1.Is there a correlation between emotional contagion and 

empathy? 

2.Is there a common factor between the components of 

emotional contagion and the components of empathy? 

3.Are there any differences between male and female 

students in the emotional contagion scale and the 

empathy scale? 

4.Are there any differences between students of the 

scientific and literary departments in the scale of 

emotional contagion and the scale of empathy? 

The emotional contagion scale and the empathy scale were 

applied to a sample of (350) postgraduate students at the 
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Faculty of Education, University of Sadat City. The research 

results showed that there was a positive correlation between 

the components of emotional contagion and empathy. It has 

also been shown that the components of emotional contagion 

and empathy have a general latent factor that can be called 

emotional competence. Further, the results of the research 

also revealed that female students scored higher than male 

students on the scale of emotional contagion and sympathy 

and students of the literary department scored higher than 

students of the scientific department. 

Key words: Emotional contagion- Empathy 
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 مشكلة الدراسة وأبعادها
 مقدمــة الدراسة:

 عدد ء  ددا  مدد  راةددوثا   مدد  اوى راطل  ددوة را لنيددتح   لددا ر   ددو ح و لددا  
ر ثيدددواح و لدددا راددديفأ ران ءوددداح و لدددا راددديفأ ردجطندددو اح نف را ددداوى رإلنف وايدددت 

Emotional Contagion  اهو ن نيت وا وها ران ءوت راةعءنت ورإلنف وا وراسل، ح
التيت ر اوايت الطفو   راةعءاح ورانسو اء ودا  دءراء را سد ح وراسدنوع اليدو  و ا ر

 Elaine Hatfield and) فهدا ومعدوة ت معدو ء رآلخدءن ح و ندو  دك ء  د  مد  
Richard Rapson, 1994)  نف راقدزم رإلنف وايدتEmotional packages 

 Conciousتطلدد،ف مدد  را ا ددا مدد  ران ،نددوةح  نددو وددا ااددن مدد  رادد، ا رادد،ر ا 
awareness  ح وت ت دءرة را،جدهح وراط ت دءرة را د،تيتح ونعدوه راجهدوب را  دتا

 رافس ،ا،جا ورا  تا را آةر او 
 دددا ت دددوال نجدددزرا ملطلفدددت مددد  رادددامو  راج،رنددد  رانلطلفدددت ا نف دددواح ومددد  اادددن  ف  

 راامو ح  امل ران ل،موة رإلنف وايت راطا  طلسهوح وإف    ران ،نوة رإلنف وايت ت ند 
وتط دددءل مددد   تددد  رآلخدددءن  اددد،را  دددوف وءثدددو  نم ا دددةو ح وددديق  ملطزمددد،ف  واطسدددوه 
رإلنف ودة ونعء وو ونطا ت ،ة را اوى رإلنف وايدت  عد   نو د   لدا ننهدو مط دا ء 

 راطقا ا م  راظ،ر ء ران ءفيت ورايفسيت ورافس ،ا،جيت ورإلجطنو يتو
 دد  نف تيطسدد  رإلنف ددودة مادد  ورا دداوى رإلنف وايددت ت يددل نندده وددا راقيددوء را ،ميددتح  ن 

راس و ء ورا    وراقزفح ما  را اوا م   لى آال نخء وا و و   د ءح  د  
  Individual Emotional Sensor لى  ةوةء    مسطع ء آنف دواا ودء ا  

ود ن ددد  ال ددداوا رإلنف وايدددت نف ت  دددء آنف دددودة رايدددو  وقسددد ح  ددد  ت نددد  ن  دددو 
 ن وكإ وةء الطأث ء  لل آنف ودة رآلخء 

وددإف  (Stefan Stieglitz and Linh Dang , 2013)ون، د   دد  مدد   
رإلنف ودة  دا مقدء  مقطند  مهدا ايعدء ران ل،مدوة ودا   ئدوة ووادوا  راط،ر د  
رإلجطندو اح خو ددت  يددامو  عددوة  مسددطلاما ران ل،مددوةح  ف تددأث ء را يددو ء نكاددء 
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ا رإلنطءندو رافددء     ن نيدت ودا  ددك  راقوادتح  لنددو  وندو رالتددءء رإلنف وايدت انسددطلام
ن دددددد،ىح نب ر  ننطعددددددوة راط،ر دددددد  ردجطنددددددو اح وتظهددددددء ر  قددددددوف ارة را ددددددلت نف 
رإلنف ددودة ارة راستتيددت رإلنف وايددت راس،نددت مادد  را  دد ح تيطعددء  سدده،اتح وتعددءع 
وء ددديت را ددداوى رإلنف وايدددت  يدددع تيطسددد  رإلنف دددودة خددد ا راقددد،رة  ددد   رانط دددل   

 تول آنف ودة جنو يت ورا ت رايتوالو    رانسطستل   وت ة  وا نهو ت ران
  Emotional Contagion and Empathyالعدوى االنفعالية والتعاطف 

 The"را دداوى ردنف وايددت  دد، ر اددا راددكا  تلددق  لددا را نليددت رانن، ددت 
subliminal process"  راطا  أتا م  خ اهدو رافدء  التدءء معدو ء  دلى يخدء

 ح والدد  "Empathyت رةتةو ددو  وثيسدو   واط ددو ط كنعدو ء ح واددكان نسد،ا ننهددو مءتةتد
 يددامو   دد،ف راط ددو ط  دد، راطفسدد ء رادد،ر ا افهددا رنف ددودة رآلخددءن ح وددإف را دداوى 

 ردنف وايت  ا ختءء راطزرم  رإلنف وااح ننهو تع   ناو  راط،ر       ر وءر و
هدو وم  رايوثيت رافلسفيت ر كاء تأث ءر   ونو  ةرات راط دو ط راطدا تدا ت ءمف

وا رانسوم ر وا  ظو ءء آنف وايت نو وجارنيدت وراطدا  دان  لندوا راديفأ ودا ميط دط 
 رالنس يوة  واطء  ز  ل هوح و ون،ر مهطن    ع   خوص  واطقس ق وا:

تتدددد،نء واددددوا  ملطلفددددت ا يددددو  راط ددددو ط   ددددفت اددددل، يت الةددددوا    ور  فددددوا -1
 و واطجو ت الن، ط وا ثودة مقا ءو

 Empathic" هددو رداددطجو وة وراط ددءووة راط و فيددت را ،رمدد  راطددا ت طنددا  ل-2
dispositions و 

 را   ت     راط و ط وراسل،  رانؤنا النجطن  وراطينيت ردخ قيتو-3
 يدا  ددءراء ن   راط ددو ط رإلنف دوااح د ددا مدد  آ دءرب ث يسددت نف راط ددو ط  ن دد  
ةر آاددددل نف  ددددطا ت ءنفدددده  عدددد   ورادددد ح وسددددا و ددددط نثددددا راةددددوثا   ر ورادددد  و دددد، رب 

وراددك   وهندد،ر راط ددو ط  لددل نندده  ددو ءء  (Ezra Stotland, 1969)اددط، دنا 
آنف وايت ث ءنو   أنه ة  و   مءر د  آنف وايدو   نده  داة  نف  ل دو  يخدء   دونا نو 
 لددددا و ددددن ختددددءء آنف وايددددت ووسددددو  اط ءنددددع اددددط، دناح وددددإف رإلاددددطجو وة رإلنف وايددددت 
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 ح نو راعد ،ة  وا د قح نو "Feeling envyرانطي، ت ال و دت ماد  راعد ،ة  واقسدا 
راع ،ة  ودةتيوعح نو راعد ،ة  واعدفستح نو راعد ،ة  دوافءع  عدأف م د ةت رآلخدءن ح 

  ج  نف تقس  جني هو  لا ننهو ة و  و   آنف وايتو
ميدددك ثنون ييدددوة راسدددءف را عدددءن ح  دددس   لندددوا راددديفأ وهنهدددا الط دددو ط  عددد   

راف دد  رإلنف ددواا تجددو   ددلى يخددءح  مفددوميناح وم ددزور  دد   راج،رندد  رانلطلفددت اددء  
ومواطواا رإل طءرل  نييو   واطن زرة رانفومينيتح ومد  رانف دا  عد   خدوص راطن  دز 
    رإلنف دودة راطفو ليدتح وراطدا  دطا تن  ز دو فيندو  ط لدق  ندو آار  وندو ة و  راف د  
 دددك  ارتيدددت نو م،جهدددتح ومدددو آار  وندددو تفطدددءت مسدددةسو  راددد، ا  دددواطن  ز  ددد   رادددكرة 

 ورآلخءن  ح و كر راطن  ز  ياةج تقو:
  Affective Empathyالتعاطف الوجداتي  -أ

آف راط دددددو ط  دددددوان يا را،جدددددارنا  ددددد، مفهددددد،م نكادددددء آث ومدددددو  و دددددقتح و ددددد، 
رانعوة ت  وإلنو ت الطأث ءح وم  اان  لطلط راةوثا،ف وا ماا راا ت راك    فسدءوف 

 و  "Vicariously Sharing an affect هدو  ةدوةء رانعدوة ت  واطدأث ء  وإلنو دت
 وايسةت الة ض  طتلد  ر مدء نف   د،ة رانط دو ف،ف ور  دلوص رادك    ط دو ف،ف 

 (Martin Hoffman, 2000)م هدا ودا ثدودة وجارنيدت مطعدو هت جدارو ووسدو ادد 
ننهو ناطجو ت آنف وايت تطتلد  وسدم معدوة ت را نليدوة رايفسديت راطدا تج د  راعدلى 

   ددلى يخدء مدد  و د ه رالددوص: ووسدو اهددكر اا ده معدو ء تط،روددق نكادء مدد  و د
راط ءندددعح د  طتلددد  راط دددو ط  وا دددءوةء نف  عددد ء راعدددلى وراهدددال  ونف دددودة 
مطعو هتح     عن  راط ءندع ن  دو ثدودة راعد ،ة  دواقزف  يدا ةلندت  فد   ل د  
 فددءع والدد  د   ددءل نندده تددا تعلي دده  نددءت خت ددءو  لددا   ددأ مجددء  را دداوى 

راق يسا  لدل راطفءندق  د   نفسده ورآلخدءو  طتلد  اادن  رإلنف وايت  فطءت راط و ط
نف   ،ف رافء   لا  ةر دت  دئ لت  ق يسدت نف رافدء    دونا مد  ختدءء آنف وايدت  سدت  

 آ ةر  آنف وا رالءو
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 يت،ى راط و ط خوةج نتوال ران،رجهت رإل ةركيدت رانةو دءء  لدا   دض راطسدا ء 
تلددد،ف اددد  ار  نو ا دددء انعدددو ء راعدددلى ر خدددء  إادددطجو ت ميوادددةت ان، فدددتو الدددا 

اددد  ا  ف راتفددد  اددد  ان نو ثزنيدددو ح د  جددد  ن طةدددوة   وا دددءوةء آنف دددوا مط دددو ط  
 Empathic Emotion و د ن   آ طةوةء ناطجو ت آنف وايت  وإلنو تح آار  دوف اادن 

 سددت  آ ةر  را ددواا رالددوةجا مدد  ميظدد،ة رانءر دد  وراءوةددت وددا نف   دد،ف ر  فددوا 
و تا  عددأف ادد و ء  فلددا ادد  تلدد،ف ثواددت آنف وايددت نكاددء ادد اراو ومواطددواا وددإف ادد 

ننسددجومو  مدد  م، فددهو  دد   ددا ناددطجو ت آنف وايددت ميواددةت انيظدد،ةا رالددوص ال ددوااو 
الددا تلدد،ف ادد و تا نو جزنددا مط و فددت ثسددوح  جدد  نف تلدد،ف راسدد و ء نو راط واددت 
ثددد،ا مدددو  ج ددد  راعدددلى رآلخدددء اددد  ار ح وميدددوا  لدددل اادددنح آار  دددوة و آنف دددوا 

عدد   ا ددء مةو ددءح فيجدد  نف نكدد،ف وددا ثواددت آنف وايددت  جدد، ء راددطايوايت  ددلى  
منوثلددددت  دددداد مدددد  ااددددن  جدددد  نف  ددددطا ت،جيدددده ثددددواطا رإلنف وايددددت نقدددد، نفددددأ رافددددء  

 رانس ، و 
 Sympathy  التعاطف  -ب

 لددددل   ددددأ راط ددددو ط را،جددددارناح وددددإف راط ددددو طح رو مددددو  عدددد ء رايدددده   ددددض 
 ح ادديأ آنف ددوا Empathic concernرانددؤاف   ن  ددو  لددا رندده ر طنددوم ت ددو فا  

 ط،روددق مدد  آنف ددوا نو م، ددط رآلخددء مادد  راعدد ،ة  ددواقزف اقددزف راعددلى رآلخددء 
 لددا ووددوء وراددا ح  دداد مدد  ااددنح  يظددء راددا راط ددو ط  لددل نندده آنف ددوا وءنددا مدد  
ن، هح ث ي آنف وا نو م، ط التا اآلخء  هال اه ميظ،ة  لى  هطا  ءووميدت 

 طدأاط راط دو ط مد  (Nancy Eisenberg 2000a) راعلى رآلخءح و ةسو اد 
 راع ،ة  واقزف نو راسلق تجو  راعلى رانيل،  نو رانقطوج ح و د،  د ،ة رآلخدء 
م  خ ا را، ا رانطزر ا  ن ونوء  لى يخء  عاا  قطوج آال تق يسهو وا ث   
ننه م  ران س،ا تنومو نف نفطءت نف راط و طح نى راط و ط م  رانعو ء راسلتيت 

 Veridical   دد ق ت دددو ط ث يسددا  "Hoffmanنو مددو  سدددنيه  اعددلى يخدددء
empathic distress ح تقددو  ددءول م  يددتح  ن دد  نف  ددؤ ا آاددل راط ددو طح 
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  Affective empathy جددد  راطأك دددا  لدددل را   دددت  ددد   راط دددو ط را،جدددارنا  
  ح ونطتل  وهنهو رانزنا م :Sympathyوراط و ط  

أا ند،  مد  مد  رإلنف دودة رانطتو سدت د  طتل  راط دو ط  وا دءوةء راعد ،ة  د-1
م  جون  رانءر  ح نو ر  طءرل رانيف   نو راطنا   رادكا  قطوجده رآلخدء نو 

   ونا ميهو
   لددل ر  دد ال آاددل Empathic distress ددا د  ددؤ ى رالددء  راط ددو فا  -2

راط و طح ث ي نف رافء   ا   ،ف اوة و آنف وايو  نعدو ء راط دو ط اداى رافدء  
   ،ف ا ء  و ة  لا ر  طنوم   ن ونوء رآلخءوااةجت ننه 

  ااا رافء  نو  طست  وا مجء  feeling"  Empathic طق،ا   ،ة راط و ط  -3
 دددواست  ل ددديتح و دددا  دددو ءء آنف وايدددت تفو ليدددت  جددد  تن  ز دددو  ددد  را ددداوا 

 رإلنف وايت وراط و طو
 Personal distressالضيق الشخصي  -ج

مفدددءه  ء دددز  لدددل رادددكرةح افهدددا  را ددد ق راعل دددا  ددد،  ة  و ددد  آنف دددواا
راقوادددت رإلنف وايدددت اآلخدددء و اواةدددو مدددو تقددداف  دددك  راقوادددت رإلنف وايدددت راسدددلتيت نطيجدددت 
ا دددداوى آنف وايددددت  يددددامو   دددد،ف  يددددو  آةتةددددو   دددد   راددددكرة ورآلخددددءح  لددددل   ددددأ 
راط و طح د  ج  نف تط،روق رانقيت راعل يت مد  ثوادت رآلخدءو واواةدو مدو تدؤ ا 

رتدا القدا مد  اادنح  د   ءندق ردنسدجوم مد  را د م رايفسدا آال ة  و   نندونا ا 
 Dianne Tice, Roy Baumeister and Ellen)ونعدد ء  دد  مدد  

Bratslavsky, 2001)  آال نف اان  ؤ ا آادل تسل د  آثطنوايدت راسدل،  رإل جدو ا
"Positive behavior" ح وا ددء ن  ددو(Daniel Batson, 1987)  وددا  ددكر

راط دو ط ورا د ق راعل دا ملطلفدوف ارتيدوح واهندو  را ا  نف  يو  ن ادت  لدل نف
رةتةو ددددوة جسددددا ت ووسدددد ،ا،جيت ملطلفددددتح ونطءر تددددوف  تددددءال ملطلفددددت مدددد  راسددددل،  

 رإل جو او
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 Emotional Contagionالعدوى اإلنفعالية  -هـ 
تقدداف را دداوى رإلنف وايددت  يددامو  تددان رايددو  وددا راعدد ،ة  نعددو ء منوثلددت 

ح  ف  Joyful"ءن  ح تتان واعدددددد ،ة  واتهجددددددت  نوجنددددددت وسددددددم  يددددددا ر ةتةددددددوه  ددددددوآلخ
 ح  ندن ودا ثعدا "Panickyرآلخءن  م  ث،ان اد اراح نو تتدان  واعد ،ة  وادك ء 

م  رايو   ع ءوف  واك ءح وم  اادن د تطتلد  را داوى رإلنف وايدت نف   د،ف رافدء  
 لددددل  ةر ددددت ث ي يددددت نف رافددددء    ددددونا مدددد  رإلنف ددددودة  ف ر  ددددلوص ردخددددءن  

هددوح  دداد مدد  ااددن  لطتء ددو رافددء  وددا رانسددوم ر وا معددو ء خو ددتو  ددءخت  لطتءون
ة  راف دد  ادداا ثددا اا رادد،د ء تجددو   ددءخت راددط وثت نخددءا وراطددا   طتء ددو  ،ونددوف 

 Hoffman مسامددت نوايدددت ال ددد ق رإلنف دددوااح ةمندددو  ن ددد  وهنهدددو  ظدددو ءء ال ددداوى  
ي  نف  ن ددز  دد   رإلنف وايددتح ث ددي نف راتفدد   ا ددء  ددو ة  لددا را يددوم  عدد    ددق

 راكرة ورآلخءو
 مشكلة الدراسة:

را دداوى رإلنف وايددت  ددا را نليددت راطددا  ددأتا مدد  خ اهددو رافددء  التددءء معددو ء 
معو ء  لى يخء وادكان نسد،ا ننهدو مءتةتدت آةتةو دو  وثيسدو   واط دو طح ودإار  دوف 
 راط دو ط  د، راطفسد ء راد،ر ا افهدا آنف دودة رآلخدءن ح ودإف را داوى رإلنف وايدت  دا

 ختءء راطزرم  رإلنف واا وتع   ناو  راط،ر       ر وءر و
آاددل نف را دداوى رإلنف وايددت مءتةتدددت  (Clara Morris, 2017) عدد ء 

آةتةو و  وثيسو   واط و طح ونن   نف   ،ف  ام راط و ط   مت  لل ر  تءر وة 
ف رايفسدددديت نو ر  و ددددت ران ءفيددددت ونوائددددن راددددك    فطسددددءوف آاددددل راط ددددو ط د   ،ندددد، 

ونطفددق  (Tuliet Koss, 2006)ثسوادد   ا نليددوة را دداوى رإلتف وايددتو وتعدد ء 
نف  يددو  ثدد ف مهددوةرة من ددزء وددا راط ددو ط  (HannahRead, 2019)م هددو 

راق يسددا و ددا راسدداةء  لددل معددوة ت معددو ء راعددلى رآلخددء وراسدداةء ران ءفيددت  لددل 
جو ت  عدفست الدل راع ،ة  نو  ع ء  ه  لى يخءح وراييت رانف اء آجطنو يو  ا ادط
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مقيت  كر راعلىح ونف را داوى رإلنف وايدت  دا اةدت ناواديت الطفو د  راةعدءا رادكا 
  سن  اليو   فها ومعوة ت معو ء رآلخءن و 

   عدد ء آاددل نندده  ددواءاا "Erick Frommآد نف  ددواا رادديفأ ر ددء  وددءوم 
ننهنددو مدد  آةتةددوه را دداوى رإلنف وايددت وراط ددو ط     ددت ما ددءء ا  طنددومح مدد  ث ددي 

 عدددطء وف ودددا خ دددواى مطعدددو هتح  إادددطيايوا راسددداةء  لدددل راطن  دددز  ددد   رالتدددءرة 
و دا را نليدت  "Parsonal and Pre-personal"راعل يت ومو  ت  راعل يت 

 راطفدء   د،  نليدت تقد،ا  دطا مد  خ اهدو   Individualizationراطا ت ءل  دواطفء   
طي و ت ودددا راعل ددديت آ ةر  را و دددا راعل دددا وراجندددو ا الدددل راددد، ا ا ددديا راددد

