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ياة ا وجودة الذات وشفقة ادي ر ال ن ب ية السب العالقات نمذجة

ر جامعة بية ال لية لطالب   زاديمية
اللطيف عبد محمد سيد   محمد

ك املشا التعلي النفس علم الدواسربرأستاذ بوادي بية ال عبدجامعة،لية بن سطام م
ز بيةو، العز ال نلية ربن جامعة    .زبأسيوط

  

ي و لك يد   sa.edu.psau@heby.m: ال
  

البحث ص   :م
ن ب املباشرة وغ املباشرة ات والتأث العالقات طبيعة يو سب نموذج لبناء البحث دف

وشفقة ادي ر اديميةال ياة ا وجودة البحث. الذات ك وطالبة) 478(رشا طالبا
ً

ر جامعة بأسيوط بية ال لية جودة. زب ومقياس ، ادي ر ال مقياس م عل طبق
ُ

اديمية ياة الباحث(ا إعداد)إعداد الذات شفقة ومقياس ،Raes et al.,(2011)ترجمة

الباحث ن الب. وتقن املسارواستخدم تحليل أسلوب استخدام و ، التحلي الوصفي املن احث

النتائج رت تأث: أظ جود و البحث، ن املشارك بيانات مع ح املق للنموذج مطابقة ووجود

من ل ادي ر ال ونات م لبعض احصائيا دال سالب عض: مباشر و ي، الذا الدفء

اديمية ياة ا جودة ونات ج. م يوو الذا للدفء إحصائيا دال موجب مباشر تأث ود
ً

اديمية ياة ا جودة ونات م ي. عض الذا ود لل إحصائيا دال سالب مباشر تأث جود و
ً

و

اديمية ياة ا جودة ونات م لبعض. ل إحصائيا دالة سالبة مباشرة غ ات تأث جود و
ً

و

ونا م عض ادي ر ال ونات الذاتم شفقة خالل من اديمية ياة ا جودة ( ت

ي الذا ي-الدفء الذا ود وسيط) وال تتوسط. كمتغ الذات شفقة أن ا الباحث وتوصل

اديمية ياة ا وجودة ادي ر ال ن ب العالقة   . جزئيا

املفتاحية لمات اديمي:ال ياة ا جودة الذات، شفقة ، ادي ر طالبال ة،

امعة   .ا
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Modeling of causal relations between academic boredom, 

 self-compassion, and quality of academic 
 life among university students 

Mohamed Sayed Mohamed Abdellatif 
Department of Educational Psychology, Prince Sattam bin Abdul Aziz 
University, KSA, & Faculties of Education in Assiut - Al-Azhar 
University, Egypt. 

ABSTRACT:  

The university stage is one of the most crucial stages that affect a student's 
future life. This study aims to develop a causal model indicating the direct 
and indirect relationships and effects between academic boredom, self-
compassion, and the quality of academic life among university students. The 
sample consisted of 478 male and female students from the faculty of 
education in Assiut, Al-Azhar University.  For data collection, the researcher 
applied the academic boredom scale, the academic quality of life scale 
(prepared by the researcher), and the self-compassion scale (prepared by 
Raes et al., 2011). Through sing the path analysis method, results 
demonstrated that: the proposed structural model achieves goodness of fit 
level with the data of the participants , and that there are direct negative 
statistically significant effect of some dimensions of academic boredom in 
subjective warmth and  some dimensions of the quality of academic life. 
Moreover, there is a positive statistically significant direct effect of 
subjective warmth in some dimensions of academic quality of life, and that 
there is a direct negative statistically significant effect of self-coldness in all 
dimensions of the quality of academic life. Besides, results demonstrate 
negative statistically significant indirect effects of some dimensions of the 
academic boredom in some dimensions of the quality of academic life 
through self-compassion (self-warmth - self-coldness) as a mediator variable. 
The researcher concluded that self-compassion partially mediates the 
relationship between academic boredom and academic quality of life. The 
researcher suggested that the results of the research can be used in preparing 
training programs and activities based on self-compassion to reduce the level 
of academic boredom and enhance the quality of academic life among 
university students. 

Keywords: academic boredom; self-compassion; quality of academic life; 
university students. 
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البحث   :مقدمة

ا ا املرحلة الطالبعد حياة املراحل م أ صيةمعية ا ف تت حيث ؛
م ع ة القد ولديھ ذاتھ، مع متوافقا سانا إ و لي اتھ ا م ا ف وتصقل رالطالب ر

ً ً
ن تحدياتُ ة واج

حيثذه واملاملرحلة؛ املشكالت من الكث املرحلة ذه الطالب اليواجھ الضاغطة واقف
وانفعاليا نفسيا م عل تؤثر
ً ً

 .  

