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هدف البحث الحالي إلى الكشف عن وجود عالقة بين كل من الشفقة بالذات والنهوض 
تقصي اإلسهام و  تبًعا للنوع )ذكور/ إناث(،في متغيرات البحث لفروق األكاديمي، إلى جانب بحث ا

وكذلك تقصي إمكانية وجود نموذج بنائي  النسبي للشفقة بالذات في التنبؤ بالنهوض األكاديمي،
( 484وذلك لدى عينة مكونة من ) ،نهوض األكاديمي، والالشفقة بالذاتللعالقة بين أبعاد كل من 
 ب الصف األو  الاانو،، باستددام األدوات التالية  مييا  الشفقة بالذات لدى طالًبا وطالبةً من طال

عداد  الباحاة، ومييا  النهوض األكاديمي لدى طال ب المرحلة الاانوية إ طال ب المرحلة الاانوية 
بين كل ا  وجود ارتباط موجب دن (، وقد أسفرت نتائج البحث ع2018عداد  محمد يحيي حسين )إ 

النهفوض و لشففقة بالفذات للذات، اإلنسانية المشتركة، اليقظة العقلية، والدرجة الكلية من الرحمة با
األكاديمي، وكذلك وجود ارتباط عكسي دا  بين كل من محاكمة الذات، العزلة، التوحد مع الذات 

وجود فروق دالة ، وأيًضا توصلت إلى عدم النهوض األكاديمي لدى طال ب الصف األو  الاانو،و 
ترجع للنوع االجتماعي )ذكور/ إناث(، بينما توجد فروق دالة إحصائًيا الشفقة بالذات في  إحصائًيا
أمكفن ذكور، كمفا لصفال  الف النهوض األكاديمي ترجع لمتغير النوع االجتماعي )ذكور/ إناث(في 

، إلى جانب طال ب الصف األو  الاانو، لدى التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خال  الشفقة بالذات
تأثيرات )مسارات( مباشرة دالة إحصائًيا بين أبعاد الشفقة بالذات كمتغيرات مستقلة، وأبعاد  وجود

 .النهوض األكاديمي كمتغيرات تابعة، مع اختالف قيم التأثير

 .الشفقة بالذات، النهوض األكاديمي :املفتــــاحيــــةات ـــــالكلم
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The Structural Model of the Relation Between Self-Compassion and 

Academic Buoyancy among First Grade of Secondary School Students 

Abstract 
The aim of the current research is to detect the existence of a 

relationship between self-compassion and Academic Buoyancy, in 

addition to examining the differences in research variables according to 

gender (males / females), as well as investigating the relative 

contribution of Self-Compassion in predicting Academic Buoyancy, and 

investigating the possibility of a constructive model for the relationship 

between dimensions of both self-compassion and Academic Buoyancy, 

in a sample of (484) male and female students of the first grade of 

secondary school, using the following tools: The Self-Compassion Scale 

for High School Students Prepared by: The Researcher, and the 

Academic Buoyancy Scale for High School Students Prepared by: 

Muhammad Yahya Hussain (2018). The results show the existence of a 

significant positive correlation between Self-Kindness, Common 

Humanity, Mindfulness, and the total degree of self-compassion and 

academic Buoyancy, as well as the presence of a significant negative 

correlation between self-judgment, isolation, Over-identified and 

academic Buoyancy in Students of the first grade of secondary school, 

and also concluded that there are no statistically significant differences 

in self-compassion due to gender (male / female), while there are 

significant differences in academic Buoyancy due to the gender (Male / 

female) in favor of males, and academic Buoyancy was predicted 

through self-compassion among first-grade secondary students, in 

addition there are presence of direct significant effects (pathways) 

between the dimensions of self-compassion as independent variables, 

and the dimensions of academic Buoyancy as dependent variables, with 

different impact values. 

Key words: Self-Compassion, academic Buoyancy 
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تُعد المرحلة الاانوية من المراحل األكاديمية المهمة في حياة الطال ب، يمر فيها الطال ب 
بالعديد من المشكالت والعيبات والضغوط األكاديمية، فمنهم من ال يستطيع التغلب عليها ومنهم 

 من يستطيع المقاومة والنهوض مرة أخرى.

تصففففففور مهمففففففة فففففففي الاإليجابيففففففة ن المصففففففطلحات فقة بالففففففذات مففففففشففففففيعتبفففففر مصففففففطل  الو 
فهفو إحفدى السفمات الذاتيفة للففرد التفي تجعلفً مترفًقفا لذات، تجاه ااالتجاهات الصحية واإليجابية 

بذاتفً، ومتفهًمفا لهفا ولمشفاعره وأفكفاره بفداًل مفن النقفد الفذاتي الفالذع بسفبب عجفزه أو فشفلً ففي حفل 
مؤشففرات اإليجابيفة للففرد فهففي بماابفة وسفيلة دفا يففة المشفكالت، كمفا تُعفد الشفففقة بالفذات إحفدى ال

 لحمايتً من التأثر السلبي بالمشكالت ومواقف الفشل األكاديمي. 

أن يكففون الففرد متعاطًفففا  يعنفت والتفي Neffويعتبفر مفهفوم الشفففقة بالفذات أحفد إسففهامات 
اخلي العفاطفي مع نفسً في المواقف الصعبة واألحفزان ومعانفاة ارخفرين ونمعنفى اخفر الفوعي الفد

لأللفففم والشففففعور بالوجففففدان اإليجففففابي تجفففاه هففففذا األلففففم فضففففاًل عفففن التعففففاطف واالهتمففففام بففففارخرين 
(Morley, 2015, 233). 

 ,Birnie, et al, 2010, Bluth, et al, 2015وقفد أشفارت نتفائج دراسفة كفل مفن )

Zhang, et al, 2016ذات رفمن ( إلفى رفرورة تضفمين طفرق التفدخل القائمفة علفى الشففقة بالف
التدخالت المقدمة للطال ب المعررين للضغوط األكاديمية نظفًرا لفدورها الفعفا  ففي التدميف  مفن 

 حدتها وتنمية أساليب التعايش الصحي معها.

يعتبفففر النهففوض األكفففاديمي عفففاماًل وقائًيفففا يحمففي الطفففال ب مفففن الفشفففل ومففن جهفففة أخفففرى 
الفشففل الفعلفي )أمففل عبفد المحسففن  فضففاًل عفن كونففً وسفيلة فعليففة للنهفوض مففن حالفة, األكفاديمي
 .(394، 2018، الزغبي

درة الطالففب علفى التغلفب علفى النكسفات والتحففديات قف" ويعفرفف النهفوض األكفاديمي بأنفً 
 (.Martin, 2013, 488) التي هي جزء من الحياة األكاديمية اليومية"
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 حسفن ،Collie, 2014, Martin, et al, 2016وقفد توصفلت نتفائج دراسفة كفل مفن )
( إلى الدور اإليجابي الذ، يلعبً النهوض األكاديمي في تحصيل الطال ب 2018 سعد عابدين،

 والقدرة على التكي  والتوافق األكاديمي.

 

الهامفة حيففث يقطففف الطففال ب فيهففا ثمففرة  األكاديميففةتعتبفر المرحلففة الاانويففة مففن المراحففل 
ويمفر فيهفا الطفال ب بالعديفد مفن المشفكالت والنكسففات , ةجهفودهم التفي بفذلوها ففي المراحفل السفابق

التي تحتاج منهم إلعادة السيطرة والتدطيط وااللتزام واستددام مقومات الذات بفاعليفة  األكاديمية
 وهدوء لتدطي هذه الفترة بسالم وتحقيق أعلى مستوى من التحصيل.

ففففففي أعمفففففا  ظهفففففر مفهفففففوم النهفففففوض األكفففففاديمي رفففففمن بحفففففوث الصفففففمود األكفففففاديمي  وقفففففد
"Martin & Marsh( 2006" منفذ عففام)،  حيفث ُوجففد أن مفهفوم الصففمود األكفاديمي مقصففور

علفففففى مجموعفففففة محففففففدودة مفففففن الطففففففال ب فهفففففو يركفففففز علففففففى المحفففففن الشففففففديدة للمعررفففففين للدطففففففر 
لفذلك اقترحففا مفهفوم النهففوض األكفاديمي لمواجهففة التحفديات والمشففكالت البسفيطة فففي ، األكفاديمي

والمنافسة داخل الصف ، ورغط وقلق االختبار ،كالدرجات المندفضة ،ليوميةالحياة األكاديمية ا
(Martin & Marsh, 2008, 55.) 

بأنً  التأرج  صعوًدا وهبوًطا في الحياة األكاديمية اليومية وهو  النهوض األكاديمي ُيعرففو 
 .(Martin & Marsh, 2009, 354)مدتلف عن الصعا ب الحادة أو المزمنة المرتبطة بالصمود 

ن األفراد المشفقين بأنفسهم في المواقف المؤلمة والفاشلة ينظرون ومن جهة أخر، نجد أ
وهم أكار عقالنية في التعامل مع  ،إلى أنفسهم نظرة عطف ورحمة بداًل من اللوم أو النقد الذاتي

 (.19 ،2014 ،جوانب الدبرة السلبية وأكار مرونة وانفتاًحا على الدبرات )رياض نايل العاسمي

وأيًضفففففا تحسففففن مففففن الوظفففففائف  ،ونففففذلك تسففففاعد الشفففففقة بالفففففذات فففففي مواجهففففة الصففففدمات
ويصب  الففرد أكافر إيافاًرا مفع وجفود درجفة عاليفة مفن التعفاطف الوجفداني والر بفة ففي  ،الشدصية

 .(Germer & Neff, 2013, 3)مساعدة ارخرين مع الشعور بالسعادة والتسام  مع ارخرين 
منهففففا التعفففاطف الففففذاتي  ةيجابيفففبالفففذات العديفففد مففففن السفففمات اإل مفهفففوم الشفففففقة يتضفففمنو 

وتحمل المشقة والغموض والكفاءة الذاتية مما يساعد الففرد علفى مواجهفة وحفل المشفكالت ويعفز  
 .(Saeed & Sonnentag, 2018, 132)بداخلً الدافعية لتحقيق األهداف 
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بيففة وجففد أن متغيففر الشفففقة وفيمفا يتعلففق بعالقففة الشفففقة بالففذات بفبعت المتغيففرات اإليجا
 ،والحكمفففة ،واالنتمفففاء االجتمففاعي ،والففذكاء االنفعففالي ،بالففذات يففرتبط إيجابًيفففا بالررففا عففن الحيفففاة

لكففون مفهففوم الشفففقة  ،والوجففدان الموجففب ،والتفففا   ،والسففعادة ،والشففجاعة ،والمبفادرات الشدصففية
 (.Neff, 2011, 5بالذات يتضمن ر بة الشدص في تحسين صحتً ومستوى هناءه النفسي)

 ،k(Neff, 2011) ,(Neff & Mc Gehee, 2010) دراسفة كفل مفنكما أشارت نتفائج 
 ,Arselan) ،2016أسفماء فتحفي أحمفد، ،2015 ،أحمفد محمفد الزعبفي وريفاض نايفل العاسفمي

 ،أشففرف حكفففيم ففففار  ،2018أسففماء فتحفففي لطففففي، ،2016 ،عففاد  محمفففود المنشفففاو،, (2016
2018، )2019 arhad,F & naMi, 2018, Thompson(،  يوسفف بفن سفالم بفن سفي، 
وكففذلك القفففدرة علفففى  ،( إلففى أن الشففففقة بالفففذات تجعففل الففففرد يتسفففم باإليجابيففة ففففي التفكيفففر2019

إلففى وجفففود تلففك الدراسفففات كمفففا توصففلت  ،ومواجهفففة الضففغوط ،الضففبط فففي المواقفففف غيففر السففارة
واألمففففل األكفففففاديمي النفسففففي عالقففففة موجبففففة بففففين الشفففففقة بالففففذات وكففففل مففففن الصففففمود األكففففاديمي و 

أنففً كلمففا ارتفففع مسففتوى الشفففقة بالففذات و  ،والتمكفين النفسففي والماففابرة األكاديميففة والمرونففة النفسففية
وكفذلك توصفلت نتفائج  ،للطال ب كلما أدى إلى ماابرة في الجهد جيفدة لققفدام ففي حفل المشفكالت
التلكفففؤ األكففاديمي وقلفففق  تلففك الدراسففات إلفففى وجففود عالقفففة عكسففية بفففين الشفففقة بالففذات وكفففل مففن

وتوسففففط الشفففففقة بالفففففذات العالقففففة بففففين التمكفففففين النفسففففي والمافففففابرة  ،االكتئففففا ب النفسفففففياالختبففففار و 
 ،األكاديمية وكذلك توسطها العالقة بين النهفوض األكفاديمي والعوامفل الدمسفة الكبفرى للشدصفية

عالقفة بفين التلكففؤ لفى توسفط الشففقة بالفذات الإ Sirois (2013)ففي حفين توصفلت نتفائج دراسفة 
إلففى أن الشفففقة بالففذات تسفففاعد  Landgraf (2013)وأيضففا توصففلت نتففائج دراسففة , والضففغوط

داء المهفام تحففت الضفغط وتجعفل األففراد أكاففر دقفة ففي حففل أاألففراد ففي اإلصفرار واالسففتمرار ففي 
إلففى أن التففدريب علففى اليقظفففة  (Ramasubramanian, 2017, 310)المهففامو وكففذلك أشففار

ة )كأحد أبعاد الشفقة بالذات( يمكن أن يساعد في تنمية النهوض األكاديمي لدى الطال بو العقلي
إلففى أن تنميفة الشفففقة بالففذات لففدى  McEwan, et al (2018)بينمفا توصففلت نتففائج دراسفة 

 الطال ب تعمل على تقليل مستوى قلق التحصيل.
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الدراسات التي أجريت ومن خال  اطالع الباحاة على الدراسات السابقة الحظت ندرة في 
والنهففوض  ،بالففذاتأبعفاد كففل مففن الشففقة  وجففود نمففوذج بنفائي للعالقففة بففين تقصففي إمكانيفة حفو 

ممفا دففع الباحافة إلفى دراسفة هفذا المورفوع ألهميتفً مفن ناحيفة وقلفة  ،األكفاديمي لفدى أففراد العينفة
 األسئلة ارتية  تتركز مشكلة البحث فينالتالي و  ،البحوث التي أجريت عليً من ناحية أخر،

مفا العالقففة بففين أبعففاد كفل مففن الشفففقة بالففذات والنهفوض األكففاديمي لففدى طففال ب الصففف  -1
 األو  الاانو،؟ 

للنفوع االجتمفاعي  تابعفة الشفقة بالفذات والنهفوض األكفاديميكل من  فروق فيهل يوجد  -2
 )ذكور/إناث( لدى طال ب الصف األو  الاانو،؟ 

ففي التنبفؤ بفالنهوض األكفاديمي لفدى طفال ب ، بالفذاتما اإلسهام النسبي لكل من الشففقة  -3
 الصف األو  الاانو،؟

)الرحمفة  أبعفاد كفل مفن الشففقة بالفذات هل يمكن الوصو  إلى نموذج بنائي للعالقة بفين -4
، التوحد مع الذات(، اليقظة العقلية، العزلة، اإلنسانية المشتركة، محاكمة الذات، بالذات

وااللتزام( لدى طال ب ، الهدوء، السيطرة، التدطيط، ذاتيةوالنهوض األكاديمي )الفاعلية ال
 الصف األو  الاانو،؟

 

والنهوض األكاديمي لدى طال ب ، الكشف عن العالقات بين أبعاد كل من الشفقة بالذات -1
 .الصف األو  الاانو،

نفففففوع د ففففففروق ففففففي كفففففل مفففففن الشففففففقة بالفففففذات والنهفففففوض األكفففففاديمي تابعفففففة للو دراسفففففة وجففففف -2
 االجتماعي )ذكور/إناث( لدى طال ب الصف األو  الاانو،.

تقصي إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خال  الشفقة بالذات لدى طفال ب الصفف  -3
 األو  الاانو،.