 أكنلهددددو( وهدددد،  سطلعددددط  ددددك  ردخط وددددوة معدددد ءر  آاددددل نف ر اددددطس ايت  ددددءوةنت 
 الط و ط وراطا د ت،جا وا را اوى رإلنف وايتو

 ,Hauke Egermann and Stephen McAdams)ونع ء    م  
آال ننه  لل   أ راط دو ط تطن دز را داوى رإلنف وايدت  ديسى ودا راد، ا   (2002

وددا راط ددو ط مدد  ة و  راف دد  را و فيددت  ن دد  الفددء  راطفءنددق  دد   معددو ء  راددكرتاو و 
 ومعو ء رآلخءن ح وال   كر ايأ  ، راقوا م  را اوى رإلنف وايتو

 ,Stephaine Perston and Frnns B. De Waal)ونع ء    م  
الدددل نف راط دددو ط  لطلدددط  ددد  را ددداوى رإلنف وايدددتح ودددإار  وندددو را ددداوى  (2002

ليدددت  نسدددن  هددو  دددلى ونعددد ء  قواددت مدددؤثءء اعدددلى يخدددء  وف نف رإلنف وايددت  ن
 دداة  نف  ددك  رانعددو ء ايسددو خو ددت  ددهو نمددو راط ددو ط فيعدد ء  دده رافددء  ث ينددو 

  اة  تنوم رإل ةر  نف را و فت راطا  ع ء  هو تأتا م  مءرقةت  لى  خءو
ودا مسواطده  د   راط دو ط ورا داوا  (Misuchi Sakuria, 2009) ؤ دا 

ننددده  دددا  ظددد  رادددة ض نف  يدددو  رنسسدددومو   ت دددءر   ددد   راط دددو ط ورا ددداوى  رإلنف وايدددت 
رإلنف وايتح وال  ايأ  وا ،ةء رالت ءءح ووا داوى رإلنف و دت  دا جدزا مد  راط دو طح 
تيعأ رانعوك   يامو د  سطتي  رافدء  نف  فدءال  د   ر ثيد    ف الد  ميهندو م يدا 
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ث دددق آد رنهندددو ايسدددو نفدددأ وادددءت مقدددا  ال و دددتح و لدددا رادددءاا مددد  رةتةو هندددو را، 
 راعااو

وواط و طح  ، راساةء  لا معوة ت وها وتنف ودة رآلخءن ح واواةو مدو  دطا 
و ط اانح  أف راط و ط  ةوةء     راساةء  لا و   رافدء  نفسده م دوف رآلخدء  
نو  تءنسددت مددو ختددءء مددو  عدد ء  دده راعددلى رآلخددءو ورا دداوى رإلنف وايددت  ددا  ران دد  

 ددودة وراعدد ،ة  هددو وراطددا تطعددو ه وتطددأثء  إنف ددودة رآلخددءن ح آاددل رإلمسددو   وإلنف
ننهددو  نليدددت  دددؤثء و هدددو  دددلى نو مجن، ددت  لدددل آنف دددودة نو ادددل،   دددلى نو 
مجن، ددت رخددءى مدد  خدد ا راقددي رادد،ر ا نو را ور ددا اقددودة رإلنف ددوا وران،ر ددط 

 راسل، يتو
نددو اددكرح وددإف راط ددو ط  دد، راسدداةء  لددل را، دد،ل وددا ميظدد،ة راعددلىح   ي

 نطلن وا نفدأ را، دو راسداةء  لدل ت   دء وجهدوة رايظدء وراءلندت مد  خد ا   د،ف 
 ددلى يخددءو ننهددو  نليددت وهددا وتسواددا آنف ددودة  ددلى يخددء مدد  ميظدد،ة مددز وج 

 م  و ا ارتا مط ا  ر  ءرلو
وا ث   نف را اوى رإلنف وايتح  ا نكاء م  مجء   نليت تلسوايتح وايسو 

رإلت دوا ا دء رالفظدا وثطدا رإلن دودة راسدلليت    نليت ور يتح وراطا ت طنا  لدا
نو را اددددددلليت وددددددا   ددددددض ر ثيددددددوف  را ةاددددددوا  راتءنددددددا ردالطءونددددددا ورانيطددددددا وة 
ورااة  وة(ح  ن   ر  لوص راك     تو وف  كر راي،  م  راف ءو  ردجطنو ا 

"Social Virus"  رادددددا تسل دددددا ت دددددو  ء را،جددددده وراط ت دددددءرة را ددددد،تيت وران،ر دددددط
رانف دددداء ثدددد،اهاح ومواطددددواا  نسدددد ،ف آنف ددددودة  ددددلى يخددددء  يطيجددددت  وراسددددل، يوة 

 ان جظت را،جه ورا ،ة وران، طو
(   يددد،رف را ددداوى رإلنف وايدددت 2019ودددا  ةرادددت  ومدددو  هدددو ثددد،ةرا مقندددا  

و   طهددددو  ددددوا، ا ردجطنددددو ا ادددداى  لةددددت راجوم ددددتح ر هددددءة نطيجددددت رااةراددددت نف 
ةت ث ي نف راتواةوة ادا ه  م د  ودا راتواةوة ركاء وا را اوى رإلنف وايت م  راتل

 آ هوة معو ء ا واا ه   اةء الط ت ء    تلن رانعو ء نكاء م  راتلةت راك ،ةو 
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راددطهاوو  (Eisenberg & Lennon, 1983)وددا  ةراددت   ددوم  هددو 
راط ددءل  لدددل را   ددت  ددد   راط دددو ط وراجدديأ ح  تدددق راةوثاددوف م يدددو  راط دددو ط 

 ددددا م واجددددت راتيونددددوة  واددددطلارم را،ادددددوا   لددددل   يددددت مدددد  راددددك ،ة ورإلندددددوف ح وم
رإلث وايت رانيواةتح  عفو رايطوال نف رإلنوف  ظهءف مسط،ى  وايَو م  راط دو ط 
مسوةنددت  وادددك ،ةح و لددد  اادددن  لدددل نادددو  نف رإلندددوف  ة ددد   ون تدددءف  ددد  معدددو ء 
ردنز ددوج  يددامو  ددءن   ل ددَو يخددء ميز جددو  نكاددء مدد  راددك ،ة  نهدد  نو دد  مدد  

 ء رانيتهوة ردنف وايت ا ء رال ميت راطا  تلسهو راعلى رانسو  وراك ،ة وا  ءرا
وطؤ ا نف را داوى رإلنف وايدت تسدو ا ودا Hatfield, 1999)  (Elaineنمو 

وها ران ءودت راةعدءنت ور نف دوا وراسدل،  راةعدءاح  ندو ننهدو ت تدء  د  ختدءء راطدزرم  
،نددددوة را دددداوى رإلنف ددددواا و ددددا تعدددد   ناددددو  راط،ر دددد   دددد   ر وددددءر ح  نددددو نف م 

رإلنف وايدددت تطناددد  ودددا راقدددزفح ورال،لحرا  ددد ح راسددد و ءح وراقددد و  ودددا ثددد   نف 
راط و ط  ، راطفس ء را،ر ا افهدا آنف دودة رآلخدءن  واده مسدنيوة ميهدو راط دو ط 
ران ءوا وراط و ط را،جارنا وراط و ط راءثياو واهكر  سدطيل نف را داوى رإلنف وايدت 

 ايسو  ا راط و طو 
كددا نف راط دو ط ورا داوى رإلنف وايددت  د   ندو  دداا ورثدا نم ملطلفددوف ادكر ادا  طأ

    هنو      ضح واهكر تطتل،ة مع لت رااةرات وا راطسولدة رآلتيت:
 ددد  ت،جدددا    دددت رةتةو يدددت  ددد   را ددداوى رإلنف وايدددت وراط دددو ط اتددد     يدددت  -1

 رااةرات؟و 
نوة راط و ط     ،جا  وم   وم معطء      م ،نوة را اوى رإلنف وايت وم ، -2

 ات     يت رااةرات؟و 
    ت،جا وءوال     رات   راك ،ة ورإلنوف  لل م يو  را اوى رإلنف وايت؟و -3
 دد  ت،جددا وددءوال  دد   راتدد   وددا راطل  ددوة را لنيددت ور   يددت  لددل م يددو  -4

 را اوى رإلنف وايت؟و
    ت،جا وءوال     رات   راك ،ة وردنوف  لل م يو  راط و ط؟و-5
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وال  دد   راتدد   وددا راطل  ددوة را لنيددت ور   يددت  لددل م يددو   دد  ت،جددا وددء -6
 راط و ط؟و
 اهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الى تحقيق ثالث أهداف أساسية هي:
تقا ددددا را ومدددد  را ددددوم رالددددوم  راددددكا  طعددددوة  و هددددو  دددد  مدددد  م ،نددددوة را دددداوى -1

 رإلنف وايت وم ،نوة راط و طو
 را اوى رإلنف وايت وراط و طوم ءوت رافءوال     رات   راك ،ة وردنوف وا -2
م ءوددددت رافددددءوال  دددد   راتدددد   اوا راطل ددددى را لنددددا ور   ددددا وددددا را دددداوى -3

 رإلنف وايت وراط و طو
 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية: 
تطقا  ر  نيت رايظءنت وا را ينت ران ءفيت راطا اد،ل ت ديفهو  دك  رااةرادت راطدا -

وء يت  راقزف/ رالد،ل/ را  د /  تيوواو را اوى رإلنف وايت     نو  ن ،نوة 
راسددد و ء/ راقددد ( وت دددول  نفهددد،م جا دددا ودددا م دددارف  لدددا راددديفأ ودددا رات ئدددت 

 ران ءنتو
مدد  جوندد  يخددء راط ددءل  لددل قينددت رانعددوة ت  دد   را دداوا رإلنف وايددت وراط ددو ط -

ث ددي نف  يددو   ددام نتفددوال وددا را دداوى رإلنف وايددت وراط ددو ط  دد ئوف ملطلفددوف 
 يت جزا م  راط و طو ةاا نف را اوى رإلنف وا

 األهمية التطبيقية:
رانسدددو اء  لدددل راط دددءل  لدددل رانعدددو ء وم واجطهدددو ووهدددا  يفيدددت راط ومددد  م هدددو -

  تءنست ميواةتو
كدد،ف راةعددء  وايددوة رجطنو يددتح وننيددو مجهددزن   واسدداةء رافتءنددت ال دداوى ردنف وايددتح -

 تيوووهكر  سو ا  لل مزرميت رنف ودتيو وراط ت ء    ةوةوتيو ورثطيوجو
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رانسددو اء  لددل م ءوددت وجدد،  ميددون وثسووددت رنف وايددت تلتءنددو  دد  ردنف ددودة راطددا -
  ج   ل يو نو د ج  نف ن ء هوو

راط ددءل  لددل راددك    فطسددءوف راددل راط ددو طح وسددا  د   ،ندد،ف ثسوادد   ا نليددوة -
را اوى ردنف وايتح ومواطواا  يطج،ف م،ر ط  طا و هو راط ت ء    ردنف دودة نو 

 وة ا ء را استوراسل، ي
رانسو اء  لل م ءوت نطيجت تفس ءرتيو وتفس ءرة رآلخدءن  افولدوة ورانعدو ء راطدا -

  طا راط ت ء  يهو  تء راطسل ا وت و  ء را،جهو
رانسدددددو اء  لدددددل آتوثدددددت  نليدددددوة  دددددةم وة و  راف ددددد  راددددد،رة ءح وتيف دددددك راسدددددل،  -

 ردنف واا را قي و
ايدت  لدل م دوف ركطعدووهوح اليفيدت م واجدت تسو ا ران ءوت ردنف وايدت ال داوى ردنف و-

رد دددوةرة رالفظيدددت وا دددء رالفظيدددتح ونن ددد  رف  سدددو ا رادددك وا ردنف دددواا و لدددل 
 وجه رال ،ص رافهاح تقا ا  يفيت م واجت رد وةرة رالفظيتو

م ءوت تأث ء را اوى ردنف وايت وا نهو ت رانتول  لل رمزجطيوح وثدودة رآلخدءن  -
هدو را دنيا ورا دءن ح ث دي ت دا مي دوة وادوا  م  خ ا راط ءل  لل ن، 

 راط،ر   ردجطنو ا نو   ر مالت  لل را اوى ردنف وايت را نييتو
 ءراء رنف ودة رآلخءن  ايسو مهنت اهلت  رانوح ث ي م  ر  نيت  ن دوف آجدءرا -

رانسوةنت ردجطنو يت انعو ءنو م  رآلخءن  ان ءوت مو رار  ونو ميواةت ال،   
 نم دو

ء ردو وا را ءنقت ال اوى ردنف وايت ر كاء م انتح ومواطدواا نعد ء  دوإلاطزرم  ءرا-
 واط ت ءح خو ت وا   ئوة را ن ح وت ا   ض رانهوةرة  ا     م  ن  وا 
را ددددداوى ردنف وايدددددت را دددددءنقت  نهدددددو مط نددددداء وت نددددد   ناو دددددت تنا ددددد  افولدددددوة 

 ورانعو ء راارخليتو
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
  هوم األصطالحي للعدوى اإلنفعالية:المف

را داوى ردنف وايدت   أنهدو تدزرم  ثسدا نو  Hatfield, 1999)  (Elain ت دءل-
 "The subliminal process" دد ،ةا  دد   راةعددء و ددا را نليددت رانن، ددت 

 راطا  أتا م  خ اهو رافء  التءء معو ء  لى يخء  نعو ء و
  و"Empathyيسو   واط و ط اكان  ن   راس،ا ننهو مءتةتت رةتةو و  وث

  ءل راةوثاوف را اوى رإلتف وايت  أنهو  مجن، ت را نليوة راطل تن ييو م  راطسدوه -
آنف دددوا  دددلى يخدددء ح وتلددد،ف م ظدددا  دددك  را نليدددوة تلسوايدددت آادددل ثدددا  ت دددءح 
وتناددد  ران ددد  رادددل تسل ددددا ومزرميدددت ت دددو  ء را،جددده وراددددطلف  وراقء دددوة مددد  تلددددن 

تلسوايو  ح ومواطواا راطسدوة  رإلنف دواا ح ونن د    رالو ت  على يخء ومزرميطهو
  ةراطهو     ءنق رانيتهوة ا ء رالفظيت إلاطسوه راتتي ت راطلسوايت ال نليوةو

 وتتكون العدوى االنفعالية من خمسة انفعاالت هي:
ــ ن -1   ءودددده راةوثاددددوف  أندددده  ناددددا آنف ددددواا مددددءتةم نو  ط ددددط  :Sadnessالحــ

أ  وخ ةددددت ر مدددد ح  نددددو رندددده آنف ددددوا رنسددددونا  نعددددو ء راقءمددددوف ورافسددددارف ورايدددد
 تي ددل ثدداح  ن دد  نف   ندد   لددل تددك  ءنو  نددو   هنيددوح وراددكا   تددا م يددا 

 اقيوتيو و
  ءودده راةوثاددوف   أندده  رنف ددوا رنسددونا  دد،ىح  يتهيددو راددل وجدد،   :Fearالخــوف -2

رالتددددءح و دددد، رنف ددددوا  تي ددددا وياددددا الةسددددواح ونيتدددد،ى رالدددد،ل  لددددل   ددددض 
يت ودا ن م طيدوح وت دا ردادطجو ت ردنف وايدت اللد،ل  ل ديت راطفوا ة رالينيوا

 ال و ت و
ــ  -3   دددءل راةوثادددوف را  ددد  ننددده  نثدددا ردنف دددودة ردنسدددونيت  :Angerالغضـ

رداواددديت راعدددا اء رادددكا  ط دددن  رادددطجو ت و،ةندددت ا دددء مءنقدددت و ارايدددت تجدددو  
راددطفزرب نو ر ددو ت نو تها دداح وراددكا  جدد  مءر تطدده  دد   ءنددق رادد، ا راددكرتا 
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ثطددا د  طسدددت  ودددا ر دددكرا رادددكرة نو آنددداد هو ودددا راسدددل،  را ددداورنا نو ثطدددل 
 را ييع تجو  رآلخءن  و

  دددددءل راةوثادددددوف راسددددد و ء  أنهدددددو  نثدددددا ردنف دددددودة  :Happinessالســـــعاد  -4
رداوايت راطا تعن  ردنف ودة رد جو يت نو رالتيفت راطدا تطدءورع  د   راء دو 

يتو و ا ثوات ر هوة رانط ت نو راء دو وايسدو رال رافءع راعا ا وراءووميت راكرت
 انت تاوم  ،ن ح واليهو نكاء  و ليت الط ت ء و

  ددءل راةوثاددوف راقدد   أندده  مجن، ددت مدد  راقددودة ردنف وايددت  :Loveالحــ  -5
ورا سليددت راس،نددت ورد جو يددت مدد  راف دد لت راسددوميت نو را ددو ء راج دداء وراطددل تنادد  

 سددم مط ددتح  نددو نندده  نادد  ختددءء وثسددت ن نددق راندد، ء  دد   ر  ددلوص  وثطددل ن
 ع ء  هو  لى م  نج   لى يخءح ونءتةم     ر  لوص رةتةو و  وثيسو 

  وا   وة راعل يت راقنينت و           
 ةدددوةء  ددد  رااةجدددت راطدددا  ق ددد   ل هدددو راتواددد  ودددا م يدددو   المفهـــوم اإلجرا ـــي:

رالت دددءء  لدددل  ددداوى را ددداوى رإلنف وايدددت   ددد  نو رانسدددو يأ رافء يدددتح وتددداا رااةجدددت 
 آنف وايت  ت ءء ورا  أ  قي و
 مفهوم األصطالحي للتعاطف: 

 ,Frederique Devignemonl and Tania Singer)  دءل  د  مد  -
2007& Doherty, R. (1997)  نف راط دو ط  ةدوةء  د  رادطجو ت آنف وايدت

"Emotional response"  نوتجدددت  ددد  مءرقةدددت نو تل ددد  راقوادددت را،جارنيدددت
 و اعلى يخء

  ددءل راةوثاددوف راط ددو ط  أندده  راددطجو ت رنف وايددت تطتلدد  وسددم معددوة ت را نليددوة -
رايفسددديت راطدددا تج ددد  اا ددده معدددو ء تط،رودددق ركادددء مددد  و ددد   دددلى يخدددء مددد  

 و  ه رالوص و
 ينقسم التعاطف الى ثالث مكونات هي"

 Cognitive Empathyالتعاطف المعرفي  -1
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را،ر ا الط ءل  لل راقوات ردنف وايت  ءل راةوثاوف راط و ط ران ءوا ننه  راارو   
ا خء ووهنهوح وفيه  طا راق د،ا  لدل م ءودت نكادء ركطندوَد و  دت ثد،ا مقط،ندوة 

  س   لى يخء و
   Affective Empathy  التعاطف الوجداني-2

 دددءل راةوثادددوف راط دددو ط را،جدددارنا ننددده   روددد  تلسدددواا ا ادددطجو ت  عددد   ميواددد  
ومدداوف و دداح وفيدده  عدد ء رافددء   دديفأ رانعددو ء انعددو ء رآلخددءح ونقدداف تلسوايددو  
 راطل  ع ء  هو راعلى ردخءو

   Compassionate Empathyالتعاطف الرحيم  -3
 ءل راةوثاوف راط و ط راءثيا ننه  راسل،  رالتيع وا ء ر نونا راكا   ،ف فيه 
رافدددء  مددداو، و  نعدددو ء راطدددءرثا وراعددد ،ة  دددأاا رآلخدددء وقيدددوم  عددداا النقووادددت ودددا 

 اء وا تلفيفهورانسو 
 ةدددوةء  ددد  رااةجدددت راطدددا  ق ددد   ل هدددو راتواددد  ودددا م يدددو   المفهـــوم اإلجرا ـــي:

 راط و طح وتاا رااةجت رالت ءء  لل ت و ط  ت ء ورا  أ  قي و
 خلفية نظرية للدراسة

 قطددد،ى  دددكر راف ددد   لدددل مط  دددءرة رااةرادددت وراطدددا تعدددطن   لدددا مط  دددء را ددداوى 
 ونن   تسا نهنو  و نا:رإلنف وايت ورانط  ء ر خء راط و ط 

 Emotional Contagionأواًل: العدوى اإلنفعالية 
(  تددد  رانددد   ح  يدددامو دثددد  400  ددد،  مفهددد،م را ددداوى رإلنف وايدددت آادددل  دددوم  