ة بصو ه شا الن امعة ا لطالب النفسية املشكالت أبر من ادي ر ال عت رو رز
التعليمية، شطة باأل تمام و ماس ا فقدان للطالب ب س حيث القلق؛ ستد مستمرة

للت الدافعية وانخفاض اسية، الد ات املقر من روالتذمر ةر القد ضعف و باه، ن ت ش و رعلم،
ا الد سرب ال معدالت تفاع وا بفاعلية الوقت ة وإدا تنظيم رع ر  ;martin et al., 2018)  ر

sharp et al., 2018; Lee and Zelman ., 2019) ،ات املخد عاطي نخراط ب س رو
و ك ال وضعف الغضب، ة وإثا والقلق، باالكتئاب روالشعو ،ر ادي ؤ والتل املقامرة،

نفعا التنظيم ل ومشا نية، الذ اليقظة مستو  Raffaelli et al., 2017; Struk)ىوانخفاض
et al., 2017; Isacescu & Danckert, 2018) .الشاف ت ر) 2016،366(وأو ال أن

ا الة ا تتمثل ال نفعالية املشكالت م أ من عد تثُادي ال السلبية لنفسية
ادي أدائھ عيق و املنخفضة، ة ثا باالس شعره و الفرد، لدى اك و بالتعب رحساس

لديھ العليا التفك ات ا مع. روم املوقف، أو شاط بال تمام بضعف الة ا ذه تتم كما
عنھ نصراف والرغبة فيھ ك ال ة من).2014،225مظلوم،(صعو ل  ,O'Brien)وأو

2014; tze et al., 2016)والتعرض ية البي ات املث كفاءة لعدم يرجع ادي ر ال ب س أن
بة الرت للمواقف لة طو ات   . لف

ياة ا جودة سلبا ادي ر ال ؤثر و
ً

.Gerritsen et al., (2015)ولتحقيق
الش مستو وخفض اديمية ياة ا يجبىجودة امعة ا لطالب ادي ر بال رعو

ات املتغ تلك م أ من ولعل والفعال، ي يجا التأث ذات النفسية العوامل ببحث تمام
وال ي، يجا النفس علم مجال يا س ديثة ا يم املفا أحد عد حيث الذات؛ شفقة

ً ُ

ا لدى السلبية ات املتغ آثار من يقلل كمتغ لديھعمل يجابية ثار عز و زلفرد، ُ .  

ر ظ والذي الفرد، صية يجابية و مة امل ات املتغ كأحد الذات شفقة عت و
كية مر العاملة يد النف" Kristin Neff"ع البناء عاد أ من سا ئ عدا يتضمن حيث

ً
ر

نفسيا وحاجزا يجابية صية ال سمات من مة م وسمة للفرد،
ً

إلحداث السلبية ثار من
يمر ال للضغوط السلبية لآلثار املقاومة ات املتغ أحد الذات شفقة عد و الضاغطة، ياة ا

ُ

م وتحر للطالب، التعلم مواقف وخاصة الفشل مواقف للفرد داعمة وكقوة الفرد، را
كتئاب و مشاعرالقلق  Neef & Costigan, 2014; Bayır,2016; Jarrett, 2018;  Brophy et(من

al., 2020.(  

خفض الذات شفقة م س ن السلبية، نفعاالت ىمستو و التفاؤ وتحس لمستو  ى
ابط ىوتقو ار قمع إ وتؤدى جتماعية، والر وتمكن السلبية ف الذات،  من الفرد ونقد

ات  ماك كما بالذات املرتبطة ا ن، خر الذ ترتبط و  السعادة مع ايجابيا اتشفقة



نمذجة العالقات السببیة بین الضجر األكادیمي وشفقة الذات وجودة 
 لطالب كلیة التربیة جامعة األزھرالحیاة األكادیمیة 

  محمد سید محمد عبد اللطیف/ د
 

 

 
 
 
 
 

453 

جتما النفسية ابط  ;Neff, 2003a; Neff et al.,2005; Leary, 2007)(يسر والدعم وال
Neff, 2007a; Neff & Pittman, 2010; Potter et al., 2014; Gill et al., 2018).( الطالب ساعد و