)الرحمة  أبعاد كل من الشفقة بالذات نموذج بنائي للعالقة بين الكشف عن إمكانية وجود -4
، التوحد مع الذات(، اليقظة العقلية، العزلة، المشتركةاإلنسانية ، محاكمة الذات، بالذات

وااللتزام( لدى طال ب ، الهدوء، السيطرة، التدطيط، والنهوض األكاديمي )الفاعلية الذاتية
 .الصف األو  الاانو،
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 ة:ـــريـــة النظــــأوًلا: األهمي

النهوض ، الشفقة بالذات –ت هامة في مجا  علم النفس اإليجابي اهتمام البحث بمتغيرا -1
 وتأثيرها على شدصية الطالب ومستقبلً األكاديمي. –األكاديمي 

وهففي مرحلفففة المراهقفففة باعتبارهفففا مرحلفففة تتسفففم بتغيفففرات ، أهميففة المرحلفففة العمريفففة التفففي يهفففتم بهفففا البحفففث -2
 ألخيرة التي يعيشها المجتمع.هامة في جميع جوانب شدصية األفراد خاصة في الفترة ا

 ة:ـــة التطبيقيــــثانًيا: األهمي

لدى االستفادة من نتائج البحث والتوسع في إعداد بعت البرامج لتحسين الشفقة بالذات  -1
 .الطال ب بالمرحلة الاانوية

الدفففروج بتوصففففيات لألخصففففائيين النفسففففيين ومعلمفففي الترنيففففة الداصففففة لتنميففففة وتحسففففين  -2
 .دى الطال ب بالمرحلة الاانويةلالنهوض األكاديمي 

 Self-Compassionذات: ـــة بالـــالشفق -1

 يجعففل الطالففب قففادًرا"اتجففاه انفعفالي إيجففابي نحففو الفذات ُيقصفد بهففا فففي البحفث الحففالي  
، ى ذاتفففًلففأحكففام قاسفففية ع هعلففى إدراأ أوجففً القصفففور أو الفشففل التففي يمفففر بهففا بففداًل مفففن إصففدار 

الففوعي مفع ، باعتبارهفا جفزء مفن معانفاة أقرانفً حمفل مشفاعر المعانفاة الناتجفة عفن هفذا القصففوريتو 
وهفي تشففمل ، ذات والتوحفد الكامفل معهففاالففالنتفائج السفلبية للعزلففة ومحاكمفة  ًالمتفوا ن الفذ، يجنبفف

، يقظفففة العقليفففةال، العزلفففة، اإلنسفففانية المشفففتركة، محاكمفففة الففذات، األبعففاد ارتيفففة  الرحمفففة بالفففذات
جرائًيففا بالدرجففة التفففي يحصففل عليهففا الطالفففب علففى مييففا  الشففففقة إويعفففرفف ، التوحففد مففع الففذات"

 الباحاة. إعداد بالذات لدى طال ب المرحلة الاانوية 
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 Academic Buoyancy ي:ـــادميـــوض األكـــالنه -2

التحفففديات  "بنفففاء يشففير إلفففى قففدرة الطفففال ب علففى مجابهفففةُيقصففد بفففً فففي البحفففث الحففالي  
والتففي قفد تفواجههم فففي أثنفاء حيففاتهم ، والعيبفات والشفدائد الكايففرة ففي عفددها والضففعيفة ففي شفدتها

والهفدوء وتكسففبهم القففدرة علففى ، اليوميفة بطريقففة إيجابيففة تتسفم بالفاعليففة الذاتيففة التفي تحقففق الاقففة
وهفففو ، لتففزام والمافففابرةالييففام بعمليفففات التنسففيق والتدطفففيط بطريقففة تتمتفففع باالسففتقاللية الذاتيفففة واال

جرائًيفففا إويعففرفف ، وااللتففزام"، الهففدوء، السففيطرة، التدطفففيط، يشففمل األبعففاد األتيففة  الفاعليففة الذاتيففة
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مييا  النهوض األكاديمي لفدى طفال ب الصفف األو  

 (.2018عداد  محمد يحيي حسين )إ الاانو، 
 

 Self-Compassionذات: ـــة بالـــأواًل: الشفق

 وم:ـــــــــالمفه

ففففذهب الففففبعت إلففففى  Self-Compassionلقفففد تعففففددت الترجمفففات العرنيففففة للمصففففطل  
وتلتففزم الباحافففة ففففي ، والتفففراحم بالفففذات، والعطفففف بالففذات، والرأفففة بالفففذات، تسففمية الشففففقة بالفففذات

 .البحث الحالي بمصطل  الشفقة بالذات
" قفدرة الففرد علفى إدراأ أوجففً القصفور أو الفشفل التفي يمففر وتُعفرفف الشففقة بالفذات بأنهففا 

بهفا وتحمفل مشفاعر المعانفاة الناتجففة عفن هفذا القصفور بمفا ال يترتففب عليفً شفعور الففرد باإلجهففاد 
 (.Neff, 2009,212)النفسي

تسفير أمفور  وتُعرفف بأنها "توجً الشدص نحو معاملة نفسً بلطف ورفق وتسام  عندما
كأن يدفق في أداء مهمة ما أو يقصر في الييام بما يتوجفب عليفً الييفام ، حياتً على نحو خطأ

 (.Allen & Leary, 2010, 107بً")

( الشفقة بالذات على أنها  "االتجاه اإليجابي 24، 2014ُيعرف رياض نايل العاسمى )و 
اة ارخفرين وعفدم تجنبهفا مفع الر بفة ففي الففرد لمعانف يو يادة وع، نحو الذات في المواقف المؤلمة

وعفففدم إصفففدار األحكفففام القاسففية علفففى األففففراد الفففذين مففروا بتجرنفففة الفشفففل وفهفففم أن تلفففك ، تدميفهففا
الدبرات المؤلمة يشترأ فيها معظفم األففراد لفذلك ف نفً علفى الففرد معالجفة وتدميف  تلفك المشفاعر 

 ومنفت . يبعقل واع
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واالسففتجابة للمايففرات ، عترافففً بأخطائفً والتسففام  معهفاعنففي "تفهفم الفففرد لمعاناتفً وا توهفي 
 (.Kalnins, 2015, 13مما يعيد لذاتً المضطرنة تكيفها وتوا نها")، البيئية االجتما ية بلطف

ً بالرعاية والصبر والرأفةتُ و  وتعزيز ، خال  األوقات العصيبة، عرف بأنها  "تعُهد الفرد ذات
وتنميففة ، والمبففادرة، والتففا  ، والسففعادة، لررففا عففن الحيفاةالقفدرات الشدصففية ففي  يففادة الشفعور با

  (.Moreira, et al, 2015, 2334 وخفت القلق واالكتئا ب")، مشاعر الترابط االجتماعي

 خبفرة تمافل بأنهفا خبراتفً إلفى الففرد ونظفرة، للفذات الفواعي الفهفم" بالفذات الشففقة وتتضفمن

الفواقعي  التعامفل علفى الففرد يسفاعد وذلفك، ارخفرين عن وابتعادها انعزالها بداًل من مشتركة إنسانية
)السفيد  باالنتقفاء" متسفماً  اتفزان حفداثإو  السفلبية والمشفاعر دحفت األفكفار خال  من المشكالت مع

 (82، 2016، كامل الشرنيني

، ومحبطة مؤلمة بدبرات تمر عندما وتعاطف ولطف برحمة الذات مع التعامل" بأنها وتعرف
 نظر بوجهة وهي غير مرتبطة، ارخرين بها يمر التي الدبرات من جزء هي المؤلمة هذه الدبرات نأو 

 (.44، 201٧ )عفراء العبيد،،"متوا ن  بشكل المؤلمة الدبرة عن معايشة فضالً  خاصة

 ففي ذاتفً مفع لطيف  بشفكل الففرد يتعامفل حيفث، الفذات تقبفل أشفكا  مفن شفكل" أنهفا كمفا

 بفل، وحفده عليفً تقتصفر ال المعاناة أنب االعتراف الفرد من ويتطلب، العصيبة والصعبة األوقات

 وتقبفل معانفاتهم على التغلب ويحاولون  أيضاً  يعانون  األفراد من جميعًا فالعديد البشرية تشمل أنها

 (٧، 201٧، ومحمد أحمد )وحيد مدتار "الراهن الورع

أو  السفارة اتيفةالذ للدبفرة الففرد معايشفة" أنهفا (560، 2018، )امفا  إبفراميم الفقفي وتفرى
المشفترأ  اإلنساني الحس خال  من، الدارجية الدبرات وانفتاح على، ومورو ية، بوعي األليمة
 ."التقصير عند لومها وعدم، المورو ية بالذات للرأفة وصوالً  بً المحيط العالم مع

وتُعفففرف الباحافففة الشففففقة بالففففذات علفففى أنهفففا  االتجفففاه نحففففو الفففذات ففففي المواقفففف المؤلمففففة 
لفففذلك ف نفففً علفففى الففففرد ، خففرينوفهفففم أن تلفففك الدبففرات المؤلمفففة يشفففترأ فيهفففا ار، ر ب الفشفففلوتجففا

فضفففاًل عفففن معايشفففة الدبفففرة المؤلمفففة بشفففكل ، ومنففففت  معالجفففة وتدميففف  تلفففك المشفففاعر بعقفففل واع  
 متوا ن وصواًل للرأفة بالذات وعدم لومها عند التقصير.



 ني عادل سعد عليد. أما
 

 234 

 الشفقة بالذات وبعض المتغيرات ذات الصلة:

في أن كال المصطلحين لهما  شابًها بين مفهوم الشفقة بالذات ومفهوم تقدير الذاتيوجد ت
أن الشففقة الذاتيفة  ،(Neff, 2003)كمفا أورفحت دراسفات ، تفأثير إيجفابي علفى الصفحة النفسفية

ولكفن توجففد بعفت االختالففات بينهمفا حيفث يعتمفد تقففدير ، دير الفذات بينهمفا عالقفة ارتباطيفةوتقف
في حين أن الشفقة بالذات ال تشتمل على عملية التقييم وإنما ، م اإليجابي للذاتالذات على التقيي

ً الشدصية ويرتبط تقدير الذات بالنرجسية بعالقة موجبة في ، تتضمن الوعى المستمر للفرد لدبرات
كما أن الشفقة بالذات تركز على التشفابهات ، حين ترتبط الشفقة بالذات بالنرجسية بعالقة سالبة

في حين أن تقدير الذات تركز على مبدأ التفرد ، ات المشتركة بين األفراد بعضهم مع بعتوالصف
كمففا ان الشففقة بالففذات يظهفر دورهففا المهفم عنففدما يميفل تقففدير الفذات إلففى ، والتميفز عففن ارخفرين

حيث أنها تزود الفرد بالصمود بشكل يفوق ما يقدمً تقدير الذات. ، اإلخفاق أو عندما يفشل الفرد
 .(Neff, 2009, 211)، (5، 2014، محمد السيد عبد الرحمن واخرون )

عفففن مفهفففوم الشففففقة علفففى  Self-Compassionويدتلففف أيًضفففا مفهفففوم الشففففقة بالفففذات 
حيفففث أن الاففاني يعنفففى "اعتقففاد الففففرد بأنففً رفففحية وعلففى الجميفففع أن يقومفففوا ، Self-Pityالففذات 

وهففو ال يسفتحق أن يمففر ، تلففك المعانفاةبفالتدمي  عنففً ألنفً غيففر مدطفح وهففو وحفده الففذى يمفر ب
من الحكم الذاتي القاسفي لنفسفً والعزلفة االجتما يفة المبالغفة ففي  يوهو يعان، بضغوط وصدمات

فففي حففين نجففد أن المفهففوم ، ممففا يففؤثر علففى التفكيففر المنطقففي للفففرد، العففيش فففي المعانففاة الذاتيففة
ولديفففً القفففدرة علفففى فهمهففففا ، حزينفففةاألو  للشففففقة بالفففذات يكفففون فيفففً الففففرد علفففى وعفففى بمشفففاعره ال
 .(Kemper et al., 2015, 4) واختيار أنسب الطرق للتدمي  من تلك المشاعر السلبية 

 ذات:ـــــة بالـــــاد الشفقـــــأبع

تصوًرا للشفقة بالذات تتضمن تنظيًما داخلًيا للدبرات المدركة  (Stosny, 1995)ورع 
 أى أنها سمة معاررة للنرجسية وأن لها ، ينمع المحاولة لتحسين الشفقة نحو ارخر 

 فهم عميق لألبعاد السلوكية واالنفعالية والمعرفية للدبرات. -1

 مدى صدق هذه الدبرات. -2

 الدافعية في تحسين األبعاد اإليجابية للدبرات وتغيير الجوانب السلبية لها. -3

 .(Morely, 2015, 232)الر بة في تحسين الذات  -4
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 قة بالذات إلى ثالثة مكونات رئيسية الشف (Neff)بينما قسمت 
 :Self-Kindnessذات ـــة بالـــرحمـــال -1

وهو الميل إلى االهتمام وتفهم الذات في المواقف الصعبة والمعاناة أكار من توجيً اللوم 
 فف من تلك الصعونات.دحيث أن العطف أو الرفق بالنفس ي، والنقد واألحكام القاسية عليها

 :Common Humanityة ــتركــة المشــانيـــاإلنس -2

وهو يعنى أن جميع األفراد معررون للفشل وارتكا ب األخطاء والشعور بفاأللم لفذلك فف ن 
 ظروف الحياة الصعبة واإلحباطات التي يمر بها الفرد هي من األمور المشتركة.

 :Mindfulnessة ـــة العقليـــاليقظ -3

ويمكففن الفففرد مففن خاللهفففا ، ليففة بطريقففة وارففحةوهففي تعنففى الففوعي بالتجرنففة والدبففرة الحا
ر يففة التحففديات والصفففعا ب بصففورة متوا نفففة وكففذلك ر يففة أوجفففً القصففور بالنسفففبة إلففى النجاحفففات 

أ، أنهفففا تسفففاعد الففففرد علفففى ، بفففداًل مفففن تجاهفففل الضفففغوط أو الهفففرو ب منهفففا، ومفففواطن القفففوة لديفففً
 ة.لبيمواجهة هذه التحديات والصعا ب بدون التفكير في النتائج الس

(Neff,  et al.,  2007,  140 & Smith,  2015,  15) 

علففففففففى جوانففففففففب مفهففففففففوم الشففففففففقة بالففففففففذات  اشففففففففتملوففففففففي بعففففففففت البحففففففففوث الحديافففففففة قففففففففد 
  إيجابية وأخرى سلبية وهي

  )الجانب اإليجابي )الدفء الذاتيSelf-Warmth ويتكون من األبعاد التالية )اللطف  
 يقظة العقلية(.ال ،اإلنسانية العامة المشتركة ،بالذات

 )الجانب السلبي )البرود الذاتي Self-Coldness ويتألف من األبعفاد التاليفة )محاكمفة  
 (.(Potter, et al., 2014, 35التوحد المفرط مع الذات(  ،العزلة، الذات

وتتبنى الباحاة في البحث الحالي وجهة النظر الحدياة في اعتبار الشفقة بالذات شفاملة 
/ الرحمفففة بالففففذاتمرتفعفففة ففففي مقابففففل جوانفففب سفففلبية مندفضفففة وهففففي كمفففا يلفففي  لجوانفففب إيجابيفففة 
 .التوحد مع الذات /اليقظة العقلية، العزلة /اإلنسانية المشتركة، محاكمة الذات
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 ذات:ـــة بالـــة للشفقـــريـــيرات النظـــالتفس

ض  والتففففي تعنفففي أن يكففففون الفففففرد را Neffيعتبفففر مفهففففوم الشففففقة بالففففذات أحففففد إسفففهامات 
 .(Morley, 2015, 234)ومتقبل للجوانب غير المرغونة في ذات الفرد وحياتً 

وقففد ، تشفير النظريففة اإلنسفانية إلففى أهميففة مسفاعدة ارخففرين وتقففبلهم ومشفاركتهم االمهففمو 
مفع فهفم الففذات ، علفى مسفاعدة ارخفرين والشففقة بهفم فففي حالفة معانفاتهم وفشفلهم Maslowشفجع 

بمفهففوم الشفففقة بالففذات كأحففد أهففداف العففالج  Rogersوقففد اهففتم ، والتسفام  معهففا ومففع ارخففرين
ومساعدة العميفل علفى أن يكفون أكافر و ًيفا وتيفباًل لذاتفً مفع قدرتفً علفى ، المتمركز حو  العميل

 Unconditionalالتعبيفر عففن احتياجاتففً وهففو مففا يطلفق عليففً التقبففل الففذاتي غيففر المشفروط 

Acceptance, 2003, 91- 92) (Neff-. 

 Academic Buoyancy ي:ــــادميــــوض األكــــانًيا: النهث

 وم:ـــــــــــالمفه

ماففففل النهفففففوض  Academic Buoyancyيوجففففد اخففففتالف حفففففو  ترجمففففة مصففففطل  
وتلتففزم الباحافة ففي البحفث الحففالي بمصفطل  النهفوض األكففاديمي ، والطففو األكفاديمي، األكفاديمي

لتغلفب علفى المشففكالت لالتفأرج  صفعوًدا وهبوًطفا  نظفًرا ألن المقصفود بفً هنفا قفدرة الطفال ب علففى
 .مساره األكاديمي خال األكاديمية اليومية المعتادة التي يواجهها 

ونهت إلى العدو  ، )ُنُهوًرا(  أ، قام يقًظا نشيًطا -وُيعرفف النهوض لغوًيا من )َنَهَت(
ُت أ63٧، 1994، أسفرع إلفى مالقاتففً )المعجفم الفوجيز ، مففاض  ففي عملففً (و وُيقففا  عامفل نفاهأ

ُءو ب على أن يسلك سبيل التقدم )المعجم الوسيط، بعزيمة صادقة اُض  الدَّ  (.959، 2011، والنَّهَّ
قدرة الطالب على التغلب على العيبات  بأنً  النهوض األكاديمي اصطالًحا ُيعرففبينما 

 .(Martin, et al, 2010, 473,)اليومية والصعونات التي هي جزء من الحياة األكاديمية 
فففً  الحفففاع علففى الكفففاءة  ( علفى أنففً (Bakhshaee, et al., 2016, 94كمفا ُيعرف

 األكاديمية والتكي  اإليجابي مع المشكالت التي تواجً الطال ب أثناء مسارهم األكاديمي.
ً )أمل عبد المحسن الزغبيو  ف ( بأنً  سلوأ إيجابي ونناء تكيفي ألنواع 39٧ ،2018 ،تُعرف

 سات والمحن التي يمر بها الطال ب بشكل مستمر خال  مراحل إعدادهم األكاديمي.التحديات والنك



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 237 

فً )محمد يحيفي حسفين ( بأنفً  قفدرة الطفال ب علفى مجابهفة التحفديات 19 ،2018، وُيعرف
والتفي قففد تفواجههم فففي أثنفاء حيففاتهم  ،والعيبفات والشففدائد الكايفرة فففي عفددها والضففعيفة ففي شففدتها

والهففدوء وتكسففبهم القففدرة علففى  ،تتسففم بالفاعليففة الذاتيففة التفي تحقففق الاقففةاليوميفة بطريقففة إيجابيففة 
 الييام بعمليات التنسيق والتدطيط بطريقة تتمتع باالستقاللية الذاتية وااللتزام والماابرة.

ً )شفففير، مسففففعد حلفففيم ً  قففففدرة الطفففال ب علفففى تدطففففي المشفففكالت اليوميففففة 302 ،2019 ،وتُعرففففف ( بأنففف
ممفففا يفففؤد،  ،المنفففال المدرسفففي سفففواء كانفففت داخفففل حجفففرة الصفففف الدراسفففي أو خارجهفففاالتففي تفففواجههم ففففي نطفففاق 

 بهم إلى الوصو  إلى حالة من التوا ن لديهم والحصو  على نتائج إيجابية في مسار تعليمهم.

 :ناألكاديمييالفرق بين النهوض والصمود 

د فففففي محاولففففة للتأكففففد مفففففن أن متغيففففر النهففففوض األكففففاديمي يدتلفففففف عففففن متغيففففر الصفففففمو 
( إلفى أن النهفوض األكفاديمي Martin, 2013, 488حيفث توصفل ) ،األكاديمي لكنهما مرتبطفان

أكاففر ارتباًطفففا بففالنواتج السفففلبية المندفضففة المسفففتوى مافففل  القلففق وتجنفففب الفشففل والضفففغط غيفففر 
المؤكفدو بينمفا يفرتبط الصفمود األكفاديمي أكافر بفالنواتج السفلبية األعلفى مفن حيفث المسفتوى مافل  

 وتجنب المشاركة.  ،لذاتيالعجز ا

 النظرية المفسرة للنهوض األكاديمي:

حففففوث الصففففمود األكفففففاديمي فففففي أعمفففففا  ظهففففر مفهفففففوم النهففففوض األكففففاديمي رفففففمن ب قففففدل
"Martin & Marsh( 2006" منففذ عففام)،   ُيفَسففر النهفوض األكففاديمي وفًقففا لنمففوذج يسففمى و

والففذ، يعكففس  ،The Motivation & Engagement Wheelعجلفة الدافعيففة واالنفدماج 
وهففو يقسففم  ،اإلدراكفات والمشففاعر والسففلوكيات التفي يقففوم عليهففا االنفدماج األكففاديمي فففي المدرسفة

 ،وهففي األبعفاد التكيميفة واألبعففاد غيفر التكيميففة ،الدافعيفة إلفى عوامففل تعفز  منهفا وعوامففل تضفعفها
 ،فية والسلوكيات المعز ة(وتقسم العجلة إلى أرنعة أقسام  تشمل األبعاد التكيمية )المدركات المعر 
وُصفنأف إحففدى عشففر  ،وتشفمل األبعففاد غيفر التكيميففة )المففدركات المعرفيفة والسففلوكيات المعرقلففة(

 عاماًل تحت أقسام العجلة األرنعة هي على النحو التالي 



 ني عادل سعد عليد. أما
 

 238 

 Adaptive أواًل: المدركات المعرفية المعززة )المواقف والتوجهات التي تسهل التعلم(

Cognitions: 

 لية الذات فاعSelf- Efficacy.إيمان الطال ب وثقتهم على العمل الجيد أثناء دراستهم   

 تقففففان توجففففً هفففففدف اإلMastery Orientation  تجففففاه الطفففففال ب لتطففففوير كففففففاءتهم إ
 ومعلوماتهم أثناء دراستهم.

