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 مستخلص البحث
 أحدى الحب عالقات إلى الحاجة وتعد الميمة النمائية الخصائص من بالعديد الشباب مرحمة تتسم
 وما ، الحياة شريك مع عاطفية عالقة تأسيس ضوء في إشباعيا إلى الجامعة طمبة يسعى التي المتطمبات

 الشديد واالىتمام بالشغف شعور شكل عمى يظير الذي باالفتتان، تتسم أنيا العاطفية، العالقة ىذه يميز
 ومستوى االجتماعية وعالقاتيم الحياة في الطمبة أسموب عمى يؤثر مما الشريك، نحو الجسدي واالنجذاب
 المتناقضة، االنفعاالت من بمجموعة الشعور إلى بالفرد يؤدي قد أنو االفتتان يميز وما الدراسي؛ تحصيميم

 المرتفعة االفتتان مشاعر فِان شريكو، مع التواصل عند والفرح بالسعادة المحب فيو يشعر الذي الوقت ففي
 والخوف واإلحباط النفسية والضغوط  السوية غير بالغيرة ويشعر عقالنية، غير بطريقة يتصرف تجعمو قد
 بالوجدانات االفتتان عالقة وصف الى الباحثة دفع ما وىذا النفسية، صحتيم عمى يؤثر قد مما اليجر، من
، الحزن بمشاعر يرتبط أنو أم واإلنجاز والفرح السعادة بمشاعر االفتتان يرتبط فيل ،(والسالبة الموجبة)

 لدى االفتتان:لبيان البحث جاء المنطمق ىذا ومن : :لبيان البحث جاء المنطمق ىذا ومن والغيرة؟ والقمق
( إناث_  ذكور) الجنس لمتغيريو  وفقا االفتتان مقياس عمى اإلحصائية الفروق داللة و  الجامعة طمبة

 الفروق داللة و الجامعة طمبة لدى والسالبة الموجبة الوجداناتو ( متزوج_  اعزب) االجتماعية والحالة
 االجتماعية والحالة(.إناث_ ذكور) الجنس لمتغيري وفقا والسالبة الموجبة الوجدانات مقياس عمى اإلحصائية

 في الفروق و الطمبة لدى والسالبة الموجبة والوجدانات االفتتان بين االرتباطية العالقةو (متزوج_ اعزب)
 .االجتماعية والحالة الجنس متغيري وفق والسالبة الموجبة والوجدانات االفتتان بين االرتباطية العالقة
 لمعام القادسية جامعة من وطالبة طالباً ( 044) باختيار الباحثة قامت،  البحث اىداف ولتحقيق
 وفق االفتتان مقياس ببناء قامت كذلك التناسبية، الطبقية العشوائية بالطريقة(  0402_  0404)الدراسي
 واطسون مقياس الباحثة تبنت حين في، فقرة( 03) من النيائية بصيغتو تكون الذي( 2431) ىاتفميد نظرية
 التحقق تم وقد،  فقرة  (04) من النيائية بصيغتو تكون الذي والموجبة السالبة لموجدانات( 2433) وزمالؤه

 ثبات عمى استدلت حين في البناء صدق ومؤشرات الظاىري الصدق طريق عن المقياسين وثبات صدق من
 االختبار اعادة بطريقة االفتتان مقياس ثبات درجة بمغ اذ، والفاكرونباخ االختبار اعادة بواسطة المقياسين

 مقياس ثبات اما  درجة،( 4.203) الفاكرونباخ بطريقة الثبات درجة بمغت حين في درجة( 4.3.2)



 الطريقة بنفس السالبة الوجدانات ثبات وبمغ، درجة( 4.200) االختبار بإعادة  بمغ فقد الموجبة الوجدانات
 وبمغ درجة( 4.224) بمغ فقد الفاكرونباخ بطريقة الموجبة الوجدانات ثبات بمغ حين في،  درجة  (4.341)

 من جمعيا تم التي الحالي البحث بيانات تحميلوتم  .درجة( .4.21) الطريقة بنفس السالبة الوجدانات ثبات
: لمباحثة تبين SPSS االجتماعية لمعموم االحصائية الحقيبة برنامج خالل من القادسية جامعة طمبة عينة

 عيادات انشاء.  منيا التوصيات من بعدد الباحثة اوصت فقد الحالي بالبحث المتعمقة لجوانب واستكماالا 
 لبناء والحقيقي الفعال والتواصل االيجابي التفاعل عمى قائمة عاطفية عالقة بناء بأىمية لمتوعية استشارية

 تنمية و الزواج وبعد قبل العاطفي االرتباط بخصوص االستشارات تقديم وضرورة،  متماسكة عالقة
 وتوعية،  الوجدانات ىذه يحممون الذين الطمبة لدى السالبة الوجدانات تغير عمى والعمل الموجبة الوجدانات

 دراسة  منيا المقترحات من عددا الباحثة اقترحت كما ، االفتتان في الموجبة الوجدانات بأىمية االناث
 وعالقتو والسالبة الموجبة الوجدانات دراسة و الجامعة طمبة لدى شخصي بين بالذكاء وعالقتو االفتتان
 .  الصحي بالسموك

ABSTRACET 
The stage of youth is characterized by many important developmental. The 

need for love relationships is one of the requirements that university students 
seek to satisfy in light of establishing an emotional relationship with a life 
partner. What distinguishes this emotional relationship is that it is characterized 
by infatuation, which appears in the form of A feeling of passion, intense interest, 
and physical attraction to the partner, which affects the students' way of life, their 
social relations and the level of their academic achievement; What distinguishes 
infatuation is that it may lead the individual to feel a set of contradictory 
emotions, while the lover feels happiness and joy when communicating with his 
partner, high feelings of infatuation may make him act in an irrational way, and 
feel jealousy, psychological pressure, frustration, threat and fear of 
abandonment, which may It exerts a great impact on their mental health, and 
this prompted the researcher to know the relationship of infatuation with (positive 
and negative) sentiments. Is infatuation related to feelings of happiness, joy and 
achievement, or is it related to feelings of sadness, anxiety and jealousy? From 



this point of view, the current research aims to know Infatuation among university 
students. 

Significance of statistical differences on the scale of infatuation according to 
the gender variable (male - female) and marital status (single - married .)
Positive and negative sentiments of university students .The significance of the 
statistical differences on the scale of positive and negative affections according 
to the gender variable (males - females) and marital status (single - married .)
The correlation between infatuation and the students' positive and negative 
sentiments.The differences in the correlation between infatuation and positive 
and negative emotions according to the variables of gender and social status.To 
achieve the objectives of the research, the researcher selected (400) male and 
female students for the academic year (2020-2021), who were chosen by the 
proportional stratified random method. The researcher adopted the Watson and 
his colleagues (1988) scale of negative and positive emotions, which is in its 
final form of (20) paragraphs. Infatuation with the re-test method reached 
(0.837) degrees, while the degree of stability by the Facronbach method 
reached (0.748) degrees. As for the stability of the scale of positive emotions, it 
reached by re-testing (0.745) degrees, and the stability of negative emotions 
reached (0.806) degrees in the same way, while the stability of sentiments 
reached Positive by the Facronbach method, it reached (0.719) degrees, and 
the stability of negative emotions by the same method reached (0.763) 
degrees.After analyzing the data of the current research that was collected from 
a sample of students of the University of Al-Qadisiyah by means of the 
Statistical Portfolio for Social Sciences (SPSS) program, the researcher 
found:And to complement the aspects related to the current research, the 
researcher recommended a number of The need to pay attention to the issue of 
emotional gratification between the two partners and to pay attention to negative 



emotions, lack of emotional inventory and poor communication that affects the 
management of human relationships, such as marital relations, which are the 
cause of many conflicts between the two parties.The researcher also suggested 
a number of suggestions, including :A study of infatuation and its relationship to 
interpersonal intelligence among university students .A study of infatuation and 
its relationship to a trait beyond mood. 