إ نتقال عند أفضل ل ش التكيف ياة ع امعية ا  & Terry et al. ,2013; Yıldırım)ا
Demir, 2020) ه إصرا من د وتز واملشكالت، الصعاب ة مواج ع الفرد مساعدة م س و ر،

ر لل املصاحبة عراض تقليل ع عمل ثم ومن الفشل، تكرار عد امھ م أداء ع
وتن)(landgrave,2013ادي ادي اد ج مستو خفض م س و الصالبةى، مية

امعة ا لطالب ،(اديمية شاو   ).2016يامل

ف لألفراد؛ النفسية ية والرفا والسعادة ياة ا بجودة الذات شفقة وترتبط
ابط الر وتقو السلبية، نفعاالت مستو من وتخفض ياة، ا طيب من وتحسن ي ُى ُ ُ

الذات مع للتواصل تكيفية سيلة و م. وجتماعية، ل أو  Neef & Costigan(نحيث
النفسية2014) ية الرفا عن بديال مدخال عد الذات شفقة أن

ً ُ
الذات.  شفقة تؤثر كما

اديمية املشكالت ة مواج ع ة والقد اديمية ياة ا جودة ز  ;Van Dam, 2011)رعز
Beaumont et al., 2016) . م اسة بد ايدا م تماما ا ة خ السنوات دت جودةروش وم ف

مثل ا، املرتبطة ات واملتغ ياة الذات: ا وفعالية ياة ا ومع والسعادة ياة ا عن الرضا
الفرد حياة يجابية وانب ا يبحث الذي ي يجا النفس علم إطار اجات ا وإشباع

ية الرفا إ ا ش.  ليصل ا) Diener et al., 1999, 373(و جودة أن وماإ مف عد ياة
مظلة ا أ ع ا إل نظر و والنفسية، جتماعية و الذاتية ونات امل من الكث يتضمن ديناميكيا
اك إد كيفية صد بمحاولة وترتبط يجابية، النفسية ة ال عناصر ل ا تح تندرج رعامة ر

السيطر ع م بقد م شعو ومدى النفسية، م حيا جوانب مختلف رفراد مر حيا ع ة
مع متبادلة ايجابية اجتماعية لعالقات م بامتالك فراد شعر مدى أي وإ صية، ال

ن م. خر ودافعت ا الد م أدا يؤثر اديمية ياة ا ودة امعة ا طالب اك اد رإن ر
م ف محاولة فإن ذلك ع ناء و م، ل واملوضوعية الذاتية داف وتحقيق وتقديرلإلنجاز

املرحلة ذه م ف يل س مة م خطوة عد ا ل م اك وإد اديمية ياة ا ودة رالطالب
ا ،(ومتطلبا أحمد). 2013،627ع ياة) 2019،533(وأو ا بجودة الطالب شعو رأن

عن فضال امعية ا حياتھ عن بالرضا ه شعو دعم و ادي توافقھ م س اديمية
ً

ر
مي النفسيةأ ة ال تحقيق الشعو ذا عد. رة و

ُ
القضايا  من اديمية ياة ا جودة

املجتمع لدى قوميا ا توج أصبحت حيث ؛ والعال املح املستو ع التعليم امة ال
ً ً

ى
نظمة افة تحقيقھ نحو س دف جودة Maddi( 2004)وأكد. (Janicek, 2003)و أن

اديمية ياة القيادي،ا باألداء بؤ الت ع حل ساعد ع ن املتعلم ساعد كما
القرار  املشكالت، املستقبل  واتخاذ نحو لطالب.والتوجھ اديمية ياة ا جودة وترتبط

توصل حيث كتئاب؛ و القلق النفسية العوامل ببعض امعة إHohls et al. (2019)ا
جو ن ب سالبة تباطية ا عالقة بؤروجود الت يمكن وأنھ كتئاب، و القلق من ل و ياة ا دة

كتئاب و القلق مستو من ياة ا تباط) Peters et al., 2018(وتوصل. ىبجودة ا وجود رإ
ياة ا وجودة نفعا للتنظيم الالتكيفية اتيجيات س ن ب  ,.Kugbey et al(وتوصل.سالب

مباشرة2020) سلبية آثار وجود ياةإ ا جودة ع والقلق لالكتئاب ة   . كب

البحث ات متغ ن ب منطقية تباطية ا عالقات وجود سبق مما ر(ريت ال
اديمية ياة ا وجودة الذات وشفقة بحث)ادي يوجد ال أنھ إال أطلع-، ما حدود