  الييمةValuing.ًإيمان الطال ب بفائدة وأهمية العمل األكاديمي الذ، يشاركون في   

 :Adaptive Behaviorsسلوكيات المعززة )السلوكيات التي تسهل التعلم( ثانًيا: ال

  الماابرةPersistence.مدى محافظة الطال ب وإصرارهم على المشاركة الصمية   

  التدطيطPlanning.مدى تدطيط الطال ب ألعمالهم األكاديمية   

  إدارة المهمفةTask Managementولهم   طففرق اسففتددام الطفال ب لففوقتهم وتنظففيم جففد
 الزمني واختيار وترتيب المكان الذ، يعملون فيً.

 /Impeding ثالثًا: المدركات المعرفية المعرقلة )المواقف والتوجهات التي تعرقل التعلم(

Maladaptive Cognitions: 

  القلقAnxiety.مدى شعور الطال ب بالقلق عند التفكير في الييام بعملهم األكاديمي   

  تجنففب الفشفففلFailure Avoidance دافعيففة الطفففال ب للييفففام بعملهففم وذلفففك لتجنفففب  
 تدييب اما  ارخرين.

  الضفبط غيفر المؤكفدUncertain Control عفدم ثقفة الطفال ب ففي كيميفة األداء الجيفد  
 وكيمية تجنب األداء السيح.

 /Impedingرابًعــا: الســلوكيات المعرقلـــة )الســلوكيات التـــي تعرقــل الـــتعلم(      

Maladaptive Behaviors: 

  العجففز الفففذاتيSelf-Handicapping تدلفففي الطفففال ب عففن ففففرض النجفففاح األكفففاديمي  
 حتى يكون لديهم العذر إذا لم يؤدوا جيًدا.

  تجنفففففب المشفففففاركةDisengagement ميفففففل الطفففففال ب للتدلفففففي عفففففن العمفففففل األكففففففاديمي  
 (.Liem & Martin , 2012 , 5والتحصيل بشكل عام )
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 مي لدى الطالب:العوامل المؤثرة في النهوض األكادي

نففاأ مجموعففة مففن العوامففل التففي تففؤثر هأن  (Marsh & Martin,2008,57)يفذكر 
  :وتتمال تلك العوامل فيما يلي ،على النهوض األكاديمي

 .العوامل النفسية  وتتمال في الفعالية الذاتية والتحكم والشعور بالهدف والدافع 
 والطموحففات التعليميفففة ،ي الفصففلالعوامففل المتعلقففة بالمدرسففة  وتتمافففل فففي المشففاركة فففف ،

والييمة  ،والحضور ،وردود فعل المعلم الفعالة ،واستجابة المعلمين، والعالقة مع المعلمين
 والمناهج الدراسية الصعبة. ،والنشاط خارج المناهج الدراسية ،الموروعة في المدرسة

 بط اإليجابيفة مفع أففراد والفروا , العوامل المتعمقة باألسرة واألقران  وتتمال في دعم األسفرة
 .واالتصا  بالمنظمات المؤيدة للمجتمع ،والتزام األقران بالتعليم ،األصدقاء ،األسرة

 أواًل: دراسات اهتمت بالشفقة بالذات وعالقتها ببعض املتغريات:
متغيفففر الشففففقة والتفففي تناولففت  -فففي حفففدود علفففم الباحاففة –نظففًرا لنفففدرة الدراسففات السفففابقة 
لففذا سفتعرض الباحاففة الدراسفات التفي تناولففت هفذا المتغيففر  ،بالفذات لفدى طففال ب المرحلفة الاانويفة

 لدى طال ب الجامعة نظًرا ألنهم الفئة األقر ب للفئة العمرية المستهدفة بالبحث.

  دراسة(Neff, et al., 2005)،  والتي استهدفت دراسة العالقة بين الشفقة بالذات وأهداف
نجا  األكاديمي والتعايش مع الفشل األكاديمي المدرأ من خال  دراستين األولى ُطبقت على اإل

وقفد  , ( مراهًقا ومراهقة راسبين في االختبار النصفي للفصل الدراسي222عينة مكونة من )
أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة بين كل من الشفقة بالذات والتلكؤ األكاديمي واالتجاهات 

وقد  , ( طالًبا وطالبةً 251ر الوظيمية وكذلك تقصي العالقة بين المتغيرات الاالثة لدى )غي
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا وفًقا للنوع )ذكور/ إناث( في كل من الشفقة بالذات 

ت والتلكؤ ووجود عالقة موجبة دالة بين الشفقة بالذا , والتلكؤ األكاديمي واالتجاهات غير الوظيمية
 Kyeongودراسة  , وعكسية دالة بين الشفقة بالذات واالتجاهات غير الوظيمية , األكاديمي

ً الشفقة بالذات في العالقة بين اإلرهاق  (2013) والتي استهدفت تقصي التأثير الوسيط الذ، تلعب
ظهفر تحليفل وقفد أ، ( طالًبفا وطالبفةً 350األكاديمي والرفاهة النفسية وذلك لدى عينفة قوامهفا )
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ً الشفقة بالذات بين اإلرهاق األكاديمي والرفاهة النفسية ، االنحدار المتعدد الدور الوسيط الذ، تلعب
أحمد محمد وقد قام كل من ، كذلك توسط الشفقة بالذات العالقة بين اإلرهاق األكاديمي واالكتئا ب

قة بين الشفقة بالذات ( بدراسة هدف منها استكشاف العال2015الزعبي ورياض نايل العاسمي )
واالكتئا ب لدى الطلبة مرتفعفي ومندفضفي التحصفيل الدراسفي ففي  وكل من األمل األكاديمي

 انواستددم الباحا، طلبا وطالبة (330)العينة من  وتكونت، المدار  الاانوية بمحافظة دمشق
بين الشفقة وجود عالقة إيجابية  وأظهرت أهم النتائج عن، ثالث مقاييس منها الشفقة بالذات

الجنس لً دورًا مهما في  وأن تفاعل، بالذات واألمل األكاديمي وعالقة سلبية مع االكتئا ب النفسي
المقارنة بين مستوى الشفقة بالذات لدى  Bluth (2016)في حين استهدفت دراسة ، الشفقة بالذات

وقد ، ا ومراهقة( مراهقً 206المراهقين وقدرتهم على تحمل الضغوط وذلك لدى عينة تكونت من )
أشارت النتائج إلى أن ارتفاع مستوى الشفقة بالذات لدى المراهقين ُيعد أحد العوامل األساسية 

 Zhang ،et al (2016)ودراسة ، المساعدة على التدمي  من حدة الضغوط التي يتعررون لها
معررفين التي استهدفت تقصي دور الشفقة بالذات في االسفتجابة االنفعاليفة لفدى الطفال ب ال

وقد أظهرت النتائج وجود ، ( مراهًقا ومراهقة208للضغوط األكاديمية وذلك لدى عينة قوامها )
عالقة موجبة دالة بين الشفقة بالذات واالنفعاالت الموجبة وعكسية دالة بين الشفقة بالذات وكل 

كسي في وأن الشفقة بالذات تلعب دور وسيط ع، من االنفعاالت السلبية والضغوط األكاديمية
ودراسة عاد  محمود المنشاو، ، العالقة بين الضغوط األكاديمية المزمنة واالنفعاالت السلبية

نموذج سببي للعالقات المتبادلة بين الشفقة بالذات وجود  ( والتي استهدفت تقصي إمكانية2016)
قة بالذات وكذلك التعرف على الفروق بين الجنسين في الشفوكل من اإلرهاق والصمود األكاديمي 

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة في ، طالًبا وطالبةً ( 268وذلك لدى عينة مكونة من )
بين نموذج سببي للعالقات المتبادلة ووجود ، الشفقة بالذات ترجع لمتغير النوع )ذكور/إناث(

 Minaدراسة و ، توسط الشفقة بالذات العالقة بين الصمود واإلرهاق األكاديميينمتغيرات البحث و 

& Farhad (2019)  الشفقة بالذات في العالقة ً والتي استهدفت دراسة الدور الوسيط الذ، تلعب
طالًبا ( 310بين العوامل الدمسة الكبرى للشدصية والنهوض األكاديمي لدى عينة مكونة من )

ن العوامفل وقد أكدت النتائج الدور الوسيط الذ، تلعبً الشفقة بالذات في العالقفة بفي، وطالبةً 
 الدمسة الكبرى للشدصية والنهوض األكاديمي.
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 ثانًيا: دراسات اهتمت بالنهوض األكادميي وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب املرحلة الثانوية: 
لقففد تناولفففت العديفففد مففن الدراسفففات العالقفففة بفففين بففالنهوض األكفففاديمي بفففبعت المتغيفففرات 

تقصففففي تمفففايز متغيففففر، النهفففوض والصففففمود والتفففي اسفففتهدفت  Martin (2013)منهفففا  دراسفففة 
وذلفففك لفففدى عينفففة مفففن ، األكففاديميين عفففن بعضفففهما الفففبعت ومفففدى ارتباطهمفففا ببعضفففهما الفففبعت

وانحففففراف معيفففففار، ، ( عاًمففففا14,54( طالًبففففا وطالبففففة بالمرحلففففة الاانويففففة بمتوسفففففط عمففففر، )918)
نت األدوات مييفففا  النهفففوض األكفففاديمي ، (1,53)± ، Martin & Marshعفففداد  إ وتضفففمَّ

تائُج تمايز متغير، النهوض ، عداد  الباحثإ ومييا  الصمود األكاديمي ، 2008 وقد أظهرت النَّ
وكففان النهففوض األكفاديمي أكاففر قففدرة ، % مففن التبفاين35والصفمود األكففاديميين وأنهمفا يتقاسففمان 

أكار  على التنبؤ السلبي بالنتائج السلبية ذات المستوى المندفتو بينما كان الصمود األكاديمي
وكفان تفأثير النهفوض األكفاديمي مباشفًرا علففى ، بفروً ا ففي التنبفؤ السفلبي بالنتفائج السفلبية الرئيسففية

النتائج السلبية المندفضةو بينما كان تأثيره غير مباشر على النتائج السلبية الرئيسية من خال  
معرففة الففدور والتفي اسففتهدفت  ،(Collie, et al., 2014)ودراسفة ، متغيفر الصفمود األكففاديمي

الوسيط الذ، يلعبً الضبط في العالقة بين النهوض األكفاديمي والتحصفيل لفدى طفال ب المرحلفة 
( عاًمفا بالمرحلفة 18-11( طالًبفا وطالبفة بفالعمر الزمنفي )29٧1وذلفك لفدى عينفة مفن )، الاانويفة
نت األدوات مييفا  النهفوض األكفاديمي ، الاانويفة ، Martin & Marsh ،2008عفداد  إ وتضفمَّ

وقفد أظهفرت ، Martin ،2010 عفداد إ ومييفا  الدافعيفة واالنفدماج لفدى طفال ب المرحلفة الاانويفة 
تفائُج أن الضفبط يلعفب دوًرا وسففيًطا بفين النهفوض األكفاديمي وتحصففيل الطفال ب حيفث يلعففب ، النَّ

الضففبط دوًرا ففففي كيميففة إحفففداث النهففوض األكفففاديمي ممفففا يففؤثر علفففى التحصففيل األكفففاديمي لفففدى 
والتفي هفدفت إلفى قيفا  كفال مفن ،  (Martin, et al., 2016)ودراسفة ، رحلفة الاانويفةطفال ب بالم

( عاًمفففا ففففي الصفففين بلغففففت 16-12النهفففوض األكفففاديمي والقفففدرة علفففى التكيففف  لفففدى عينفففة مفففن )
( ونالمملكفففة 989مقارنفففة مفففع الشفففبا ب ففففي نففففس العمفففر مفففن أمريكفففا الشفففمالية قوامهفففا )، (361٧)

 & Martinعففداد  إ باسففتددام مييفففا  النهففوض األكففاديمي وذلففك ، (1182المتحففدة بلغففت )

Marsh ،2008 ،عففداد إ ة علفى التكيف  ر ومييفا  القفد Martin ،et al.,2014 ، وقفد توصففلت
إلففى أن الطفففال ب الصففينيين حصفففلوا علففى مسففتويات أعلفففى مففن النهفففوض والقففدرة علفففى  الدراسففة
أعلى ونشكل ملحوع لفدى ، تكي وأيًضا كانت االرتباطات بين النهوض والقدرة على ال، التكي 

ودراسة حسن سعد عابدين ، الطال ب الصينيين منها في عينات أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة
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( وهدفت إلى معرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات النهوض األكاديمي وقلق 2018)
وذلففك لففدى عينففة مففن ، لففة الاانويفةاالختبفار والاقففة بففالنفس والتوافففق األكفاديمي لففدى طففال ب المرح

نت األدوات أرنعفففة ، ( طالًبففا وطالبفففة318طففال ب الصفففين األو  والافففاني الاففانو، قوامهفففا ) وتضففمَّ
، األكاديمي وقلق االختبار والاقة بالنفس والتوافق األكاديمي من إعداد الباحث للنهوضمقاييس  

تائُج أن متغيرات البحث تشكل نموذًجا ب نائًيا يفسر العالقفات السفببية )التفأثيرات( وقد أظهرت النَّ
بففين النهففوض األكففاديمي كمتغيففر مسففتقل وقلففق االختبففار كمتغيففر وسففيط والاقففة بففالنفس والتوافففق 

( وهففدفت لبحفففث العالقففة بفففين 2019شفففير، مسففعد حلفففيم )ودراسففة ، األكففاديمي كمتغيففرين تفففابعين
علفففى مففدى االخففتالف فففي كفففال وكففذلك التعففرف ، النهففوض األكففاديمي وتوجهففات أهفففداف اإلنجففا 

( طالبًة مفن 215)، ( طالًبا150المتغيرين باختالف النوع )ذكور/ إناث( لدى عينة مكونة من )
وذلفففك باسفففتددام ميياسفففي النهفففوض األكففففاديمي ، طلبفففة الصفففف األو  الافففانو، بمحافظفففة الشففففرقية

رتباطية موجبة بين وقد توصلت الدراسة لوجود عالقة ا، وتوجهات أهداف اإلنجا  إعداد الباحاة
ووجففففود فففففروق دالففففة فففففي النهففففوض األكففففاديمي ، النهففففوض األكففففاديمي وتوجهففففات أهففففداف اإلنجففففا 

وعفدم وجفود ففروق دالفة تبعفا للنفوع ففي ، باختالف النوع االجتماعي )ذكور/ إناث( لصال  الذكور
 .توجهات أهداف اإلنجا  لدى طلبة الصف األو  الاانو،

كل وجود عالقة موجبة دالة بين الشفقة بالذات و دراسات سالفة الذكر إلى لقد توصلت ال -1
االنفعففاالت الموجبففة والتلكففؤ األكففاديمي وعكسفففية دالففة بففين الشفففقة بالففذات وكففل مفففن مففن 

وأن الشففقة بالفذات ، االنفعاالت السلبية والضغوط األكاديمية واالتجاهات غير الوظيميفة
ين الضففففغوط األكاديميفففة المزمنففففة واالنفعففففاالت تلعفففب دور وسففففيط عكسفففي فففففي العالقففففة بففف

وكففففففذلك تتوسففففففط الشفففففففقة بالففففففذات العالقففففففة بففففففين كففففففل مففففففن الصففففففمود واالرهفففففففاق ، السففففففلبية
، اإلرهفففففاق األكففففاديمي والرفاهفففففة النفسفففففيةو ، واإلرهفففففاق األكففففاديمي واالكتئفففففا ب، األكففففاديميين

 والعوامل الدمسة الكبرى للشدصية والنهوض األكاديمي.

ت -2 ائُج وجود نموذًجا بنائًيا يفسر العالقات السببية )التأثيرات( بين النهوض كما أظهرت النَّ
األكفففففاديمي كمتغيففففففر مسفففففتقل وقلففففففق االختبففففففار كمتغيفففففر وسففففففيط والاقفففففة بففففففالنفس والتوافففففففق 

وأن الضففبط يلعفففب دوًرا وسفففيًطا بففين النهفففوض األكفففاديمي ، األكففاديمي كمتغيفففرين تفففابعين
د عالقففة ارتباطيففة موجبففة بففين النهففوض لوجفو  كمففا توصففلت النتففائج، وتحصفيل الطففال ب

إلفففففى جانفففففب وجفففففود فففففروق دالفففففة ففففففي النهفففففوض ، األكففففاديمي وتوجهفففففات أهفففففداف اإلنجففففا 
 .األكاديمي باختالف النوع االجتماعي )ذكور/ إناث( لصال  الذكور
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لففم تتففوافر فففي حففدود علففم الباحاففة دراسففة جمعففت بففين متغيففر، الشفففقة بالففذات والنهففوض  -3
، القات السفببية بفين أبعفادهم المدتلففة لفدى طفال ب المرحلفة الاانويفةاألكاديمي لدراسة الع

 وهذا ما استهدفً البحث الحالي بالدراسة والتقصي.

الفروق تبًعا للنوع االجتماعي  كما تضارنت نتائج الدراسات السابقة فيما بينها في تحديد -4
ت المرحلة الجامعية عالوة على أنها جميًعا تناول، متغير الشفقة بالذات في )ذكور/ إناث(

أيًضا استهدف البحث الحالي لذا ، طال ب المرحلة الاانويةلدى وأغفلت دراسة الشفقة بالذات 
 .دراسة الفروق تبًعا للنوع االجتماعي في متغير الشفقة بالذات لدى طال ب المرحلة الاانوية

ذات لففدى لفم تتوصفل الباحافة مففن خفال  الدراسفات السفابقة الففذكر أل، مييفا  للشففقة بالف -5
 طال ب المرحلة الاانوية لذا قامت الباحاة ب عداده.