  مؤادددددأ راتددددد ح نف   دددددض رايسدددددوا  تددددداو ننهددددد   ددددديسل  "Hippocratesن سدددددءره 
ح  ددددان   آاددددل    دددده  راددددة ضح  قلدددد،ا راسددددءف رااددددوم   عددددءHysteriaراهسددددطءنو  

راةوثا،ف   طعف،ف نف رايو     س،ف رإل طسوموة ورا ت،  رادكا  ءونده  لدل وجده 
  لى يخءو 

( دثدد  را لنددوا ورالطددو  نف رايددو   ن لدد،ف آاددل 1759وددا و ددو مة ددء مدد   
نندده  Adam Smith"تسل ددا راط ت ددءرة رإلنف وايددت اآلخددءن ح ولسددا ن ة  ي م اددن ي  
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خدددءح ودددإنها   ء ددد،ف راطسل دددا رانطقدددء   يدددامو  طل ددد  رايدددو  ننفسدددها ودددا م، دددط ي
 "Motor mimicry ح و يددامو نددءا ادد طه  موويددت م،جهددت ومسددط اء السددس،ه  لددل

اددوال نو اةر   ددلى يخددءح وإنيددو نددطسلى  عدد    تي ددا ونيسددق   لددل اددو يو نو 
اةر يددوح واددكان ن ددوة آاددل نف راط ددو ط نمددء ناوادداح ث ددي  سدد،اح  يددع  ن دد  نف 

و  وف اا يو م لقت وا رآلخءن ح مد  خد ا راليدوا ح مهن"Selfish"نل،ف ننون     
نط دد،ة  ،ر ددط ن ددلوص يخددءن ح نو  ددو ثءاح نطل دد  مددو نعدد ء  دده نقدد  ننفسدديو 

 وا و   ر  لوص رآلخءن و
وددددا نورخددددء راسدددددءف راطوادددد   عددددءح نخدددددك  ددددواا رادددديفأ ر اندددددونا ث دددد، ة ادددددةأ 

"Theodor Lipps" را ور ددا  ددوف ح رافلددءء آاددل ر مددوم معدد ءر  آاددل نف  ددكر راطسل ددا
ن دد  راط ددو طح ونف راطسل ددا رادد،ر ا   ددزى آاددل راطسل ددا راقء ددا را ءنددزا اط ت ددءرة 

  لى يخءح وننه  ق،ا رإل نوارة رانقس،ات آال ت ت ءرة    راقيوءو
رادددكا  "Einfuhung"   طءجندددت ران دددتل  ر اندددونا Lippsن  دددو  دددوم ادددةأ  

ح "Emotional insight feeling"  يددل ثءفيددو  راة دد ءء رإلنف وايددت وددا راعدد ،ة 
آادل  داةتيو را سليدت  لدل  ددءت ننفسديو ودا جسدا  ددلى يخدء وراعد ،ة  ندو  عدد ء 
 هو و و تنو راطءجنت ن  و الن دتل  ر اندونا ودا را سدا راادونا مد   تد   لندوا 

 Edward  ور ورة  تطعدديء  James Wardرادديفأ راتءنتددون  ح جددينأ ورة   
Titchener راددل راط ددو ط  Empathy"   ن ددوةور آاددل نندده  س ددا  دده  راسدداةء  لددل

معوة ت ومعو ء نو ختءرة  لى يخء مد  خد ا تل د  مدو ادي ،ف  ليده راقدوا 
 وا و    كر راعلى و

خ ا را سد،  را ا داء رانو ديت وسدمح  دان را لندوا ودا وهدا رادا يومي يوة رالوميدت 
ت   دددفت وةرا را ددداوى رإلنف وايدددت ووجددداور ننهدددو تدددؤثء ودددا جنيددد  را   دددوة رإلنسدددوني

  ومتو
 ت دت ورثداء مد  رال دزح  (Paul Ekman, 2003)ث دي  دام  د،ا ر  يندوف 

  اسددددة ت رنف ددددودة Facial expression يددددامو ركطعددددط نف ت ددددو  ء را،جدددده  
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 را   / رال،ل/ راقزف/ ر  نئزرب /رانفوجدأء/ ر ثطسدوة/  راسد و ء(ح  دا نفسدهو 
اطوا   عدء  دوف تعدوةاز  رةوف ران،ج، ء ث،ا را وااو  لنو  أنه وا نورخء راسءف ر

Charles Darwin" نوا  ددلى  سطددءع نف ت ددو  ء را،جدده ا نف ددوا  ددا نفسددهو  
 ح وودددا اادددن را، دددو رخطلدددط "Innateن ينددو ا ددد  ودددا را دددواا ح ااةجدددت ننهددو وتءندددت 

اواتيت رانجطن  را لنا م   ك  راءلنتو واا     ثطل نورخء راسءف را عءن   يامو 
ووءنسدده  قاددو  ثدد،ا  وانيددت ت ددو  ء را،جدده ح  "Paul Ekman"رجددءى  دد،ا ر  نددوف 

ث دددددي  ددددداننو ندددددءا  اددددد    ج، ءندددددو   لدددددل نف نظءندددددت تعدددددوةاز  رةوف  وندددددو  واف ددددد  
  قيقتو

 Elaineورثددداء مددد  نوادددا   مدددوة راقدددزف  ةمندددو مدددو ةنتددده ياددد    وتف لدددا  
Hatfield لددل وجدده مءن ددهو ران طئدد (  دد، ةودد  وددا رازرونددو راارخليددت اقوجتيدده ح   

  نف را   دوة "Ekmanلني  را     ، تءوق    ء وا راعدفوءو  سد،ا ر  ندوف ت
خفيتح وال   نجء  نف ندط لا ركطعدووهو  ن يدن ةلنطهدو   دا ثداوثهوو ونكداة  وتف لدا 

 Hatfield لل رنده  ن د  را يدوم  وانقوكدوء راطلسوايدت ومزرميدت ت ت دءرة رافدء  نتسدت   
يخدءو و يدامو    دأ رايدو   عد   وو عيوته وثء وتهح م  تلن رالو دت  عدلى  

ا ددء ور ت ت ت ددءرة ن ددقو ها  دد  رانعددو ء ح  عدد ءوف  ون  واددوة معددو ء  ددؤدا 
 را قو تو

    Mechanism of Emotional  Contagionآلية العدوى اإلنفعالية  
ووسددددو ايظءنددددت را دددداوى رإلنف وايددددتح وددددإف رادددد، ا  وان ل،مددددوة رإلنف وايددددت   دددد،ف  

 ح  'Perceiver ح و يدو  تفو د  مطدزرم   د   رانداة  "Mimicryم ق،مو  واطسل ا  
 و  ددوف اهددكر رايدد،  مدد  يايددت ة و  راف دد  رانسلدداء مدد  ر نف ددواح Inducerورانقفددز  

تددأث ء  لددل رالتددءء رإلنف وايددت وج لهددو تطدديل آنف ددوا مدداة ح ومواطددواا   دد   رإل ةر  
ليددت  لدا رايقدد،  وإلنف دوا راددكا  دوف  ددا و هدا مدد   تد و  ن دد  راط ت دء  دد   دك  را ن

 (1راطواا  نو  ، م،   وا راع    
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 الخبر  اإلنفغالية
Emotional Experince 

 التتغذية الراجعة الفسيولوجية    
Feedback Psysological 

 التقليد الالواعي                         
Unconscious Mimicry                             

 نفعالي الوعي اإل         
Emotional Awareness      

 
 المعلومات اإلنفعالية الحسية 

Sensory Emotional Information 
 ( آلية العدوي اإلنفعالية1شكل )

نف يايدت  (Zhang Qigaung and Lu Jiamei, 2013)و د   د  مد      
 دء را اوى رإلنف وايتح وإف ران ل،موة رإلنف وايت راقسيت اطقي  لدل ننطدوج تسل دا ا

ور ت ح منو  ج   ر وءر   يطج،ف نفأ رالتءء رإلنف وايت م  رانقفز واان مد  خد ا 
راط ك ت رافس ،ا،جيتو  ن   رداطادا  لل نف  مسط،ى را، ا رإلنف واا النسد  اده 
تددأث ء  لدددل مسدددط،ى راطسل دددا را ور دددا  رادددكا اددد ؤثء  لدددل مسدددط،ى راط ك دددت راءرج دددت 

هو ددددت رانتددددول تددددأث ء  لددددل  مسددددط،ى رالتددددءء رافسدددد ،ا،جيت ومواطددددواا  نددددوة  وددددا ن
 رإلنف وايت راكرتيت و

نف يايدت ركطسدو  رإلنف دوا  دانة مد    (Ursula Hess, etal 1992)  طسدا 
ة و  و دد  تسل ددا را،جددهح ن تددو ثء ددوة   دد ة را،جدده راددامو  ة و  و دد  تيعدديم 

ن  عدد ء نظدوم راط ك دت راءرج ددت رافسد ،ا،جيت وناددفءة  د  ختددءء آنف وايدت مسو لددتح ادكا
رايو   واس و ء آار  ون،ر   ق ،فح وموانا  وإف ر ودءر  رادك    سلداوف ت دو  ء وجده 
ردخءن  ا ؤثءوف ن  و  لل ختءتها رإلنف وايت رالو ت  هاح منو  ؤ ى آال ختدءء 
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نفدددأ رإلنف دددوا مددد  روائدددن رادددك    دددطا م ثظدددطهاح و ددد، مدددو  سدددنا وء ددديت نظءندددت 
  و Hypothesis of Facial Feedback Theoryراط ك ت راءرج ت ال،جه  

  يددد،رف  (Maureen Bhullar, 2012)ودددا  ةرادددت  دددوم ن،ةمدددوف  هدددواء 
 ت ييفوة راكرة الق  ورال،ل ال داوى ردنف وايدت ور طنو  دو  لدل راسديوال رات د  ح 

(  واةددددو ح 114وتل،ندددو را  يدددت راطدددا ركنلددددو                       رااةرادددت مددد   
ا يدددو     (Doherty, 1997) وايدددت رادددكا  دددننه و تدددق م يدددو  را ددداوى ردنف

 راس و ء/راق /را  دددد /رال،ل/راقزف(و ور هددددءة رااةراددددت  و ليددددت نكتددددء ال دددداوى 
ردنف وايت وا م يو  راق  رافء اح و كان م يو  رال،ل رافء اح و كر  ؤ دا رف 

 ت ييع ردنف ودة رافء يت رالنست ايسو  يفأ رااةجتو 
 الخاطئ للتغذية الفسيولوجيةالعدوى اإلنفعالية والع و 

Emotional Contagion and false attribution of 
physiological feedback 

ران ءوددت راعددوا ت نندده  ،جددا  وانددت مدد  رإلنف ددودةح نعدد ء  ددوال،ل  يددامو نجددا     
تها دددار ح وجوا يدددت  يدددامو ندددءا  ل دددو  جنددد   ح و  دددتيت  يدددامو نلددد،ف  لدددا و دددن 

ال  وا را،ر  ح     ك  رإلنف ودة ايسو تسنيوة ملطلفدت را يوم   ن   ا  فع و و 
  ودددا  ددد  ثوادددت  يدددةض راسلددد  "Arousalاعددد ،ة ورثدددا  سدددنيه را لندددوا ر ادددطاوةء 

 سدء تح ونسددء  راطدديفأح ونتددان وددا راط ددءالو والدد  وددا را،ر دد  تتددان  ددك  رإلاددطجو وة 
ر رافسددد ،ا،جيت ودددا راجسدددا  تددد  و دددو  ،نددد  مددد  تلسدددا رادددامو  ةادددوات إل تدددوا  دددك 

راعددد ،ة نادددنوو آار  دددوف رافدددء   نعدددا ودددا را و دددت وندددءى   دددو ح وسددد،ل نسدددنا  دددكر 
راعدد ،ة  ددوال،لح وتار  ددوف  نعددا وددا را و ددت ونددءى  ل ددو  ةرا ددو ح وسدد،ل  سددنل 

  كر راع ،ة  وإلثوةءو
 ,Donald Dutton and Arthur Aron)ودا راسدة  ييوة  دوم راةوثادوف     

  و وندو نطيجدت Love bridgeاقد    طءت د  تجءمدت ن لدق  ل هدو جسدء ر (1974
 ك  راطجءمت نف ورجهو رانجن، ت راطا  تءة راجسء رانهطز آثدوةءح رادطاوةء  سدت  
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رال،لح وراواة وهنهو  لدل رنهدو ت يدل آنجدكر هو آادل راندءنء راجن لدتح و دا  دو ءء 
 ح و د، م دتل  Misattribution of arousalت دءل  أادا اد،ا  دزو رإلثدوةء  

ا  ءتلد  و هدو رايدو  ختدأ ودا روطدءرت ورادكا  ج لهدا  عد ءوف   ط را نليدت راطد
 و ثوةءح  لا ات   راناواح  يا تجءمت رداطجو وة رافس ،ا،جيت رانط لست  وال،لح 
 واف دد   سدد  رايددو  تسددنيت رإلاددطجو وة  لددل ننهددو رثددوةء ةومونسدديتح راسددت  وددا نف 

 ددا نف را ا ددا ر  ددءرت رافسدد ،ا،جيت  ددا تيسدد   آاددل رانيتهددوة ا ددء را ددقيقتح 
م  رانيتهوة اهو ن ءرت وس ،ا،جيت مطعو هتح ما  بنو ء   م راام نو   ق ودا 

 راطيفأو
ورا ددداوى رإلنف وايدددت ت يدددل ننددده ودددا ثوادددت م  يدددتح ودددإف تسل دددا راسدددل،  رإلنف دددواا     

اآلخدددءن   يعدددم رإلادددطجو ت رافسددد ،ا،جيتح ومواطدددواا  يدددطل ختدددءء آنف وايدددتح اددد  تلددد،ف 
إلنف وايددت  دداوف م، ددطح ثطددل ا، ددوف  يددو  اددل،  جسدداى  يددو    ددض رالتددءرة ر

مقيتاو  لا ات   راناواح  ا د  ع ء رايو   واس و ء ثطدا اد،  دوف ادا ها و د  
را ددقنو ومواناددد ح ودددا راقوادددت رإلنف وايدددت راق ي يددتح اددد طا آنطدددوج رالتدددءء رإلنف وايدددت 

نف راطدددا  دددا نفسدددهو مددد  ران، دددط آار  وندددو  يدددو  ة و  و ددد  وسددد ،ا،جيت ونن ددد  
 تق    لل تفس ءرة م س،اتو

م  را،ر   نف راط ك ت رافس ،ا،جيت  ن د  تفسد ء و  عد   م سد،اح ادكان  ن د      
آثددددوةء رالتددددءء رإلنف وايددددت مدددد  ناددددف  آاددددل ن لدددداو وتل دددد  نثددددارف رانيتهددددوة  وةندددد  

 ةايس    وا را اوى رإلنف وايت  نو:
وء را  دد ،ةنت تيعدديم م ثظددوتها رافسدد ،ا،جيت رالو ددت  هددا مدد  خدد ا رانقوكدد-1

 الط و  ء م  ت ت ءرة رآلخءن و
 تسا ا تفس ءرة م س،ات الط لينوة رافس ،ا،جيت الن ثظ  و-2

 Stages of Emotional Contagionمراحل العدوى اإلنفعالية 
 Elaine Hatfield, John)وا  طو ها را اوى رإلنف وايت ثدا  راةدوثا،ف 

Cacioppo and Richard Rapson, 1994)  اوى رإلنف وايدتح و دا ح را د
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مجن، دت وء يدت مد  راط ددو ط  لدا رايقد، راطدواا  ران دد  آادل تسل دا ومزرميدت ت ددو  ء 
را،جدده ور  دد،رة وران،ر ددط وراقء ددوة تلسوايددو  مدد   ددلى يخددءح ومواطددواا راطسددوة  

 آنف وايو  و
اسا م   راطسام وا  لا ر   دو  را لندوا مد   ةرادت  دكر رانفهد،م  طف د   نكتدءح 

ثظت  يفيت ن  ال رال  و را  تيت رانلطلفدت  يدا تيف دك رإلجدءراح ور  دا ثطل  ن 
 م  اانح  يع تيتلق رال  و را  تيت  يا م ثظت رإلجءرا م   ت  يخءو

 Yen-Ohi , Richard  مددد  راةدددوثا   Elaine Hatfieldتعدددوة و   
Rapson" راط و ط    الط نق وا را اوى رإلنف وايت وا  نلها  را اوى رإلنف وايت و

 Socialرانيعددددد،ة ودددددا مجن، دددددت  لدددددا ر   دددددو  رآلجطندددددو ا الط دددددو ط 
Neuroscience of Empathy" The عءث،ف ننه م  رايوثيت رايظءنت تطل،ف   

  نليت را اوى رإلنف وايت م  ث ف مءرث :
 Mimicryالتقليد -1

م  خ ا تةو ا رإلت ودةح  سءن رايو   واطنءرة وجد،     دها رادة ض وا دت 
ا ثددا    سدد،نهو  نهددوةء وددا  نليددت تسددنل راطسل دداو راطسل ددا  دد، ورثددا مدد  نكاددء راجسدد

ن دد وا رإلت ددوا ر اوادديتح ون طسددا نندده جددزا مدد  راطفو دد  رإلجطنددو او  تددان ر مددء 
ننه ثطل را،رادارف  يلء د،ف  Richard Doherty, 1997)وا راتف،اتح ون،   

مدو ح اديأ وسدم ودا را داوى وا     م  ن  وا رانقوكدوءح ون طسدا ننده  ل د   وةر   و
رإلنف وايتح وال  ر  دو ودا را، دواط ارة را دلت ماد  را   دت وراط دو ط وراسدل،  

 ح آنهددو  ءنسددت الط ت ددء  دد  راطددزرم   دد   راقواددت Helping behaviorرانسددو ا  
رإلنف وايددت  دد   راعددء واو  ن دد  نف  قدداف  ددكر راطددزرم   ط ت ددء  ت ددء مادد  ثء ددوة 

راقوجددد  راطدددا د  ن ددد  قيوادددهو آى  وادددطلارم م دددارة  فيفدددت ا  ددد ة رالدددا نو 
 خو تو

رااةجدددددت راطدددددا  ن ييدددددو تسل دددددا و  ن ددددد  قيوادددددهو  وادددددطلارم راطلتددددديم رالهءمدددددا 
  راكا  سج  ثء وة را   ة رااقيسدتو وودا "Electromyographyال   ة  
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 ةرات راطسل ا  سطلام ثء وة    ة را،جده  دء  و د   لدل راط ت دءرة راين،اجيدت 
واح ونادددطلام راةدددوثا،ف  دددكر را يدددو   ،اددد لت ا  طسدددوم ورادددكى  ا دددء رادددطجو ت ا نف ددد

 آنف وايتو
و يا تقا ا را ،رم  راطل تؤثء  لدل راطسل داح نجدا ودا رااةرادت راطدا نجءر دو  د  

 (Tomomi Fujimura, Watara Salo and Naoto Suzuki, 2010)مد  
     لدا را د،ة راطدل راطلام،ر راطلتيم رالهءمدا ال  د ة ا يدو  ة و  رانعدوة 

تظهء ت و  ء ملطلفت    راعاء رإلنف وايت  رإلثوةء( ووجاور ننه  لل راءاا م   ام 
وج،  نخط ل وا مسط،ى رإلاطجو ت     راط ت ءرة ا ء راسوةء را وايت ورانيلف دت 
ا ثوةءح آد ننه  دوف  يدو  آخدط ل ودا مسدط،ى رإلادطجو ت الط ت دءرة رالتيفدت  و دت 

ثددوةءح تعدد ء رايطددوال آاددل نف راطلددووؤ رإلنف ددواا الط ت ددء مددءتةم  اةجددت وميلف ددت رإل
 راطسل او

 Daniel)ح رادددددددطلام Liking" ومددددددد  يخدددددددء مدددددددؤثء  ددددددد، رد جدددددددو   
Mclntosh,2006)  رايندددواج راقيدددتح  ددداد مددد  را ددد،ة راف،ن،جءرفيدددتح  نقدددا رة

رادددكى  آنف وايدددت اطقا دددا مدددو آار  دددوف رإل جدددو  ور افدددت  دددؤثءرف  لدددل مسدددط،ى راطسل دددا 
 نوةادددده رانءر دددد ح  ددددوم   يددددو  رانددددءر ت    أاددددطلارم راطلتدددديم رالهءمددددا ووجددددا نف 
رإل جو  ور افدت  ،رمد  مدؤثءء ودا راطسل داح ونف ر  طسدوم  لدل وجده رال د،ص  دا 