نمائية التي تتسم بيا مرحمة الشباب، إذ تعد العالقات العاطفية من الخصائص اال مشكمة البحث:
ت عاطفية مع زمالئيم من الجنس من الحياة تشكيل عالقا الميمةيحاول طمبة الجامعة في ىذه المرحمة 

أن يؤسسوا معو عالقة قائمة عمى ، من اجل شريك التبادل مشاعر المحبة، والبحث عن ب فيقومونخر، الا
وقد تنتيي بالزواج، ورغم ذلك فأن ليس جميع العالقات العاطفية بين  لمودة، وتبادل الحاجات والمشاعر،ا

، المضطربةاعر العاطفية الشباب الجامعي تأخذ ىذا المسار من النمو، إذ قد تسود بعض العالقات المش
بدرجة أكبر من  بشريكة يعنىاالفتتان يجعل الفرد  ان ، وتؤدي بيا إلى االنفصالالتي تيدد ديمومتيا

ال يبادره الشريك  مااىتمامو بذاتو، وقد يجعل الفرد يشعر باالكتئاب والحزن وعدم االىتمام بالذات عند
 Fisher et)وتوصمت دراسة   ،(Hatfield et.al, 2008,p.35)من المشاعر واالنتباه  نفسيابالدرجة 

al., 2002)  الفرد في  ةمحاول ، لكونلمدة زمنية قصيرة العالقة الرومانسية ب يسيرأن االفتتان الى
بضعف االستحواذ عمى الشريك ووقتو واىتماماتو قد تجعل من العالقة العاطفية ال تطاق، مما ينذر ذلك 

وبيذا تفترض الباحثة أن االفتتان الشديد قد يترك أثار وخيمة عمى حياة طمبة  بين الطرفين العالقة وفشميا
عن التفكير في المستقبل، وتحقيق  ويشغميميفكرون بطريقة عاطفية غير منطقية،  فقد يجعميمالجامعة، 

وبما أن االفتتان ىو حالة تجعل الفرد يفكر بطريقة غير  ،م، والتزاميم بواجباتيم الدراسيةأىدافيم وطموحاتي
منطقية، ويشعر بدرجة متطرفة من األثارة والنشوة واالنجذاب الشديد اتجاه الشريك، ويتصرف بمناحي 

ن ترتبط باالفتتان لدى طمبة أفأي نوع من الوجدانات يمكن اجتماعيا،  ةسموكية قد تكون غير مقبول
عمى الحياة والمتطمبات الجامعية، السيما  الوجداناتتؤثر عالقة االفتتان ببعض الجامعة، وكيف يمكن أن 

، وطريقة لنفسو  م الطالب الجامعيبالوجدانات السالبة تؤثر عمى في أن شعور الطمبة الى أن الدراسات تشير
إذ تشير دراسة  دراكو لمعالم الخارجي، وتقييم عالقاتو باآلخرين، ومدى تمتعو بالصحة النفسية، والسعادة،ا

(Pavot & Diener, 1993)  العصبية مثل متكررة انفعالية كاستجاباتالسالبة تظير  الوجداناتإلى أن 
  نتائج دراسة أسفرتكذلك  والقمق والضيق ، وىي تعمل عمى خفض مستوى الشعور بالرضا والذنب

(Haase, Poulin, & Heckhausen, 2012)  السالبة  الوجداناتجريت عمى طمبة الجامعة أن أالتي



 وقتيم من لإلفادةتؤثر عمى قدرة الطمبة في تحقيق مستوى جيد من التحصيل الدراسي، وتجعميم أقل دافعية 
وبذلك تجد الباحثة أن ازدياد شعور الطمبة  (Fisher et al., 2002,413) وقدرتيم عمى تخطي وطاقاتيم

تراكم الضغوط الخارجية )االقتصادية والسياسية والعاطفية( يمكن أن ينتج عنو باالنفعاالت السمبية بسبب 
 العديد من المشكالت الجسمية والنفسية،

أن الحب المفعم باالفتتان والحميمية يجعل المحب يرى أن سعادتو في األخر، لذلك  اىمية البحث :
نجده يسعى وراء إرضاءه واالىتمام بو بشكل معتدل، وتبادل األفكار والرغبات، وتوفير الحماية والمودة 

التي أجريت  (Ahmet, Elshad&Ümmet,2015)ووجدت دراسة  .(Hatfield,1988,p.28)الشديدة 
مبة الجامعة في جامعة إسطنبول أن االفتتان القائم عمى مشاعر الحب يرتبط عكسيًا مع مشاعر عمى ط

االكتئاب، وطرديًا مع مشاعر السعادة والتقدير اإليجابي لمذات، في حين ارتبط االفتتان القائم عمى التممك 
االفتتان  وبما ان مشاعر. (Ahmet, Elshad&Ümmet,2015,p.2021)مع االكتئاب بدرجة كبيرة

القائمة عمى تحكم الفرد وسيطرتو عمى رغباتو واندفاعاتو الداخمية، قد تعمل عمى تماسك  شخصية الطرف 
األخر في العالقة الرومانسية، فأن ىذه العالقة قد تؤدي إلى ديمومة خبرة الوجدانات اإليجابية، وزيادة 

 (Pavelescu & Petrić,2018)ير دراسة الرفاىية واستمرار قوة الحب في العالقة الرومانسية، إذ تش
أن الحب ينتج عنو الشعور بالسعادة، واالستمتاع بالحياة، والدفء، التي أجريت عمى مجموعة من الطمبة، 

والمودة، وىذه المشاعر تنعكس إيجابا عمى طاقات الطمبة مثل رغبتيم في تطوير انفسيم، والتعمم، وتبني 
أساليب مواجية إيجابية في مقاومة الضغوط، ويزيد من رغبتيم في المشاركة بمختمف الميام الحياتية 

 (Weber,Wagner Ruch,2016)كذلك توصمت ، (Pavelescu & Petrić,2018,p.47)ة والتعممي

 والسالبة الموجبة الوجدانات.0 الجامعة. طمبة لدى االفتتان .2 ٌهدف البحث الى ما ٌأتً اىداف البحث: 
 . الطمبة لدى والسالبة الموجبة والوجدانات االفتتان بين االرتباطية العالقة. .. طمبة الجامعة لدى

في  واإلناث الذكور الدارسات االولية من القادسية جامعة بطمبة الحالي البحث يتحدد حدود البحث:
 من الدراسات الصباحية. 0402 -0404التخصصات العممية واإلنسانية لمعام الدراسي

: رغبة شديدة (Hatfield & Sprecher,1986) وسبريشر ىاتفيمداوال: االفتتان.  :تحدٌد المصطلحات 
لدى الفرد في االرتباط العاطفي مع فرد أخر، التي يتم التعبير عنيا من خالل الشغف واالنجذاب الجسدي 

 & Hatfield)واالىتمام والتعبير عن الحب الشديد والشعور بالقمق من ىجر الطرف االخر 

Sprecher,1986,p.383). 



: بعدان اساسيان (Watson et.al,1988) الؤهواطسون وزم- ثانيًا:الوجدانات الموجبة والسالبة:
من األبعاد الوجدانية لممزاج، ويتمثالن في االنفعاالت الموجبة مثل السرور واالبتياج واالىتمام، 

 ( .00:ص0424)عبد الفتاح واخرون،  واالنفعاالت السالبة مثل الغضب والذنب والخجل

 الغريزي، بالتكيف وبدأ وجد أن منذ اإلنسانب الحب دراسة ترتبط االفتتان:مفيوم اواًل:-ريـار نظــاط
 بعالقتو اإلنسان لدى الوعي بدأ أن ومنذ عاطفية،ال عالقةال خالل من والطبيعة اإلنسان بين توحد يوجد إذ
 مع يعيش وأن عزلتو من يتخمص أن الحب خالل من اإلنسان حاول عندما أي اآلخرين، ومع الطبيعة مع

 البشر بين العالقة الذي يجعل وآخر، فرد بين باالندماج الحب ارتبط مفيوم لذا  الحب، بدافع االخرين
 (.01ص،0442فروم، )متماسكة،

يتم التعبير عن االفتتان في العالقات الرومانسية بين الشركاء عبر مجموعة   مكونات االفتتان: -
 من المكونات النفسية والجسمية، وتتمثل ىذه المكونات باآلتي:

عاطفة شديدة يوجييا الفرد نحو من يحبو، ويظير عمى شكل مشاعر ايجابية  الشديد: اإلعجاب .2
والتمسك بو، واالنجذاب نحوه. ويتم التعبير عن االعجاب بطرائق  من يحبقوية وممحة، تدفع الفرد نحو 

مثل ذكر اسم المحبوب وخصالو واالحتفاظ بصورتو ومحاولة التقرب منو، ومحادثتو، واالنبيار بشكمو  عدة
 .(Isen,2003,p.30)  الخارجي
حاجة داخمية تمح عمى الفرد وتدفعو إلى أن يكون بالقرب من شريكو، إذ  الرغبة الذاتية الممحة: .0

ير الدائم عن المشاعر الداخمية الجياشة، ومحاولة تتمثل ىذه الرغبة في االتصال النفسي والجسمي، والتعب
االستحواذ عمى انتباه الشريك، وتفكيره، وأن يكون الفرد محور اىتمام ىذا 

 (. Grammer&Thornhill,1994:p236الشريك)
أن الشريك يحمل من الخصائص برؤية الفرد واعتقاده الجاذبية الجسمية نحو الشريك: ..