 

الرحمفة بين أبعفاد كفل مفن الشففقة بالفذات ) إحصائًيادالة )متباينة( توجد عالقة ارتباطية  -1
، التوحفد مفع الفذات، اليقظفة العقليفة، العزلة، اإلنسانية المشتركة، محاكمة الذات، بالذات

، الهفففدوء، السفففيطرة، التدطفففيط، الفاعليفففة الذاتيفففةوالنهفففوض األكفففاديمي )، الدرجففة الكليفففة(و 
 الدرجة الكلية( لدى طال ب الصف األو  الاانو،. ، االلتزام

كفل متوسفطات درجفات طفال ب الصفف األو  الافانو، ففي  توجد فروق دالفة إحصفائًيا ففي -2
وينبافق ، اث(إنف –)ذكفور االجتمفاعي تبًعفا للنفوع والنهوض األكفاديمي الشفقة بالذات من 

 تيين من هذا الفرض الفررين الفرعيين األ

متوسفطات درجفات طفال ب الصفف األو  الافانو، ففي  توجد فروق دالفة إحصفائًيا ففي (أ 
 .لصال  اإلناث، إناث( –)ذكور االجتماعي الشفقة بالذات تبًعا للنوع 

توجد فروق دالفة إحصفائًيا ففي متوسفطات درجفات طفال ب الصفف األو  الافانو، ففي  ( ب 
 لصال  الذكور.، إناث( –)ذكور االجتماعي وض األكاديمي تبًعا للنوع النه

 يمكن التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خال  الشفقة بالذات لدى طال ب الصف األو  الاانو،. -3

أبعفففاد كففل مفففن الشفففقة بالفففذات )الرحمفففة  يمكففن الوصفففو  إلففى نمفففوذج بنففائي للعالقفففة بففين -4
، التوحد مع الذات(، اليقظة العقلية، العزلة، ركةاإلنسانية المشت، محاكمة الذات، بالذات

وااللتزام( لدى طال ب ، الهدوء، السيطرة، التدطيط، والنهوض األكاديمي )الفاعلية الذاتية
 .الصف األو  الاانو،
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 ث:ــــــدود البحــــــأواًل: ح

 الرئيسية والفرعية وهي: الحدود الموضوعية: يتحدد البحث الحالي بمصطلحاته

 -العزلففففة  –اإلنسفففانية المشفففتركة  -محاكمفففة الففففذات  -الرحمففففة بالفففذات )الشففففقة بالفففذات  -1
 التوحد مع الذات(. –اليقظة العقلية 

 االلتزام(. -الهدوء –السيطرة  –التدطيط  -)الفاعلية الذاتية  النهوض األكاديمي -2

-15  الاانو، من الجنسين تراوحت أعمارهم بين )طال ب الصف األو  ة:ـــــريـــــدود البشـــــالح
 (.1,03+( سنًة ونانحراف معيار، )15,31أ، بمتوسط حسابي )، ( عاًما16

 المدار  الاانوية ب دارة المنتزة التعليمية بمحافظة اإلسكندرية. ة:ـــانيـــدود المكـــالح

 2019-2018 يالدراسالعام الفصل الدراسي الااني بة: ـــزمنيـــدود الـــالح

 ه:ـــــرياتـــــث ومتغـــــج البحـــــثانًيا: منه

، تم استددام المنهج الوصفي التحليلي وذلفك ألنفً أكافر مالءمفة ألهفداف البحفث الحفالي
والففففففروق فففففي كفففففال المتغيففففرين وفًقفففففا للنففففوع االجتمفففففاعي ، البحففففث ويورفففف  مفففففد، ارتبففففاط متغيفففففر،

، عالقفات سففببية بففين المتغيففرات مورففع الدراسففة احتماليففة وجففوداكتشففاف  كففذلكو ، )ذكور/إنفاث(
 .النهوض األكاديمي، وتشتمل متغيرات البحث على كل من  الشفقة بالذات

 ث:ـــــع البحـــــًا: جمتملثثا

( طالًبفا وطالبفًة مففن 12108اشفتمل المجتمفع األصفلي لعينفة البحفث الحففالي علفى عفدد )
بمتوسففط عمفر، بلفف  ، يميففة بمحافظفة اإلسفكندريةطفال ب الصفف األو  الاففانو، بف دارة المنتفزة التعل

 (.1,38)±( وانحراف معيار، 15,11)
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 ث:ــــي البحــــون فــــاركــــ: املشرابعًا
 الخصائص السيكومترية لألدوات: التحقق منعينة  -1

( 215تكونت عينة تحديد الدصائص السيكومترية لألدوات المستددمة في البحث من عدد )
( طالبفًة مفن طفال ب الصفف األو  الافانو، بف دارة المنتفزة 130و)، ( طالًبفا85بواقع ) ،طالًبا وطالبةً 

 (.1,50)±( سنة وانحراف معيار، قدره 15,05التعليمية بمحافظة اإلسكندرية بمتوسط عمر، )
 ة:ـــــاسيـــــة األســـــالعين -2

ف األو  الاانو، ( طالًبا وطالبًة من طال ب الص484تكونت عينة الدراسة األساسية من )
حيث تراوحت ، ( طالبةً 265و)، ( طالًبا219ب دارة المنتزة التعليمية بمحافظة اإلسكندرية بواقع )

 (.1,03+( سنةً ونانحراف معيار، )15,31أ، بمتوسط حسابي )، ( عاًما16-15أعمارهم ما بين )

 ث:ـــــــًا: أدوات البحخامس
 الباحاة. :لاانوية إعدادمييا  الشفقة بالذات لدى طال ب المرحلة ا -1

 (.2018محمد يحيي حسين ) :مييا  النهوض األكاديمي لدى طال ب المرحلة الاانوية إعداد -2

 وفيما يلي وصف لهذه األدوات:
  إعداد: الباحثة :مقياس الشفقة بالذات لدى طالب المرحلة الثانوية -1

 اس:ــــن المقيــدف مــــاله

 -محاكمفة الفذات  -الرحمة بالذات )لذات وأبعادها  يهدف المييا  إلى قيا  الشفقة با
 لدى طال ب المرحلة الاانوية.( التوحد مع الذات –اليقظة العقلية  -العزلة  –اإلنسانية المشتركة 

 وتُعرف الشفقة بالذات إجرائًيا بأنها 
أ اتجاه انفعالي إيجابي نحو الذات يجعل الطالب قادًرا على إدراُيقَصد بالشفقة بالذات  

ويتحمفل مشفاعر ، أوجً القصور أو الفشل التي يمر بها بداًل من إصداره أحكام قاسية علفى ذاتفً
الففوعي المتففوا ن الفففذ، مففع ، المعانففاة الناتجففة عففن هففذا القصفففور باعتبارهففا جففزء مففن معانففاة أقرانفففً

 تية وهي تشمل األبعاد ار، اذات والتوحد الكامل معهالمحاكمة و  لعزلةلالنتائج السلبية يجنبً 
  الرحمفة بالففذات / محاكمفة الففذات  وهفي حالففة مفن فهففم الطالفب لنفسففً ففي مواقففف الفشففل

وإظهفار التففأثير اإليجفابي نحففو ، واإلحبفاط والمعانفاة بففداًل مفن إصففدار أحكفام قاسفية عليهففا
 الذات بداًل من نقدها.
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 جففزء  اإلنسفانية المشفتركة / العزلفة  وهفي تعنفي ر يفة الطالفب لدبراتفً الداصفة علفى أنهفا
 من الدبرة اإلنسانية العامة وأنها غير منفصلة أو معزولة عنها.

  اليقظفة العقليففة / التوحفد مففع الفذات  وهففي تعنففي أن يكفون األفففراد غيفر مطلقففين األحكففام
ويكونففففون مففففدركين ومنفتحفففففين علففففى أفكفففففارهم وأفعففففالهم ومشففففاعرهم المؤلمفففففة فففففي اللحظفففففة 

 .لب التوحد الكامل في الهوية الذاتيةيجنب الطاأ، الوعي المتوا ن الذ، ، الراهنة
 اس:ــــــف المقيــــــوص

علفى مو عفة ( مفردة من نوع التقرير الذاتي 1٧من )في صورتً النهائية مكون  المييا 
اليقظففة  -العزلفة  –اإلنسفانية المشفتركة  -محاكمففة الفذات  -التاليفة  الرحمفة بالفذات  أبعفادالسفتة 
= لفيس 2، = أبفًدا1( بدائل للبنفود )5ث يدتار الطالب ما بين )حي، التوحد مع الذات –العقلية 
وعلي الطالب أن يضع درجة تعبفر عفن مفد، انطبفاق ، = غالًبا(5، = كايًرا4، = أحياًنا3، كايًرا

( وتشفير الدرجففة المرتفعففة 85-1٧وتتفراوح الدرجففة الكليفة علففى المييففا  مفا بففين )، المففردة عليففً
 الشفقة بالذات لد، الطالب. على المييا  إلى ارتفاع مستو،

 تم بناء المقياس مروًرا بعدد من الخطوات: خطوات بناء المقياس:

 اس:ـــردات املقيـــاد ومفـــار أبعـــاختي

 في الشفقة بالذات. Neffتم اختيار أبعاد المييا  بناًءا على دراسات  -1
س المدتلففة التفي وكفذلك المقفايي، كما تمت االستفادة مفن اإلطفار النظفر، للبحفث الحفالي -2

ومنهففففا ، وذلففففك ففففي ورففففع أبعففففاد ومففففردات المييففففا ، اسفففتددمت فففففي الدراسفففات السففففابقة
 المقاييس األتية 

(Neff, (2003) Neff, (2011),) (Raes, et al., 2011), ، ريفاض نايفل العاسفمي
عفراء ، (2016عاد  محمود المنشاو، )، (2014( محمد السيد عبد الرحمن وأخرون )2014)

 (.201٧د، )العبي

فأصفب  المييفا  ففي صفورتً ، تفم ورفع المففردات لكفل ُبعفد، ونعفد تحديفد أبعفاد المييفا  -3
ثفففم تففم مراجعففة المييفففا  لغوي ففا )صفففياغة ، ( مفففردة ً 24) ( أبعففاد و6)األوليففة مكففون مفففن 

 ومعًنى(و لكي يتناسب مع عينة البحث.

السففادة  ء تعففديالتثفم تففم عفرض المييففا  علفى ندبففة مفن األسففاتذة المحكمفين ونعففد إجفرا -4
 . ( مفردة20( أبعاد و)6المحكمين أصب  المييا  في صورتً قبل النهائية مكون من )
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( 215ثم تم تطبيق المييا  على عينة للتأكد من الدصائص السيكومترية للمييا  بلغت ) -5
، ةب دارة المنتزة التعليمية بمحافظة اإلسكندري، وطالبةً من طال ب الصف األو  الاانو، طالًبا

 وهذا ما سوف يرد بالخطوات التالية:، ( عاًما16 -15حيث تراوحت أعمارهم ما بين )

 :الشفقة بالذات لدى طالب المرحلة الثانوية الخصائص السيكومترية لمقياس

 أواًل: صدق المقياس: تم التحقق من صدق المقياس بالطرق التالية:

 وى:ـــــدق املحتـــــص -1

( ثمانيفففة محكمففين مففن المتدصصففين فففي علفففم 8يففا  علففى )قامففت الباحاففة بعففرض المي
لمراجعففففة صفففففياغة المفففففردات وانتمائهففففا لكفففففل ُبعففففد مففففن أبعفففففاد ، الففففنفس الترنففففو، والصفففففحة النفسففففية

وأجروا بعفت التعفديالت علفى الصفياغة اللغويفة ففي بعفت ( مفردات 4وقد تم حذف )، المييا 
، محكمين أو أكافر علفى التعفديل الواحفد جماع ستةإوقد أجريت التعديالت بناًءا على ، المفردات

، %( 100 -% 8٧,5وقد تراوحت نسب اتففاق السفادة المحكمفين علفى مففردات المييفا  بفين )
وأصفب  المييفا  ففي صفورتً قبفل ، (1 -0,8٧وتراوحت قيم معامالت صدق "لوش" للمفردات )

 ( مفردة.20( أبعاد و)6النهائية مكون من )
 ي(:ــاربـي )التقــرضــن الفــويـدق التكــالص -2

كما تم التأكد من صدق المييا  بحسفا ب معفامالت االرتبفاط البينيفة بفين أبعفاد المييفا  
 (.1وهذا ما يورحً الجدو  )، بعضها البعت ونين كل ُبعد والدرجة الكلية للمييا 

 معامالت االرتباط البينية بني أبعاد مقياس الشفقة  (1جدول )
 (215حيث ن= )،  ك  منها والدرجة الكليةوبني، بالذات بعضها البعض

 الرمحة 
اإلنسانية  حماكمة الذات بالذات

 الدرجة الكلية التوحد مع الذات اليقظة العقلية العزلة املشرتكة

ــــــــ الرمحة بالذات ــ     ــــــ
 

  
      ــــــــــــــــ 0.761 حماكمة الذات

ـــــــــــــــ 0.718 0.863 اإلنسانية املشرتكة      ــ
ــ 0.878 0.834 0.857 العزلة ــ ــ ــ ــ     ــــــ

   ـــــــــــــــــ 0.844 0.766 0.803 0.824 اليقظة العقلية
  ـــــــــــــــــ 0.761 0.823 0.821 0891 0.836 التوحد مع الذات

 ـــــــــــــــــ 0.811 0.822 0.881 0.793 0.866 0.854 الدرجة الكلية

 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )
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 الشففففقة بالفففذات( أن قففيم معفففامالت االرتبفففاط بفففين أبعففاد مييفففا  1يتضفف  مفففن الجفففدو  )
ونين كفل منهفا والدرجفة الكليفة قفيم أكبفر مفن الييمفة الجدوليفة عنفد مسفتوى داللفة ، بعضها البعت

 .الشفقة بالذاتلى الصدق التكوين الفرري لمييا  مما يد  ع، (0,01)
 الصدق العاملي )بالتحليل العاملي التوكيدي(: -3

التحليففل العفففاملي  باسففتددام الشففففقة بالففذاتتففم التحقففق مفففن الصففدق العففاملي لمييففا  ثففم 
التوكيفد، وذلفك لوصفف المففدى األفضفل الفذ، يمكفن أن تددمففً المؤشفرات المشفاهدة كفأداة قيففا  

فهو يتحقق من ثبفات وصفدق المؤشفرات المشفاهدة أو المتغيفرات المشفاهدة أو ، ت الكامنةللمتغيرا
ويقترح التحليل العاملي التوكيد، غالباً الطرق التي يمكن بها تحسين اليياسات ، المتغيرات المقاسة
كما تم التحقق من صدق البناء الكامن )التحتي( لمييا  الشفقة بالذات عن ، المشاهدة إن وجدت

( من 215)ن= التحقق من الدصائص السيكومتريةطريق نموذج العامل الكامن الواحد لدى عينة 
وذلففك للتحقففق مففن كففون العوامففل تتشففبع علففى عامففل كففامن واحفففد ، طففال ب الصففف األو  الاففانو،

 ( نتائج التحليل.3، 2( وجدولي )1( ويور  الشكل )Lisrel 8.8) 8,8باستددام برنامج ليزرا  

 
 الشفقة بالذات(: منوذج العام  الكامن الواحد ملقياس 1شك  )

( أن جميففففع التشففففبعات ذات داللففففة إحصففففائية عنففففد مسففففتوى داللففففة 1يتضففف  مففففن شففففكل )
كمفا تشفير مؤشفرات حسفن ، (0,٧45 – 0,٧22لتشبعات ما بين )احيث تراوحت قيم ، (0,01)

 حماكمة الذات

 
 اإلنسانية املشرتكة

 

 

 الرمحة بالذات

 

 ةــــزلــــالع

 

 عقليةاليقظة ال

 

 التوحد مع الذات

 

 الشفقة بالذات

0.745 

 0.725 

 

0.727 

 

0.744 

 

0.741 

 

0.722 
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( إلى وجود تطابق حيث بلغت قيمة 1حً الشكل )( للنموذج الذ، يور2المطابقة في الجدو  )
وقيمفة مؤشفر الصفدق الزائفف ، (0,05غير دالة إحصائًيا عند مستوى )قيمة ( وهى 0,639)2كا

كمفا كانففت ، المتوقفع للنمفوذج الحففالي )نمفوذج العامفل الكففامن( أقفل مففن نظيرتهفا للنمفوذج المشففبع
مؤشفففففرات حسفففففن المطابقفففففة وقففففيم ، (0,05أقفففففل مفففففن ) RMSEAقيمففففة مؤشفففففر حسفففففن المطابقففففة 

AGFI ،RFI ،CFI ،NFI ( 1-0وقعت في المدى الماالي لهذ المؤشرات وهو من). 
 مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العام  الواحد ملقياس الشفقة بالذات (2جدول )

 املدى املثالي قيمته املؤشر 

1 
 2االختبار اإلحصائي كا

 درجات احلرية
 2مستوى داللة كا

0.639 
1 

0.766 
 غري دالة إحصائًيا 2أن تكون قيمة كا

 (1)صفر( إىل ) GFI 0.711مؤشر حسن املطابقة  2
 (1)صفر( إىل ) AGFI 0.965مؤشر حسن املطابقة املصحح  3
 فأق  RMSEA 0.000 0.05جذر متوسط خطأ االقرتاب  4

5 
 ECVIمؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلالي 

 للنموذج املشبعمؤشر الصدق الزائف املتوقع 

0.102 
0.117 

أن تكون قيمة املؤشر للنموذج احلالي أق  من نظريتها 
 للنموذج املشبع

 (1)صفر( إىل ) NFI 0.974مؤشر املطابقة املعياري  6
 (1)صفر( إىل ) CFI 1.000مؤشر املطابقة املقارن  7
 (1)صفر( إىل ) RFI 0.923مؤشر املطابقة النسيب  8

 لتحلي  العاملي التوكيدي ملتغريين مشاهدة نتائج ا (3جدول )
 على مقياس الشفقة بالذات )منوذج العام  الكامن الواحد(

التشبع بالعام   املتغري املشاهد
 R2 معام  الثبات قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية اخلطأ املعياري لتقدير التشبع الكامن الواحد

 0.521 **13.248 0.0545 0.722 الرمحة بالذات
 0.549 **12.432 0.0596 0.741 حماكمة الذات

 0.554 **11.961 0.0622 0.744 اإلنسانية املشرتكة
 0.528 **12.665 0.0574 0.727 العزلة