 تأثء  وا   وة رإلجطنو يت رإل جو يتو
ح ثتدو نف ر  دلوص  قدوك،ف راطفد،  Vocal mimicry"ووا راطسل ا را د،تا  

 Joseph)ونزرميي، دددددهح ونعددددد ء  ددددد  مددددد   utterance" "Vocalرا ددددد،تا 
Cappella and Sally Planalp, 1981)  نف ر  دلوص رانلطلفد،ف  ف دل،ف

 ةجددوة راطفو ددد  رانلطلفدددتح و يدددامو  طفو ددد  راعددء واح آار  دددوةة ر مددد،ة  لدددل مدددو 
 دددددءرمح  جددددد  نف ت دددددة   وةرة رالددددد م رالو دددددت  هدددددا مط،رجددددداء  عددددد   مطةدددددو او 

سيتء  ل هو راطأث ء     رانطقاث   وا م دادة رالد مح ومدا  رالد مح ورانسو  ة  
 وبم  رإلاطجو تو
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   Feedbackالتغذية الراجعة -2

تطددددددأثء رالتددددددءء رإلنف وايددددددت النعددددددوة   ح اقظددددددت  لقظددددددت مدددددد  خدددددد ا راطيعدددددديم 
Activation"مد  مقوكدوء را،جده ورا د،ة وران، دط وراقء دتو  راءرج دت راط ك دت   نو
 يظءنتح  ن   نف تطأثء رالتءء رإلنف وايت النعوة     نو  لا:وم  رايوثيت را

نورمء راجهوب را  تا رانء دزا راطدا ت،جده ماد   دكر راطسل دا رانطدزرم  ودا رانسدوم -ن
 ر واو

 ة و  راف   را،رة ء م  تسل ا راطزرم  ران، فا نو رالفظاو-  
ا  نليدددوة رإل ةر  راددد،ر ا الدددكرةح ث دددي  سددد،م ر ودددءر    نددد  نادددطيطوجوة ثددد، -ة 

 ثودتها رإلنف وايت  لل ناو  ال، ها راط ت ءاو
وتع ء ر  قوف وا  كر رانجوا آال ر تفدوال  لدل نف رإلنف دودة  دطا تلفيفهدو آادل 
ثددا مددو مدد  خدد ا راط ك ددت راءرج ددت ال،جدده ورا دد،ة وران، ددط وراطددا  ن دد  ة ددا و 

 فينو  لا:
نف رالتدءء   Darwin: ا دء  رةوف  Facial feedbackراط ك دت راءرج دت ال،جده -ن

رإلنف وايدت  جد  نف تطدأثء   ندق مد  ة و  راف د  مد    د ة را،جدهح راط ت ددء 
راقددء مدد  خدد ا را  مددوة رالوةجيددت ا نف ددوا  زنددا وح مدد  نوثيددت نخددءى وددإف 

   داة رإلم دوف اجنيد  را  مدوة رالوةجيدت  لفدط مد  "Prepress ionراسند  
ررا  د ح مد  د  سدديتء آنف ودتيدوو مد   فسد  راتءنددق إل ندوارة را يدط  زنددا 

 لددل   مددوة رالدد،ل ادديلطتء رالدد،ل  عدد   نكتددء  ةجددتح ومدد   سددا اددلتيو  
  يامو انء  راقزفح وسا و   وء ت راط و ء مءونت را س و

آخطتدددء راةددددوثا،ف وء دددديت راط ك دددت راءرج ددددت ال،جددددهح واادددن  إاددددطلارم مجن، ددددت 
ه رإلنف وايدددت مطي، دددت مددد  ردادددطءرتيجيوة اقدددي رانعدددوة     لدددل تتيدددا ت دددو  ء را،جددد

 واان  دددد :
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 تلتد،ف وددا   دض ر ثيددوف مد  رانعددوة    نف  ةدوا ،ر نو  قددووا،ر آخفددوا را ة و  -
 و    ا تل،ف اا هاو 

  قووا،ف نثيونو  ءر  رانعوة    اطتيا ت و  ء وجه ملطلفتو-
 ءتتدد،ف نثيونددو ن دديوا ثطددل  قددوكا رانعددوة ،ف  وف و ددا ت ددو  ء را،جدده رإلنف وايددت -

ني  راطجوة  راا ثتح تن   رالتءرة رإلنف وايت اليو  آال راطدأثء اآلخءن  وا ج
  ط ت ءررة را،جه راطا  طتي،نهوو

نندده  تدداو نف  وة راط ك ددت راءرج ددت  (Johnmarshal Reeve, 2001) ، دد  
ال،جددددده  يطهدددددا  إثدددددوةء آنف وايدددددت م  يدددددتح  نجدددددء  تيعددددديم رإلنف دددددوا تتدددددان رإلادددددطجو ت 

و وة م ءفيت ووس ،ا،جيت آ ووت ت ن   لدل راقفدو  رإلنف وايتح منو  او  آال راطج
 لدل رإلنف دوا  ندءوة را، دوح وثدا  ث ثدت  يو دء اسدل،  را،جده وراطدا تدؤ ى آادل 

 رداطجو ت رإلنف وايت و ا:
 ثء وة    ة را،جهو-1
 راط  ءرة وا  ةجت ثءرةء را،جهو-2
 راط  ءرة وا رإلاطجو وة را ا ت ران،ج، ء وا  عءء را،جهو -3

راط ك ددت راءرج ددت ال،جدده وددا ادديوال را دداوى رإلنف وايددتح  دد، وء دديت وو دد  وء دديت 
راط ك ددت راءرج ددت ال،جدده  دد   ر  ددلوصح ونظددءر  ف و دد  رانقوكددوء  دد، راددكا  قفددز 
ة و  و دد  را،جددهح وددإف راط ت ددء رإلنف ددواا وددا را،ر دد  العددءنن  دد، راددكا  ددؤ ى آاددل 

 رالتءء رإلنف وايت راكرتيتح  اد م  راط ت ء راعل او 
 Elaine"ح  ومو را    وتف لا  "Vocal feedback"  ك ت راءرج ت را ،تيت  راط-  

Hatfield"  وبم اهددو  ددإجءرا السددلت مدد  راطجددوة  ران ددننت إلخطةددوة وء دديت
راط ك دددت رانءتددداء را ددد،تيتح و دددوف رانعدددوة ،ف مددد  راءجدددوا ورايسدددوا مددد  ن ددد،ا 

ف وايددت راكرتيددت  دد   ملطلفددتح و  نددو  ددك  رااةراددت راددز ا راسوادد   ددأف رالتددءء رإلن
 تطأثء اقظت  لقظتح  واطيعيم نو راط ك ت رانءتاء م  رانقوكوء را ،تيتو
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  ح ن دوةة ن  دو   وتف لدا "Poustural feedbackراط ك دت راءرج دت ران، فيدت -ة 
 Hatfield آاددل نف ت،جددا ن اددت رإلنف ددودة تطعدد   مدد  خدد ا راط ك ددت رانءتدداء  

مجن، ددت مطي، ددت مدد  رااةراددوةح مدد  راقء ددوة وران،ر ددطو ووددا را ندد،مح وددإف 
نجا  ا    لل نف رايو   ن ل،ف آال راع ،ة  وإلنف ودة رانطسست م  ت ت ءرة 
را،جدده ورا دد،ة وران، ددط راطددا  طتي، ددوح ونتدداو نف راددءر م  دد   راط ت ددء رادد،جها 
ورا د،تا وراندد، فا مقدا ر تنومددوح  يددامو  يدطل رايددو  ت ت دءرة  دد  رالدد،ل نو 

 ددددددنئزربح وندددددد  ر ةجدددددد  نف  عدددددد ءور  وإلنف ددددددودة را  دددددد  نو راقددددددزف نو ر 
 رانءتةتت ايأ وسم  أنه آنف وا ا ء اوة وال  م  تلن راط ت ءرة رانقا ءو

  Contagionالعدوى -3
 يددددو  وء دددديت تسدددد،ا  نف رايددددو   ن لدددد،ف مدددد  اقظددددت آاددددا اقظددددت آاددددل آاطسددددوه 

Catch     آنف ودة رآلخءن  و وا ر ونت ر خ ءء نو(Giacomo Rizzolatti, 
نف ر كطعدوووة ودا  لدا ر   دو  ن تددو   دض مد  راطة دء ودا اددت   (2005

آاددددطي و  آنف ددددودة رآلخددددءن   سدددده،اتح وانددددوار مدددد  راسدددده  راط ددددو ط مدددد  نولددددوة 
ومعدددو ء وادددل، يوة رآلخدددءن و   دددض مددد  ر مالدددتح  ؤ دددا  لندددوا ر   ددددو  نف 

  نخددءى مدد    ددض رال  ددو را  ددتيت تدد،وء ةر تددو  مةو ددءر   دد   رإل ةر  ورا ندد و نندد،ر 
رال  و را  تيت تتلق  يامو  طا تيف دك ند،  م د   مد  رإلجدءرارةح ونسطدءع را لندوا 
نف ميوكددد  رادددامو   دددك   دددا تلددد،ف مسدددؤوات  ددد  را ددداوى رإلنف وايدددت وراط دددو ط ودددا 

 راةعءو
ونس،م را لنوا م  مجن، ت مطي، دت مد  راطل  دوة  اد     لدل نف رايدو   دا 

ر و ددوة ووددا جنيدد  رانجطنددوةح وةمنددو  لددل  تلددطسم آنف ددودة ردخددءن  وددا جنيدد 
 نتوال ورا  ال و تو

وا را ن،مح تطل،ف  نليت را داوى رإلنف وايدت مد  ث ثدت مءرثد ح راطسل دا وراط ك دت 
 رانءتاء ورا اوىو  ن   رايو  آال: 
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تسل ددددا ت ددددو  ء را،جدددده وراط ت ددددءرة را دددد،تيت وران،ر ددددط وراسددددل، يوة رانف دددداء اندددد  -1
 ث،اها تلسوايوو

  إن  و   وث  إلنف ودة رآلخءن  نطيجت انا   ك  ران ثظوةوراع ،ة -2
  ن   رايو  آال راطسوه آنف ودة    ها راة ضو-3

مددد  رانفطدددءت  يدددامو  سلدددا رايدددو  تلسوايدددو  ت دددو  ء وجههدددا و ددد،تها ومددد،ر فها 
رإلنف وايت رازرالت اواةو مو  ع ءوف  إن  دو   دوث  رإلنف دودة وةوسدواها راف ل د  ح 

ة  دددكر راطيدددوة مدد  ة و  راف ددد  رااقيسدددتو  ن ددد  اليدددو  نف  عددد ءور مدد  خددد ا ث ددد، 
 أنفسها وا راقيوء رإلنف وايت اآلخءن ح ونن يها تطة  ن،ر و ومعو ء رآلخءن  اقظت 

  لقظتو
  Sources of Emotional Contagionمصادر العدوى اإلنفعالية 

و يددت وجهددو  دا تيعددأ را داوى رإلنف وايددت وسددم ودا راطفددو  ة راايوايدت نو راجن
ا،جددهو را ا ددا مدد  ر  دديوا رانجطنعيددت ورااسوفيددت  ددو ةء  لددل نسدد  رإلنف ددودةح مادد  

 ر و م ون ء ت رافا ، وراءا،م رانطقء ت ور اوناو
نثتدددو راةدددوثا،ف نف ر وددد م  دددا ن ورة و وادددت جدددار  اط، ددد   رإلنف دددودةح 

 Robert)و ةرات   (Paul Ekman, 1993)وهيو  را ا ا م  رااةراوة  اةرات 
Soussignan, 2002)  راطا ن وةة آال ن ات  لل  ه،ة آ طسوموة ث ي يت ودا

رانعوة    راك    عو اوف نو مو  منط تح نو  يظء آادل رإل طسدوموة راق ي يدت  لدل 
ننهدددو آ طسدددوموة نكادددء تدددأث ءر ح ث دددي  دددطا تسل ددد  ثء دددت را  ددد ة  وا،جدددهح وتلددد،ن  

إل طسددوموة راق ي يددت اهددو  سووددت نكتدددء رإل طسددوموة  وملددتح د  سط ددء ر مددء  لددل ر
 وإل طسددوموة را و  ددت و يهددو تلطلددط ن  ددو مدد  ث ددي را  مددوة راا يومي يددت وقينددت 
رإل ددددوةء رإلجطنو يددددتح ومواطددددواا وددددإنها نكاددددء مدددد   الطسددددت  وددددا راط ددددو ط مسوةنددددت 

  وإل طسوموة ر خءاو
،ف مددوار  دد  رإلنف ددودة ر خددءاو وددا ران،ر ددط راطددا  عددو ا و هددو رانعددوة 

آجددءرا  تددا ا ددء اددوة لل رافددا ،ح  لددا اددت   راناددواح مدد  راسدده  تقا ددا ثدداوف 
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را اوى رإلنف وايتح  نو وا اادن ت و  ءرا،جده رانسو لدتح ودا ماد   دك  راقدودةح  دو ء 
مددو  ظهددء رايددو   را،جدده رانا ددء ا  ددنئزرب و رإل  نددوة راطجوةنددت راطلفزن،نيددت تنادد  

وة راقا ادتح ونن د  نف تلد،ف ماد   دك  ما ءرة   ءنت وا  د  م دوف ودا رانجطن د
رإل  نوة راطجوةنت راطلفزن،نيت تنا  ما ءرة   دءنت ودا  د  م دوف ودا رانجطن دوة 
راقا ادددتح ونن ددد  نف تلددد،ف ماددد   دددك  رإل  ندددوة راطجوةندددت م ددداةر  إلثدددوةء معدددو ء 
اددلتيت نو آ جو يدددتح ونف مادد   دددك  راقددودة رإلنف وايدددت تيتدد   ددد  وو ليددت رإل ددد فو 

نح ادددديأ وسددددم راطفو دددد  وجهددددو ا،جدددده نو مسددددو   رافددددا ،  ن دددد  نف  يطسدددد  ومدددد  اادددد
 Patrick)رإلنف ددواح نو  سدده  را دداوى رإلنف وايددتو والدد  ن هددءة نطددوال  ةراددوة 

Jusline, 2009)  و ةراددوة(Monika Worbel and Lars- Olov 
Lundquist, 2014)  ح نف ران،اديسا راسد  اء مسوةندت  وان،اديسا راقزنيدتح واداة

 نددددا مدددد  راسدددد و ء وراقددددزف ر  دددد ح ورانزنددددا مدددد  رايعددددوه را  ددددلا رادددد،جهارانز 
Zygomatic Muscle   را  ددلت راطدا تءاددا برونددت رافدا  عدد   مطفدد،ال وخلفدداح 

وران ءووددت  أاددا   ددلت رإل طسددومت( وبنددو ء ت، دد   راجلدداح وتنلفددوت  ةجددت ثددءرةء 
 دددودة رإل دددة ح ادددكان  وندددو رإلنف دددودة رانسدددطقات ودددا رانسدددطن   دددا نفدددأ رإلنف

ران تء  يهو وا ران،اديساح و  دكرح  ج د  نف  يدو  نتسدوال مد  ولدءء ران،اديسا  دا 
 تا ء رإلنف ودة م  خ ا را اوى رإلنف وايتو

راددطلامو  ةراددوة نخددءى را دد،ة  نا ددءرةح ت ددا را دد،ة ما ددءرة ملتءنددت 
ميواةت  نهو تطي   ةم را، و وراط ءت العاء وت و ء آنطوج    دق  رخد  راطجدوة  

 ن د  نف تا دء را د،ة   (Peter Lang, 1995) ومد  وفيندو   يهدوو ووسدو ادد وران
راطددأث ءح ونن دد  نف  ددؤ ى  ددءت را دد،ة ن  ددو آاددل تقف ددز ة و  راف دد  رانفوجئددتو 
وددا  نليددت راطسل دداح  قدداف راطسل ددا آاددطجو ت الدد  مدد  را دد،ة رالتيفددت ورا دد،ة ا ددء 

 را ،ةء  عاء و اووت راطسل او راسوةءح تءتةم رااةجت را وايت م  رإلثوةء راطا تستتهو
تظهددء نف  (Giuliana Esabella, 2012)وودا رااةراددت راطددا نجءتهددو 

را دداوى رإلنف وايددت مدد  را دد،ةء  ن دد  نف ت  ددء ن  ددو اددل، يوة رانسددطهلنح الطقسددق 
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منو آار  وف رإلنف وا راكا تا ننعدول  ودا رانسدطهلل    دأتا مد  را داوى رإلنف وايدتو 
انعددوة     وافددا ،ح   ددا تقل دد  راط   ددءرة وددا ت ددو  ء اح وسددا  دد،ةة ت ددو  ء وجدده ر

خل ددو آادددل نف رانعددوة    رادددك   ةنور نن،اجدددو  متطسددنو  ودددا آ دد ف  دددوم،ر  نقوكدددوء 
را دد،ةء   تطسددن،ف مددءء نخددءى( منددو  ؤ ددا  نليددت را دداوى رإلنف وايددتو  و  ددووت آاددل 

 Focal"ا اادددنح نةتةتدددو رإلنف دددودة رإل جو يدددت راطدددا  تدددء  يهدددو راط ت دددء راتدددؤة 
expression"  وددا را دد،ة  طس دديا آ جددو ا النيددطل ران ددءوت وددا رإل دد ف  ط ت ددء

 آ جو ا  متطسا( م، فو  نكاء آ جو يت وت و طو
 

 Empathyثانيًا: التعاطف 
 ددددوايظء آاددددل مفهدددد،م راط ددددو ط   ددددة  رافددددء  اددددءن و وددددا ث ددددءء مدددد   اددددءء 

 ح  "Empathyرانفدددوميا ارة را دددلت  واليهدددو ملطلفدددت آادددل ثدددا مدددوو راط دددو ط
 Emotionalح وراطط و ط را،جدارنا"Cognitive Empathy"وراط و ط ران ءوا
Empathy"  ورا دددد ق راعل ددددا  Personal distress" ح وراط ددددو ط 

 Sympathy ح وراعدددددددفست Compassion" ح ورإل ادددددددوة "Altruism" ح ورإل جو يدددددددت
ح وراط دددددددددددددددددددددددددددووف "Helping" ح ورانسدددددددددددددددددددددددددددو اء 'Prosocialityرإلجطنو يدددددددددددددددددددددددددددت 
"Cooperation" ح ورا اوى رإلنف وايت."Emotional contagion"  

ت  أ  دك  رانفدوميا رانط دا ء مقدوودة را لندوا الطن دز  د   ج،رند   ا داء 
اظدددو ءء م سددداءو ودددا ثددد   نف  دددكر راطندددو ز مف دددا اللعدددط  ددد   دددكر راط س دددا وت،جيددده 
 راةقددي وددا  دداةء رإلنسددوف  لددل رإلاددطجو ت  ط ددو ط مدد  رآلخددءن  وراط ددءل  عدد  
آ جو اح آد ننه م  را دءوةى وجد،  ت ءنفدوة ور دقت اطجيد  ر ادطلارم رانطةدو ا 
 النفوميا ورا ن،ت رانفوميناح  و  ووت آال نهل ميوا  اطقا ا رآلايوة رالوميتو

نف  (Jamil Zaki and Kevin Ochsner, 2009) ، د   د  مد  
 Social Cogintive neuro" دد ،   لددا ر   ددو  ران ءوددا رإلجطنددو ا 

science"   مسؤود  ع   خدوص ماد   دك  راقء دتح نقد،  ديوات ت ءنفدوة ن د ق
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الط دددو ط ورانفدددوميا ارة را دددلتح ونءجددد  اادددن ودددا را واددد  آادددل ن اروددده ودددا آنعدددوا 
 راطيطوجوة نفسيت وو يفيت ور قت ث،ا را نليوة ر اوايت السل،  رإلجطنو او

 Frederique Devignemonl)  وا  ر ونت  ر خ ءء  نو       م 
and Tania Singer, 2007)  نف  يددو  آجنو ددو  لددل ت ءنددع راط دددو ط

نوتجدت  د  مءرقةدت نو تل د  راقوادت  "Emotional response"كوادطجو ت آنف وايدت 
را،جارنيددددت اعددددلى يخددددءو  لددددل   ددددأ رإلنف ددددودة ر خددددءاح تلدددد،ف رإلاددددطجو وة 

راطأث ء راكا نءر   راط و فيت مطعو هت م  تلن رانء ، ءح ونتاو  نو ا، ننيو  نعوة  
وددا رآلخددءن ح و ددا ختددءء ن ددوة آا هددو رآلخددءوف  لددل ننهددو  راعدد ،ة  ددوآلخء و  عدد ء 
راطعددو ه وددا رإلاددطجو وة راط و فيددت اواةددو آاددل تلددووؤ ح منددو   يددا ن  ددو نندده  ن ييددو 