والسمات البدنية الجذابة والجميمة، التي تميزه عما يمتمكو األخرون من خصال، وتتمثل بتناسق وجو 
الشريك ولون بشرتو وشعره وطولو وقوامو الجسدي. وتعمل الجاذبية الجسدية عمى ديمومة االفتتان 

مسو والتقرب الجسدي مشاعر الفرد، والتوق إلى الشريك، والرغبة في ل واثارة
 .(Grammer&Thornhill,1994:p233)منو
تشير الدراسات إلى أن الفرد المفتون بشريكو يحاول أن يحاكي  : والتشابو المحاكاة .0

وغيرىا، وقد يتم ذلك بصورة ، سموكو، ويتبنى أفكاره، ومشاريعو، وطريقتو في الحديث، والموضة في المبس
حب  من اجل كسبتحقيق التقارب والتشابو مع الشريك،  من ذلكواعية أو غير واعية، ويكون اليدف 



أن التشابو عبر محاكاة الشريك  فيالشريك، والمحافظة عميو، وىذا ما أشارت إليو نتائج بعض الدراسات 
 (Alvarez&Jaffe,2004,p.178) ومانسيةمن التجاذب وينتج عنيا الصداقة والعالقات الر   يزيد

إن االفتتان ىو شعور شديد بالحب يتم التعبير عنو في ضوء الحاجة  االثارة والنشوة: .0
باإلثارة والنشوة والسعادة،  فيما يزوده لمفرد من شعورذلك  أسبابويكمن أحد   الشديدة لمبقاء مع الشريك،

وغالًبا ما يكون مصحوًبا بالشيوة وتممك المحبوب، لذلك نجد الفرد ينشد ىذه المشاعر الجياشة من 
  .(Harville,1992,p.26)شريكو، ويحاول أن يشبع حاجاتو من خاللو 

في منتصف ثمانينات القرن العشرين نظرية جديدة في الحب، إذ  قدمت أيمين ىاتفيمد:نظرية ىاتفيمد 
أىتمت ىاتفيمد بدراسة االنجذاب البشري وطبيعة الحب الرومانسي لدى الشركاء، وقامت مع زمالئيا في 

 (Reis et.al,2013,p.559)بتطوير مقياس الحب العاطفي لقياس االفتتان لدى األفراد 2431عام 
توصمت إلى مجموعة من النتائج الميمة، و يا في جامعة ستانفورد وجامعة ىاوي ووفقا لمبحوث التي اجرت

ىي: أن ىناك تصنيف ثنائي في الحب، الذي يقوم عمى التمييز بين الحب الذي يتضمن الجنس، والحب 
أو االفتتان  Passionate Love من دون جنس، ويطمق عمى الحب في النوع االول بالحب العاطفي

infatuation ذي يتسم بالشغف والعاطفة الشديدة والحنان والنشاط الجنسي، في حين يطمق عمى النوع ال
. ووجدت (Masuda,2003,P.31)الثاني بالحب الرفاقي الذي يتسم بالمودة واالرتباط العميق والصداقة 

ركاء وفق ىاتفيمد أن الحب العاطفي القائم عمى االفتتان أقل عمرا من الحب الرفاقي، فتوصمت إلى أن الش
الرتباط بالشريك، إال أنو سرعان ما يفتر لىذا الحب يظيرون عاطفة شديدة ورغبة جنسية جامحة حول 

إلى أن ىذا الحب يتسم بثالثة سمات رئيسة، تتمثل  2433عام  بعد مدة من الزمن، كذلك أشارت ىاتفيمد
باألثارة الفسيولوجية الجنسية، والرغبة في خبرة مشاعر الحب مع الشريك، والتعبير عن الحب بطريقة 

، وتذكر أن االفتتان قد ينتيي بحالة من النشوة والرضا )(Berscheid,2010,p.14مندفعة وغير عقالنية
مع شريكو، في حين أنو قد يسبب الغضب واالكتئاب القمق واأللم والغيرة في حالة  عندما يتحد الفرد

) ,Hatfield, Bensmanاالنفصال أو عدم تبادل الشريك مشاعر الحب مع الفرد
Rapson,2012,p.143). 

مؤشرات سموكية تتضمن بعض الجوانب المعرفية والعاطفية والسموكية الرئيسة لالفتتان، صاغت و 
 ىي 

الفرد الذي يحبونو،  فييواجو األشخاص رغبات وأفكاًرا ثابتة تقريًبا   أفكار تطفمية عن الشريك: •
 .الميل ام فيتذكر الشريك في أغمب المواقف اليومية سواء كان ذلك أثناء النيار  ويرغبون في



يميل األشخاص الذين يعيشون في حالة حب  إضفاء الطابع المثالي عمى الفرد اآلخر أو العالقة: •
 عاطفي شديد إلى االعتقاد أن شريكيم خالي من العيوب، وال يمكن أن يرتكب أي خطأ. 

يريد األشخاص الذين يعيشون في حب عاطفي معرفة كل شيء  رغبة قوية في المعرفة والتعرف: •
 .يريدون أيًضا أن يعرف شريكيم كل شيء عنيم ، وعن شريكيم

يشعر األشخاص في ىذا النوع من الحب بالرضا عندما تسير  اعر قوية تجاه الفرد اآلخر:مش •
 .األمور عمى ما يرام ، لكنيم قد ينيارون عندما تنحرف األمور عن مسارىا

وىو االنجذاب الشديد إلى الفرد اآلخر، إذ يحاول  الحاجة إلى الحفاظ عمى القرب الجسدي: •
 .)(Hatfield et.al,2008,p.36األشخاص ذوو الحب العاطفي إلى الحفاظ عمى قرب جسدي وثيق 

 :ثانيا: الوجدانات الموجبة والسالبة 

الموجبة والسالبة  يرجع مفيوم الوجدانات رطٕس دساعخ انٕجذاَبد انًٕججخ ٔانغبنجخ: -
، إذ وصف إلى جانب الحاالت العقمية 2324إلى بدايات ظيور عمم النفس عمى يد "فونت" عام 

الوجدان كحالة عاطفية لحظية مباشرة تتولد من داخل الفرد نتيجة تعرضو إلى بعض المثيرات 
انات الموجبة وصنف فونت الوجدانات إلى نوعين، ىما وجدانات سارة )تشير إلى الوجد الخارجية،

التي تتمثل بالسعادة والفرح والحيوية(، ووجدانات غير سارة )تشير الى الوجدانات السالبة التي تتمثل 
  (Barrett, & Bliss-Moreau,2009,p.168)بالحزن والقمق والخوف(

(، ورأى أن الوجدانات مكون أساسي في بنية الفرد، 2344جيمس ) ويميامجاء بعد ذلك العالم       
أنيا تتفاعل مع أفكار الفرد وذكرياتو إال أنيا ذات طبيعة جسدية وحشوية تعمل عمى أثارة  وعمى رغم من

 (Bachorowski,1999,p.53)الجسم وحركتو، وتحفيز الفرد عمى التكيف مع البيئة

الموجبة  الوجدانات فينظرية شاممة ومتكاممة  2430تعد نظرية واطسون وزمالؤه، نظرية واطسن:
بالتحميل والتفسير والقياس.  الوجداناتوالسالبة، إذ تميزت ىذه النظرية بأنيا تناولت كال النوعين من 

ية، التي يختبر في فردتعد أحدى التركيبات االساسية في ال الوجداناتتفترض نظرية واطسون وزمالؤه أن 
سارة، ويعبرون عن اتجاىاتيم االيجابية ضوئيا االفراد االنفعاالت والعواطف والمشاعر السارة وغير ال

ية، وىي المسبب الرئيس لمكثير فردالجانب الشعوري والالشعوري في ال الوجداناتوالسمبية، لذلك تعكس 
  من الظواىر النفسية واالجتماعية كالشعور بالرضا والتوافق االجتماعي والنشاط في سياق البيئية المتنوعة

ويرى واطسون وزمالؤه أن خبرة الوجدانات الموجبة والسالبة  .(033ص  ،0424)مصطفى، وأخرون،



او  يحكميما بعدين ميمين، ىما بعد التكرار الذي يشير إلى مدى تكرار خبرة الفرد لالنفعاالت الموجبة
السالبة ، وىذا البعد يتعمق بطول المدة الزمنية السابقة التي خبر بيا الفرد الوجدانات التي قد تمتد ألسابيع 

و اشير أو العام الماضي أو المتوسط العام ، في حين يتمثل البعد الثاني بالشدة ويشير الى كثافة الخبرة أ
) Nune etاالنفعالية، فيل شعر الفرد بالخبرة الوجدانية بدرجة مرتفعة ام متوسطة أم قميمة 

al,2019,p.46). 