 0.555 **11.479 0.0649 0.745 اليقظة العقلية
 0.526 **10.789 0.0672 0.725 التوحد مع الذات

 1,96( = 0,05وعند )، 2,58( =0,01مستوى داللة "ت" عند ) 
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( أن نمفوذج العامفل الكفامن الواحفد قفد حظفي علفى قفيم جيفدة 3يتضف  مفن نتفائج جفدو  )
لمؤشفرات حسفن المطابقففة وأن معفامالت الصفدق الاالثففة )التشفبعات( دالفة إحصففائًيا عنفد مسففتوى 

 ومن هنا يمكن القو  إن نتائج التحليل العاملي التوكيد، قدمت دلياًل قويفًا علفى، (0,01داللة )
وأن المتغيفرات المشفاهدة تنفتظم حفو  عامفل كفامن ، صدق البناء التحتي أو الكامن لهذا المييا 

 واحد ينتظم حولً العاملين.
 اس: ـــي للمقيـــداخلـــاق الـــثانيًا: االتس

االرتبفففاط بففين درجففة كفففل مفففردة والدرجففة الكليففة للُبعفففد الففذ، تنتمففي إليفففً  معامففل حسففا بتففم  -1
 (.4رحً جدو  )وهذا ما يو ، المفردة

 قيم معامالت االرتباط بني درجة ك  مفردة من مقياس  (4جدول )
 (215حيث ن= )، الشفقة بالذات والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه

 ةـــرتكـــة املشـــانيـــاإلنس ذاتـــة الـــاكمـــحم ذاتـــة بالـــرمحـــال
 معام  االرتباط ردةـــاملف   االرتباطمعام ردةـــاملف معام  االرتباط ردةـــاملف

1 0.741 3 0.756 4 0.725 
9 0.785 7 0.725 8 0.714 
15 0.762 12 0.714 13 0.799 
19 0.752     

 ذاتـــع الـــد مـــوحـــالت ةـــة العقليـــاليقظ ةــــــزلــــــالع
 معام  االرتباط ردةـــاملف معام  االرتباط ردةـــاملف معام  االرتباط ردةـــاملف

2 0.752 6 0.755 5 0.728 
10 0.763 11 0.723 14 0.711 
16 0.747 17 0.714 18 0.105 

  20 0.103   
 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )

أقففل  (20، 18) للمفردتفان( أن قفيم معفامالت االرتبففاط المحسفونة 4يتضف  مفن جففدو  )
كلتففا بففين  رففعيفةممففا يفد  علففى وجففود عالقففة  (0,05مفن الييمففة الجدوليففة عنففد مسففتوى داللففة )

 .لذا تم حذفهما ، )اليقظة العقلية والتوحد مع الذات( على الترتيبوُنعد تانالمفرد

هو تم حسا ب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمييا  كما  كما -2
 ( 5جدو  )ب  ورم
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 ك  مفردة من مقياس قيم معامالت االرتباط بني درجة  (5جدول )
 (215حيث ن= )، والدرجة الكلية للمقياس الشفقة بالذات

 معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة
1 0.791 7 0.784 13 0.775 
2 0.725 8 0.752 14 0.712 
3 0.732 9 0.745 15 0.742 
4 0.742 10 0.732 16 0.777 
5 0.776 11 0.741 17 0.763 
6 0.766 12 0.711 19 0.112 

 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )

والدرجففة ( 19)معامففل االرتبففاط المحسفونة بففين المفففردة  ةأن قيمف( 5مففن جففدو  )يتضف  
 .لذا تم حذفها (و0,05من الييمة الجدولية عند مستوى داللة ) أقلللمييا  الكلية 

 اس:ــــات المقيــــثالًثا: ثب

 قامت الباحاة بحسا ب ثبات المييا  من خال  طريقتين 

 اخ:ـــرونبـــا كـــل ألفـــامـــمع -1

من أبعاده  وكذلك حسا ب معامالت ثبات كل ُبعد، حسا ب ثبات مييا  الشفقة بالذات كُكلتم 
وكذلك تم التأكد من قيم معامالت ثبات مفردات المييا  بعد حذف ، كرونبال-باستددام طريقة ألفا

 (.٧، 6وهذا ما يورحً الجدولين )، وذلك من خال  ثبات الُبعد في حالة حذف المفردة، المفردات
 قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس  (6جدول )

 (215حيث ن= )، ذلك معام  الثبات الكليوك، الشفقة بالذات

 املقياس كك  التوحد مع الذات اليقظة العقلية العزلة اإلنسانية املشرتكة حماكمة الذات الرمحة بالذات دــــــالُبع

 0.844 0.801 0.836 0.823 0.813 0.842 0.815 معام  الثبات

 (215حيث ن= )، الشفقة بالذات( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملفردات مقياس 7جدول )
 ةـــرتكـــة املشـــانيـــاإلنس ذاتـــة الـــاكمـــحم ذاتـــة بالـــرمحـــال
 اتـــالثب ردةـــاملف اتـــالثب ردةـــاملف اتـــالثب ردةـــاملف

1 0.806 3 0.816 4 0.812 
9 0.814 7 0.825 8 0.805 
15 0.808 12 0.836 13 0.799 

 ذاتـــع الـــد مـــوحـــالت ةـــة العقليـــاليقظ ةــــــزلــــــالع
 اتـــالثب ردةـــاملف اتـــالثب ردةـــاملف اتـــالثب ردةــــاملف

2 0.805 6 0.815 5 0.798 
10 0.812 11 0.823 14 0.785 
16 0.815 17 0.832   



 ني عادل سعد عليد. أما
 

 252 

 (0,844بلغفففت )أن قيمففة معامفففل الابففات الكلفففي للمييففا  ( ٧، 6يتضفف  مففن جفففدولين )
قيم معامالت ثبفات مففردات المييفا  أقفل مفن معفامالت  كذلك كانتو ، وهي قيمة مرتفعة للابات

 .كُكل مما يد  على المييا ، ثبات األبعاد التي تنتمي إليها
 ار:ـــق االختبـــادة تطبيـــإع -2

رية حيث قامت الباحاة ب عادة تطبيق المييا  على جزء من عينة الدصائص السيكومت
( 8والجدو  )، ( من طال ب الصف األو  الاانو، وذلك بعد شهرين من التطبيق األو 108)ن=

 يور  معاملي االرتباط والابات في حالة إعادة تطبيق االختبار.

 (108حيث ن= ) ،قيم معامالت االرتباط والثبات ملقياس الشفقة بالذات يف حالة إعادة التطبيق (8دول )ج
 معام  الثبات إلعادة التطبيق ام  االرتباط يف إعادة التطبيقمع معام  ثبات ألفا

0.844 0.899 0.947 

 رابعًا: الكفاءة التمييزية لمفردات المقياس:

وذلففك بحسففا ب النسففب ، (1٧تففم التعففرف علففى الكفففاءة التمييزيففة لمفففردات المييففا  ا  )
علففى العينففة البففال  قوامهففا  المئويفة لتكففرارات اإلجابففة علففى البفدائل الدمسففة لكففل مفففردة علففى حفدة

% مففن النسفففب المئويفففة 80ولففم تسفففجل الباحاففة وصفففو  أ، نسفففب مئويففة إلفففى مسفففتو، ، (215)
ممفففا اسفففتدعي عفففدم اللجفففوء إلفففى اسفففتبعاد أ، مففففردة مفففن ، لتكفففرارات اإلجابفففة علفففى الدمفففس بفففدائل

ارات اإلجابة وتراوحت النسب المئوية لتكر ، مفردات المييا  نتيجة وجود كفاءة تمييزية عالية لها
  .%(35,11% إلى ٧,9٧على البدائل ما بين )

 خامًسا: تقدير الدرجات على المقياس:

بعففد حسفففا ب الدصففائص السفففيكومترية مكففون مفففن ففففي صففورتً النهائيفففة أصففب  المييففا  
يجيب األفراد عليً ففي رفوء ، الذاتي وهو من نوع التقرير، ( أبعاد6( مفردة مو عين على )1٧)

في حالفة ، = غالًبا(5، = كايًرا4، = أحياًنا3، = ليس كايًرا2، = أبًدا1دريج )مييا  خماسي الت
( تو يفففع مففففردات 9ويورفف  الجفففدو  )، المفففردات الموجبفففة والعكفففس فففي حالفففة المففففردات السفففالبة

 على أبعاده الستة.الشفقة بالذات مييا  
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 توزيع مفردات مقياس الشفقة بالذات (9جدول )
 م دـــــــــــــالُبع رداتــــــام املفــــــأرق

 1 الرمحة بالذات 1-9-15
 2 حماكمة الذات 3-7-12

 3 اإلنسانية املشرتكة 4-8-13

 4 العزلة 2-10-16

 5 اليقظة العقلية 6-11-17

 6 التوحد مع الذات 5-14

 *المفردات التي تحتها خط سالبة.

 ( 2018محمد يحيي حسين ) إعداد:مقياس النهوض األكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية:  -1

 اس:ــــن المقيــــدف مــــاله

 –التدطفيط  -)الفاعليفة الذاتيفة يهدف المييا  إلى قيا  النهفوض األكفاديمي وأبعفاده  
 .طال ب الصف األو  الاانو،االلتزام( لدى  -الهدوء –السيطرة 

 وُيعرف النهوض األكاديمي إجرائًيا بأنه:
بناء يشير إلى قدرة الطال ب على مجابهة التحديات والعيبات مي  "بالنهوض األكاديُيقَصد 

والتي قد تواجههم في أثناء حياتهم اليومية بطريقة ، والشدائد الكايرة في عددها والضعيفة في شدتها
والهففدوء وتكسففبهم القففدرة علففى الييففام بعمليفففات ، إيجابيففة تتسففم بالفاعليففة الذاتيففة التففي تحقففق الاقففة

 وهو يشمل األبعاد األتية  ، طيط بطريقة تتمتع باالستقاللية الذاتية وااللتزام والماابرةالتنسيق والتد
 تجففاه ،   وتشفير إلففى تمتفع الطفال ب بالقفدرة علففى تحسفين معتقفداتهم السفلبيةالفاعليــا التاتيــا

وتقديم األفكفار ، واالهتمام بالتفاصيل، أنفسهم وكذلك  يادة قدراتهم في تحديد أهدافهم بفاعلية
الجيدة والوارحة القائمة على الاقة بالنفس والتي تمكنهم من التعامل مع العيبات والتحديات 

 والمشكالت التي تقابلهم بنجاح.

   ويشفير إلفى قفدرة الطالفب علفى الييفام بدطفوات تنفيذيفة محفددة مدطفط لهفا لتنفيفذ التخطـي  
واإلدارة الفعالففففة ، ال يقعفففون ففففي الدطفففأ األعمفففا  والمهفففام المسفففتقبلية التفففي يقومفففون بهففففا حتفففى

 والييام بعمليات المراجعة في خطوات التنفيذ مع االبتعاد عن التسوي  والمماطلة.، لبيئتهم
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   ويشفير إلفى قفدرة الطفال ب علفى اسفتددام االسفتراتيجيات التفي تسفاعدهم ففي التغلفب الضـب  
، والمفيففدة والبنففاءة لهفففم علففى التحففديات مففن خففال  الحصففو  علففى التغذيففة الراجعففة المنتظمففة

فضفاًل عففن مسفاعدتهم فففي التركيففز علفى التنميففة الفرديففة التفي تحقففق لهففم االسفتقرار بففداًل مففن 
 مقارنة أنفسهم باألخرين.

 وهفو يشفير إلفى قفدرة الطفال ب علفى إدارة القلفق وتقليلفً ممفا يسفاعدهم ففي إيجفاد بيئفة الهدوء  
وتزيد من مهاراتهم ، الدوف من المستقبل أو الحرج أو، مدرسية تحد من مداوفهم من الفشل

 في التعامل مع الضغوط التي يتعررون لها خال  اليوم الدراسي أو في االمتحانات.

  ــ ا ،   ويشففير لقفففدرة الطففال ب علفففى المافففابرة واالسففتمرار ففففي أداء المهففام لفتفففرات طويلفففةااللتـ
 والتمتع بالعزيمة التي هي مزيج من العاطفة والماابرة.

 اس:ــــلمقيف اــــوص

مو عة علفى خمسفة أبعفاد هفي  ، ( مفردة من نوع التقرير الذاتي50يتكون المييا  من )
( بدائل 5حيث يدتار الطالب ما بين )، االلتزام -الهدوء –السيطرة  –التدطيط  -الفاعلية الذاتية 

ب أن وعلي الطال، = موافق بشدة(5، = موافق4، = محايد3، = أرفت2، = أرفت بشدة1للبنود )
-50وتتراوح الدرجة الكلية على المييا  ما بين )، يضع درجة تعبر عن مد، انطباق المفردة عليً

 ( وتشير الدرجة المرتفعة على المييا  إلى ارتفاع مستو، النهوض األكاديمي لد، الطالب.250

 مقياس النهوض األكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية:الخصائص السيكومترية 

بففالتحقق مففن الدصففائص السففيكومترية  (2018محمففد يحيففي حسففين )لمييففا  ا قفام معففد
( مففردة مفن نفوع التقريففر الفذاتي بعفد تطبيقفً علففى 60للمييفا  ففي صفورتً األوليفة المكونففة مفن )

باستددام التحليل العاملي التوكيد، واالتساق الداخلي  طال ب الصف األو  الاانو،مجموعة من 
وقففففد أصفففففب  المييفففففا  بعفففففد التحقفففففق مفففففن ، ل والتجزئفففففة النصفففففميةوالابففففات بطريقتفففففي ألففففففا كرونبفففففا

الفاعليفة الذاتيفة مو عة علفى خمسفة أبعفاد هفي  ، ( مفردة50الدصائص السيكومترية مكون من )
ثفم قامفت الباحافة ب عفادة التأكففد وففي البحفث الحفالي ، االلتفزام -الهفدوء –السفيطرة  –التدطفيط  -

( طالًبا وطالبًة من طال ب الصف 215ينة بلغت )من الدصائص السيكومترية للمييا  على ع
 -15حيث تراوحت أعمارهم ما بين )، األو  الاانو، ب دارة المنتزة التعليمية بمحافظة اإلسكندرية

 وهذا ما سوف يرد بالخطوات التالية:، ( عاًما16
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 أواًل: صدق المقياس: تم التحقق من صدق المقياس بالطرق التالية:

 )بالتحليل العاملي اإلستكشايف(:الصدق العاملي  -1

قامت الباحاة بحسا ب صدق المييا  من خال  التحليل العاملي االستكشافي عن طريق 
( 215( مففردة لفدى عينفة مكونفة مففن )50اخضفاع مصففوفة االرتباطفات بفين مففردات المييفا  )

األساسية للتحقق  وقد تم إجراء عدد من االختبارات، طالًبا وطالبةً من طال ب الصف األو  الاانو،
( IRIوهي اختبارات حسا ب محدد المصفوفة االرتباطية )، من صالحية البيانات للتحليل العاملي

( أ، ال يساو، الصفر مما يشير إلى أن مصفوفة معامالت االرتباط 0,0089فتبين أن مقداره )
يمكن أن يكون  بحيث ال، غير منفردة أ، أن المصفوفة خالية من التكرار والتداخل في عناصرها

كما تفم حسفا ب معامفل اختبفار "بارتليفت" ، أ، صف أو عمود مشتًقا من أ، صف أو عمود اخر
Bartlett's test ( 0,001والففذ، كففان دااًل بداللفة ال تقففل عفن) ، ممففا يشفير إلففى أن المصفففوفة

بمعنففى أنهففا ليسففت مففن نفففوع ، Identity Matrixاالرتباطيففة ليسففت مففن نففوع مصفففوفة الوحفففدة 
، فوفات التي يكون فيها العناصر القطرية مساوية للواحد الصفحي  ونييفة العناصفر صففريةالمص

" للتحقففففق مففففن كفففففاءة سففففحب العينففففة أو المعاينففففة وكففففان مرتفًعفففففا KMOكمففففا تففففم حسففففا ب معامففففل "
" وهو االرتباط الجزئي وذلفك MSAثم حسبت معامالت التحقق من كفاءة المعاينة "، (0,859)

ثفم قامفت الباحافة بحسفا ب ، (0,٧ميعها الييمة المتوسفطة للقبفو  وهفي )لكل مفردة وقد تدطت ج
صففدق المييففا  مفففن خففال  التحليففل العفففاملي االستكشففافي باسففتددام طريقفففة المكونففات األساسفففية 

حيث تتميز هذه الطريقة بأنها تلدص المصفوفة االرتباطية في أقل عدد ، (Hottelling)لهوتلنج 
 لكفايزر (Varimaxتفم اسفتددام التفدوير المتعامفد )ألفافاريمفاكس وكفذلك ، مفن العوامفل المتعامفدة

Kaiser بحيفث يكفون ، وذلفك لتحديفد عفدد العوامفل التفي يمكفن استدالصفها مفن تبفاين المصففوفة
ويتم حذف العوامل التي لم تتشبع على ، (0,3الحد المقبو  للتشبع الجوهر، للبند على العامل )

عوامل جذورها الكامنة أكبر من الواحفد الصفحي  وذلفك طبًقفا ونحيث تكون ال، ( مفردات فأكار3)
ثففم ، ( مففردةً 50 ب)، (عوامفلَ 5وقفد نفتج عفن التحليفل العفاملي مفن الدرجفة األولفى )، لمحفك كفايزر

ففأعطى نففس ، أديرت العوامل وتفم حسفا ب التحليفل العفاملي مفن الدرجفة الاانيفة والتفدوير المتعامفد
ونفففذلك أصففب  مييفففا  النهفففوض ، األولفففى والتففدوير المتعامفففدنتففائج التحليفففل العفففاملي مففن الدرجفففة 

%( من التباين 61,64وقد فسرت هذه العوامل )، ( مفردةً 50 ب)، (عواملَ 5األكاديمي مكوًنا من )
( يورفف  نتفائج صفدق التحليففل العفاملي مفن الدرجففة الاانيفة والتفدوير المتعامففد 10وجفدو )، الكلفي

 ردات مرتبة تنا لًيا(. لمفردات مييا  النهوض األكاديمي )المف
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 نتائج صدق التحلي  العاملي من الدرجة الثانية  (10جدول )
 (215والتدوير املتعامد ملفردات مقياس النهوض األكادميي )ن=