 راط و ط م     مقيت ووءع يخءو 
ن  طتلدد  راعدد ،ة  ددوآلخء مسددط،ى مدد  رادد، ا  ددأخط ل  دد   آنف ودتيددو وتلدد

راطدددا ا،ثظدددو ودددا نخءنو طندددو ر   لدددل  ددداء رإلادددطجو تح  ن ددد  نف  دددؤ ا راط دددو ط 
ن  و آال تقف ز راسل،  رإلجطنو ا رإل جو ا نو آال را د ق راعل دا  يدامو د 

و   طا تيظينه  ع    ولت
ودددا   دددض ر ثيدددوفح  يسسدددا م دددتل  راط دددو ط آادددل راط دددو ط را،جدددارنا 

ا آال ران د،ف را،جدارناح و داةتيو  لدل وراط و ط ران ءواو  ع ء راط و ط را،جارن
راعدد ،ة  نددو  عدد ء  دده رآلخددءوفو   ينددو  عدد ء راط ددو ط ران ءوددا آاددل  دداةتيو  لددل 
نس  راقودة را سليت اآلخءن ح ون ،ف  دزو راقدودة را سليدت اآلخدءن ح  لدل ننهدو 
 نليددت مهنددت تيتدد،ى  لددل ت،ا ددا آاددطجو وة آنف وايددت ت و فيددتح ومدد  ااددن وددإف اهددو 

 يت ملطلفتوناسو   ت
ودددا  ةرادددت  ومدددو  هدددو نندددأ مقندددا  دددقو ء   يددد،رف  راط دددو ط ورايءجسددديت 
و   طهنو  واء و رانهيدا اداا   يدت مد  رانء دا   رايفسد    ودا مدارة  مقووظدت 
 معق راءانيت و تا تتت ق م يواوف  نو راط و ط را،جدارنا وراء دو رانهيدا  لدل 

ور نددوف وددا تل ددى  لددا  ( مدد  رانء ددا   رايفسدد    راددك ،ة159  يددت  ،رمهددو  



 0202 0202   لسنةلسنة  --  الرابعالرابعالعدد العدد   --الثانى عشرالثانى عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ    التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     53 

نفدددأح ورة دددو  نفسددداح وتءميدددت  ومدددتح وت، دددلو رااةرادددت رادددل  ددداء نطدددوال نف   يدددت 
رااةرات م  رإلنوف ث ل   لل  ةجوة ن لا م  راك ،ة ث ي نف رإلنوف  ندطلل  
راسدداةء  لددل رانعددوة ت را،جارنيددتح وراسدداةء  لددل راط ت ددء  دد  معددو ء   مدد  راددك ،ةو 

ةراددددت نف راطل ددددى ادددده تددددأث ء  لددددل راط ددددو ط كنددددو رت دددد  مدددد  نطددددوال تلددددن راا 
را،جارناح وسا  ونو   يت رااةرات تل ى تءميت  دوم نكادء ث د،د   لدل  ةجدوة 
وا راط و ط را،جارنا مد    يدت   يدت رااةرادت تل دى  لدا نفدأ وتة دو  نفسداح 
و ددكر  ءجدد  نف تل ددى راطءميددت را ددوم  دد، ر وددام مدد    يددت راطل  ددوة ر خددءا 

 (و2018ميع،ةءح   ةاوات موجسط ء ا ء
را دداوى رإلنف وايددت  دد، مفهدد،م يخددء  سددطلام نثيونددو ا  ددوةء راددا راط ددو طح 

آاددل تسل ددا ومءرقةددت ت ددو  ء را،جدده ور  دد،رة وران،ر ددط  "Hatfield"وتعدد ء  وتف لددا  
وراقء وة تلسوايو م  تلن رالو ت  على يخء ومزرميطهدوح ماد  راسداةء  لدل نسد  

 راقودة را سليتو
آال نف را اوى   (Devignemont and Singer, 2007)ونع ء   م 

رإلنف وايددت  نليددت مهنددت  ن دد  نف تعددوة  وددا ت،ا ددا رإلاددطجو وة راط و فيددتح واليهددو 
 ن دد  نف ت ندد  ن  ددو  عدد   مسددطس   دد  مادد   ددكر راسدديوالو  لددل اددت   راناددواح 

رل  ن ييو تلسوايدو  مقوكدوء راط ت دءرة رإلنف وايدت اعدلى نطفو د  م ده  ،اد لت اف طدء 
 أنيو وهنيو آنف ودته وال   وف راع ،ة  وا ءوةء  واطأث ء يدامو  دطا تيظينهدو  عد   
و ددواح  ن دد  نف تددؤ ا آاددل رإلاددطجو وة راط و فيددت راسددلتيت آاددل معددو ء راسلددق نو 
راط و ط م  نج  ةووميت ردخدءح وراطدا تناد  مقفدزر مهندو السدل، يوة رإلجطنو يدت 

  رإل ادوةح   د،ف الط دو ط  راندو تلدووؤ ادلتاح راطليفيت ما  رانسو اء وراط و ط مد
والدد  د  لددزم نف   دد،ف معددو هو ا نف ددوا رانء دد، و  ددا د  ددؤ ا ثددزف ر  ددا وا 
 لددل وسددارف  ددلى يخددء راددا راقددزف و يددوح والدد  آاددل  لددق  ت ددء  لددل ةووميددت  ددكر 

 را ا ق ورةوةت وا ةلنطه ج ار و 
   The Process of Empathyعملية التعاطف 
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ن  دددو آادددل نف  نليدددت راط دددو ط تط دددن  ادددطت  "Sakuria" وةر  عددد ء اددد، 
نجدزرا ملطلفدت وراطددا اواةدو مددو تطدارخ  مدد     دهو راددة ضحونن   نف تلد،ف مءم ددت 

 تنومو الطين ز   يهو و ا  ن   و   ر جزرا راسو وا وئط  :
 

 الفئة األولي: المستوى المعرفي، ويشمل أج اء ثالث وهي:
 Theory mindنظءنت را س  -ن

 Perspective takingنخك رانيظ،ة -  
  Cognitive empathyراط و ط ران ءوا -ة 

 
 الفئة الثانية: المستوىاإلنفعالي، ويشمل أج اء ثالث وهي: 

 Identificationراه،نت -ن
 True Empathyراط و ط راق يسا -  
  Emotional Contagionرا اوى رإلنف وايت -ة 

ت راط و فيددتح نسطلعددط مددو  يددا آاسددوا نظددءء  لددل  دد  جوندد  مدد  ج،رتدد  را نليدد
 ج دد   دد  جددزا وءنددا مدد  ن، دده ودددا ثددا ارتددهح و ددكان جددزا د  طجددزن مدد  را نليدددت 

 (  ك  را نليت: 2راط و فيت    ح ون،   راع   
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 ( عملية التعاطف 2شكل )

 
 The cognitive levelالمستوى المعرفي 

  Theory mind:نظرية العقل -1
ان طسددارةح رانسو دداح راءوةددوةح ران ءوددت  ددا راسدداةء  لددل  ددزو راقددودة را سليددتح ر

ووو رادددل آادددل رادددكرة ورآلخدددءن ح ووهدددا نف اددداى رآلخدددءن  م طسدددارة وةوةدددوة ون،ر دددو 
 ملطلفت  يا رافء و

نظءندت را سد   أنهددو  راسداةء  لددل (Simon Baron Cohen, 2002)   دط 
واح ناددطيطوج رايتدددوال رالومددد  القددودة را سليدددت  ران طسدددارةح راءوةددوةح راي،ر دددوح راليددد

رإلنف ودةووو رال( راطا تست  راف   و ومعةوةء نخءىح وإف نظءنت را س   ا راساةء 
  لل راطفل ء وا مقط،نوة  س  رافء  و س،ا رآلخءن و

 
 :Perspective taking أخذ المنظور -2

 ا راساةء  لل ةلنت ر  يوا م  وجهت نظء نخءى    وجهت نظء رافء ح وا  كر 
 ة رانلطلفت:را، ط  يو   ا  م  راسنو

 دددلى  ددداة  نف رادددكرة ورآلخدددءن   ن ددد  نف   ددد،ف ادددا ها نولدددوة ومعدددو ء -ن
 ملطلفتو

 ددلى  فهددا نثددا وجهددوة نظددء ملطلفددت  ددا تقددافح  ف ر وددءر  متل دد،ف -  
  لل م ل،موة ملطلفتو

 يامو  طن   راعلى م  راءلندت مد  خد ا   د،ف  دلى يخدء و دءت -ة 
 نددو ننهددا  دداة ،ف نولددوة  ومعددور ء  واددل، ه مدد  ميظدد،ة راعددلى رآلخددءح 

 نف رآلخء  ن يها نف  ف ل،ر راعاا نفسهو
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 يددامو  ن ددد  العدددلى نف  تط دددا  ددد  م، دددط ورثدددا آلخدددءح ونطل ددد   يدددع -ف 
  يظء آال    راتءو   م  ميظ،ة  ءل ثوايو

 يددامو  هددطا راعددلى نف نخددك ميظدد،ة راتددءل رااواددو  ن دد  م واجطدده مدد  -ج
 خ ا نظوم را يا رااسوفيت ورإلجطنو يتو

 Cognitive empathy: لمعرفي التعاطف ا-3
نف   د،ف رافدء  اا دده و دا  واقوجدت راطددا و د  نفسدده و هدو  عد   خيددواا ودا م ددوف 
رآلخءن ح م  رجد  وهنهدا   داالح ر مدء رادكا  طتلد  و دا م ليدو ر ندونا اطقا دا 

 راق يست م  ت ،ةتيو رانةو ءء الفلء نو ران طسا راسا او
وجهدوة نظدء رآلخدءن  ورادطاددتها  ا دتح  تءمم  ك  راسنت  واساةء  لا آ و ء  يوا

وراطفل ددددء وددددا رافء دددديوة ور ولددددوة  لدددد ل نولوةنددددوح وتددددءتةم  ددددك  راسددددنت ن  ددددو 
 وإلاددط ار  اطددك ء رانيواددةوة  يددامو  يددو ملتئدد   وددا رانو دداح  لددل راددءاا مدد  
رإل طيو  راعا ا  أنيو  يدو  لدل ثدقح وراسداةء  لدل تل د   دكا  يدو  واناد  ودا ثوادت 

را دداو آنهدو را نليدت راقءفيددت ا، د  رافددء  نفسده ودا م ددوف  دلى يخددءح  ودا مطيدووا
 وةلنت ختءرته م  خ ا   ييهح وم  خ ا و   راطل   و نليت راط ،ةو

  The Emotional Levelالمستوى اإلنفعالي 
 ح  يو  ت ءنفوة  ا اء اله،نت ميهو:Identificationراه،نت -1
ت دءل  أنهدو   د   مد  ن د وا  Emotional Identification:راه،ندت رإلنف وايدت -

 را اوى رإلنف وايتح وراطل تؤخك و هو آنف ودة راعلى رآلخء لل ننه آنف وا و
 لل ننهدو   نليدت راطيتدؤ   Empathic Identification:ت ءل راه،نت راط و فيت -

  سل،  ر  لوص  أاطلارم  اةء راط و طو
ص ج،رندددد  رآلخددددءن  راه،نددددت:  ددددا   نليددددت  سدددد،م مدددد  خ اهددددو راعددددلى  ومط ددددو-

وت موجهددددو وتاددددطي و   ددددك  ران ل،مددددوة إلنطددددوج  ،نطدددده رالو ددددت ح  قدددداف  ددددكر 
 ، اح  يامو  اة  راعلى وجد،     دت  د   ختدءرة  دلى يخدء وختءرتدهو 
وم  اان وإف ر   و  را ور يت الطقا ا  ا نكاء ن نيت   ا ءح منو  دؤثء  لدل 
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،نددددت تلندددد  وةرا و  يددددو  ل دددديوتيو وتفو  تيددددو مدددد  رآلخددددءن   تددددءال خفيفددددت و 
 را،ر او

:  ط ددن  راط ددو ط راق يسددا رإلاددطنو  True Empathyراط ددو ط راق يسددا -2
ثسدددو آادددل نيدددت راعدددلى رآلخدددء رإل جو يدددتح نو نملدددهح    دددان  ددد  رإلوطءر دددوة 
رالوا ددت راطددا  ن ددد  نف تيعددأ وددا ندددارا ث ددا مؤ ددوو آف رآلمدددوا  ددا را دددفوة 

اددت   راناددوا نأمدد  نف نط،ر دد  مدد  ورا دديا رإل جو يددت راطددا تقفددز اددل، يوح  لددل 
 رآلخءن  ونف نفهنهاح نأم  ن  و نف تل،ف ايو ثءنت نولوةنو ومعو ءنوو

: تعدد ء آاددل ثواددت آنف وايددت وددا Emotional Contagionرا دداوى رإلنف وايددت -3
 مءر  ةت  لى يخء  يطيجت مةو ءء إل ةر  راقواتوا م، ط م   و

 وا رإلنف وا م  وء  آال يخدء وتعن  را اوى رإلنف وايتح آنطعوة جني  ن 
  لا ات   راناوا ننطعدوة رافدءع نو را د ق مد  خد ا راقعدا( آنهدو  نليدت تلسوايدت 
ا ددددددء ور يددددددتح تن دددددد  آاددددددل تسل ددددددا ت ددددددو  ء را،جدددددده وراط ت ددددددءرة را دددددد،تيت وران،ر ددددددط 
وراسل، يوة رانسو اء ان  ثد،اهاو ومواطدواا  راطسدوه  آنف دودة  دلى يخدء نطيجدت 

 را ،ة وران، طوة و  و   را،جه و 
  Emotional Linkageاإلرتباط اإلنفعالي 

  طنا    م  راط و ط ورا اوى رإلنف وايت  لل ر ةتةوه ردجطنو ا رإلنف وااح    
ح  دد،  يددع  ددءتةم  ددلى مددو  عددلى  يخددء  تءنسددت The Bond" ددكر راددءر م  

  /آنف وايددت وم ددوف آجطنددو ا اددكان ادد،ل  عددن   دد   دداا مدد  ةر تددت ح را،راددا  
رانءلو ح نا ن،  م  ةور م ر  ءرفو  ،  يع  طفو      وء    /راتف  ح راءايأ

مدد  رآلخددء ح مدد  راتف،اددت آاددل مءثلددت راتلدد، و و دد،   طنددا  لددل ران ددوف رآلجطنددو ا 
ورااسدددووا نفطسدددا جني دددو ننيدددو نيطندددا آايدددهح و يدددع نط،رودددق مددد  راطسلسددد  راهءمدددا اهدددكر 

 راهي   رإلجطنو ا 
اسد،ا  دأف را داوى رإلنف وايدت جدزا مد  راط دو طح تأايسو  لا  كرح  ن د  ر

اليهو وا ثا ارتهو ايسو راط و طح ننهو تسد،م  لدل خليدت نقد ح نو راطجنهدء رادكا 
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  طس  ثعدار  ماد   و دفت ازندءء مفوجئدتح وودا رالقظدت ر وادا مد  رإل ةر   ق دا 
 سليو را ور ا  د   داا  ن،رجهده اد،را  دوف ج دار  نو اد ئوح نقد  نداة   د، ا نف 
راق دددا  دددا  ددداة ونن ددد  نف   ددد،ف خو ئدددوح خو دددت آار  دددوف  واندددو  لدددل تيدددوة مددد  

 را اوى رإلنف وايتو
 فروض الدراسة:

ت،جددا    ددت رةتةو يددت م،جةددت  راددت آث ددوايو   دد   را دداوا رإلنف وايددت وراط ددو ط -1
 ااا رات     يت رااةراتو 

و ط  ،جددا  ومدد   ددوم معددطء   دد   م ،نددوة را دداوى رإلنف وايددت وم ،نددوة راط دد-2
 ااى       يت رااةراتو

ت،جددا وددءوال  راددت آث ددوايو   دد   راتدد   راددك ،ة ورإلنددوف وددا را دداوى رإلنف وايددت -3
 ا وا  رإلنوفو

ت،جددا وددءوال  راددت آث ددوايو   دد   راتدد   راددك ،ة ورإلنددوف وددا راط ددو ط ا ددوا  -4
 رإلنوفو

 ت،جا وءوال  رات آث وايو   د    د   راسسدا را لندا وراسسدا ر   دا ودا را داوى -5
 رإلنف وايت ا وا      راسسا ر   او

ت،جا وءوال  رات آث وايو          راسسا را لنا وراسسا ر   ا وا راط و ط -6
 ا وا      راسسا ر   او

 إجراءات الدراسة
 المنهج المستخدم:

تسددد ل رااةرادددت آادددل م ءودددت  ددد   را   دددت ون، هدددو  ددد   را ددداوى رإلنف وايدددت 
نسدددطسلت ورانعدددطء ت الددد  مددد  مط  دددءرة رااةرادددتو ودددإف وراط دددو ط وتقا دددا را ،رمددد  را

رانيهل رانيوا  اهدو  د، رانديهل را، دفا ر ةتةدو ا  ق دي تدا نادطلارم م دوم ة 
ر ةتةوه ااةرات تلن را   تح و دكان تقا دا تلدن را ،رمد و  ندو تدا نادطلارم رانديهل 
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ا را، ددفا رانسدددوةف ااةراددت رافدددءوال  ددد   راجيسدد  ح ورافدددءوال وددا راطل دددى را لنددد
 ور   ا وا    رانط  ءن  و نو را اوى رإلنف وايت وراط و طو

 
 
 

 مجتمع الدراسة والعينة المستخدمة:
تددا آخطيددوة مجطندد  رااةراددت مدد   دد    ليددت راطءميددت مدد  راجيسدد   راددك ،ة 

( مددددد  1400ور ندددددوف ودددددا راطل  دددددوة را لنيدددددت ور   يدددددت ث دددددي  لددددد   دددددا  ا  
 رات  و

مددد   ددد   رالليدددت  تءنسدددت  عددد،رايت  لددد  كدددكان تدددا رخطيدددوة   يدددت رااةرادددت 
 ( :1( ح وتا ت،بن ها وا راجاوا  350 ا  ا  
 عدد طالب الدراسة من الجنسين في القسم العلمي والقسم األدبي (1جدول )

 
 التخصص

  الجنس
 األناث الذكور المجموع

 175 100 75 القسم العلمي
 175 100 75 القسم األدبي

 350 200 150 المجموع
 قاييس الدراسةم

 أواًل: مقياس العدوي اإلنفعالية
اتيوا م يو  را اوى رإلنف واا راقدواا تدا ر ادطفو ء مد  راللفيدت رايظءندت الن، د،  

  و  ووت آال م يوا   ال اوى رإلنف وايت و نو:
 Elaine Hatfield, John Cacippo and)م يدو  را داوى رإلنف وايدت اددد -1

Richard Rapson, 1994)   ، ي ءر   ،وء تس يندو   يدا  18م ،ف م  و 
ت ءت ر وءر  داطسوه راط ت ءرة رإلنف وايت م  رآلخءن ح  ست  مجء  راط ءت 

 اة ض راط ءووة راسل، يت اهكر رإلنف وا رانية ي م  رآلخءن و



                                       أ.د. عبد الهادي السيد عبده    أ.د. فاروق السيد عثمان  الجامعةالجامعة  طالبطالب  لديلدي  بالتعاطفبالتعاطف    وعالقتهاوعالقتها  اإلنفعالاإلنفعال  عدوى عدوى 

60                                                                    

ون ددديأ رااةجدددت راطدددل   ددد،ف في دددو ر ودددءر   ء دددت الط ت دددء  ددد  راطسدددوه رإلنف دددودة 
    /راس و ء/راقزف/رال،ل(ورالنأ ر اوايت  راق /را

او راتدارا  رالنسدت  دا   راندو  ح اوايدو   Lekertو نا ران يو   أال،   اي دءة   
( ح 1– 5ح نثيونو  ح نو ةر ح ن   و ( ث ي  طاةج تءت د  نوبرف راتدارا  ران،جةدت مد   

( وبنو ء  ةجت رافء   لل ران يو    يل 5-1رمو تءت   نوبرف راتارا  راسلتيت م   
   و  را اوى رإلنف وايت ورا  أ  قي وآب 
تدا   (Richard William Doherty. 1997)م يدو  را داوى رإلنف وايدت اددد -2

ت ددنيا ران يددو  ا يددو  مدداى تددأثء رافددء   نعددو اء آنف ددودة رآلخددءن ح ث ددي 
 فقددددددددى م دددددددد  راعددددددددلى آاددددددددل مقوكددددددددوء خنسددددددددت آنف ددددددددودة ناوادددددددديت  ددددددددا 