كل يوم، وىي تؤثر عمى طريقة تصرفنا وتفكيرنا  الوجداناتويرى واطسون أننا نختبر ىذه      
نتيجة عمميات التقييم المعرفي التي يقيم في ضوئيا االفراد االحداث  وجداناتالواتخاذنا لمقرار، وتظير ىذه 

وخبراتو السابقة وما ينتج عن االحداث  الفردية واالجتماعية، وىذه التقييمات تعتمد عمى ذكريات فردال
لذلك تظير الوجدنات نتيجة تفاعل المكون االنفعالي مع   ت أو عواقب غير سارة،الجديدة من مكافآ

والحزن. المكون المعرفي، المذان ينتج عنيما العديد من االستجابات الوجدانية والسموكية كالفرح والغضب 
 )(Watson, Clark& Tellegan,1988,P.106وغيرىا

نوعين مستقمين يقعان عمى طرفين  عمىتصنف  الوجداناتأن  الى وبيذا الصدد يشير واطسون    
متناقضين من المقياس، وىما يؤثران عمى حياة االفراد وفق مدى تكرار الشعور خالل االسابيع، وكمما 

الموجبة فأنو سيشعر بالرضا عن الحياة والرفاىية ويتحدى الميمات الحياتية  الوجداناتشعر األفراد بخبرة 
السمبية سيؤدي باألفراد إلى  الوجداناتن بشكل ايجابي، في حين ان مدى استمرار خبرة ويتفاعل مع اآلخري

 متوترة باألخرينالتصرف بسمبية، وسينظرون إلى العالم بطريقة متشائمة، وتصبح عالقاتيم 
Schmukle,Egloff & Burnsb,2002,P.463)( باآلتي: وجداناتال. ووصف واطسون وزمالؤه ىذه 

: مجموعة من االنفعاالت والعواطف والمشاعر السارة التي sPositive Affectالموجبة  الوجدانات-
 (...0، ص0424تتمثل بالحيوية والسعادة واالستمتاع بالحياة واليقظة العقمية )مصطفى وأخرون،

: انفعاالت وعواطف ومشاعر غير سارة تتسم بتدني تقدير sNegative Affectالسالبة  الوجدانات-
إلى تبني  الفردالذات والميل إلى خبرة مستويات مرتفعة من الحزن والغضب والخوف والعدائية التي تدفع 

 . (..0،ص0424الذات والعالم )مصطفى وأخرون، عنمفاىيم سمبية 

 منهجٌة البحث وإجراءاته

اعتمد الباحث المنهج الوصفً )االرتباطً ( منهجا لبحثه الحالً , كونه ٌستهدف وصف الظواهر 

النفسٌة بشكل عام عن طرٌق جمع البٌانات , وعرضها وتحلٌلها احصائٌا , وٌهتم بدراسة المتغٌرات كما 



لكبٌسً والجنابً, )اهً لدى افراد العٌنة ,وٌصف الظاهرة النفسٌة وصفا دقٌقا وٌعبر عنها تعبٌرا كمٌا 

 (.21,ص7891

يتحدد مجتمع البحث بطمبة الجامعة من الذكور واالناث في الكميات العممية  وعٌنته مجتمع البحث
( طالبا 8326) بين وا( طالبا وطالبة، توزع18545واإلنسانية في جامعة القادسية. إذ بمغ مجتمع البحث )

نسانية، وشكل 18ىؤالء الطمبة عمى )( طالبة من االناث، وتوزع 10219من الذكور، و) ( كمية عممية وا 
 .(%55)شكل اإلناث النسبة الباقية من المجتمع بمقدارت( من المجتمع، في حين %45الذكور نسبة )

بناء مقٌاس ٌتناسب مع البٌئة العراقٌة والعربٌة, وألجل ذلك  قامت الباحثةاوالً: مقٌاس االفتتان 

بقٌاس  تعنى( فقرة 28صٌاغة وفق ذلك )ال ت( لقٌاس االفتتان. وتم7894اعتمدت على نظرٌة ) هاتفٌلد,

وحتى ٌكون بناء هذا المقٌاس  ,من الجنس األخر فردرغبة االفراد فً االرتباط العاطفً الشدٌدة مع 

 صحٌحا وخالٌا من العٌوب,

من المحكمٌن من ذوي األلقاب العلمٌة  ةتمثل هذا االجراء باختٌار مجموع: .صالحٌة المقٌاس

 (1العراقٌة )ملحق الرصٌنة فً اختصاص علم النفس, والعلوم التربوٌة والنفسٌة فً بعض الجامعات 
, ومجاالته, وتعلٌماته, وبدائل االفتتانمحكما ومحكمة. ومن ثم عرض مقٌاس  (12)والبالغ عددهم 

ثر فً الحكم على صالحٌة %( فأك80الباحث نسبة )وبهذا الصدد اعتمد ( 2 ملحق)تصحٌحه علٌهم 

وبعد تحلٌل اراء المحكمٌن على المقٌاس , تم التوصل الى ان اغلبهم موافقٌن على صالحٌة , المقٌاس 

فقرات المقٌاس , كذلك اقترح بعض المحكمٌن إعادة صٌاغة مجموعة من فقرات المقٌاس حتى تصبح 

أجراء تحلٌل  - المحكمٌندائل اإلجابة على المقٌاس موافقة جمٌع مناسبة الى عٌنة البحث , كذلك نالت ب

على كل فقرة من فقرات المقٌاس, وذلك الجامعة على اختبار درجات طلبة ٌقوم هذا االجراء  الفقرات

بهدف معرفة قدرتها على تمٌٌز الفروق الفردٌة بٌن مجموعتٌن من الطلبة, تتمثل بالمجموعة العلٌا التً 

, فً حٌن تتمثل الثانٌة بالمجموعة الدنٌا التً تسجل أدنى االفتتانلدرجات على مقٌاس تسجل أعلى ا

وبهذا فأن عملٌة أجراء تحلٌل فقرات المقٌاس تبقً على الفقرات الممٌزة,  ,الدرجات على هذا المقٌاس

 (93,ص7891)عبد الرحمن,وتستبعد الفقرات غٌر الممٌزة التً تعدها غٌر صادقة

تتمثل أول خطوة فً هذا اإلجراء بسحب عٌنة عشوائٌة من مجتمع   الطرفٌتٌنأ ـ المجموعتٌن 

( طالبا وطالبة من 400بالطرٌقة العشوائٌة, بلغت )جامعة الالبحث, وألجل ذلك تم سحب عٌنة من طلبة 

لتً وزعت ا المقٌاسكلٌات جامعة القادسٌة, وبعد تطبٌق أداة البحث, وتصحٌح استجابات الطلبة على 

 ,بأدنى درجة وتنتهًعلٌهم, قامت الباحثة بترتٌب الدرجات الكلٌة بطرٌقة تنازلٌة, تبدأ من أعلى درجة, 

من االستمارات التً  (%27)وحتى نتمكن من الحصول على مجموعتٌن طرفٌتٌن, تم اختٌار بنسبة 

أدنً الدرجات وبلغت استمارة, واالستمارات التً حصلت على  108حصلت على أعلى الدرجات وبلغت 

نفس العدد السابق, وأطلق على االستمارات التً حصلت أعلى الدرجات بـ المجموعة العلٌا, التً 

( درجة, فً حٌن أطلق على االستمارات التً حازت على أدنى 115( إلى )140تراوحت درجاتها بٌن )

% من أفضل 27درجة. وتعد نسبة  (28)إلى  (94)الدرجات بالمجموعة الدنٌا, التً تراوحت درجاتها بٌن 

النسب المئوٌة فً اختٌار المجموعات الطرفٌة, ألنها تستطٌع أن تقدم لنا مجموعتٌن ٌتسمان بأفضل حجم 

ٌمكن أن نقارن به درجات المستجٌبٌن على كل فقرة من فقرات المقٌاس, وتقدم لنا بنفس الوقت أقصى 

د تحدٌد درجات كل مجموعة على مقٌاس االفتتان, ( . وبع12,ص7897تماٌز ممكن )الزوبعً وآخران, 

توجهت الباحثة إلى حساب الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لكل فقرة من فقرات المقٌاس على 



لعٌنتٌن مستقلتٌن من اجل اختبار داللة الفرق بٌن  (t. test)المجموعتٌن, ومن ثم تطبٌق االختبار التائً 

مة التائٌة المستخرجة تعد مؤشرا على قوتها أوساطهما الحسابٌة, لكون القٌ

( . وتعد القٌمة التائٌة مؤشراً على التمٌٌز عندما تكون مساوٌة أو أكبر 13,ص7881التمٌٌزٌة)ماٌرز,