 1 2 3 4 5 
1 0.725     
2 0.770     
3 0.710     
4 0.655     
5 0.620     
6 0.745     
7 0.579     
8 0.784     
9 0.659     
10 0.687     
11  0.742    
12  0.665    
13  0.696    
14  0.599    
15  0.676    
16  0.777    
17  0.787    
18  0.779    
19  0.625    
20 0.742     
21  0.652    
22  0.742    
23  0.699    
24  0.763    
25  0.777    
26  0.785    
27  0.741    
28  0.756    
29   0.785   
30   0.759   
31    0.741  
32    0.758  
33    0.723  
34    0.746  
35    0.769  
36    0.789  
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 1 2 3 4 5 
37    0.764  
38    0.751  
39    0.765  
40    0.749  
41     0.699 
42     0.685 
43     0.709 
44     0.741 
45     0.753 
46     0.785 
47     0.763 
48     0.752 
49     0.726 
50     0.746 

 7.258 6.226 5.988 5.788 5.560 اجلذر الكامن
 14.516 12.452 11.976 11.576 11.12 نسبة التباين%

 61.64 47.124 34.672 22.696 11.12 نسبة التباين الكلي%

( 5حليل العاملي وقد أفضى إلى استدالص )ونذلك تم التحقق من صالحية البيانات للت
 بعد التدوير وهي كما يلي ، عواملَ 

ً ) العامل األول: ونل  الجذر ، (0,٧84 -0,5٧9( مفردات تراوحت تشبعاتها ما بين )10تشبع علي
( ً ً في التباين الكلي )، (5,560الكامن ل وتعكس ، %( 11,12وكانت نسبة إسهام

 ولذلك يمكن تسمية هذا العامل الفاعلية الذاتية.، هذه المواقف التعري  اإلجرائي
ً )العامل الثاني ونل  الجذر ، (0,٧8٧ -0,599( مفردات تراوحت تشبعاتها ما بين )10  تشبع علي

، %( 22,696وكانفت نسفبة إسفهامً ففي التبفاين الكلفي )، (5,٧88الكفامن لفً )
 .التدطيطا العامل ولذلك يمكن تسمية هذ، وتعكس هذه المواقف التعري  اإلجرائي

ً )العامل الثالث ونل  الجذر ، (0,٧85 -0,652( مفردات تراوحت تشبعاتها ما بين )10  تشبع علي
، %( 34,6٧2وكانفت نسفبة إسفهامً ففي التبفاين الكلفي )، (5,988الكفامن لفً )

 .السيطرةولذلك يمكن تسمية هذا العامل ، وتعكس هذه المواقف التعري  اإلجرائي
ً ) ع:العامل الراب ونل  الجذر ، (0,٧89 -0,٧23( مفردات تراوحت تشبعاتها ما بين )10تشبع علي

، %( 4٧,124وكانفت نسفبة إسفهامً ففي التبفاين الكلفي )، (6,226الكفامن لفً )
 .الهدوءولذلك يمكن تسمية هذا العامل ، وتعكس هذه المواقف التعري  اإلجرائي
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ونل  ، (0,٧85 -0,685تشبعاتها ما بين ) ( مفردات تراوحت10تشبع عليً ) العامل الخامس:
( ً ً في التباين الكلي )، (٧,258الجذر الكامن ل ، %( 61,64وكانت نسبة إسهام

 .االلتزامولذلك يمكن تسمية هذا العامل ، وتعكس هذه المواقف التعري  اإلجرائي
 ي(:ــاربــي )التقــرضــن الفــويــدق التكــالص-2

ييا  بحسفا ب معفامالت االرتبفاط البينيفة بفين أبعفاد المييفا  كما تم التأكد من صدق الم
 (.11وهذا ما يورحً الجدو  )، بعضها البعت ونين كل ُبعد والدرجة الكلية للمييا 

 ( معامالت االرتباط البينية بني أبعاد مقياس النهوض 11جدول )
 (215حيث ن= )، وبني ك  منها والدرجة الكلية، األكادميي بعضها البعض

 الدرجة الكلية االلتزام اهلدوء السيطرة التخطيط لفاعلية الذاتيةا 

    ـــــــــــــــــــ الفاعلية الذاتية
 

 
ــــ 0.752 التخطيط ـــ ــ ــ ــ      ــــــ
ــ 0.745 0.866 السيطرة ــ ـــ ــ ــ ــ     ــــــ
ــ 0.741 0.828 0.811 اهلدوء ــ ــ ـــ ــ ــ    ــــــ
ــ 0.784 0.787 0.858 0.874 االلتزام ــ ــ ـــ ــ ــ   ــــــ

 ــــــــــــــــــــ 0.752 0.761 0.764 0.798 0.823 الدرجة الكلية

 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )

النهفففففوض ( أن قفففففيم معفففففامالت االرتبفففففاط بفففففين أبعفففففاد مييفففففا  11يتضففففف  مفففففن الجفففففدو  )
ونففين كفففل منهففا والدرجففة الكليففة قففيم أكبفففر مففن الييمففة الجدوليففة عنفففد ، بعضففها الففبعتمي األكففادي

 .النهوض األكاديميمما يد  على الصدق التكوين الفرري لمييا  ، (0,01مستوى داللة )
  ك:ــــدق املحــــص -3

قامففت الباحافففة باالعتمففاد علفففى مييففا  النهفففوض األكففاديمي إعفففداد / أمففل عبفففد المحسفففن 
تشير النتائج إلى تمتعً بدرجة عالية من الصدق كمحك للمييا  الحالي حيث  (2018) الزغبي
الحففالي ودرجففات النهففوض األكفاديمي وعليففً تففم حسفا ب صففدق المحففك لفدرجات مييففا  ، والابفات

ونلفف  معامفففل ، طالًبففا وطالبفففًة مففن طففال ب الصففف األو  الاففانو،( 48المحففك علففى عينففة بلغففت )
 ي مؤشرات قوية لتمتع المييا  بمستو، مناسب من الصدق.( مما يعط0,٧89االرتباط )

 اس: ـــي للمقيـــداخلـــاق الـــثانيًا: االتس

تفففم حسفففا ب معامفففل االرتبفففاط بفففين درجفففة كففففل مففففردة والدرجفففة الكليفففة للُبعفففد الفففذ، تنتمفففي إليففففً  -1
 (.12وهذا ما يورحً جدو  )، المفردة
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 مفردة من مقياس ( قيم معامالت االرتباط بني درجة ك  12جدول )
 (215حيث ن= )، النهوض األكادميي والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه

ــاعليــــالف ــة الذاتيــ  زامــــــــــــااللت دوءــــــــــــاهل رةــــــــــــالسيط طــــــــالتخطي ةــ
 معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة باطاالرت معام  املفردة معام  االرتباط املفردة االرتباط معام  املفردة
1 0.756 11 0.759 21 0.785 31 0.758 41 0.729 
2 0.741 12 0.727 22 0.745 32 0.763 42 0.718 
3 0.723 13 0.777 23 0.751 33 0.726 43 0758 
4 0.752 14 0.752 24 0.763 34 0.729 44 0.741 
5 0.761 15 0.742 25 0.723 35 0.746 45 0.752 
6 0.742 16 0.736 26 0.784 36 0.752 46 0.761 
7 0.736 17 0.772 27 0.725 37 0.785 47 0.726 
8 0.725 18 0.741 28 0.742 38 0.727 48 0.785 
9 0.769 19 0.763 29 0.787 39 0.763 49 0.795 
10 0.763 20 0.714 30 0.777 40 0.746 50 0.791 

 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01االرتباط الجدولية عند مستوى داللة ) قيمة معامل

( أن قيم معفامالت االرتبفاط المحسفونة أكبفر مفن الييمفة الجدوليفة 12يتض  من جدو  )
، (و مما يد  على وجود عالقة قوية بين المفردة والُبعد الذ، تنتمي إلي0,01ًعند مستوى داللة )

 عد.تساق الداخلي لكل بُ مما يعد مؤشرًا على اال

كمففا تفففم حسففا ب قفففيم معففامالت االرتبفففاط بففين درجفففة كففل مففففردة والدرجففة الكليفففة للمييففا  كمفففا  -2
 ( 13يور  جدو  )

 قيم معامالت االرتباط بني درجة ك  مفردة  (13جدول )
 (215حيث ن= )، من النهوض األكادميي والدرجة الكلية للمقياس

 معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط ةاملفرد معام  االرتباط املفردة
1 0.711 11 0.788 21 0.775 31 0.756 41 0.724 

2 0.771 12 0.787 22 0.749 32 0.767 42 0.778 
3 0.744 13 0.799 23 0.755 33 0.725 43 0778 
4 0.755 14 0.759 24 0.769 34 0.721 44 0.731 
5 0.769 15 0.747 25 0.727 35 0.744 45 0.762 
6 0.747 16 0.734 26 0.787 36 0.755 46 0.781 
7 0.739 17 0.779 27 0.724 37 0.775 47 0.796 
8 0.755 18 0.742 28 0.744 38 0.717 48 0.765 
9 0.777 19 0.766 29 0.717 39 0.753 49 0.745 
10 0.766 20 0.717 30 0.787 40 0.766 50 0.711 

 0,113( =0,05وعند )، 0,148( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )
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نجففد أن قفيم جميفع معفامالت االرتبففاط المحسفونة بفين المفففردة ( 13مفن جفدو  )يتضف  و 
  على وجود (و مما يد0,01والدرجة الكلية للمييا  أكبر من الييمة الجدولية عند مستوى داللة )

 مما يعد مؤشرًا علي اتساق المييا  ككل.، عالقة قوية بين المفردات والدرجة الكلية للمييا 

 اس:ـــــات المقيـــــثالًثا: ثب

 قامت الباحاة بحسا ب ثبات المييا  من خال  طريقتين 
 اخ:ـــرونبـــا كـــل ألفـــامـــمع -1

كذلك حسا ب معامالت ثبات كل ُبعد من أبعاده و ، حسا ب ثبات مييا  الشفقة بالذات كُكلتم 
وكذلك تم التأكد من قيم معامالت ثبات مفردات المييا  بعد حذف ، كرونبال-باستددام طريقة ألفا

ً الجدولين )، وذلك من خال  ثبات الُبعد في حالة حذف المفردة، المفردات  (.15، 14وهذا ما يورح
 خ ألبعاد مقياس قيم معامالت ثبات ألفا كرونبا (14جدول )

 (215حيث ن= )، وكذلك معام  الثبات الكلي، النهوض األكادميي
 املقياس كك  االلتزام اهلدوء السيطرة التخطيط الفاعلية الذاتية الُبعد

 0.787 0.746 0.753 0.743 0.722 0.755 معام  الثبات

 (215حيث ن= )، كادميي( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملفردات مقياس النهوض األ15جدول )
 االلتزام اهلدوء السيطرة التخطيط الفاعلية الذاتية

 معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة معام  االرتباط املفردة

1 0.712 11 0.719 21 0.725 31 0.701 41 0.739 

2 0.701 12 0.717 22 0.735 32 0.700 42 0.728 
3 0.743 13 0.707 23 0.711 33 0.702 43 0738 
4 0.750 14 0.712 24 0.733 34 0.721 44 0.741 
5 0.751 15 0.702 25 0.723 35 0.747 45 0.712 
6 0.722 16 0.716 26 0.724 36 0.752 46 0.701 
7 0.716 17 0.712 27 0.705 37 0.745 47 0.726 
8 0.735 18 0.701 28 0.702 38 0.737 48 0.745 
9 0.719 19 0.713 29 0.717 39 0.743 49 0.715 
10 0.713 20 0.717 30 0.737 40 0.726 50 0.711 
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أن قيمففففة معامففففل الابففففات الكلففففي للمييففففا  بعففففد حففففذف ( 15، 14يتضفففف  مففففن جففففدولين )
يم أقل من معفامالت وأن قيم معامالت ثبات مفردات المييا  هي ق، (0,٧8٧المفردات بلغت )

 مما يد  على ثبات المييا  كُكل.، ثبات األبعاد التي تنتمي إليها

 ار:ــــق االختبــــادة تطبيــــإع -2

حيث قامت الباحاة ب عادة تطبيق المييا  على جزء من عينة الدصائص السيكومترية 
والجفففدو  ،  ( مففن طففال ب الصففف األو  الافففانو، وذلففك بعففد شفففهرين مففن التطبيففق األو 108)ن=
  ( يور  معاملي االرتباط والابات في حالة إعادة تطبيق االختبار.16)

 (108قيم معامالت االرتباط والثبات ملقياس النهوض األكادميي يف حالة إعادة التطبيق حيث ن= ) (16جدول )

 معام  الثبات إلعادة التطبيق معام  االرتباط يف إعادة التطبيق معام  ثبات ألفا

0.787 0.799 0.888 

 رابعًا: الكفاءة التمييزية لمفردات المقياس:

وذلففك بحسففا ب النسففب ، (50تففم التعففرف علففى الكفففاءة التمييزيففة لمفففردات المييففا  ا  )
لتكففرارات اإلجابففة علففى البفدائل الدمسففة لكففل مفففردة علففى حفدة علففى العينففة البففال  قوامهففا المئويفة 

% مففن النسفففب المئويفففة 80ويففة إلفففى مسفففتو، ولففم تسفففجل الباحاففة وصفففو  أ، نسفففب مئ، (215)
ممفففا اسفففتدعي عفففدم اللجفففوء إلفففى اسفففتبعاد أ، مففففردة مفففن ، لتكفففرارات اإلجابفففة علفففى الدمفففس بفففدائل

وتراوحت النسب المئوية لتكرارات اإلجابة ، مفردات المييا  نتيجة وجود كفاءة تمييزية عالية لها
  .%(39,69% إلى 8,11على البدائل ما بين )

 ير الدرجات على المقياس:خامًسا: تقد

( مفففردة مفففو عين 50أصففب  المييففا  بعففد حسففا ب الدصففائص السففيكومترية مكففون مففن )
يجيفب األفففراد عليففً ففي رففوء مييففا  خماسففي ، الففذاتي وهففو مفن نففوع التقريففر، ( أبعففاد5علفى )

ويورففف  ، بشفففدة( = موافففق5، = مواففففق4، = محايففد3، = أرففففت2، = أرففففت بشففدة1التففدريج )
 على أبعاده الدمسة.النهوض األكاديمي تو يع مفردات مييا   (1٧الجدو  )



 ني عادل سعد عليد. أما
 

 262 

 توزيع مفردات مقياس النهوض األكادميي (17جدول )

 م دـــــــــالُبع رداتــــــــــــاملف
 1 الفاعلية الذاتية 10اىل  1من

 2 التخطيط 20اىل  11من 

 3 السيطرة 30اىل  21من 

 4 اهلدوء 40اىل  31من 

 5 االلتزام 50اىل  41من 

 

 ا:ــاقشتهــرض األول ومنــج الفــائــنت

"توجد عالقة ارتباطية )متباينة( دالة إحصفائًيا بفين أبعفاد ينص الفرض األول على إنه: 
قظفففة الي، العزلففة، اإلنسففانية المشفففتركة، محاكمففة الفففذات، الرحمففة بالفففذاتكففل مفففن الشفففقة بالفففذات )

، التدطففيط، الفاعليففة الذاتيففةوالنهففوض األكففاديمي )، الدرجففة الكليفة(و ، التوحففد مففع الففذات، العقليفة
تسففففعى  حيفففث ،الدرجفففة الكليففففة( لفففدى طففففال ب الصفففف األو  الاففففانو،"، االلتففففزام، الهفففدوء، السفففيطرة
، ادهفابفين الشففقة بالفذات بأبعقفوة واتجفاه االرتبفاط  إلى التحقق من من خال  هذا الفرضالباحاة 

مفففن خففففال  اسفففتددام معامففففل ، والنهفففوض األكفففاديمي بأبعففففاده لفففدى طففففال ب الصفففف األو  الاففففانو،
( معفامالت االرتبفاط لبيرسفون بفين أبعفاد كفل 18ويورف  جفدو  )، (Personاالرتباط )بيرسون 

 والنهوض األكاديمي لدى طال ب الصف األو  الاانو،. ، الشفقة بالذاتمن 
 ، بني أبعاد ك  من الشفقة بالذاتمعامالت االرتباط  (18جدول )

 (484والنهوض األكادميي لدى طالب الصف األول الثانوي)ن=

 ادــــــــــــاألبع
 يــــــــــــادميــــــــــــوض األكــــــــــــالنه

 الدرجة الكلية االلتزام اهلدوء السيطرة التخطيط الفاعلية الذاتية

الشفقة 
 بالذات

 0.763 0.725 0.741 0.774 0.762 0.741 الرمحة بالذات

 0.752- 0.778- 0.759- 0.718- 0.771- 0.758- حماكمة الذات
 0.741 0.768 0.787 0.752 0.729 0.716 اإلنسانية املشرتكة

 0.748- 0.759- 0.764- 0.787- 0.751- 0.733- العزلة
 0.759 0.734 0.728 0.736 0.735 0.727 اليقظة العقلية

 0.726- 0.728- 0.739- 0.741- 0.742- 0.747- حد مع الذاتالتو
 0.739 0.711 0.743 0.724 0.755 0.779 الدرجة الكلية

  0,088( =0,05وعند ) 0,115( = 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى داللة )
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 ( بفين0,01ارتبفاط موجفب دا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى )( وجود 18ويتض  من جدو  )
وأبعاد ، الدرجة الكلية(و ، اليقظة العقلية، اإلنسانية المشتركة، الرحمة بالذاتأبعاد الشفقة بالذات )
، الدرجفففة الكليففففة(، االلتففففزام، الهفففدوء، السففففيطرة، التدطفففيط، الفاعليفففة الذاتيففففةالنهفففوض األكففففاديمي )

فقة بالفذات ( بفين أبعفاد الشف0,01دا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى ) عكسفيارتبفاط وجفود وكذلك وجود 
، الفاعليفففففة الذاتيفففففةوأبعفففففاد النهففففوض األكفففففاديمي )( التوحففففد مفففففع الفففففذات، العزلفففففة، محاكمففففة الفففففذات)

وبالتاالي ، لدى طال ب الصف األو  الافانو، الدرجة الكلية(، االلتزام، الهدوء، السيطرة، التدطيط
 . يمكن قبول الفرض األول

 ,Birnie ،et al 2010)اسة كل مننتائج در  إليً أشارت مع ماوتتفق نتائج الفرض األول 
Neff & McGehee, 2010, Neff, 2011, Landgraf, 2013, Sirois, 2013 ، أحمفد

أسفماء  ، 2015Bluth, et al, 2015, Arselan,2016 ،محمفد الزعبفي وريفاض نايفل العاسفمي
 ,Zhang, et al, 2016 ،2016 ،عففففاد  محمفففود المنشفففاو، ،2016 ،فتحفففي أحمفففد

Ramasubramanian,2017,310  ,2018 ،أشرف حكيم فار  ،2018  ،أسماء فتحي لطفي،  
2019, arhadF & Mina, 2018, Thompson , 2019 ،يوسف بن سالم بن سي). 