 ي دددءر ح  15ران يدددو  مددد   راق /را   /راسددد و ء/راقزف/رال،ل(و ونطلددد،ف 
 (و1 – 4وم نا  تءنست  اي ءة  ث ي  طاةج م   

 Maureen)و ددا راددطلام  ددكر ران يددو  وددا   ددض مدد  رااةراددوة ميهددو  ةراددت 
Bhullar, 2012)   ي،رف  ت ييع راكرة الق  ورال،ل ال اوى رإلنف وايت ت طنا  

  لا راسيوال رات   الط ييع ونجءنو رااةرات الط ءل  لا:
 يوال رات   راكا ن  يا فيه ننفسيو  لل م يو  رإلنف وا مها؟   راس-
 دددد     دددددء وجدددد،  ر  دددددلوص مدددد  ث،ايدددددو ت ددددييفوتيو راكرتيدددددت إلم ونيددددت ت ء ددددديو -

 إلنف ودة رآلخءن ؟
    تسه  نو تني  تس ينوتيو الط ءت ال اوى رإلنف وايت؟-

سدوه آنف دودة وتا وا  ك  رااةرات تس يا راسو ليت ال اوى رإلنف وايت نو ران   إلاط
ر وددددءر  رآلخددددءن  وددددا مجندددد، ط    واددددطلارم م يددددو  را دددداوى رإلنف وايددددت ادددداو ءتا 

Doherty"  حو  ن ومدد  78 و وناددفءة رايطددوال  دد  وجدد،  ثةددوة  ددوات الن يددو   لدد
 كءونةونو

وا،ثظدددو  و ليدددت نكتدددء ال ددداوى رإلنف وايدددت ان يدددو  رالددد،ل رافء دددا النجن، دددت 
ل  ح  نددو ا،ثظددو  و ليددت نكتددء ان يددو  راقدد  ر واددا ث ددي  ونددو تنادد  نوددءر  مسددطس
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رافء ا وا ثوات رانجن، ت رااونيدت ران،ثداء وتدا راطأك دا  لدا ن نيدت  ييدت راط دييع 
 انسو يأ راط يا راكرتا ا نف واو

 
 

 المقياس الحالي:
تتيدددددددددا ران يدددددددددو  راقدددددددددواا ر   دددددددددو  نو رإلنف دددددددددودة رالنسدددددددددت ر اواددددددددديت و دددددددددا 

 ( ودددا مقووادددت الةدددوثا   إل دددار   ودددا رات ئدددت  راقزف/رال،ل/را   /راسددد و ء/راق
ران ددءنت  يددوار   لددل راللفيددت رايظءنددت انفهدد،م را دداوى رإلنف وايددتح وم ءوطيددو  ،جدد،  
ميددون وثسووددت آنف وايددت تجددانو  دد  رإلنف ددودة راطددل  جدد   ل يددو نو د  جدد  ن ءوهددوح 

 ووها  يفيت راط وم  م هو  تءنست ميواةتو  
 تعريف العدوى اإلنفعالية:

  ءل راةوثاوف را اوى رإلتف وايت  أنهو  مجن، دت را نليدوة راطدل تن ييدو مد  راطسدوه 
آنف ددوا  ددلى يخددءح وتلدد،ف م ظددا  ددك  را نليددوة تلسوايددت آاددل ثددا  ت ددءح وتنادد  
ران   رال تسل ا ومزرميت ت و  ء را،جه وراطلف  وراقء وة مد  تلدن رالو دت  عدلى 

  رإلنف ددواا ح ونن دد   ةراددطهو  دد   ءنددق يخددء ومزرميطهددو تلسوايددو ح ومواطددواا راطسددوة 
 رانيتهوة ا ء رالفظيت إلاطسوه راتتي ت راطلسوايت ال نليوة و

 واإلنفعاالت الخمسة التى تمثل أبعاد المقياس هي:
 :Sadnessالح ن -1

، "Paul Ekman" ددد، رإلنف دددودة راسدددطت ر اواددديت راطدددا و دددفهو  ددد،ا ر  ندددوف 
ءتةم نو  ط دددط  نعدددو ء راقءمدددوف ورافسدددارف ون ءوددده راةوثادددوف  أنددده  نادددا آنف دددواا مددد

ورايددأ  وخ ةددت ر مدد ح  نددو رندده آنف ددوا رنسددونا  تي ددل ثدداح  ن دد  نف   ندد   لددل 
 تك  ءنو  نو   هنيوح وراكا   تا م يا اقيوتيو و
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نن د  آادل راعد ،ة  ددواقزف تجدو   داا مدو نو نطيجددت ثداف مدؤاا نو م، دط  دد  ح 
 دددوااح  يدددامو ن دددداا نو نط لددد   لددددل و دددكر   يدددل نندددده  يدددامو  ط  ددددا ر اا رإلنف
 رالسوةء نو خ ةت ر م  وإف ثزنيو  ط  او

 ح وه، ثوات رنف وايت ا ء  تيعيدتح و د، مدءت  دؤثء  "Depressionنمو ردكطئو  
 لددل تفل ءنددو  ورنف ودتيددو  ور ةركوتيددو  واددل، يو   تددءال ميطعددءء ومزميددتح و يددامو نعدد ء 

دكطئدو  د  طتلد   وا دءوةء ثداثو  نو  ودكطئو  نعد ء  دواقزف تجدو   د   دااح ور
م، فو   عةو  نو خسوةءو ورار  وف راقزف رنف وا رنسونا  عد ء  ده جنيد  رايدو  ودا 
رو ددوة م  يددت خدد ا ثيددوتهاح و دد، مؤ ددو ونط  ددل مدد  را، ددوح وودكطئددو  مددءت 
 ،ندد  ر مدداح ون دد ط مدد  رانجددودة ردجطنو يددت ورانهييددت وا ء ددو مدد  مجددودة 

 را ن   راهومتو
 : Fearالخوف -2

  ددءل راةوثاددوف رالدد،ل  لددل نندده  رنف ددوا رنسددونا  دد،ىح  يتهيددو راددل وجدد،  رالتددءح 
و دد، رنف ددوا  تي  دد،ياا الةسددواح ونيتدد،ى رالدد،ل  لددل   ددض راطفددوا ة رالينيوايددت 

 وا ن م طيوح وت ا رداطجو ت ردنف وايت الل،ل  ل يت ال و ت و
ورااونيددددت  Biochemical"وايددددت   ن دددد  تسسدددديا رالدددد،ل راددددطجو ط   ر واددددا   ، يني

 ح وو واا  دوملت ورااونيدت ودا وء  دتو "Emotional Responseراطجو ت رنف وايت 
ورال،ل م سا  ع    ت ءح وسا تل،ف   ض رانلوول نطيجت التدءرة نو  داموةح 
ودددا ثددد   نف رادددة ض رآلخدددء  دددا تن ددد  خ،ودددو  مددد   ددداا يخدددء تنومدددوح ماددد  وسدددارف 

ملددوول نخددءى  نهددو تسددت  ن ءر ددو  جسددا تح مادد   راسدديتءءح ومدد  ااددنح  ددا تقدداف 
 رال،ل م  رانءتف وة  نهو تج   رافء   ع ء  وااورةو 

 : Angerالغض   -3
  ددءل راةوثادددوف را  ددد  نندده  نثدددا ردنف دددودة ردنسددونيت رداواددديت راعدددا اء رادددكا 
 ط ددن  راددطجو ت و،ةنددت ا ددء مءنقددت و ارايددت تجددو  راددطفزرب نو ر ددو ت نو تها دداح 
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جد  مءر تطده  د   ءندق راد، ا رادكرتا ثطدا د  طسدت  ودا ر دكرا رادكرة نو وراكا  
 آناد هو وا راسل،  را اورنا نو ثطل را ييع تجو  رآلخءن  و

 ن   راعد ،ة  وا  د  نطيجدت م طسدارة ويةرا ونو دوا رآلخدءن ح ومواطدواا  ن د  نف 
ت  ددؤثء را  دد   لددل  دداةتيو  لددل راط،ر دد   عدد   و ددواح منددو  ج ليددو نكاددء  ء دد

اس،ا نو را يوم  أ يوا ا ء ميت يدتو و د،ف رافدء  ا دء ميتسدا  ن د  اادن نف  داو  
رآلخدددءن  مددد  ث،ايدددو آادددل راعددد ،ة  واطها دددا نو ردادددطيوا نو را  ددد  مددد  رنفسدددهاح 
ونن   نف تل،ف جني   ك  راق،رجز رو راط،ر   راف واو ال  را    اديأ مجدء  

سددا تح  نددو وددا ااددن بنددو ء ثواددت ا ييددتح فددين   نف  ددؤ ا را  دد  الددل ت  ددءرة ج
م اا  ءموة راسل ح و  م رادامو ومسدت   دك  رآلثدوة راجسدا تح  ن د  نف   د،ف 

 را     لل راناى رات،ن   وةر   ءووميت ر نسوفو
 Happinessالسعاد   -4

  ددءل راةوثاددوف راسدد و ء  أنهددو  نثددا ردنف ددودة رداوادديت راطددا تعددن  ردنف ددودة 
طددءورع  دد   راء ددو راددل رافددءع راعددا ا وراءووميددت راكرتيددتو رد جو يددت نو رالتيفددت راطددا ت

و ا ثوادت ر هدوة رانط دت نو راء دو وايسدو ادنت تداوم  د،ن ح واليهدو نكادء  و ليدت 
 الط ت ء و

 ويمكن أن تصنف السعاد  في ج أين:
راسدد و ء  إنف ددواح و ددا ختددءء رانعددو ء رد جو يددت مادد  رافددءع ورانط ددتح و ددكر  األول:

ر  ددا وا رانتطسددن   راسدد اراو و يددو تظهددء نطيجددت يخددءى السدد و ء نددءر   يددامو نددءى 
و ا ننيو نطجو   نو نسن  نا رنف ودة نخءى د تج ليو نعد ء  واء دوح ولليدو نءندا 

 نف نع ء  وافءع ونطجي  ر ااو
راس و ء  ء و    راقيدوءح نا راعديب  عد ،ة مد  راء دو ورا،ودوا  واقيدوءح الثاني:  

اةوات إلكطعول راكرة وبة  ران،ر ط را فليت را قيقت وهكر  يت،ى  لل  نليت م
 العيب ثيوء ا  اء  واءاا م  تسلةوة ردنف ودة را ،ميتو

 Loveالح   -5
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  ددددءل راةوثاددددوف راقدددد   أندددده  مجن، ددددت مدددد  راقددددودة ردنف وايددددت ورا سليددددت راس،نددددت 
 ورد جو يددت مددد  راف ددد لت راسدددوميت نو را دددو ء راج ددداء وراطدددل تناددد  ن ندددق رانددد، ء  ددد  
ر  لوص وثطل ن سم مط تح  نو ننه  نا  ختءء وثست  ع ء  هو  لى م  نج  

  لى يخءح ونءتةم     ر  لوص رةتةو و  وثيسو  وا   وة راعل يت راقنينت و           
 د  (Robert Sternberg, 1997) ودا رايظءندت راطدا  ،ة دو ةومدءة ادطي ءج 

 راق  ن وة  لل ث ف م ،نوة الق   ا:
 

 Passionاألول: الشغف المكون 
   لدددل نف راعددد ط  ن ددد  راط ت دددء  يددده  دددا ف  دددءال Sternberg عددد ء ادددطيتءج  

  ا:
   ،ة  ،ى  واقنو ح نو ردثوةء تجو   اا موو-ن

   ،ة  ،ى  ج   رايو   ط ءو،ف  تءنست خت ءءو-  
   ،ة ةومونسا  ،ا اعلى موو-ة 

 Intimacyالمكون الثاني: اآللفة 
ط لدددق  ة  دددهو رادددة ض و دددكر  ن ددد   لدددل ت زندددز ت، دددط  أنهدددو معدددو ء راسدددء  ورا

راءور م راس،نت راطل  طا تسوانهو  د    دك   راعل د    ود دووت رادل اادنح  سدو ا 
راع ،ة  وآلافت  لل خلق راع ،ة  واءرثتح  ن يل رف   د،ف راتدءو   مطةدو دف ودا 

 معو ء نوو
 Commitmentالمكون الثالث:االلت ام  

م  د    ل د    ة  دهنو رادة ضح وندطا تقا دا  دءرة  يت،ى  لدل  دءرة ور   دوداطزر
راةسدددوا ملطزمدددو  عددد   ناوادددا مددد  خددد ا مسدددط،ى راء دددو رادددكا  سدددطنا   دددءل مددد  

  ءل يخءو و يو  ث ف  ءال اطقا ا رداطزرم  ا:
 و ا ال يوم نو ن توا  اا-ن

 و ا  أف تل،ف ملل و  اعلى مو نو  اا موو-  
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 م، ط  لى   ن   جا اف    اا نو   نهو-ة 
مسددارة راقدد  راددكى  لطتددء  رافددء    طنددا  لددل راسدد،ء رانتلسددت اهددك  ران ،نددوة  ونط، ددط

راا ثدددت ونددد،  راقددد  رادددكى  لتدددء  رافدددء    طندددا  لدددل نسدددوه راسددد،ء  وايسدددةت اة  دددهنو 
 راة ضو

 
 
 

 خطوات بناء المقياس: 
 إلعداد المقياس في صورته الحالية إتخاذ ما يلي:

انفددوميا رانط لسددت  وا دداوى ردنف وايددت رد دد    لددل ر  ددء ورايظءنددوة ورانددارخ  ور-
وراطا تا و  هو اطفس ء يايت را اوى ردنف وايت وم دو ة و وراطدا ثووادو  دءع 
وت، ي  وتفس ء مءرث  را اوى ردنف وايت وراطا ر طنلو  لدل راطسل دا وراط ك دت 

 رانءتاء ورا اوىو
ورةتةو هددو  رإل دد    لددل رااةراددوة وددا  ددكر رانجددوا ورالو ددت  وا دداوى ردنف وايددت-

   نليت راط و طو
رد    وراطء  ز  لل مو تا  ء ه م  ت د،ةرة  لندوا راديفأ وراةوث د   ودا -

  كر رانجوا وراطا تطنا  وا رإل وة رايظءا رانتءوعو
رد    ورإلاطفو ء م  رانسو يأ ردجيتيت ال اوى ردنف وايتح و ا م يو  را اوى -

وم يددددو   1994وبم اهددددو  "Elaine Hatfield"ردنف وايددددت  ادددد    وتف لددددا 
 و1997 وم   "Richart Doherty"را اوى ردنف وايت اءتع لا  و ءتا 

  و دا ردنف ددودة Dohertyتتيدل ن  دو  را دداوى ردنف وايدت راطدل  ءثهددو  و ءتدا  -
 ر اوايت رالنست  راقزف/ را   / رال،ل/ راس و ء/ راق (و

 تم صياغة عبارات المقياس بناء على:
 ا اوى ردنف وايت رانتءوع م   ت  راةوثاوفوت ءنع ر-ن
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 ت ءنع       ا م  ن  و  ران يو  ورانتءوع م   ت  راةوثاوفو-  
 مءر وء راعةوةرة الت ئت رانتءوع و هو ران يو  و ا رات ئت ران ءنتو-ة 

 وتم صياغة العبارات بإعتبار األمور التالية:
 اءونف تل،ف راعةوةرة ور قت ود تقن  آد م يل خو يت ورث-
او راتدارا  رالندأ   راندو   (Likert)نف تل،ف م و  ء راطس ديا وودق نادل،  اي دءة -

 ح اواةو  ح نثيونو  ح نو ةر  ح ن   و (و
 نف ت تء راعةوةرة    م ن،ف راة ا راكا  ي و اهو-
نف ت تدددء راعةدددوةرة ت ت دددءر  ورفيدددو   ددد  را دددفت راندددءر  ر ءرب دددو ورانعدددن،ات ودددا راة دددا -

 رالوص  هو
 تطبيق المقياس:تعليمات 

  ثددد   يددددا تتت ددددق ران يددددو  مءر ددددوء راط لينددددوة رالو ددددت  ددددهح وراطأك ددددا مدددد  نف -
رانفق،ص  ا راط، تو مو  ، متلد،  ميدهح ووهدا  يفيدت رإلادطجو ت  لدل  د  
وسددءء مدد  وسددءرة ران يددو  ث ددي  ن دد  تتتيسدده  لددل جنيدد  رانءرثدد  راط لينيددتح 

راجومعيددت ومددو   ددا راجوم ددت   دداار  مدد  رانءثلددت رد ار  ددت ثطددل نهو ددت رانءثلددت
 ن  وو

اكر ن، ا نف  س،م راةوثي  طه ئدت راجد، رانيواد  الطتت دق تة دو النءثلدت نو راسد  -
رادددكا  تتدددق  ليددده ران يدددو ح ونن ددد  آجدددءرا  دددكر ران يدددو   تءنسدددت وء  ددددت نو 

 جنو يتو
 صياغة مفردات المقياس: 

لدددل مفهددد،م تدددا  ددديوات مفدددء رة  ددد    دددا مددد  ر   دددو  رالنسدددت الن يدددو ح  يدددوا  
(  ددا  2(  ةددوةء ح ون، دد  راجدداوا  53وم ددن،ف راة ددا ورثطدد،ا ران يددو   لددل  

ونة ددوم راعةددوةرة رإل جو يددت وراسددلتيت رااراددت  لددل  دد  ميهددو وددا ران يددو ح وتددا تءت دد  
ر   و  م  خد ا رادطلارم راطقل د  را دوملا رداطلعدووا وراط،  دااو  ،جدا م يدو  

 (و1 را اوى ردنف وايت وا رانلقق ة ا 
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 (: أبعاد وعبارات مقياس العدوى االنفعالية 2جدول )
 العبار  المقياس
 الح ن 

(10) 
  41 -36 -26 -21 -11-1 (6الموجبة )
 46 -31 -16-6 (4السلبية  )

 الخوف
(11) 

 51 -47 - 37 -27 - 17 -12-2 (7الموجبة )
 42 -32 -22-7 (4السليية  )

 الغض 
(12) 

 52 -48 -38 -33 -23 - 18 - 13 - 8 (8الموجبة )
 53  -43  -28-3 (4السلبية  )

 السعاد 
(10) 

 49 -39 -29 -24 - 14 - 9-4 (7الموجبة )
  44 -34 - 19 (3السلبية  )

 الح 
(10) 

 45 -49 -35 -25 - 15 - 10 (6الموجبة )
 50 -30 - 20 -5 (4السلبية  )

 الخصا ص السيكومترية لمقياس العدوى االنفعالية:
  يو :نود :  اال ران

 دددوم راةوثادددوف  قسدددو  را ددداال را دددوملا رداطلعدددووا الن يدددو   تءنسدددت ران ،ندددوة 
ر اوايت انفء رة ران يو   واطلارم راطاونء رانط وما ال ،رم  رايوتجت   ا راطداونء 

(ح 30و0 تءنست رافوةننوكأ ااى رانعوة    وا رااةراتح وتقا ا قينت راطعة     
(  ، د  را ديا رانسدطلءجت مد  3ح وراجداوا  و ا نافء راطقل    د  خنسدت  ،رمد 

 راطقل   را وملا:
 ( التحليل العاملي االستكشافي لمفردات مقياس العدوى االنفعالية3جدول )

 العوامل المستخرجة بيانات التحليل
العامـــــــــــــــــــــل  العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

 الخامس
 ،11 ،6 ،1 المفردات

11، 21، 26، 
31، 36، 41، 
46 

2، 7، 12، 
17، 22 ، 27، 
32، 37، 42، 
47، 51 

3، 8، 13، 18، 
23، 28، 33، 
38، 43، 48، 
52، 53 

4، 9، 14، 
19، 24، 29، 
34، 39، 44، 
49 

5، 10، 
15، 20، 
25، 30، 
35، 45، 
50 
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 الجذر الكامن
 نسبة التباين

ــاين  ــبة التبــــ نســــ
 التراكمية 

6.482 
12.465 
12.465 

6.009 
11.556 
24.21 

5.782 
11.119 
35.115 

5.399 
10.383 
45.498 

5.019 
9.652 

55.151 

و لددل  دد،ا راجدداوا راسددو ق وددإف جنيدد  رانفددء رة تعددة و  لددل خنسددت  ،رمدد  ح 
 (  لل نا  وم  م  تلن را ،رم ح ورا ،رم   ل:40  ينو اا تطعة  رانفء ء ة ا  