. وٌوضح 214ودرجة حرٌة  (0.05)ووفق مستوى داللة احصائٌة  (1.96)من القٌمة الجدولٌة البالغة 

 قرات مقٌاس االفتتان بطرٌقة المجموعتٌن المتطرفتٌن( درجات القوة التمٌٌزٌة لف 5جدول )

ٌطلق على هذا االجراء باالتساق الداخلً,  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة )االتساق الداخلً(

الذي ٌشٌر الى مدى انسجام محتوى كل فقرة مع المحتوى الكلً للمقٌاس, وكلما كانت الفقرة منسجمة مع 

ٌشٌر "إلى أن الفقرة تقٌس المفهوم نفسه الذي تقٌسه الدرجة الكلٌة وفً ضوء هذا المحتوى الكلً فأن هذا 

(, وحتى تستطٌع الباحثة التعرف على عالقة Lindauist, 1957, p. 286المؤشر ٌتم اإلبقاء على الفقرات" )

حصائً )المجموعتٌن الطرفٌتٌن( إلى التحلٌل اإل اجابات الطلبة )عٌنة البحث(االتساق, قامت بإخضاع 

دالة إحصائٌا عند  فً ضوء استعمال معادلة "ارتباط بٌرسون", وتبٌن أن جمٌع معامالت االرتباط

 0.098), عند مقارنتها مع الدرجة المعٌارٌة الحرجة البالغة (398), ودرجة حرٌة (0.05)مستوى داللة 

 الخصائص القٌاسٌة ) السٌكومترٌة ( لمقٌاس االفتتان:

دق المقاس بمدى قدرة فقرات المقٌاس فً قٌاس ما وضع من أجله, حتى ٌتمثل صأ ـ الصدق . 

 (Stanley& Hopkins, 1972, p. 101)وOppenheim, 1973, p. 69)ٌستطٌع أن ٌحقق األغراض من بناءه )

صدق األداة وتقدٌرها, إذ تستعمل بعض الوسائل من أجل  بٌانوتوجد مجموعة من األسالٌب فً 

الحصول على تقدٌر كمً, فً حٌن تستعمل وسائل أخرى فً الحصول على تقدٌر كٌفً 

الصدق  الصدق, هما: فٌفً تعر مهمٌنمؤشرٌن ( وبهذا الصدد استعملت الباحثة 141,ص7891)فرج,

تعلٌماته وبدائله على مجموعة من تحقق هذا الصدق فً ضوء عرض فقرات المقٌاس والظاهري 

المحكمٌن فً مجال علم النفس والعلوم التربوٌة والنفسٌة, الذٌن ٌتصفون بالقاب علمٌة رصٌنة, وخبرة 

علمٌة مشهود لها فً الكفاٌة, بغرض تقدٌر مدى صالحٌة فقرات المقٌاس لما وضع من أجله, إذ أن هذا 

%( 80برفض الفقرة أو الموافقة علٌها بنسبة اتفاق )أكان اء اإلجراء ٌجعل الباحثة مطمئنة إلى آرائهم سو

 (Lindquist, 1951)تشٌر عالمة القٌاس النفسً مؤشرات صدق البناء :(. 043,ص0171فأكثر )الكبٌسً,

أهمها مقارنة مجموعتٌن طرفٌتٌن,   أن صدق البناء ٌمكن التحقق منه فً ضوء مجموعة من المؤشرات,

طٌة بٌن درجة الفقرة والدرجة الكلٌة للمقٌاس, والعالقة االرتباطٌة بٌن درجة وتعرف العالقات االرتبا

مؤشرات الثبات   -المجاالت والدرجة الكلٌة..وغٌرها, لذا تحقق هذه المؤشرات من الصدق فً ضوء:

الذي ٌتحقق فً ضوء تطبٌق  (External Consistancy)وٌطلق على االتساق عبر الزمن باالتساق الخارجً 

 Internal)قٌاس عبر مدة زمنٌة, فً حٌن ٌطلق على اتساق االجابات على الفقرات, باالتساق الداخلً الم
onsistency)  به المقٌاس  ٌعنىالذي ٌتحقق عندما تقٌس فقرات المقٌاس المفهوم الذي(Holt & Irving, 1971, 

P. 60) : ًطرٌقة االتساق  -: -وعلٌه قامت الباحثة باستخراج ثبات مقٌاس بتلك الطرٌقتٌن وكما ٌأت

ألجل التحقق من الثبات بطرٌقة اعادة االختبار, قامت الباحثة بتطبٌق مقٌاس  ))إعادة االختبارالخارجً 

جامعة القادسٌة, إذ تم  ( طالبا وطالبة فً الكلٌات التابعة إلى50االفتتان على عٌنة عشوائٌة تكونت من )

التطبٌق  مدةمختلفتٌن تصل إلى اسبوعٌن من  مدتٌنحساب إعادة االختبار فً ضوء تطبٌق المقٌاس فً 

األول, ومن ثم تم استعمال معامل ارتباط بٌرسون بغرض تعرف درجة العالقة بٌن درجات التطبٌق 

وتعد هذه الدرجة للثبات جٌدة عند مقاٌستها . (0.837)األول والثانً, ظهر أن قٌمة معامل الثبات للمقٌاس 

 ,Lazarous)(  0,  93_  0,  62من )الذي ٌرى أن الثبات ٌكون جٌدا إذا تراوح  (Likert)بمعٌار لٌكرت 



1963, P. 228)  فأكثر  (0.70)فً حٌن ٌشٌر كرونباخ إلى أن معامل االرتباط الثبات الجٌد, هو الذي ٌبلغ

 ( . 39,ص7893)عٌسوي,

اتساق أداء األفراد من فقرة إلى  ببٌانهذا األسلوب  ٌعنى: )معامل الفاكرونباخ(ساق الداخلً االت 

(, وألجل ذلك تم تطبٌق معادلة الفاكرونباخ 18,ص7898أخرى على المقٌاس )ثورنداٌك وهٌجن,  فقرة

وتعد درجات الثبات جٌدة عند مقارنتها بمعٌار الفا كرونباخ  0.748على المقٌاس, وبلغ ثبات االفتتان 

( 28تألف مقٌاس االفتتان بصورته النهائٌة من ) صف المقٌاس وتصحٌحه وحساب الدرجة الكلٌة :للثبات.

 ,بقٌاس االفتتان لدى طلبة الجامعة. وٌستجٌب فً ضوئها الطالب على خمسة بدائل لإلجابة تعنىفقرة 

درجات(  4 درجات( والبدٌل )غالبا5( ٌعطً من خاللها للبدٌل )دائما, أبداً نادراً ٌانا, دائما, غالبا, أح)

درجة(, لذا تتراوح مدى اإلجابة على 1درجة( والبدٌل )أبداً 2نادراً درجات( والبدٌل ) 3 والبدٌل )أحٌانا

 (84)فتتان ( كأدنى درجة, فً حٌن ٌبلغ المتوسط الفرضً لال28كأعلى درجة, و) (140)االفتتان بٌن 

 .المؤشرات اإلحصائٌة لمقٌاس االفتتان  -درجة.

بعد مراجعة اآلدبٌات المتعلقة بالوجدانات الموجبة ثانٌاً: مقٌاس الوجدانات السالبة والموجبة 

/  5)ملحق:حول الوجدانات الموجبة والسالبة واطسون وزمالؤه , اعتمدت الباحثة على مقٌاس والسالبة

 ات( فقرة, موزعة على بعدٌن مستقلٌن, هما الوجدان20وٌتكون هذا المقٌاس من )(. بصٌغتة االجنبٌة 

بالحماس وااللهام والنشاط,  بشعور الفرداالنفعاالت التً تعنى  وٌعنً ببٌان( فقرات, 10, بواقع )ةالموجب

 ,فقرات( 10بواقع ) ةالسالب اتومجال الوجدان

إلى اللغة  اإلنكلٌزٌةتعرٌب المقٌاس من اللغة ٌقصد بصدق الترجمة بأنه عملٌة ترجمة المقٌاس :

العربٌة على ٌد مجموعة من المختصٌن فً اللغة االنجلزٌة وعلم النفس من اصحاب األلقاب العلمٌة 

, بهدف التوصل إلى أدق معنى ٌمكن أن تحمله عبارات المقٌاس, والتوصل إلى ترجمة (7) الرصٌنة

وبهذا الصدد مرت عملٌة التوصل إلى صدق ترجمة (. 770,ص0177صحٌحة وواضحة )عبد الستار,

المقٌاس بمجموعة من الخطوات المهمة, هً: عرض المقٌاس على خبٌر فً اللغة اإلنجلٌزٌة بهدف 

ترجمته إلى اللغة العربٌة. عرض النسخة االصلٌة من المقٌاس والنسخة المترجمة إلى العربٌة على محكم 

تحوٌل النسخة العربٌة المترجمة إلى  و رجمة المفاهٌم النفسٌةد من صحة تفً علم النفس, بهدف التأك

 اللغة اإلنجلٌزٌة مرة ثانٌة.