الباحث مجتمعة-عليھ البحث ات متغ ن ب العالقة أ. لتناو ن تب نموذجكما يوجد ال أنھ يضا
ً
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السابقة البحوث اديمية ياة ا وجودة الذات وشفقة ادي ر ال يجمع ومن. ينظر
ية السب العالقات يفسر سب نموذج إ التوصل مية أ ز ت وغ(ثم املباشرة ات التأث

وسي) املباشرة كمتغ الذات وشفقة مستقل كمتغ ادي ر ال ن ياةب ا وجودة ط
امعة ا طالب لدى ع تا كمتغ   اديمية

البحث لة   : مش

ل ذلك أو كما وظة م ة بصو امعة ا طالب ن ب ادي ر ال شر ن رو
يجعلھ(Harris,2000; Mann & Robinson,2009; Daschmann, et al.,2011): من الذي مر

ا املشكالت من كث ا عل تب ت رة املتعددةظا ة بو وال الشعو. لنفسية ع تب ي أنھ ركما
ا م التعليمة، العملية ع تؤثر سلبية آثار ادي ر الدافعية: بال مستو ىانخفاض

والشعو ات، املخد عاطي نخراط ، ا الد سرب ال معدالت تفاع ا الذاتية، راديمية ر ر ر
وض الغضب، ة وإثا والقلق، ،رباالكتئاب ادي ؤ والتل واملقامرة، باه، ن ت ش و ك ال عف

نفعا التنظيم ل ومشا نية، الذ اليقظة مستو ،. (ىوانخفاض  & Isacescu(،)2019ع
Danckert, 2018; Raffaelli et al., 2017; Struk et al., 2017(  

ش الضغوط من للعديد امعية ا املرحلة الطالب تعرض ياةو ا مجاالت
م داف أ تحقيق عن م عوق و م لد التعلم عملية ع تؤثر ر. مما أنRoss et al.(1999(يو

والتنافسية املسئولية ادة لز يجة ن قة ومر للغاية صعبة و ت أن يمكن امعية ا ياة نا
والعائلية والعملية اديمية تمامات ذلك بما ياة، ا مجاالت جتماعيةمختلف و

صية من. وال م ذوا وتقبل بالسعادة والشعو النف ستقرار إ حاجھ م ف رلذلك
م بانفعاال وعيا وأك انفتاحا أك بالذات شفقة م لد الذين فاألفراد الذات، شفقة خالل

)Neff et al.,2007b .(الذات ية الرفا جوانب من بالعديد بأ تت الذات شفقة أن يجابيةكما ية
والتفاؤ السعادة ادة مثل ، النف داء لو أعراض(Neff et al., 2007a)ز وانخفاض ،

الدافعية ن وتحس والقلق ئا(Breines & Chen, 2012)كتئاب من الذات شفقة عد لذلك ،
ً

ادي العمل متطلبات مع والتكيف يد ا ادي لألداء ا قو
ً

اس.  الد اتروتناقضت
من ل توصل حيث امعة؛ ا طالب لدى الذات شفقة مجال وخياط: السابقة ي سيو

و)2019( من) ٢٠١٧العبيدي،(؛ جيد بمستو يتمتعو امعية ا املرحلة الطلبة أن ىإ ن
الذات علوان. شفقة توصل نما امعة) ٢٠١٦(ب ا طالب لدى الذات شفقة مستو ي تد   .ىإ

ا توافر من الرغم أنو إال ة املصر امعات ل ة شر وال املادية انات م من لكث
اديمية ياة ا جودة تؤثر ال والعوائق املشكالت عض من عانو امعة ا نطالب

مثل م، وسطحية: لد اسة، الد قاعات داخل الشديد دحام و العالية، الطالبية رالكثافة ز
ع ة النظر وغلبة ا، عقد و شطةاملنا الطالبية املشاركة وقلة ا، ف التطبيق

شطة عن م ف وعز ، العم دو النظر التحصي انب با الدائم م شغال وا واملجتمعية، ن ي
الطالب غبات إ لتفات وعد العمل، سو ات املقر ط وعدم والتثقيفية، اضية رالر قر ر

ن، ت والر ة دا والتعقيدات م، وواحتياجا ياةر ا جودة من ا كث امعة ا أفقد ومما
ً

ا ،. (اديمية أحمد،2018قعبدالراز   )2019؛
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ية جن أو ية العر اسات الد ة ند اث ال استقراء خالل من ن تب ركما عليھ–ر أطلع ما حدود
مجتمعة،–الباحث اديمية ياة ا وجودة الذات وشفقة ادي ر ال تناولت كماال