ح 26ح 21ح 11ح 6ح 1  را ومدد  ر وا تددا تسددن طه راقددزف: تعددة و  ليدده رانفددء رة 
 (و46ح 41ح 36ح 31

ح 22ح 17ح 12ح 7ح 2را وم  رااونا تا تسن طه رال،ل: تعة و  ليده رانفدء رة  
 (و51ح 47ح 42ح 37ح 32ح 27

ح 23ح 18ح 13ح 8ح 3را وم  رااواي تا تسن طه را   : تعة و  ليه رانفدء رة 
 (و53ح 52ح 48ح 43ح 38ح 33ح 28

ح 24ح 19ح 14ح 9ح 4س و ء: تعدة و  ليده رانفدء رة  را وم  راءر   تا تسن طه را
 (و49ح 44ح 39ح 34ح 29

ح 20ح 15ح 10ح 5را ومدد  رالددومأ تددا تسددن طه راقدد : تعددة و  ليدده رانفددء رة  
 (و50ح 45ح 35ح 30ح 25

 التحليل العاملي التوكيدي:
 كنددو  ددوم راةوثاددوف  واطقل دد  را ددوملا راط،  دداا ال ،رمدد  رايوتجددت  تءنسددت ردثطنددودة 

 (:3راس ،ىح ون وةة نطوال راطقل   آال راين،اج راطواا      
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 (: التحليل العاملي التوكيدي لمفردات مقياس  العدوى االنفعالية3شكل )
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( راطددددواا مؤ ددددءرة  دددداال راتييددددت الطقل دددد  را ددددوملا راط،  دددداا 3ون، دددد  جدددداوا  
 ان يو  را اوى ردنف وايت:

عاملي التوكيدي لمقياس العدوى (مؤشرات صدق البنية للتحليل ال3جدول ) 
 االنفعالية 

 المدى المثالي القيمة المؤشر
Chi-square (CMIN) 1599.171 أن تكون غير داله 

)غيــــــــــــــر  0.07 مستوى الداللة
 داله( 

 

DF 1264  
CMIN/DF 1.265   3أقل من 

GFI 0.894  ( ــى ــرب أو 1مــن )صــفر( إل ــي تقت (: القيمــة المرتفعــة ) أى الت
 الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذجتساوى الواحد  

NFI 0.799  ( ــى ــرب أو 1مــن )صــفر( إل ــي تقت (: القيمــة المرتفعــة ) أى الت
 تساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج

IFI 0.841  ( ــى ــرب أو 1مــن )صــفر( إل ــي تقت (: القيمــة المرتفعــة ) أى الت
 للنموذج  تساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل

CFI 0.828  ( ــى ــرب أو 1مــن )صــفر( إل ــي تقت (: القيمــة المرتفعــة ) أى الت
 تساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج

RMSEA 0.04  ( إلــى )(: القيمــة القريبــة مــن الصــفر تشــير إلــى 1مــن )صــفر
 مطابقة أفضل للنموذج

=  Chi-square ط دددددد  مدددددد  رايندددددد،اج مؤ ددددددءرة ج دددددداء ث ددددددي  ونددددددو قينددددددت  
و ددددل ا دددء  راددددت و ونددددو رايسدددةت  دددد   قينددددت  1264 ددداةجوة ثءنددددت  171و1599

Chi-square    = ح مندو  داا  لدل وجد،  متو سدت 3>   265و1آال  ةجوة راقءنت
(  و 894وGFI=0ج ددددداء اليندددددد،اجح ومل دددددو قينطدددددده مؤ دددددءرة ثسدددددد  رانتو سددددددت  

 NFI  =0و  799و  )IFI=0و   841و ح   )CFI  =0و  828و = RMSEAح 
ندددو  ددداا  لدددل وجددد،  متو سدددت ج ددداء اينددد،اج راطقل ددد  را دددوملا راط،  ددداا (ح م04و0

 ان يو  را اوى ردنف وايتو
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 ثانيًا: ثبات المقياس 
 دددوم راةوثادددوف ودددا رااةرادددت راءر يدددت  قسدددو  ثةدددوة ران يدددو   وادددطلارم  ءنسدددت نافدددو  

كءونةون ح وراطا ت طنا  لل ثسو  م وم  نافدو الن يدو    دا ثدكل  ةجدت رانفدء ء 
( راطدوال   تد   قديا م دوم ة نافدو 4سو  م وم  رافدو الن يدو    د ا وراجداوا  ح وث

   ا ثكل رانفء ء:
 (220 ف= را اوى ردنف وايت( قيا م وم  نافو ان يو  4جاوا  

ــة  رقم المفرد  قيمـــــــــــــــــ
ــة  رقم المفرد  معامل ألفا قيمـــــــــــــــــ

ــة  رقم المفرد  معامل ألفا قيمـــــــــــــــــ
 معامل ألفا

رقــــــــــــــــم 
 المفرد 

 قيمة معامل ألفا

1 0,761 14 0,774 27 0,766 40 0,764 

2 0,769 15 0,767 28 0,771 41 0,772 

3 0,770 16 0,765 29 0,764 42 0,766 

4 0,773 17 0,771 30 0,767 43 0,771 

5 0,769 18 0,763 31 0,775 44 0,770 

6 0,767 19 0,772 32 0,767 45 0,770 

7 0,772 20 0,764 33 0,774 46 0,767 

8 0,762 21 0,765 34 0,769 47 0,773 

9 0,769 22 0,771 35 0,772 48 0,774 

10 0,774 23 0,767 36 0,765 49 0,764 

11 0,769 24 0,773 37 0,767 50 0,771 

12 0,770 25 0,767 38 0,774 51 0,773 

13 0,771 26 0,767 39 0,762 52 0,767 

 0,774وقد بلغت قيمة معامل ألفا للمقياس ككل=
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( راسو ق نف قيا م وم  نافو اجني  رانفء رة ت  تء  د  ثةوتهدو 4 ط   م  جاوا  
ح ث ددي رنلفددض م ومدد  نافددو  قددكل رانفددء ء وددل م ظددا ران يددو ح واددا  ط  ددء و دد  
ثو طو  ول   ض رانفء رة واا  طلم م وم  نافدو الن يدو    د ح و دكر   عد ء آادل نف 

ء ادددلةو   ليدددهح مندددو   عددد ء آادددل نف جنيددد  مفدددء رة ران يدددو  مهندددت وثدددكوهو  دددا  دددؤث
 مفء رة ران يو  تطسا  اةوة م ااو

 ثالثًا: االتساق الداخلي
 وم راةوثاوف  دواطقسق مد  ردتسدوال رادارخلا الن يدو   د   ءندق ثسدو  م دوم ة 
ردةتةوه      ةجت    مفء ء وء يدت وراة دا راطدا تيطندا آايده ومد    ةجدوة  د    دا 

 (:5 كر م،   وا راجاوا  ورااةجت رالليت الن يو ح و 
 (220)ن =  العدوى االنفعاليةاالتساق الداخلي لمقياس ( 5جدول )

ــد  الُبعـــ
 األول

ــل  معامــــــــــــــــــــ
 االرتباط

ــد  الُبعــــــــــ
 الثانى

معـــــــــــــــــــــــامالت 
 االرتباط

ــد  الُبعــــــــــ
 الثالث

معـــــــــــــــــــــــامالت 
 االرتباط

ــد  الُبعــــــــــ
 الرابع

معـــــــــــــــــــــــامالت 
 االرتباط

ــد  الُبعــــــــــــ
 الخامس

معــــــــــــــــــــــــامالت 
 االرتباط

1 0,412** 2 0,398** 3 0,331** 4 0,574** 5 0,384** 

6 0,368** 7 0,297** 8 0,396** 9 0,521** 10 0,496** 

11 0,547** 12 0,647** 13 0,412** 14 0,556** 15 0,399** 

16 0,469** 17 0,524** 18 0,390** 19 0,639** 20 0,524** 

21 0,441** 22 0,594** 23 0,623** 24 0,382** 25 0,531** 

26 0,612** 27 0,395** 28 0,501** 29 0,408** 30 0,629** 

31 0,299** 32 0,614** 33 0,587** 34 0,394** 35 0,574** 

36 0,607** 37 0,512** 38 0,617** 39 0,422** 45 0,520** 

41 0,365** 42 0,369** 43 0,357** 44 0,496** 50 0,349** 
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46 0,417** 47 0,387** 48 0,446** 49 0,508**  

 
51 0,451** 52 0,417** 

 
 53 0,382** 

 البعد
ــل  معامــــــــــــــــــــ

 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد االرتباط

 **0,497 الخامس **0,587 الرابع **0,524 الثالث **0,429 الثاني **0,631 األول

   0,01** دالة عند 
( راسو ق نف جنيد  مفدء رة ران يدو  تدءتةم مد   ةجدوة ر   دو  5  م  جاوا  طت 

راطدا تيطندا آا هدو  ندو نف جنيد  ن  دو  ران يدو  تدءتةم مد  رااةجدت رالليدت الن يدو ح 
 منو   ع ء آال نف ران يو   طنط   وتسوال  رخلا ميوا و

 ثانيًا: مقياس التعاطف
 خطوات بناء المقياس:

 م اتخاذ ما يلي:إلعداد مقياس التعاطف ت
رد دد    لددل ر  ددء ورايظءنددوة ورانددارخ  ورانفددوميا رانط لسددت  نفهدد،م راط ددو ط -

 وراطا ثوواو  ءع وت، ي  وتفس ء رانفه،مو
رد     لل رااةراوة وا مجدوا راط دو ط ورد طندو   لدل تسسديا  لندوا راديفأ -

 ,Paul Ekman)ومدد،ا ر  نددوف  (Daniel Goleman) رن دد  ج،انددوف 
 انفه،م راط و ط الل رافئوة راا ف  (2007

 Cognitive Empathyراط و ط ران ءوا  -1
   Affective Empathy  راط و ط را،جارنا-2
   Compassionate Empathyراط و ط راءثيا -3
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رد دد   وراطء  ز لددل مدددو تددا  ء ددده مدد  ت ددد،ةرة  لنددوا راددديفأ وراةددوثا   ودددا -
 ايظءا رانتءوعورانجوا اطفس ء راط و ط وراطا تطنا   وا راتوة ر

تتيل راةوثاوف راطسسيا راا ثا الط دو ط مد   تد   ج،اندوف ور  ندوف ح ورادطل ص -
ت ءنع ال  وئت م  وئوة رانفه،مح ر طنا  ل هو راةوثادوف ودا  ديوات  ةدوةرة 

 ران يو ح وتا  يوات  ةوةرة  و طةوة ر م،ة راطوايت:
 ءونف تل،ف راعةوةرة ور قت ود تقن  آد م يل خو يت ورثا -
 نف تل،ف م و  ء راطس يا  لل نظوم اي ءة رالنوااو-
 نف ت تء راعةوةرة    م ن،ف راة ا راكا  ي و اهو-
نف ت تدددء راعةدددوةرة ت ت دددءر ورفيدددو  ددد  را دددفت راندددءر  ر ءرب دددو ورانعدددن،ات ودددا راة دددا -

 رالوص  هو
 أبعاد المقياس:

ا ر دددة  تتيدددل راةوثادددوف تسسددديا   ددد،ا ر  ندددوف و رنيدددوا ج،اندددوف الط دددو ط ومواطدددوا
 ران يو   عطن   لل ث ثت ن  و  مطنالت وا:

 Cognitive Empathyالتعاطف المعرفي  -1
 ءل راةوثاوف راط و ط ران ءوا ننه  راارو  را،ر ا الط ءل  لل راقوات رإلنف وايت 
ا خء ووهنهوح وفيه  طا راق د،ا  لدل م ءودت نكادء ركطندوَد و  دت ثد،ا مقط،ندوة 

  س   لى يخء و
   Affective Empathy  جدانيالتعاطف الو -2

 دددءل راةوثادددوف راط دددو ط را،جدددارنا ننددده   روددد  تلسدددواا ا ادددطجو ت  عددد   ميواددد  
انعددو ء رآلخددءح ونقدداف تلسوايددو  ومدداوف و دداح وفيدده  عدد ء رافددء   دديفأ رانعددو ء 

 راطل  ع ء  هو راعلى ردخء و
   Compassionate Empathyالتعاطف الرحيم  -3
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يا ننه  راسل،  رالتيع وا ء ر نونا راكا   ،ف فيه  ءل راةوثاوف راط و ط راءث
رافدددء  مددداو، و  نعدددو ء راطدددءرثا وراعددد ،ة  دددأاا رآلخدددء وقيدددوم  عددداا النقووادددت ودددا 

 رانسو اء وا تلفيفه و
 صياغة مفردات المقياس: 

تددددا  دددديوات مفددددء رة  دددد    ددددا مدددد  ر   ددددو  راا ثددددت الن يددددو ح  يددددوا  لددددل مفهدددد،م 
(  ددا  6(  ةددوةء ح ون، دد  راجدداوا  30 لددل   وم ددن،ف راة ددا ورثطدد،ا ران يددو 

ونة ددوم راعةددوةرة رإل جو يددت وراسددلتيت رااراددت  لددل  دد  ميهددو وددا ران يددو ح وتددا تءت دد  
ر   و  م  خد ا رادطلارم راطقل د  را دوملا رداطلعدووا وراط،  دااو  ،جدا م يدو  

 (و2راط و ط وا رانلقق ة ا  
 (: أبعاد وعبارات مقياس التعاطف6جدول )

 العبار  قياسالم
التعــــــــــاطف 

 المعرفي
 (10 ) 

  25- 22-16 - 10- 7- 3-1 ( 6الموجبة ) 
 28 – 7-13-4 ( 4السلبية  ) 

التعــــــــــاطف 
 الوجداني

 (10 ) 

 29  - 23 -17 -14 -  8 – 5 ( 7الموجبة ) 
 26  -20 -  11 - 2 ( 4السليية  ) 

التعــــــــــاطف 
 الرحيم

 (10 ) 

  30 -24 - 21 -18 - 15-6 ( 8الموجبة ) 
 27 – 12 -  9 - 3 ( 4السلبية  ) 

 الخصا ص السيكومترية لمقياس التعاطف:
 أواًل: صدق المقياس

 دددوم راةوثادددوف  قسدددو  را ددداال را دددوملا رداطلعدددووا الن يدددو   تءنسدددت ران ،ندددوة 
ر اوايت انفء رة ران يو   واطلارم راطاونء رانط وما ال ،رم  رايوتجت   ا راطداونء 

(ح 30و0رااةراتح وتقا ا قينت راطعة      تءنست رافوةننوكأ ااى رانعوة    وا  
و ا نافء راطقل      ث ثت  ،رم ح وراجداوا راطدواا  ، د  را ديا رانسدطلءجت مد  

 :(7جاوا   راطقل   را وملا
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 (: التحليل العاملي االستكشافي لمفردات مقياس التعاطف7جدول )
 العوامل المستخرجة بيانات التحليل

 العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 ، 16 ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 المفردات

19 ، 22 ، 25 ، 28 
2 ، 5 ، 8 ، 11 ، 14 ،17 ، 

20 ، 23 ، 26 ، 29 
3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 

21 ، 24 ، 27 ، 30 
 الجذر الكامن
 نسبة التباين

 نسبة التباين التراكمية  

5.552 
18.507 
12.465 

4.827 
16.09 

34.579 

4.782 
15.94 

50.537 

 
 وا راسو ق وإف جني  رانفء رة تعة و  لل ث ثت  ،رم   ل:و لل  ،ا راجا 

ح 13ح 10ح 7ح 4ح 1را ومد  ر وا تدا تسددن طه ران ءودا: تعددة و  ليده رانفددء رة  
 (و28ح 25ح 22ح 19ح 16

ح 11ح 8ح 5ح 2را ومدددد  رااددددونا تددددا تسددددن طه را،جددددارنا: تعددددة و  ليدددده رانفددددء رة  
 (و29ح 26ح 23ح 20ح 17ح14

ح 15ح 12ح 9ح 6ح 3ن طه رادددءثيا: تعدددة و  ليددده رانفدددء رة را ومددد  رااوادددي تدددا تسددد
 (و30ح 27ح 24ح 21ح 18

 التحليل العاملي التوكيدي:
كنددو  ددوم راةوثاددوف  واطقل دد  را ددوملا راط،  دداا ال ،رمدد  رايوتجددت  تءنسددت ردثطنددودة 

 (:4راس ،ىح ون وةة نطوال راطقل   آال راين،اج راطواا      
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 التوكيدي لمفردات مقياس التعاطف( التحليل العاملي 4شكل)

( راطددددواا مؤ ددددءرة  دددداال راتييددددت الطقل دددد  را ددددوملا راط،  دددداا 8ون، دددد  جدددداوا  
 ان يو  راط و ط:

 مؤ ءرة  اال راتييت الطقل   را وملا راط،  اا ان يو  راط و ط (8جاوا  
 المدى المثالي القيمة المؤشر

Chi-square (CMIN) 815.881 أن تكون غير داله 
  )غير داله( 0.11 ى الداللةمستو 
DF 402  

CMIN/DF 2.030  3أقل من 
GFI 0.804 ( إلى )(: القيمـة المرتفعـة ) أى التـي تقتـرب أو 1من )صفر
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 تساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
NFI 0.791 ( إلى )(: القيمـة المرتفعـة ) أى التـي تقتـرب أو 1من )صفر

 ح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذجتساوى الواحد الصحي
IFI 0.841 ( إلى )(: القيمـة المرتفعـة ) أى التـي تقتـرب أو 1من )صفر

 تساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
CFI 0.842 ( إلى )(: القيمـة المرتفعـة ) أى التـي تقتـرب أو 1من )صفر

 وذجتساوى الواحد الصحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنم
RMSEA 0.0.07 ( إلى )(: القيمـة القريبـة مـن الصـفر تشـير إلـى 1من )صفر

 مطابقة أفضل للنموذج
=  Chi-square ط دددددد  مدددددد  رايندددددد،اج مؤ ددددددءرة ج دددددداء ث ددددددي  ونددددددو قينددددددت  

-Chiو ددل ا ددء  راددت و ونددو رايسددةت  دد   قينددت  402 دداةجوة ثءنددت  881و815
square   = وجد،  متو سدت ج داء  ح مندو  داا  لدل3>  030و2آال  ةجدوة راقءندت

= NFI(  و  804وGFI=0اليندددد،اجح ومل ددددو قينطدددده مؤ ددددءرة ثسدددد  رانتو سددددت  
و  791و0  )IFI=0و   841و ح   )CFI  =0ح و  842وRMSEA  =0ح 07و)

مندددو  ددداا  لدددل وجددد،  متو سدددت ج ددداء اينددد،اج راطقل ددد  را دددوملا راط،  ددداا ان يدددو  
 راط و طو

 
 سثانيًا: ثبات المقيا

ادددت راءر يدددت  قسدددو  ثةدددوة ران يدددو   وادددطلارم  ءنسدددت نافدددو  دددوم راةوثادددوف ودددا رااةر
كءونةون ح وراطا ت طنا  لل ثسو  م وم  نافدو الن يدو    دا ثدكل  ةجدت رانفدء ء 

( راطدوال   تد   قديا م دوم ة نافدو 9ح وثسو  م وم  رافدو الن يدو    د ا وراجداوا  
   ا ثكل رانفء ء:

 (220)ن= التعاطف( قيم معامل ألفا لمقياس 9جدول )
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 رقم المفرد  قيمة معامل ألفا رقم المفرد 
قيمـــــــة معامـــــــل 

 رقم المفرد  ألفا

 
 قيمة معامل ألفا

1 0,692 11 0,701 21 0,695 

2 0,683 12 0,689 22 0,702 

3 0,691 13 0,703 23 0,686 

4 0,703 14 0,701 24 0,687 

5 0,700 15 0,699 25 0,700 

6 0,699 16 0,684 26 0,698 

7 0,684 17 0,685 27 0,697 

8 0,697 18 0,695 28 0,696 

9 0,703 19 0,705 29 0,687 

10 0,704 20 0,704 30 0,688 

 705ا0و ا  ل و قينت م وم  نافو الن يو     =  
( راسو ق نف قيا م وم  نافو اجني  رانفء رة ت  تء  د  ثةوتهدو 8 ط   م  جاوا  

ء وددل م ظددا ران يددو ح واددا  ط  ددء و دد  ح ث ددي رنلفددض م ومدد  نافددو  قددكل رانفددء  
ثو طو  ول   ض رانفء رة واا  طلم م وم  نافدو الن يدو    د ح و دكر   عد ء آادل نف 
جنيددد  مفدددء رة ران يدددو  مهندددت وثدددكوهو  دددا  دددؤثء ادددلةو   ليدددهح مندددو   عددد ء آادددل نف 