أ ـ المجموعتٌن الطرفٌتٌن   االسالٌب اآلتٌة: تم هذا اإلجراء فً ضوء استعمالأجراء تحلٌل الفقرات :

%( من أعلى وأدنى هذه 27تم هذا االجراء فً ضوء ترتٌب الدرجات الكلٌة تنازلٌا, واختٌار نسبة )

الدرجات لكل من بعد الوجدانات الموجبة والوجدانات السالبة, وتراوحت درجات الوجدانات الموجبة 

( درجة, فً حٌن تراوحت درجات الوجدانات 36( الى )49( بٌن )اتاستمار 108للمجموعة العلٌا )بواقع 

( درجة. أما بالنسبة لبعد الوجدانات 10الى )( 27(  بٌن )اتاستمار 108الموجبة للمجموعة الدنٌا )بواقع 

( درجة, فً حٌن 32( الى )50( بٌن )اتاستمار 108السالبة, فتراوحت درجات المجموعة العلٌا )بواقع 

من اجل ان وات , ( درج10( الى )20(  بٌن )اتاستمار 108لمجموعة الدنٌا )بواقع اتراوحت درجات 

كل فقرة, قامت باستخراج الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لتتوصل الباحثة إلى قٌمة تمٌٌز 

 (t. test)لمجموعتٌن العلٌا والدنٌا على مقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة, وتطبٌق االختبار التائً ل



(  9. وجدول )(0.05)عند مستوى داللة  (1.96)لعٌنتٌن مستقلتٌن, ومقارنتها بالقٌمة الجدولٌة البالغة 

درجات القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة بطرٌقة المجموعتٌن  ٌوضح ذلك

تم هذا االجراء فً ضوء عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس) االتساق الداخلً( المتطرفتٌن :

جمٌع ( , واتضح ان قٌم معامالت االرتباط لPearson Correlationاستعمل معامل ارتباط بٌرسون )

ومستوى داللة  (398), ودرجة حرٌة (0.098)المعٌارٌة الحرجة البالغة الفقرات دالة عند مقارنتها بالقٌمة 

 20بقً مقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة بعد استعمال االجراءات السابقة مكون من  (0.05)إحصائٌة 

 لبعد الوجدانات السالبة. (10الموجبة, و) ت لبعد الوجداناتا( فقر10بواقع )بعدٌن, فقرة موزعة على 

تتمثل هذه الخصائص بالصدق  الخصائص القٌاسٌة ) السٌكومترٌة ( لمقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة:

استعملت الباحثة مؤشرات عدة للصدق, أ ـ الصدق . والثبات, وألجل ذلك تم تطبٌق الطرائق اآلتٌة:

عندما قامت الباحثة بعرض فقرات المقٌاس وتعلٌماته وبدائله ـ الصدق الظاهري تم هذا الصدق  7هً:

على المحكمٌن الذٌن ٌتصفون بالخبرة واأللقاب العلمٌة الرصٌنة. واآلخذ بأحكامهم وفق نسبة اتفاق 

  -المؤشرات اآلتٌة : عن طرٌقتحقق صدق البناء . مؤشرات صدق البناء :0%( فأكثر.80)
هللذه  تعنللًإذ . ارتبللاط درجللة الفقللرة بالدرجللة الكلٌللة للمقٌللاس.أ. اسلللوب المجللوعتٌن المتطللرفٌتن.ب

قلٌس تأن الفقلرة  أم, هل أن الفقرة قلادرة عللى التمٌٌلز بلٌن مجملوعتٌن مختلفتلٌن بالدرجلة  ببٌانالطرائق 

قامت الباحثة باستخراج ثبات مؤشرات الثبات  -ب .(Lindquist, 1951, p. 282)فعال ما ٌهدف إلٌه المقٌاس 

إذ تلم تطبٌلق )إعلادة االختبلار االتسلاق الخلارجً  -أوالً :: عن طرٌلقالوجدانات الموجبة والسالبة مقٌاس 

, وهلم نفسلهم بالمقٌلاس االول  ( مسلتجٌبا ملن طلبلة الجامعلة50مقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة عللى )

وظهلر أن درجلة  ( ٌوملا ملن التطبٌلق األول. ثلم اسلتعملت معاملل ارتبلاط بٌرسلون,14`وذلك بعد مرور )

 : )معامل الفاكرونباخ(االتساق الداخلً  -ثانٌاً : الثبات بعدي المقٌاس

( 12بعد استعمال معادلة الفاكرونباخ لبعلدي المقٌلاس , ظهلرت درجلات الثبلات كملا فلً جلدول)     

 الفا كرونباخ  درجات معامل الثبات لمقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة بطرٌقة

امل درجة مع المجال

 الثبات

 0.719 الوجدانات الموجبة

 0.763 الوجدانات السالبة

 0.715 الدرجة الكٌة



بواقع , بعدٌنفقرة موزعة على  20تألف مقٌاس الوجدانات الموجبة والسالبة بصورته النهائٌة من 

وٌصحح المقٌاس وفق  .لبعد الموجدانات السالبة ( فقرات 10و) لبعد الوجدانات الموجبة ت ا( فقر10)

بدرجة قلٌلة جدا , بدرجة قلٌلة , بدرجة معتدلة , بدرجة كبٌرة ,  )طرٌقة لٌكرت فً االجابة على بدائل 

الوجدانات على للفقرات التً تدل  ات( درج5(الى )1وتصحح هذه البدائل من ) (بدرجة كبٌرة جدا

على كل بعد طالب الن ان ٌحصل علٌها الموجبة والسالبة , وبذلك فأن المدى النظري ألعلى درجة ٌمك

: الهدف االول نتائج البحث:  درجة(30وبمتوسط فرضً )كأدنى درجة  ( 10) ودرجة كأعلى ( 50هً )

 :طلبة الجامعةلدي  إنتعرف االفتت

ذشاف يؼٛبس٘ ئَٔ( 102.1200) اٌظٓش انًزٕعظ انذغبثٙ نذٖ طهجخ انجبيؼخ ػهٗ يمٛبط االفزز

ٔػُذ يمبسَخ انًزٕعظ انذغبثٙ نؼُٛخ انجذش ( 84)انًزٕعظ انفشضٙ  اٌ، فًٛب ك( 20.67945)لذسِ 

انمًٛخ انزبئٛخ انًذغٕثخ  ئٌظٓش  ,ثبنًزٕعظ انفشضٙ نهًمٛبط ٔثبعزؼًبل االخزجبس انزبئٙ نؼُٛخ ٔادذح 

ٔرشٛش رهك انُزٛجخ انٗ ٔجٕد فشق رٔ دالنخ ادصبئٛخ  (1,96)يٍ انمًٛخ انجذٔنٛخ  أكجشْٔٙ  17.525))

 .ٕٚضخ رنك( 21)، ٔجذٔل (399)ٔ ثذسجخ دشٚخ ( 0,05)ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

 (21) جذٔل

 اٌاالفززانفشق ثٍٛ انًزٕعظ انذغبثٙ ٔانًزٕعظ انفشضٙ نًمٛبط  
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 انُزٛجخ، ًٔٚكٍ رفغٛش ْزِ اٌثبالفززٚزغًٌٕ طهجخ جبيؼخ انمبدعٛخ  أٌيٍ انجذٔل اػالِ ٚزضخ ث     

ًٚشٌٔ ثًشادم ػًشٚخ رزطهت البيخ طهجخ جبيؼخ انمبدعٛخ  ئٌ( hatfield ,1986)  ٔفك َظشٚخ ْبرفٛهذ

 فٙ ضٕءِ ٌٕكزنك ٚؼٛشٌٕ فٙ ٔعظ اجزًبػٙ ٚذبٔن, انؼاللبد انؼبطفٛخ ٔانجذش ػٍ ششٚك انذٛبح 

يًب  ٔانهجبلخ فٙ انذذٚش بلخ، ٔانؼبطفخ،َدغٍ انًظٓش ، ٔاإلػجشٔيذبٔنخ جزثّ انزؼشف ػهٗ انجُظ االخش 

ٔجٕد يغبدخ نهذٕاس ثٍٛ انجُغٍٛ يًب ٚزٛخ فشص كجٛشح ٔكضٛشح   ػهٗفضال ٚجؼهٓى ٚفززٌٕ ثبنجُظ االخش 