ن الشففففقة بالفففذات تجعففل الطالفففب يتسفففم أل نظففًرا وتفسااار البا ثاااة نتيجاااة الفااارض األول
 والتدميففف  مفففن، السفففارةوكفففذلك القفففدرة علفففى الضفففبط ففففي المواقفففف غيفففر ، باإليجابيفففة ففففي التفكيفففر

كمفا أن الشففقة بالففذات تسفاعد الطالفب فففي اإلصفرار واالسففتمرار ، األكاديميفة ومواجهتهففا الضفغوط
 اتوجود عالقجانب إلى ، داء المهام تحت الضغط وتجعل الطالب أكار دقة في حل المهامأفي 

والتمكفين ألكفاديمي واألمفل ابين الشفقة بالذات وكل مفن الصفمود األكفاديمي والنفسفي دالة موجبة 
ب كلما الأنً كلما ارتفع مستوى الشفقة بالذات للطو ، النفسي والماابرة األكاديمية والمرونة النفسية

وهفففذا يفسففففر أنففففً كلمففففا ارتفعففففت ، أدى إلفففى ماففففابرة فففففي الجهففففد جيفففدة لققففففدام فففففي حففففل المشففففكالت
بالفذات ارتفففع مسففتوى  واندفضففت مسففتويات األبعفاد السففلبية للشفففقة، مسفتويات األبعففاد اإليجابيفة

 النهوض األكاديمي لدى طال ب الصف األو  الاانو،.
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 ا:ـــاقشتهـــي ومنــانـــرض الثـــج الفــائـــنت

توجد فروق دالة إحصائًيا في متوسطات درجات طال ب "ينص الفرض الثاني على إنه: 
نففوع االجتمفففاعي تبًعفففا للوالنهفففوض األكففاديمي الشفففقة بالففذات كففل مفففن الصففف األو  الاففانو، ففففي 

 "إناث( –)ذكور 

 وينبثق من هذا الفرض الفرضين الفرعيين اآلتيين:

 :اـــاقشتهـــومن ي األولـــرعـــرض الفـــج الفـــائـــنت

متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائًيا في"ينص الفرض الفرعي األول على أنه: 
لصفال  ، إنفاث( –وع االجتمفاعي )ذكفور طال ب الصف األو  الاانو، في الشفقة بالذات تبًعا للن

وذلفففك ، أحفففاد، االتجفففاهم اسفففتددام تحليفففل التبفففاين الففففرض تفف هفففذا وللتحقفففق مفففن صفففحة، اإلنففاث"
، إناث( -)ذكور االجتماعي النوع متغير تبًعا ل الشفقة بالذاتعلى مييا   الفروق للتعرف على 

  (.20، 19كما هو مور  بالجدولين )
 احلسابية واالحنرافات املعيارية قيم املتوسطات  (19جدول )

 (484) ن= حيث، تبًعا للنوع الشفقة بالذاتلدرجات 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ن النوع

 6.977 56.038 219 ذكور
 6.523 56.137 265 إناث

 (484حيث ن= )، الشفقة بالذاتعلى  لنوعاألحادي لقيم حتلي  التباين  (20جدول )

 الداللة ف متوسط املربعات د.ح موع املربعاتجم مصدر التباين

 45.511 482 21936.302 داخ  اجملموعات

 8.954 1 8.954 بني اجملموعات غري دالة 0.197
  483 21945.256 اجملموع

 3.84=( 0.05وعند مستوى داللة )، 6.635 =( 0.01( عند مستوى داللة )482، 1داللة "ف" عند )

ترجع  الشفقة بالذاتفي وجود فروق دالة إحصائًيا عدم ( 20، 19يتض  من الجدولين )
 .الفرعي األولالفرض  رفضوبالتالي يمكن ، لمتغير النوع )ذكور/إناث(
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حسفا ب طريقفة شفيميً لحسفا ب الففروق للتأكد من صحة نتائج الفرض الفرعي األو  تفم و 
 يلي ما وجد وقد ، تبًعا للنوع )ذكور /اناث( الشفقة بالذاتعلى مييا  

 
 

 .ترجع لمتغير النوع )ذكور/إناث( الشفقة بالذاتفي توجد فروق دالة إحصائًيا ال أ، أنً 
، Iskender ،2011)مففع نتففائج دراسفففة كففل مفففن  وتتفااق نتاااائج الفااارض الفرعاااي األول

Raes ،2011 ،،من عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في الشفقة  (2016، عاد  محمود المنشاو
تغيفر النففوع االجتمفاعي )ذكففور/ إنفاث(و بينمففا تدتلفف نتففائج الففرض الفرعففي بالفذات تعفزى إلففى م

أحمد محمد الزعبي ورياض نايل ، 2014، األو  مع نتائج دراسة كل من )رياض نايل العاسمي
( من وجود فروق دالة إحصفائًيا ففي الشففقة بالفذات Costa ،et al  ،2016، 2015 ، العاسمي

التي أكدت على وجود  Chang ،et al (2017)نتائج دراسة  وكذلك تدتلف مع، لصال  اإلناث
هففذه النتيجففة إلفففى أن  وُترجاااع البا ثااة، فففروق دالففة إحصففائًيا فففي الشففففقة بالففذات لصففال  الففذكور

الشفقة بالذات تتضمن عدد مفن السفمات العامفة التفي يمكفن أن تتواجفد ففي أ، ففرد بغفت النظفر 
 تتأثر باختالف النوع االجتماعي. عن نوعً ذكر أم أناى أ، أن هذه السمات ال

 :اــاقشتهــومن يــانــي الثــرعــرض الفــج الفــائــنت

توجففد فففروق دالفففة إحصففائًيا فففي متوسفففطات "ياانص الفااارض الفرعااي الثااااني علااى أناااه: 
 –درجفات طففال ب الصففف األو  الافانو، فففي النهففوض األكففاديمي تبًعفا للنففوع االجتمففاعي )ذكففور 

ذا الففففرض تففم اسفففتددام تحليففل التبفففاين أحفففاد، وللتحقفففق مففن صفففحة هفف، لصفففال  الففذكور"، إنففاث(
النفففففوع تبًعفففففا لمتغيففففر  النهفففففوض األكففففاديميعلفففففى مييففففا  وذلفففففك للتعففففرف علفففففى الفففففروق ، االتجففففاه

  (.22، 21كما هو مور  بالجدولين )، إناث( -االجتماعي )ذكور 

 قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  (21جدول )
 (484) ن= حيث، تبًعا للنوع النهوض األكادميي لدرجات

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ن النوع

 3.692 153.57 219 ذكور
 3.234 149.96 265 إناث

 1- _2
-  =-0,099≤ S.M =1,20٧ 
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 (484حيث ن= )، النهوض األكادمييعلى  لنوعاألحادي لقيم حتلي  التباين  (22جدول )

 ةــــــداللــــــال ف اتـوسط املربعـــمت د.ح اتـــربعـــوع املـــجمم نـــايـــدر التبـــمص

 11.894 482 5756.729 داخ  اجملموعات

 149.295 1 149.295 بني اجملموعات (0.01دالة عند ) 12.552
  483 5906.024 اجملموع

 3.84=( 0.05وعند مستوى داللة )، 6.635 =( 0.01( عند مستوى داللة )482، 1داللة "ف" عند )

 النهفففوض األكفففاديميففففي ( وجففود ففففروق دالفففة إحصففائًيا 22، 21ن الجفففدولين )يتضفف  مففف
 .الفرعي الثانيالفرض  قبولوبالتالي يمكن ، )ذكور/إناث(االجتماعي ترجع لمتغير النوع 

تم حسا ب طريقفة شفيميً لحسفا ب الففروق  الاانيوللتأكد من صحة نتائج الفرض الفرعي 
 وقد وجد ما يلي ، ع )ذكور /اناث(تبًعا للنو  النهوض األكاديميعلى مييا  

 
 

ترجففع  النهففوض األكفاديمي( ففي 0,01عنفد مسففتوى )أ، أنفً توجفد فففروق دالفة إحصففائًيا 
حيففففث كانففففت قففففيم المتوسففففط الحسففففابي الفففذكور )ذكور/إنففففاث( لصففففال   االجتمففففاعي لمتغيفففر النففففوع

 .الداص بهم أعلي من الييم الداصة باإلناث
ً نتائج وتتفق نتائج الفرض الفرعي الثاني شير، مسعد كل من دراسة  مع ما توصلت إلي

وجود فروق دالة في النهوض األكاديمي باختالف النفوع االجتمفاعي )ذكفور/  من (2019حليم )
إلفى أن سفمات أو صففات وُترجع البا ثاة نتيجاة الفارض الفرعاي الثااني ، إناث( لصال  الفذكور

مجابهففة  يففث أن الففذكور أكاففر عنففاًدا فففيح، النهفوض األكففاديمي تتففأثر بمتغيففر النففوع االجتمففاعي
فففي  كمففا أنهفم أكافر عقالنيفة، األكاديميفة اليوميفة المتعاقبفةلعيبفات والشففدائد والتصفد، لالتحفديات 

 .الييام بعمليات التنسيق والتدطيط بطريقة تتمتع باالستقاللية الذاتية وااللتزام والماابرة

 ا:ـــهاقشتـــومن ثـــالـــالثرض ـــج الفـــائــــنت

يمكففن التنبففؤ بفالنهوض األكففاديمي مففن خففال  الشفففقة   "نااهأياانص الفاارض الثالااث علااى 
اسفتددمت الباحافة وللتحقفق مفن صفحة هفذا الففرض  ،بالفذات لفدى طفال ب الصفف األو  الافانو،"

سهام النسبي للشفقة بالذات في التنبؤ بالنهوض البسيط للتعرف على اإل االنحدارأسلو ب تحليل 
 (  23كما يتض  من جدو  )، طال ب الصف األو  الاانو، األكاديمي لدى

 1- _2
-  =3,61 ≥ S.M =0,811 
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 (484حتلي  االحندار البسيط للشفقة بالذات على النهوض األكادميي ن= ) (23جدول )
R معام  االرتباط R2

 (2-)ن د. ح الثابت داللة ت ت اخلطأ املعياري االحندار معام  معام  التحديد  

0.739** 0.546 0.658 1.305 17.287 0.01 100.531 482 

لشففقة بالفذات ( ل0,01( وجود تأثير دا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى )23يتض  من جدو  )
ممففا يعنفففى قففوة الشفففقة بالففذات "المتغيفففر المسففتقل" فففي تفسففير التبفففاين ، علففى النهففوض األكففاديمي

 .الثالثقبول الفرض مما يعنى ، الُكلى للنهوض األكاديمي" المتغير التابع"

كمفففففا بلغففففت قيمفففففة معامففففل التحديفففففد ، (R=0.739)معامفففففل االرتبففففاط حيففففث بلغفففففت قيمففففة 
(R

2
النهوض األكاديمي لدى طال ب %( من التباين الكلي في  6، 54مما يعني أن )، (0.546=

%( يرجع  45,4والباقي )، الصف األو  الاانو، يرجع إلى تأثير المتغير المستقل وهو الشفقة بالذات
 استنتاج معادلة التنبؤ التالية: (23)الجدول تائج الفرض و وبالتالي يمكن من ن، لعوامل أخرى

 الشفقة بالذات×  (0.658+ ) 100.531 =النهوض األكاديمي 
،  Sirois) مففع مففا توصففلت إليففً نتففائج دراسففة كففل مففنوتتفااق نتااائج الفاارض الثالااث 

2013 ،arhadF & Mina ،2019) ،نظفًرا ألن الشففقةالثالاث  وتفسار البا ثاة نتيجاة الفارض 
والتدميففف  مفففن الضفففغوط ، علففى الضفففبط ففففي المواقفففف غيففر السفففارة قفففادًرابالففذات تجعفففل الطالفففب 
كمففا أن الشففففقة بالففذات تسفففاعد الطالففب ففففي  والتقليففل مفففن قلففق التحصفففيل، األكاديميففة ومواجهتهفففا

، اإلصففرار واالسففتمرار فففي أداء المهففام تحففت الضففغط وتجعففل الطالففب أكاففر دقففة فففي حففل المهفففام
 الشفقة بالذات في التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى طال ب الصف األو  الاانو،. قدرة وهذا يفسر

 ا:ــاقشتهــومن عــرابــالرض ــج الفــائــنت

الشفففقة يمكفن الوصفو  إلفى نمففوذج بنفائي للعالقفة بفين " علاى أنااه: الرابااعيانص الفارض 
صحة هذا الفرض وللتحقق من  ،والنهوض األكاديمي لدى طال ب الصف األو  الاانو،" بالذات

كأسفلو ب إحصففائي ، Lisrel8.8ببرنفامج  Path Analysisتفم اسفتددام أسفلو ب تحليفل المسففار 
حيفث يعتمففد علفى نمففوذج تورففيحي ، يسفتددم لورففع احتمفا  العالقففات السفببية بففين المتغيففرات

ال ولكنً ، للعالقات بين المتغيرات المدتلفة بناء على البحوث والنظريات المتعلقة بظاهرة معينة
 (.183، 2008، يد  على السببية المؤكدة )عزت عبد الحميد
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وسوف يهتم البحث الحالي باختبار نموذج تحليل المسفار الفذ، يتضفمن التفأثيرات التفي 
محاكمة ، الرحمة بالذاتالشفقة بالذات بأبعادها )وهي التأثيرات التالية  ، (1يحتو، عليها الشكل )

والنهوض ، كمتغيرات مستقلة (التوحد مع الذات، اليقظة العقلية، ةالعزل، اإلنسانية المشتركة، الذات
 . كمتغيرات تابعة وااللتزام(، الهدوء، السيطرة، التدطيط، الفاعلية الذاتية) األكاديمي بأبعاده

 Modelوقفففد اسفففتددمت الباحافففة عنفففد اختبففففار هفففذا النمفففوذج موقفففف توليفففد النمففففوذج 

generation situation ، حيففث حفدد عففزت عبففد ، اختبففار مافل هففذه النمفاذجوهففو أحفد مواقففف
وأشفار إلفى أنفً ففي ، ( ثالثة مواقف الختبار مال هذا النموذج 256 - 255،  2008الحميد )

ف ذا كان النموذج األولى ال ، موقف توليد النموذج يكون لدى الباحث نموذج تجريبي أولى محدد
وهنفا قفد يفتم ، نيفة باسفتددام نففس البيانفاتيطابق البيانات المعطاة يجب أن ُيعد  ويدتبر مرة ثا

والهففدف يكفففون إيجففاد نمفففوذج لففيس فقفففط يطففابق البيانفففات ، اختبففار عفففدة نمففاذج ففففي هففذه العمليفففة
ولكفن أيضففًا يتميفز هفذا النمفوذج بففأن كفل بفارامتر يحتففوى ، بطريقفة جيفدة مفن الناحيففة اإلحصفائية

 عليً يمكن إعطاءه تفسيرًا ومعنى حييييًا.

 
 (: املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحلي  املسار بني متغريات البحث1شك  )
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( علففى مؤشفففرات حسففن مطابقفففة 1وقففد حظففي نمفففوذج تحليففل المسففار المورففف  بالشففكل )

ومؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج الحالي ، ( غير دالة إحصائًيا2جيدة حيث كانت قيمة )كا

كمففا أن قففيم بييففة المؤشففرات وصففلت إلففى الييمففة المااليففة لكفففل ، لنمففوذج المشففبعأقففل مففن نظيففره ل

ويورف  ، وقبول الفارض الراباع، مما يد  على مطابقة النموذج الجيدة مورع االختبفار، مؤشر

 ( مؤشرات المالءمة للنموذج المقترح التي تم التوصل إليها باستددام البرنامج.24جدو  )

 الئمة للنموذج املقرتح بالبحثقيم مؤشرات امل (24جدول )
 القيمة الدالة على حسن املالءمة قيمة املؤشر مؤشر املالءمة

 غري دالة 18.76 2كا
 5صفر إىل  1.563 /د. ح2كا

GFI 0.96  1صفر إىل 

AGFI 0.94  1صفر إىل 
RMR 0.6  1صفر إىل 

RMSEA 0.07  0.1صفر إىل 
NFI 0.94  1صفر إىل 
CFI 0.96  1صفر إىل 
RFI 0.99  1صفر إىل 

وقد اقترحت الباحاة هذا النموذج في روء نتائج االفترارات الواردة بالبحوث والدراسات 

 .وجود رابطة نظرية بين هذه المتغيرات تشير إلى احتماليةوالتي قدمت أدلة ، السابقة

عففن التوصفففل إلففى أفضففل نمففوذج لتحليففل المسففار بفففين  8، 8وقففد أسفففرت نتففائج ليففزر  

( 25يورفففف  جفففففدو  )كمففففا ، (2ات البحففففث لففففدى العينففففة الكليففففة المورففففحة بالشففففكل رقففففم )متغيففففر 

 التأثيرات المباشرة والكلية التي يحتو، عليها نموذج تحليل المسار بين متغيرات البحث.
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 التأثريات املباشرة والكلية لنموذج حتلي  املسار بني متغريات البحث (25جدول )
ــالسيط طــــالتخطي ةــاعلية الذاتيـــالف نـــامـــري الكــــاملتغ  زامــــااللت دوءــــاهل رةــ

 ذاتــة بالــرمحــال
 0.21 0.13 0.19 0.18 0.31 التأثري
 0.088 0.052 0.059 0.080 0.019 اخلطأ
 *2.37 1.88 *2.19 *1.98 **3.47 ت

 ذاتــــة الــاكمــــحم
 0.18- 0.14- 0.18- 0.28- 0.17- التأثري
 0.058 0.052 0.084 0.094 0.092 اخلطأ
 *2.17 1.51 *2.13 **2.66 *1.96 ت

 رتكةــة املشــانيــاإلنس
 0.19 0.17 0.25 0.35 0.18 التأثري
 0.069 0.089 0.059 0.054 0.077 اخلطأ
 *2.27 *1.96 **2.59 **2.68 *1.98 ت

 ةــــــــزلــــــــالع
 0.18- 0.18- 0.14- 0.18- 0.28- التأثري

 0.084 0.092 0.052 0.058 0.094 اخلطأ
 *2.13 *1.98 1.51 *2.27 **2.66 ت

 ةــــة العقليــــاليقظ
 0.19 0.17 0.19 0.21 0.35 التأثري

 0.088 0.052 0.069 0.019 0.054 اخلطأ
 *1.97 *1.98 *2.47 **2.57 **2.68 ت

 ذاتــع الــد مــوحــالت
 0.20- 0.18- 0.14- 0.22- 0.18- التأثري

 0.094 0.084 0.052 0.094 0.058 اخلطأ
 *2.16 *2.13 1.51 *2.16 *2.27 ت

 خ= الخطأ المعياري لتقدير التأثير 0.01** دالة عند  0.05* دالة عند  
 ( ميكن صياغة املعادالت البنائية للنموذج النهائي على النحو التالي:25من جدول )و