 مفء رة ران يو  تطسا  اةوة م ااو
 ثالثًا: االتساق الداخلي
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ردتسدوال رادارخلا الن يدو   د   ءندق ثسدو  م دوم ة    وم راةوثاوف  دواطقسق مد 
ردةتةوه      ةجت    مفء ء وء يدت وراة دا راطدا تيطندا آايده ومد    ةجدوة  د    دا 

 ( راطواا  ت   اان:9ورااةجت رالليت الن يو  ح وجاوا  
 
 
 

 (220 ف =  راط و طردتسوال راارخلا ان يو  (9جاوا  

ــد  معامالت االرتباط عد الثانىالبُ  معامل االرتباط الُبعد األول الُبعــــــــــــــ
 الثالث

 معامالت االرتباط

1 0,337** 2 0,541** 3 0,608** 

4 0,452** 5 0,397** 6 0,419** 

7 0,497** 8 0,512** 9 0,374** 

10 0,511** 11 0,547** 12 0,529** 

13 0,423** 14 0,629** 15 0,500** 

16 0,609** 17 0,319** 18 0,631** 

19 0,487** 20 0,417** 21 0,497** 

22 0,368** 23 0,549** 24 0,428** 

25 0,522** 26 0,627** 27 0,299** 

28 0,641** 29 0,347** 30 0,368** 

 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
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 **0,574 الثالث **0,629 الثاني **0,541 األول

  0,01** دالة عند  
  

( راسو ق نف جنيد  مفدء رة ران يدو  تدءتةم مد   ةجدوة ر   دو  9 طت   م  جاوا 
راطدا تيطندا آا هدو  ندو نف جنيد  ن  دو  ران يدو  تدءتةم مد  رااةجدت رالليدت الن يدو ح 

 منو   ع ء آال نف ران يو   طنط   وتسوال  رخلا ميوا و
 نتا ج الدراسة وتفسيرها
 نتا ج الفرض األول: 

ت،جدددا    ددت رةتةو يدددت م،جةدددت  راددت آث دددوايو   ددد   ر وا  لددل ننددده    دديى رافدددءت 
 ا والطقسق م   قت  كر رافءت را اوا ردنف وايت وراط و ط ااا     راجوم ت

را داوا تا ثسو  م وم  رةتةوه   ءاد،ف  د    ةجدوة  د   راجوم دت ودا م يدو  
 (:10 و ةجوتها وا م يو  راط و طح و كر م،   وا راجاوا  ردنف وايت
معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب على مقياسي العدوى    (10جدول )

 االنفعالية والتعاطف 
 التعاطف  

 العدوى 
 االنفعالية 

الدرجـــــــــة الكليـــــــــة  الرحيم الوجداني المعرفي
 للمقياس

 **0.529 **0.499 **0.523 **0.499 الح ن 

 **0.410- **0.357- **0.355- **0.441- الخوف

 **0.400 **0.394 **0.386 **0.370 الغض 

 **0.239 **0.204 **0.121 **0.129 السعاد 

 **0.319 **0.274 **0.328 **0.299 الح 
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 **0.248 **0.247 **0.265 **0.208 الدرجة الكلية للمقياس

 01ا0**  رات  يا 
( راسدو ق وجدد،     ددت رةتةو يدده م،جةدت  رادده آث ددوايو   يددا 10 ط د  مدد  جدداوا  

(  ددد    ةجدددوة راتددد   ودددا راقدددزف و ددد  مددد  راجونددد  ران ءوددداح 01ا0ط،ى  مسددد
وراجوندددد  را،جددددارناح وراددددءثيا ورااةجددددت رالليددددت ان يددددو  راط ددددو طح ووجدددد،     ددددت 

(  ددد    ةجدددوة راتددد   ودددا 01ا0رةتةو يددده م،جةدددت  راددده آث دددوايو   يدددا مسدددط،ى  
ت رالليدددت را  دد  و دد  مدد  راجوندد  ران ءوددداح وراجوندد  را،جددارناح وراددءثيا ورااةجدد

ان يدددو  راط دددو طح ووجددد،     دددت رةتةو يددده م،جةدددت  راددده آث دددوايو   يدددا مسدددط،ى 
(  ددد    ةجدددوة راتددد   ودددا راقدددزف و ددد  مددد  راجونددد  ران ءوددداح وراجونددد  01ا0 

را،جارناح وراءثيا ورااةجت رالليت ان يو  راط و طح ووج،     ت رةتةو يه م،جةت 
راتدد   وددا راسدد و ء و دد  مدد   (  دد    ةجددوة 01ا0 رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى  

راجوندد  ران ءودداح وراجوندد  را،جددارناح وراددءثيا ورااةجددت رالليددت ان يددو  راط ددو طح 
(  دد    ةجددوة 01ا0ووجدد،     ددت رةتةو يدده م،جةددت  رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى  

رات   وا راق  و   م  راجون  ران ءواح وراجون  را،جدارناح ورادءثيا ورااةجدت 
 و طح ووج،     ت رةتةو يه م،جةت  راه آث وايو   يا مسدط،ى رالليت ان يو  راط

(  د   رااةجدت رالليدت ان يدو  را داوى ردنف وايدت و د  مد  راجوند  ران ءودداح 01ا0 
 وراجون  را،جارناح وراءثيا ورااةجت رالليت ان يو  راط و طو

 كنددو  ط دد  مدد  راجدداوا راسددو ق وجدد،     ددت رةتةو يدده اددواةت  رادده آث ددوايو   يددا 
(  ددد    ةجدددوة راتددد   ودددا رالددد،ل و ددد  مددد  راجونددد  ران ءوددداح 01ا0مسدددط،ى  

 وراجون  را،جارناح وراءثيا ورااةجت رالليت ان يو  راط و طو
و ددكر  ددداا  لدددل نف را ددداوى ردنف وايدددت وراط ددو ط  يطنيدددوف آادددل م ددداة ورثدددا و ددد، 

آنطسددوا  راجوندد  را،جددارنا منددو  ؤ ددا نف راجوندد  را،جددارنا  ل دد   وةر   ت ددءر  وددا وددا
رانعدددو ء رإل جو يدددت نو رانعدددو ء راسدددلتيت مددد   دددلى آادددل يخدددءح و دددكان آنف دددوا 
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راط دددو طو ث دددي نتسدددسو نطدددوال تلدددن رااةرادددت مددد   ددد  مددد  رااةرادددوة راطدددا  ومدددو 
وددا نف  (Pugh, D., 2001)ح و ةراددت  Barasade S.g., 2002)  هددو

ورا  ددددأ  رانعدددو ء رإل جو يدددت تددددؤثء  وإل جدددو   لدددل ر وددددءر  رانقيتددد    وان ددداة
  قي و 

 
 نتا ج الفرض الثاني:

 ددديى رافدددءت راادددونا  لدددل ننددده   ،جدددا  ومددد   دددوم معدددطء   ددد   م ،ندددوة را ددداوى 
ردنف وايت وم ،نوة راط و ط ااى  د     يدت رااةرادت ح والطقسدق مد   دقت  دكر 

( 4رافددءت راددطلام راةوثاددوف راطقل دد  را ددوملا راط،  دداا  تءنددومل نمدد، ح وراعدد    
 ن:راطواا  ،   اا

 

 
 (: نموذج التحليل العاملي التوكيدي للعامل العام الكامن 4شكل )

=  Chi-square ط دددددد  مدددددد  رايندددددد،اج مؤ ددددددءرة ج دددددداء ث ددددددي  ونددددددو قينددددددت  
-Chiو ددل ا ددء  راددت و ونددو رايسددةت  دد   قينددت  169 دداةجوة ثءنددت  631و321

square   = ح مندو  داا  لدل وجد،  متو سدت ج داء 3>  903و1آال  ةجدوة راقءندت
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= NFI(  و  954وGFI=0جح ومل ددددو قينطدددده مؤ ددددءرة ثسدددد  رانتو سددددت  اليندددد،ا 
(ح منددددددو 01وRMSEA =0ح و  956وCFI =0( ح و 991وIFI=0( و  987و0

 دداا  لددل وجدد،  متو سددت ج دداء ايندد،اج راطقل دد  را ددوملا راط،  دداا ال ومدد  رالددوم  
 (11را،رثدددا رانعدددطء   ددد   ن  دددو  را ددداوى ردنف وايدددت ون  دددو  راط دددو طح وراجددداوا  

 راطواا  ،   راطعة   لل را وم  را وم رالوم ح ورالتأ رانعيوةا الطعة و
مدد  خدد ا رايندد،اج راسددو ق نت دد  نف را دداوى ردنف وايددت وراط ددو ط اهنددو م دداة 
ورثا  س  وا راجون  را،جارناح ث ي ن لق  لدل را ومد  را دوم رالدوم  ردنف دودة 

 را،جارنيتو  
ا دداوى ردنف وايددت ومط  ددء راط ددو ط ان ءوددت وتددا تقا ددا راطعددة وة الدد  مدد  مط  ددء ر

را ومدد  را ددوم رالددوم  ح ث ددي تددا ثسددو  تعدد    ددكر را ندد  و ددا ة  ددا وددا راجدداوا 
 11:) 

تشبعات أبعاد التعاطف وأبعاد العدوى االنفعالية على العامل  (11جدول )
 الكامن الواحد والخطأ المعياري للتشبع

 التشـــــبع علـــــى العامـــــل العـــــام المتغير المشاهد
 الكامن

 الخطأ المعياري للتشبع

 0.60 0.78 المعرفي
 0.53 0.73 الوجداني
 0.64 0.80 الرحيم
 0.14 0.37 الح ن 
 0.27 0.52 الخوف
 0.63 0.80 الغض 
 0.48 0.69 السعاد 
 0.52 0.72 الح 

 ط ددد  مددد  رايطدددوال راسدددو ست نف ن  دددو  راط دددو ط  ران ءوددداح ورا،جدددارناح ورادددءثيا(ح 
 ددو ط ردنف ددواا راقزفح ورالدد،لح ورا  دد ح وراسدد و ءح وراقدد ( تطجندد  ون  ددو  راط

 لدددل  ومددد   دددوم  ورثدددا نم ددد  تسدددن طه ردنف دددودة را،جارنيدددتو ث دددي آف ننددد،اج 
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را ومد  رالددوم  را،رثدا ثددوب  لدل مؤ ددءرة ج داء اقسدد  راطتدو قح و ددكر  ط د  مدد  
اددتق  ( نف جنيدد  راطعددة وة مءتف ددتح ومنددو11(ح  نددو  ، دد  راجدداوا  4راعدد    

 (و 369-362ح 2008  زة  تاراقن اح  ط   تقسق رافءت رااواي 
 نتا ج الفرض الثالث:

ت،جدا ودءوال  رادت آث دوايو   د   مط،ادتوة  ةجدوة   يى رافءت ر وا  لل ننده   
ووددا  دد    ددا مدد   ان يددو  را دداوا ردنف وايددتوددا رااةجددت رالليددت  راددك ،ة ورإلنددوف 

 دددكر رافدددءت رادددطلام راةوثادددوف رخطةدددوة   و ودخطةدددوة  دددقتا دددوا  رإلندددوف  ن  دددو  
 (:12رايسةت راطوايت ال  يوة رانسطسلت و كر م،   وا راجاوا  

ودددل را ددداوى  رادددك ،ة ورإلندددوف  دادددت رافدددءوال  ددد   مط،ادددتوة  ةجدددوة  (12جددداوا  
 ردنف وايت

 مستوى الداللة قيمة ت ( 290اإلناث )ن = ( 270الذكور )ن = العدوى االنفعالية

 ع م ع م

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى  6.091 4.231 36.517 4.219 34.341  ن الح
0.01 

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى  3.514 4.492 33.014 4.753 31.641 الخوف
0.01 

 الغض 
31.019 6.063 38.621 8.274 12.327 

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى 
0.01 

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى  12.630 3.046 42.886 4.344 38.904 السعاد 
0.01 

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى  10.100 1.092 40.33 1.597 39.170 الح 
0.01 

ــة  ــة الكليــــــــ الدرجــــــــ
 19.500 10.145 191.312 9.524 175.062 للعدوى االنفعالية

دالــــــه عنــــــد مســــــتوى 
0.01 
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( 01ا0( راسددو ق وجدد،  وددءوال  رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى  12 ط د  مدد  جدداوا  
نف وايدت     مط،ادتوة  ةجدوة رادك ،ة ورإلندوف ودل جنيد  ن  دو  م يدو  را داوى رد

 ورااةجت رالليت الن يو  ا وا  رإلنوفو 
 نلددد   آادددل راط ت دددء  ددد  معدددو ء    سددده،ات ث دددي ت لددد  ونفسدددء اادددن نف رإلندددوف 

 ل ها راج،رن  ردنف وايت   د،ةء نكتدء مد  رادك ،ةح ونطسدق  دكر مد  نطدوال رااةرادت 
نف ر ندوف  ظهدءف مسدط،ى  (Eisenberg & Lennon, 1983)راطدا  دوم  هدو 

راط و فدددت مسوةندددت  وادددك ،ةح و لددد  اادددن  لدددل نادددو  نف ر ندددوف  ة ددد     وايدددو مددد 
ون تءف    معو ء ر نز دوج  يدامو  دءن   ل دو  يخدء ميز جدو  نكادء مد  رادك ،ة 
 نه  نو   م  راك ،ة وا  دءراء رانيتهدوة ردنف وايدت ا دء رال ميدت راطدا  تلسهدو 

 راعلى رانسو  و 
 نتا ج الفرض الرابع:

ت،جددا وددءوال  راددت آث ددوايو   دد   مط،اددتوة  لددل نندده    دديى رافددءت ر وا 
ووددا  دد    ددا مدد   ان يددو  راط ددو طوددا رااةجددت رالليددت   ةجددوة  راددك ،ة ورإلنددوف 

 و ودخطةدددوة  دددقت  دددكر رافدددءت رادددطلام راةوثادددوف رخطةدددوة  ا دددوا  رإلندددوف  ن  دددو  
 (:13رايسةت راطوايت ال  يوة رانسطسلت ح و كر م،   وا راجاوا  

 ول راط و ط راك ،ة ورإلنوف ات رافءوال     مط،اتوة  ةجوة  د (13جاوا  
 مستوى الداللة قيمة ت ( 290اإلناث )ن= ( 270الذكور )ن= التعاطف

 ع م ع م
 0.01داله عند مستوى   3.171 4.510 45.055 4.288 43.874 المعرفي

 0.01داله عند مستوى   4.382 2.967 40.772 3.124 39.644 الوجداني

 0.01داله عند مستوى   4.498 4.779 46.338 5.144 44.452 الرحيم

ــة  الدرجــــــــــة الكليــــــــ
 4.171 11.525 132.172 12.275 127.972 للتعاطف

 0.01داله عند مستوى  
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( 01ا0( راسددو ق وجدد،  وددءوال  رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى  13 ط د  مدد  جدداوا  
و ط ورااةجدت     مط،اتوة  ةجوة رادك ،ة ورإلندوف ودل جنيد  ن  دو  م يدو  راط د

ث ي  نل   رإلنوف  لدل آ هدوة معدو ء راط دو ط  رالليت الن يو  ا وا  رإلنوفو
 نكاء م  راك ،ةو

 نتا ج الفرض الخامس:
مط،ادتوة  ةجدوة ت،جا وءوال  رات آث دوايو   د    يى رافءت راءر    لل ننه:   

 ان يدددو  را ددداوا ودددا رااةجدددت رالليدددت    دد   راسسدددا را لندددا و ددد   راسسدددا ر   ددا
 و ودخطةدوة  دقت  ا دوا   د   راسسدا ر   دا  ووا      ا م  ن  دو    ردنف وايت

 ددددكر رافددددءت راددددطلام راةوثاددددوف رخطةددددوة رايسددددةت راطوايددددت ال  يددددوة رانسددددطسلت ح و ددددكر 
 (:14م،   وا راجاوا  

  طالب القسم العلمي واألدبيداللة الفروق بين متوسطات درجات  (14جدول )
 فى العدوى االنفعالية 

عــــــــــــــــــدوى ال
 االنفعالية

 مستوى الداللة قيمة ت ( 308طالب القسم األدبي )ن= ( 252طالب القسم العلمي )ن=

 ع م ع م
 الح ن 

34.631 4.490 36.152 4.132 4.169 
دالــه عنــد مســتوى 

0.01 
دالــه عنــد مســتوى  2.758 4.376 32.841 4.943 31.754 الخوف

0.01 
دالــه عنــد مســتوى  3.858 8.415 36.153 7.739 33.492 الغض 

0.01 
دالــه عنــد مســتوى  4.108 4.022 41.620 4.334 40.167 السعاد 

0.01 
 الح 

39.611 1.689 39.903 1.265 2.333 
دالــه عنــد مســتوى 

0.01 
ــة  الدرجــــــــــــــــ
الكليـــــــــــــــــــــة 
للعـــــــــــــــــدوى 

 االنفعالية

179.672 11.9771 186.592 12.554 6.629 

دالــه عنــد مســتوى 
0.01 
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( 01ا0وجدد،  وددءوال  رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى   ( راسددو ق14 ط د  مدد  جدداوا  
    مط،اتوة  ةجوة     راسسا را لنا و    راسسا ر   ا ول جنيد  ن  دو  

 م يو  را اوى ردنف وايت ورااةجت رالليت الن يو  ا وا      راسسا ر   او
 ث ي نف رااةراوة ر   يت ت تل اخنو  وا ر  طنوم  وانعو ء رإلنسدونيت نكادء مد 

 رااةراوة را لنيت راطا تء ز  لل راج،رن  ران ءفيت ورا سليتو
 نتا ج الفرض السادس:

ت،جدددا ودددءوال  رادددت آث دددوايو   ددد   مط،ادددتوة  ددديى رافدددءت رالدددومأ  لدددل ننددده   
ان يددو   دد   راسسددا را لنددا و دد   راسسددا ر   ددا وددا رااةجددت رالليددت   ةجددوة  
ر   ددا و ودخطةددوة  ددقت   دد   راسسدداا ددوا   ووددا  دد    ددا مدد  ن  ددو   راط دو ط

 ددددكر رافددددءت راددددطلام راةوثاددددوف رخطةددددوة رايسددددةت راطوايددددت ال  يددددوة رانسددددطسلت ح و ددددكر 
 (15م،   وا راجاوا  

داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب القسم العلمي وطالب  ( 15جدول )
 القسم األدبي فى التعاطف

 مستوى الداللة قيمة ت ( 308)ن=  طالب القسم األدبي ( 252طالب القسم العلمي )ن= التعاطف

 ع م ع م
 0.01داله عند مستوى   6.532 4.0910 45.556 4.497 43.179 المعرفي

 0.01داله عند مستوى   8.047 2.842 41.130 3.035 39.127 الوجداني

 0.01داله عند مستوى   8.616 4.472 46.990 5.053 43.520 الرحيم

الدرجـــة الكليــــة 
 8.089 10.687 133.632 12.268 125.832 للتعاطف

 0.01داله عند مستوى  

( 01ا0( راسددو ق وجدد،  وددءوال  رادده آث ددوايو   يددا مسددط،ى  15 ط د  مدد  جدداوا  
    مط،اتوة  ةجوة     راسسا را لنا و    راسسا ر   ا ول جنيد  ن  دو  

  م يو  راط و ط ورااةجت رالليت الن يو  ا وا      راسسا ر   او
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ااةراددت تؤ ددا  لددا نف رااةراددوة ر   يددت ت ددزب راجوندد  را،جددارنا ور  طنددوم ونطددوال ر
 وانعددو ء رإلنسددونيت   ددأ رااةراددوة را لنيددت راطددا ت ددزب راجوندد  را سلددا وراجوندد  

 راطجءنتاو
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 مراجع الدراسة:
(: راط و ط ورايءجسيت و   طهنو  واء و رانهيا ااا 2016ننأ مقنا  قو ء  

نء دددا   رايفسددد    ودددا مدددارة  مقووظدددت  معدددق راءادددنيتو   يدددت مددد  را
ح  ليت راطءميدتح جوم دت  معدقح راجنه،ةندت رسالة ماجستير غير منشور 

 را ءميت راس،ةنتو 
(:  را ددددداوى ردنف وايدددددت و   طهدددددو  دددددوا، ا 2018ثددددد،ةرا مقندددددا  لدددددا رانتء ددددد   

المؤتمر العلمي السنوي )يوم الصحة ردجطنو ا ااا  لةت راجوم ت و  
 حجوم ت رانسطي ءنتح را ءرالو لنفسية(ا
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