 .   نهزؼبسف فًٛب ثُٛٓى 

انزٙ أجشٚذ ػهٗ طهجخ  (Ahmet, Elshad&Ümmet,2015)دساعخ ٔرزغك ْزِ انُزٛجخ يغ 

 اٌنذٖ طهجخ انجبيؼخ ػهٗ يمٛبط االفزز اٌانزٙ رٕصهذ انٗ ٔجٕد افزز انجبيؼخ فٙ جبيؼخ ئعطُجٕل

بد ئَانٕجذ ثٛاٌأجم :طلبة الجامعةات المىجبة والسالبة لدي إوتعرف الىجد:  الثاويالهدف  

ذشاف انًؼٛبس٘ َانًٕججخ ٔانغبنجخ نذٖ طهجخ انجبيؼخ، لبيذ انجبدضخ ثبعزخشاط انٕعظ انذغبثٙ ٔاإل



االخزجبس  بد ٔيمبسَزّ ثبنٕعظ انفشضٙ، ثٕاعطخ اعزؼًبلئَإلجبثبد انطهجخ ػهٗ ْزٍٚ انجؼذٍٚ يٍ انٕجذ

) ، ٔجذٔل (399)ٔ ثذسجخ دشٚخ ( 0,05)يغزٕٖ دالنخ ٔ (1,96)زبئٙ نؼُٛخ ٔادذح ػُذ لًٛخ جذٔنٛخ ان

 (23)جذٔل .ٕٚضخ رنك( 23

 انٕجذئَبد انًٕججخ ٔانغبنجخ انفشق ثٍٛ انًزٕعظ انذغبثٙ ٔانًزٕعظ انفشضٙ نًمٛبط  
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بد انًٕججخ، ئر ثهغذ انمًٛخ ئَثبنٕجذطهجخ جبيؼخ انمبدعٛخ ٚزًزؼٌٕ  أٌيٍ انجذٔل اػالِ ٚزضخ ث     

ػُذ  (1.96)ْٔٙ أكجش يٍ انمًٛخ انجذٔنٛخ  (3.010)بد انًٕججخ ئَانزبئٛخ انًذغٕثخ الخزجبس انٕجذ

-)بد انغبنجخ ػُذ لًٛخ ربئٛخ يذغٕثخ ئَٙ طهجخ انجبيؼخ يٍ انٕجذاَ، فٙ دٍٛ ال ٚؼ(0.05)يغزٕٖ دالنخ 

، (0.05)فٙ ضٕء يغزٕٖ دالنخ االدصبئٛخ  (1.96)خ انجبنغخ انزٙ ْٙ أكجش يٍ انمًٛخ انجذٔنٛ (7.499

يغزمش ٔ ايٍ  ثٕضغٚزًزؼٌٕ طهجخ انجبيؼخ  ئًٌٔٚكٍ رفغٛش ْزِ انُزٛجخ ٔفك َظشٚخ ٔاطغٌٕ ٔصيالؤِ 

يغ االنزضاو ثبألخالق انؼبيخ ٔانضٕاثظ انجبيؼٛخ يًب ٚجُجٓى انٕلٕع ثبنًشبكم ٔثبنزبنٙ ػذو انشؼٕس 

انزٙ رٕصهذ انٗ ئٌ طهجخ (  Asgari ,2013) ٔرزغك ْزِ انُزٛجخ يغ دساعخ , بد انغبنجخ ئَثبنٕجذ

 .انجبيؼخ ٚزًزؼٌٕ ثبنٕجذئَبد انًٕججخ ٔئَخفبض انٕجذئَبد انغبنجخ 

بد انًٕججححخ ٔانغححبنجخ نححذٖ طهجححخ ئَٔانٕجححذ اٌاالفززححثححٍٛ االسرجبطٛححخ رؼححشف انؼاللححخ :  انضبنححشانٓححذف 

 :         انجبيؼخ

 خانجبدض ذبد انًٕججخ ٔانغبنجخ، اعزؼًهئَٔانٕجذ اٌثٍٛ االفززاالسرجبطٛخ ألجم انزؼشف ػهٗ انؼاللخ 

بد انًٕججخ ئَٔانٕجذ اٌيؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ نًؼشفخ انؼاللخ ثٍٛ دسجبد اجبثخ انطهجخ ػهٗ يمٛبط االفزز

ػُذ لًٛخ  خزجبس يؼبيم االسرجبطا ػٍ طشٚكٔاخزجبس لًٛخ يؼبيم االسرجبط انًغزخشجخ  بد انغبنجخ،ئَٔانٕجذ

 :ٕٚضخ رنك(   28) ، ٔجذٔل (398)ٔدسجخ دشٚخ ( 0.05)ٔيغزٕٖ دالنخ ( 1.96)جذٔنٛخ 

 



 اٌاالفززاالسرجبط ٔانمٛى انزبئٛخ انًذغٕثخ ٔانجذٔنٛخ نذسجبد  ٕٚضخ يؼبيال(  28) جذٔل 

 بد انغبنجخئَبد انًٕججخ ٔانٕجذئَٔانٕجذ

 َٕع انؼاللخ

يؼبي

ل 

 االسرجبط

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انًذغٕثخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انجذٔنٛخ

دس

جبد 

 انذشٚخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 بد انًٕججخئَانٕجذ – اٌاالفزز

0.1

04 
2.09 1.96 

3

98 
 دانخ

 بد انغبنجخئَانٕجذ -اٌاالفزز

-

0.048 
0.96 1.96 

3

98 
 دانخغٛش 

 

ثٍٛ  (0.05)ٔجٕد ػاللخ اسرجبطٛخ يٕججخ ٔدانخ ادصبئٛب ػُذ يغزٕٖ دالنخ :رشٛش ْزِ انُزٛجخ ئنٗ  

بد انغبنجخ   ئَٔ انٕجذ اٌبد انًٕججخ، ٔػاللخ اسرجبطٛخ ػكغٛخ غٛش دانخ ئدصبئٛب ثٍٛ االفززئَٔانٕجذ اٌاالفزز

ئٌ االفززاٌ ػهٗ انشغى يٍ ضؼف انؼاللخ ثٍٛ االفززاٌ ٔانٕجذئَبد انًٕججخ، ئال  ًٔٚكٍ رفغٛش ْزِ انُزٛجخ

انز٘ ٚشرجظ ثؼاللبد انذت ٔانًٕدح ٚإد٘ ئنٗ شؼٕس انششكبء ثبنضمخ ٔانمٕح ٔانصالثخ ٔانكفبءح االجزًبػٛخ، 

كًب رجؼذ ػاللبد انذت ػٍ انششكبء يشبػش انٕدذح انُفغٛخ ٔانؼضنخ، نكَٕٓب رمذو يشبػش انًغاَذح انؼبطفٛخ 

 اإلَجبص ٔانشؼٕس ثبنفخش. ٔاالجزًبػٛخ، ٔرًُذٓى انذافغ َذٕ انذساعخ ٔانؼًم ٔ

يٍ ٔانزخفٛف , ػاللبرٓى انؼبطفٛخ  رطٕٚش لذساد ٔيٓبساد انطهجخ نهذفبظ ػهٗ_ :1التىصيات

البيخ َذٔاد نالطالع ػهٗ رجبسة انًجزًؼبد االخشٖ غٛش انؼشالٛخ فٙ يٕضٕع _ 0اإلَفؼبالد انغهجٛخ 

انٕجذئَبد انغبنجخ نذٖ انطهجخ انزٍٚ ٚذًهٌٕ ْزِ رًُٛخ انٕجذئَبد انًٕججخ ٔانؼًم ػهٗ رغٛش _ 1االفززاٌ 

دساعخ االفززاٌ _ 7:المقترحات. ٔرٕػٛخ اإلَبس ثأًْٛخ انٕجذئَبد انًٕججخ فٙ االفززاٌ , انٕجذئَبد 

اجراء دراسة تتناول العالقة بٌن الوجدإنات الموجبة _ 0.ٔػاللزّ ثكم يٍ انخجم ٔانًغبٚشح االجزًبػٛخ 

 لدى كبار السن .والسالبة ومعنى الحٌاة 

 : المصادر

 (. 0178مصطفى , اشرف عبد الفتاح وأخرون .)مجلة مستقبل التربٌة معنى الحٌاة وعالقته بالوجدانات الموجبة والسالبة.