1 
( 0.28) –اإلنسانية املشرتكة ( × 0.18حماكمة الذات + )( × 0.17) –الرمحة بالذات ( × 0.31) الفاعلية الذاتية=  

التوحد مع الذات( × 0.18) –اليقظة العقلية ( × 0.35العزلة +)×   

2 
العزلة ( × 0.18) –اإلنسانية املشرتكة ( × 0.35حماكمة الذات + )( × 0.28) –الرمحة بالذات ( × 0.18) التخطيط=

التوحد مع الذات( × 0.22) –اليقظة العقلية ( × 0.21+)  

اليقظة العقلية( × 0.19اإلنسانية املشرتكة +)( × 0.25حماكمة الذات + )( × 0.18) –الرمحة بالذات ( × 0.19) السيطرة= 3  
التوحد مع الذات×  (0.18) –اليقظة العقلية ( × 0.17العزلة +)( × 0.18) –اإلنسانية املشرتكة ( × 0.17) اهلدوء= 4  

5 
العزلة ( × 0.18) –اإلنسانية املشرتكة ( × 0.19حماكمة الذات + )( × 0.18) –الرمحة بالذات ( × 0.21) االلتزام=

التوحد مع الذات( × 0.20) –اليقظة العقلية ( × 0.19+)  
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 ( ما يلي: 1يتضح من المعادلة ) (أ 

 0,01( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,31يوجد تأثير إيجابي مباشر للرحمة بالذات بييمة )
وكذلك تأثير ، 3,4٧حيث بلغت قيمة )ت(  - النهوض األكاديميكأحد أبعاد  -الفاعلية الذاتيةعلى 
لمحاكمة الذات حيث بلغفت قيمفة )ت(  0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,1٧بييمة ) سلبي
لقنسانية المشتركة  0,05مستوى  ( ودا  إحصائًيا عند0,18وكذلك تأثير إيجابي بييمة )، 1,96

 0,01عند مستوى  إحصائًيا( ودا  0,28وكذلك تأثير سلبي بييمة )، 1,98حيث بلغت قيمة )ت( 
عنفد  إحصفائًيا( ودا  0,35وكفذلك تفأثير إيجفابي بييمفة )، 2,66للعزلفة حيفث بلغفت قيمفة )ت( 

( ودا  0,18سلبي بييمة ) وكذلك تأثير، 2,68حيث بلغت قيمة )ت(  لليقظة العقلية 0,01مستوى 
Rكما بلغت قيمة ، 2,2٧للتوحد مع الذات حيث بلغت قيمة )ت(  0,05إحصائًيا عند مستوى 

2 
يمكن االستناد إلى هذه المعادلة البنائية في تفسير أنً مما يعني ، (0,285) لهذه المعادلة البنائية

 نهوض األكاديمي.كأحد أبعاد ال الفاعلية الذاتية% من التباين الحادث في 28,5

 ( ما يلي: 2يتضح من المعادلة ) (ب 
 0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,18يوجد تأثير إيجابي مباشر للرحمة بالذات بييمة )

وكفذلك تفأثير ، 1,98حيث بلغت قيمفة )ت(  - النهوض األكاديميكأحد أبعاد  -التدطيطعلى 
كمة الذات حيث بلغفت قيمفة )ت( لمحا 0,01( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,28بييمة ) سلبي
لقنسانية المشتركة  0,01( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,35وكذلك تأثير إيجابي بييمة )، 2,66

 0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,18وكذلك تأثير سلبي بييمة )، 2,68حيث بلغت قيمة )ت( 
( ودا  إحصفائًيا عنفد 0,21وكفذلك تفأثير إيجفابي بييمفة )، 2,2٧للعزلفة حيفث بلغفت قيمفة )ت( 

( ودا  0,22وكذلك تأثير سلبي بييمة )، 2,5٧حيث بلغت قيمة )ت(  لليقظة العقلية 0,01مستوى 
Rكما بلغت قيمة ، 2,16للتوحد مع الذات حيث بلغت قيمة )ت(  0,05إحصائًيا عند مستوى 

2 
لمعادلة البنائية في تفسير يمكن االستناد إلى هذه اأنً مما يعني ، (0,350لهذه المعادلة البنائية )

 كأحد أبعاد النهوض األكاديمي. التدطيط% من التباين الحادث في 35
 ( ما يلي: 3يتضح من المعادلة ) (ج 

( ودا  إحصففائًيا عنففد مسففتوى 0,19يوجفد تففأثير إيجففابي مباشففر للرحمففة بالففذات بييمففة )
وكفذلك ، 2,19ت( حيفث بلغفت قيمفة ) -كأحد أبعاد النهوض األكفاديمي  -السيطرةعلى  0,05
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لمحاكمة الذات حيث بلغفت قيمفة  0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,18تأثير سلبي بييمة )
لقنسففانية  0,01( ودا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى 0,25وكفذلك تفأثير إيجفابي بييمفة )، 2,13)ت( 

عند ( ودا  إحصائًيا 0,19وكذلك تأثير إيجابي بييمة )، 2,59المشتركة حيث بلغت قيمة )ت( 
Rكمفا بلغفت قيمفة ، 2,4٧لليقظة العقليفة حيفث بلغفت قيمفة )ت(  0,05مستوى 

لهفذه المعادلفة  2
% 25,6ممفا يعنفي أنفً يمكفن االسفتناد إلفى هفذه المعادلفة البنائيفة ففي تفسفير ، (0,256) البنائيفة

 من التباين الحادث في السيطرة كأحد أبعاد النهوض األكاديمي.

 : ( ما يلي4يتضح من المعادلة ) (د 

( ودا  إحصففففائًيا عنفففففد 0,1٧يوجففففد تففففأثير إيجففففابي مباشففففر لقنسففففانية المشففففتركة بييمففففة )
، 1,96حيفث بلغفت قيمففة )ت(  -كأحفد أبعفاد النهفوض األكفاديمي  -الهفدوءعلفى  0,05مسفتوى 

للعزلففة حيفث بلغفت قيمففة  0,05( ودا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى 0,18وكفذلك تفأثير سفلبي بييمففة )
لليقظفففة  0,05( ودا  إحصفففائًيا عنفففد مسفففتوى 0,1٧إيجفففابي بييمفففة )وكفففذلك تفففأثير ، 1,98)ت( 

( ودا  إحصففائًيا عنففد 0,18وكففذلك تففأثير سفلبي بييمففة )، 1,98العقليفة حيففث بلغففت قيمفة )ت( 
Rكما بلغت قيمة ، 2,13للتوحد مع الذات حيث بلغت قيمة )ت(  0,05مستوى 

لهذه المعادلة  2
% 23,9سفتناد إلفى هفذه المعادلفة البنائيفة ففي تفسفير ممفا يعنفي أنفً يمكفن اال، (0,239) البنائيفة

 من التباين الحادث في الهدوء كأحد أبعاد النهوض األكاديمي.

 ( ما يلي: 5يتضح من المعادلة ) (ه 

( ودا  إحصففائًيا عنففد مسففتوى 0,21يوجفد تففأثير إيجففابي مباشففر للرحمففة بالففذات بييمففة )
وكفذلك ، 2,3٧حيفث بلغفت قيمفة )ت(  - كأحفد أبعفاد النهفوض األكفاديمي -االلتفزامعلفى  0,05

لمحاكمة الذات حيث بلغت قيمة  0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,18تأثير سلبي بييمة )
لقنسفانية  0,05( ودا  إحصفائًيا عنفد مسفتوى 0,19وكذلك تأثير إيجفابي بييمفة )، 2,1٧)ت( 

( ودا  إحصائًيا عند 0,18وكذلك تأثير سلبي بييمة )، 2,2٧المشتركة حيث بلغت قيمة )ت( 
( ودا  0,19وكفذلك تفأثير إيجفابي بييمفة )، 2,13للعزلة حيث بلغت قيمة )ت(  0,05مستوى 

وكفذلك تفأثير سفلبي ، 1,9٧لليقظفة العقليفة حيفث بلغفت قيمفة )ت(  0,05إحصائًيا عند مستوى 
، 2,16للتوحد مع الذات حيث بلغت قيمة )ت(  0,05( ودا  إحصائًيا عند مستوى 0,20بييمة )

Rكمففا بلغففت قيمففة 
ممففا يعنففي أنفففً يمكففن االسففتناد إلففى هفففذه ، (0,2٧0) لهففذه المعادلفففة البنائيففة 2

 % من التباين الحادث في االلتزام كأحد أبعاد النهوض األكاديمي.2٧المعادلة البنائية في تفسير 
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 ( النموذج النهائي املقرتح لتحلي  املسار 2ويوضح الشك  رقم )
 (.25والذى يوضحه اجلدول ) 8، 8بعد حسابه بربنامج ليزرلبني متغريات البحث 

 

 ( النموذج النهائي املقرتح لتحلي  املسار بني متغريات البحث2شك  )
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، Sirois  ،2013) مع ما توصلت إليً نتائج دراسة كل من الرابعوتتفق نتائج الفرض 
arhadF & Mina ،2019) ،وفًقففا لمففا أكففده أيًضفففاالرابااع ة نتيجااة الفااارض وتفسااار البا ثاا 

(Ramasubramanian ،2017 ،310)  واثًقفففا بنفسفففً نظفففًرا ألن الشففففقة بالفففذات تجعفففل الطالفففب
كمفا أنهففا ، مفن خففال  التدطفيط المسففبق لهفا قبفل التنفيففذأداء المهففام بطفرق أكاففر دقفة قفادًرا علفى و 

والتدميف  مفن الضفغوط األكاديميفة ، سفارةففي المواقفف غيفر الوالسفيطرة الضبط تجعلً قادًرا على 
وكذلك تجعلً قادًرا ، قلق التحصيلالتوتر و التقليل من كما أنها تساعده على الهدوء و ، ومواجهتها
التففأثيرات وهففذا يفسفر  االسفتمرار فففي أداء المهفام تحففت الضفغطب وااللتفزام والماففابرة اإلصففرارعلفى 

 أبعاد النهوض األكفاديمي كمتغيفرات تابعفةعلى ، قلةكمتغيرات مستالشفقة بالذات  المباشرة ألبعاد
 لدى طال ب الصف األو  الاانو،.

  يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

اليقظففففة ، اإلنسففففانية المشفففتركة، الرحمفففة بالفففذاتكفففل مففففن ارتبفففاط موجففففب دا  بفففين وجفففود  -1
ارتبفاط عكسفي وجفود وكذلك ، لذات والنهوض األكاديميالدرجة الكلية للشفقة باو ، العقلية

والنهففوض األكففاديمي لففدى  التوحففد مففع الففذات، العزلففة، محاكمففة الففذاتكففل مففن دا  بففين 
 .طال ب الصف األو  الاانو،

ترجفففع للنفففوع االجتمفففاعي )ذكففففور/  الشففففقة بالففففذاتعفففدم وجفففود ففففروق دالففففة إحصفففائًيا ففففي  -2
ترجففع لمتغيفففر النفففوع النهفففوض األكفففاديمي فففي بينمفففا توجفففد فففروق دالفففة إحصفففائًيا ، إنففاث(

 .الذكورلصال  االجتماعي )ذكور/ إناث( 

 .الشفقة بالذات لدى طال ب الصف األو  الاانو،من خال  النهوض األكاديمي أمكن التنبؤ ب -3

بففففين أبعففففاد الشففففقة بالففففذات كمتغيففففرات  وجفففود تففففأثيرات )مسفففارات( مباشففففرة دالففففة إحصفففائًيا -4
 مع اختالف قيم التأثير.، كاديمي كمتغيرات تابعةوأبعاد النهوض األ، مستقلة
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 أواًل: املـــراجـــع العـــربيـــة:
 ( الشفقة بالذات وعالقتً بكل من األمل 2015أحمد محمد الزعبي ورياض نايل العاسمي .)

لمدار  األكاديمي واالكتئا ب لدى عينة من الطلبة مرتفعي ومندفضي التحصيل الدراسي في ا
 .90-55، (1)31، والنفسية التربوية للعلوم دمشق جامعة مجلةالاانوية بمحافظة دمشق. 

 ( الشففففقة بالففذات وعالقتهففا بالصففمود النفسففي لفففدى 2016أسففماء فتحففي أحمففد عبففد العزيففز .)
، جامعاة المنياا -كلياة التربياة، لا  الانفسمجلة البحث في التربياة وعطال ب جامعة المنيا. 

 .149-121، الجزء األو ، (2)29
 ( التفأثيرات المباشفرة وغيفر المباشفرة لكفل مفن الشففقة 2018أسماء فتحي لطفي عبد الفتاح .)

مجلاة بالذات والماابرة األكاديمية لدى طال ب الصفين األو  والااني بمرحلة الاانوية العامفة. 
 .41-1، (12)34، أسيوطجامعة  -كلية التربية

 (  الشفففقة بالففذات وعالقتهففا بالمرونففة النفسففية والعوامففل الدمسففة 2018أشفرف حكففيم فففار .)
جامعاة  -مجلة كلية األدابالكبرى للشدصية لدى طال ب المرحلة الاانوية بمحافظة المنيا. 

 .584-522، (32)، طنطا
  السلبي الذات نقد خفت في لذاتبا العطف على التدريب فعالية .(2018إبراميم الفقي ) اما 

، المنصاور  جامعاة، التربياة كلياة مجلاة، العامفة الاانويفة طالبفات مفن عقليفا لفدى المتفوقفات
(102) ،555-594. 

 ( تأثير التعلم االجتماعي/ الوجداني في تحسين النهوض 2018أمل عبد المحسن الزغبي .)
مجلاة كلياة التربياة بجامعاة ، ة المنفورةاألكاديمي للمتعارات أكاديميا في جامعفة طيبفة بالمدينف

 .446 -389، (6)34، أسيوط

 ( 2018أمل عبد المحسن الزغبي .)القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية.مقياس النهوض األكاديمي . 

 ( تحليل المسار للعالقات بفين الطففو األكفاديمي وقلفق االختبفار 2018حسن سعد عابدين .)
مجلاة كليااة التربياة جامعااة ، ي لفدى طففال ب المرحلفة الاانويفةوالاقفة بفالنفس والتواففق األكفاديم

 . 111-51، (2)4، المنوفية

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle


 ني عادل سعد عليد. أما
 

 276 

 ( الشفقة بالذات وعالقتها ببعت سمات الشدصية لدى عينة 2014رياض نايل العاسمي .)
 .56-1٧، (1)، مجلة جامعة دمشق، من طال ب جامعة الملك خالد

 واألسفاليب بالفذات والشففقة عصفابيةوال النفسفية (. المرونفة2016) كامفل الشفرنيني السفيد 

 مركا ، الخاصاة التربية مجلة، والتدخل العالقات الترنية الداصة قسم طال ب لدى الوجدانية

 .163-61، (16)4، ال قازيق جامعة، التربية كلية، والنفسية والبيئية التربوية المعلومات

 ( العالقفة بففين الطفففو األكففاديمي وتوجهفات 2019شفير، مسففعد حلففيم .) أهففداف اإلنجففا  لففدى
دراسااات عربيااة فااي التربيااة وعلاا  الاانفس ، طلبفة الصففف األو  الاففانو، بمحافظففة الشففرقية

(ASEP) ،112 ،29٧-338. 

 ( ،نموذج سببي للعالقات المتبادلة بين الشففقة بالفذات وكفل 2016عاد  محمود المنشاو .)
جامعااااة  –تربيااااة مجلااااة كليااااة المفففن اإلرهففففاق والصففففمود األكففففاديمي لففففدى الطالففففب المعلففففم. 

 .225-153، (5)26، اإلسكندرية

 ( 2008عففزت عبففد الحميفففد محمففد حسففن .)اإل صاااال المتقااادم للعلااوم التربوياااة والنفساااية واالجتما ياااة ،
 بنها  دار المصطفى للطباعة والنشر.، Lisrel8.8تطبيقات باستخدام برنامج لي رل 

 ( ،201٧عفراء العبيد). مجلة، المتغيرات بعت روء في الجامعة طلبة لدى بالذات الشفقة 

 .55-41، (6)26، العراق_جامعة بغداد، االجتما ية العلوم

 وفتحفي عبففد الففرحمن ، ريففاض نايفل العاسففمي، علفى سففعيد العمفر،، محمفد السففيد عبفد الففرحمن
 دار الكتا ب الحديث. .القاهرة، مقياس الشفقة بالذات(. 2014الضبع )

 ( النموذج ا2018محمد يحيي حسين ناصف .) لبنائي للعالقات السببية بين النهوض والعزم
مجلاة ، األكاديميين والنمو اإليجابي وأساليب التواصل األسفر، لفدى طفال ب المرحلفة الاانويفة

السفنة الرابعففة ، (33)، البحاث التربااوي باالمرك  القااومي للبحاوو التربويااة والتنمياة بالقاااهر 
 .120-1، يناير، عشر

  و ارة الترنية والتعليم المصرية، مجمع اللغة العرنية (.القاهرة 1994)المعج  الوجي. 

 و ارة الترنية والتعليم المصرية، مجمع اللغة العرنية(.القاهرة  5(.)ط2011) المعج  الوسيط. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 والرفاميفة بالفذات الشففقة اعفللتف استكشفافية دراسفة .(201٧ومحمفد أحمفد )، وحيفد مدتفار 

، التربياة كلياة مجلاة، العقليفة اإلعاقفة ذو، األطففا  أمهفات لفدى االكتئفا ب خففت ففي النفسفية
 .41-2، (4)32، التربية كلية، المنوفية جامعة

 (. الشفقة بالذات كمؤشر للتنبؤ بكل من التسوي  2019) ييوسف بن سالم بن سي  النداب
مجلاة أكاديمياة اامال أوربااا دى طلبفة جامعفة السفلطان قففابو . األكفاديمي وقلفق االختبفار لف

 .93-69، (3)1، العلميللعلوم والبحث 

 ثانيًا: املــــراجــــع األجنبيــــة:
 Allen, D. & Leary, R. (2010). Self-Compassion, Stress, and Coping. 

Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118. 

 Arslan, C. (2016). Interpersonal problem solving, self-compassion, 

and personality traits in university students, Educational Research 

and Reviews, 11 (7), 474-481. 

 Bakhshaee, F., Hejazi, E., Dortaj, F. & Farzad, V. (2016). The 
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