 .311-328, ص04العربٌة. مج

 ( 0111فروم , ارٌك  : )( ترجمة , محمود المنقذ الهاشمً , مكتبة  االنسان من اجل ذاته ) بحث فً سٌكولوجٌة االخالق

 طرٌق العلم 

 (. 0178مصطفى , اشرف عبد الفتاح وأخرون .)مجلة مستقبل التربٌة معنى الحٌاة وعالقته بالوجدانات الموجبة والسالبة.

 .311-328, ص04العربٌة. مج

 . ( 7891الكبٌسً, وهٌب مجٌد والجنابً, ٌونس صالح .) مطبعة التعلٌم العالً: السلوكٌةطرق البحث فً العلوم .
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 المالحق:

 ( 1)يهذك 

 يمٛبط االفززبٌ ثصٛغزّ انُٓبئٛخ

 كهٛخ االدة  –جبيؼخ انمبدعٛخ 

 انًبجغزٛش  –انذساعبد انؼهٛب : لغى ػهى انُفظ 

 ػضٚضرٙ انطبنجخ..... ػضٚض٘ انطبنت 

 :رذٛخ طٛجخ 

ساجٛب يُك لشاءح كم فمشح , ٚضغ انجبدش ثٍٛ ٚذٚك يجًٕػخ يٍ انفمشاد انزٙ رؼجش ػٍ سدٔد فؼهك ارجبِ ػذد يٍ انًٕالف انًخزهفخ 

ػهًب اٌ االجبثخ ( , كما في المثال المبيه ادوا) رذذ ٔادذ يٍ انجذائم انخًغخ انًٕجٕدح ايبو كم فمشح ( √) ٔاالجبثخ ػُٓب ثٕضغ ػاليخ

 . نٍ ٚطهغ ػهٛٓب ادذ عٕٖ انجبدش ٔاَّ ال رٕجذ اجبثخ صذٛذخ ٔاخشٖ خبطئخ 

فمشاد ٔعزكٌٕ انًؼهٕيبد نزا ٚأيم انجبدش رؼبَٔكى يؼّ فٙ االجبثخ ػهٗ جًٛغ ْزِ ان, َٔظشا نًب َؼٓذِ فٛكى يٍ صذق ٔصشادخ 

 . يذذٔدح ألغشاض انجذش انؼهًٙ 

 :مثال يبيه طريقة االجابة 

 اثذا َبدسا ادٛبَب غبنجب دائًب انفمشاد د

      اْزى ثًظٓش٘ انخبسجٙ ثبعزًشاس  7
 :ٚشجٗ رذذٚذ انجُظ ٔانذبنخ االجزًبػٛخ ثٕضغ ػاليخ صخ داخم انًشثؼبد ادَبِ لجم انجذاء ثبإلجبثخ :يالدظخ 

 ركش                       اَضٗ    :             انجُظ 

 اػضة           يزضٔط  : انذبنخ االجزًبػٛخ 

 يغ ٔافش انشكش ٔااليزُبٌ

 

 

 

 انجبدضخ 

 

  

 

 

 



 انفمشاد د
 ......ػُذيب اسٖ يذجٕثٙ فأَٙ 

 اثذا َبدسا ادٛبَب   غبنجب  دائًب 

      اسغت فٙ رمهٛم انًغبفخ انًكبَٛخ ثُٛٙ ٔثُٛخ  7

      ٚجذا لهجٙ ٚذق ثغشػخ  0

      ساغت فٙ يغك ٚذٚخ  1

      اشؼش ثبألنفخ ٔانًٕدح يؼٓى  2

      اشؼش ثشجفخ فٙ جغذ٘  3

      اسغت ثًشبسكخ افكبس٘ ٔيشبػش٘ يؼّ 4

      اسغت فٙ انجٕح ػٍ جًٛغ اعشاس٘ نّ  1

      اصجخ يزٕرشا ٔخبئفب  9

      اشؼش ثبألنى فٙ يؼذرٙ  8

      اسغت فٙ يؼبَمزّ  71

      اشؼش ثبنذًبط ٔانُشبط 77

      اصجخ يشرجكب  70

      الٕل نّ كم انكهًبد ٔانؼجبساد انجًٛهخ  71

      ّ  جاسغت اٌ اػطٛخ كم يب ٚشغ 72

      اشؼش ثبنغٛشح ػهٛخ  73

      ال اسغت فٙ يفبسلزّ  74

      أد انُظش فٙ ػُٛٛخ ثشكم يغزًش  71

      اشؼش ثبنزهؼضى فٙ انكالو  79

      افمذ لذسرٙ ػهٗ انزشكٛض ثًب ٚذٛظ ثٙ  78

      ارجؼّ اًُٚب رْت 01

       ٍاجذِ اجًم يب ًٚك 07

      اظٓش نّ اْزًبيٙ ٔدجٙ انشذٚذ 00

      ارخهٗ ػٍ خططٙ ٔيذبضشارٙ دزٗ اكٌٕ يؼّ  01

      لجم ادزٛبجبرٙ  ّاضغ ادزٛبجبر 02

      اسغت فٙ فؼم كم يب ٚطهجّ يُٙ  03

      اعًغ َصبئذّ جًٛؼٓب  04

      ادبٔل ادفع صٕسرّ فٙ يخٛهزٙ  01

      اشؼش ثبنخٕف يٍ رجبْهّ نٙ  09

 

 ( 2)يهذك 

 انًٕججخ ٔانغبنجخ ثصٛغزّ انُٓبئٛخ يمٛبط انٕجذاَبد

 يمٛبط انٕجذاَبد انًٕججخ ٔانغبنجخ انًٕصػخ ػهٗ ػُٛخ انزذهٛم االدصبئٙ 

 كهٛخ االدة  –جبيؼخ انمبدعٛخ 

 انًبجغزٛش  –انذساعبد انؼهٛب : لغى ػهى انُفظ 

 ػضٚضرٙ انطبنجخ..... ػضٚض٘ انطبنت 

 :رذٛخ طٛجخ 

ساجٛب يُك لشاءح كم فمشح , ٚضغ انجبدش ثٍٛ ٚذٚك يجًٕػخ يٍ انفمشاد انزٙ رؼجش ػٍ سدٔد فؼهك ارجبِ ػذد يٍ انًٕالف انًخزهفخ 

ػهًب اٌ االجبثخ ( , كما في المثال المبيه ادوا) رذذ ٔادذ يٍ انجذائم انخًغخ انًٕجٕدح ايبو كم فمشح ( √) ٔاالجبثخ ػُٓب ثٕضغ ػاليخ

 . ادذ عٕٖ انجبدش ٔاَّ ال رٕجذ اجبثخ صذٛذخ ٔاخشٖ خبطئخ نٍ ٚطهغ ػهٛٓب 

نزا ٚأيم انجبدش رؼبَٔكى يؼّ فٙ االجبثخ ػهٗ جًٛغ ْزِ انفمشاد ٔعزكٌٕ انًؼهٕيبد , َٔظشا نًب َؼٓذِ فٛكى يٍ صذق ٔصشادخ 

 . يذذٔدح ألغشاض انجذش انؼهًٙ 

 :يضبل ٚجٍٛ طشٚمخ االجبثخ 



 :ٚشجٗ رذذٚذ انجُظ ٔانذبنخ االجزًبػٛخ ثٕضغ ػاليخ صخ داخم انًشثؼبد ادَبِ لجم انجذاء ثبإلجبثخ :يالدظخ 

 ركش                       اَضٗ    :             انجُظ 

 اػضة           يزضٔط  : انذبنخ االجزًبػٛخ 

 

 يغ ٔافش انشكش ٔااليزُبٌ

 

 انجبدضخ 

 انفمشاد د
 ...اشؼش ة 

ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ يؼزذنخ ثذسجخ لهٛهخ ثذسجخ لهٛهخ جذا 

 جذا

      االْزًبو 7

      ثبإلصبسح  0

      انمٕح  1

      ثبنذًبط  2

      فخٕس  3

      انٛمظخ  4

      االنٓبو 1

      ( انزصًٛى)انؼضًٚخ  9

      االَزجبِ  8

      انُشبط 71

 

 انفمشاد د
 ...اشؼش ة 

ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ يؼزذنخ ثذسجخ لهٛهخ ثذسجخ لهٛهخ جذا 

 جذا

      ثبنكشة  7

      االعزٛبء  0

      انزَت 1

      انفضع 2

      انكشاْٛخ 3

      (انٓٛجبٌ ) عشٚغ انغضت  4

      انخض٘ 1

      انؼصجٛخ  9

      انُشفضح انشذٚذح 8

      انخٕف 71

 

 

 

 

 

 انفمشاد د
 ....اشؼش ة

ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ كجٛشح  ثذسجخ يؼزذنخ ثذسجخ لهٛهخ لهٛهخ جذاثذسجخ 

 جذا

   √   انغؼبدح   7