اديمية ياة ا وجودة ادي ر وال الذات شفقة يجمع نظر نموذج يوجد ال أنھ ن يتب
ات املتغ ذه ن ب منطقية تباطية ا عالقات وجود تؤكد السابقة اسات الد نتائج أن رغم ر ر
ا م وايا ات، املتغ ن ب العالقات ل وش طبيعة تحدد لم اسات الد ذه أن إال عض؛ و ا عض

ً
ر

طبيعة يو بأنموذج ج ر ا انية إم مدى وما العالقة، ذه طبيعة الوسيط بدو ويقوم ر
للتحقق ات املتغ ذه يجمع سب نموذج لبناء الباحث دفع مما ات، املتغ ذه ن ب ات راملسا

ية السب العالقة يفسر نموذجا ات املتغ ذه شكيل مدى من
ً

ات( ات) التأث املتغ ذه ن ب
الناحيةلد من ا ي ما ع للوقوف مة م ات املتغ ذه و ت عندما خاصة امعة، ا طالب نى

ية العر ئة الب ع البحث ات ملتغ سب نموذج عمل مية أ يدعم مما ة،   .النظر

التا س الرئ ساؤ ال ع جابة ملحاولة ا ا البحث إلجراء ر م فثمة سبق ما ضوء :  لو
مطاب توجد ال ون بم الذات لشفقة ح املق للنموذج ي(قة الذا ود وال ي، الذا ) الدفء

وناتھ بم ادي ر ال ن ب وسيط ة(كمتغ ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا را اديمية) ر ياة ا وجودة مستقل كمتغ

ا ونا ةالعال(بم إدا و ، املغز اك إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رقة ىر
بفاعلية امعة) الوقت ا طالب لدى ع تا ساؤالت. كمتغ ال س الرئ ساؤ ال ذا من تفرع لو
التالية   :الفرعية

وناتھ  -أ  بم ادي ر لل مباشر تأث يوجد إ(ل فتقار و السلبية، نفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا رس ر ياة) ر ا جودة ونات م

و(اديمية ، املغز اك إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية ىالعالقة ر
بفاعلية الوقت ة امعة)  رإدا ا طالب   . لدى

وناتھ  -ب  بم ادي ر لل مباشر غ تأث يوجد إ(ل فتقار و السلبية، نفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا رس ر ياة) ر ا جودة ونات م

و(اديمية ، املغز اك إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية ىالعالقة ر
بفاعلية الوقت ة ا) رإدا ون بم الذات شفقة خالل ال(من يالدفء الذا ود وال ي، ) ذا

امعة ا طالب لدى وسيط  . كمتغ
وناتھ  -ج  بم ادي ر لل مباشر تأث يوجد إ(ل فتقار و السلبية، نفعاالت

الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا رس ر ا) ر ون بم الذات شفقة
ي( الذا ود وال ي، الذا ا) الدفء طالب   .امعةلدى

ا  -د  ون بم بالذات للشفقة مباشر تأث يوجد ي(ل الذا ود وال ي، الذا ونات) الدفء م
اديمية ياة ا و(جودة املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك رإد امعة)  ىر ا طالب   .لدى

البحث داف ا :أ ا البحث   :إدف

البحث - ات متغ ن ب للعالقة ح املق السب النموذج مطابقة مدى عن ر: الكشف ال
طالب ن ب ا ونا وم اديمية ياة ا وجودة ا ون وم الذات وشفقة وناتھ، وم ادي

امعة  .ا
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ن املباشرة وغ املباشرة العالقات مسار عن الكشف - ات ب ادي: البحث متغ ر ال
طالب ن ب ا ونا وم اديمية ياة ا جودة ا ون وم الذات وشفقة وناتھ، وم

امعة   .ا

البحث مية   :أ

أوال
ً

ة:  النظر التالية:مية النقاط خالل من ة النظر البحث مية أ بع   :ت

دو - ات املتغ ذه تؤدي حيث ا؛ ناول ي ال ات املتغ طبيعة إ البحث ذا مية أ ارترجع
ً

ادي الطالب أداء ما م
ً

 .  
وأساس - أجيال و مر م ف ، بية ال لية وطالبات طالب م و البحث ا تناول ال الفئة مية أ

ا وحضا مة مستو. ربناء ش ع و ا حيما بذاتھ مشفقا والطالبة الطالب ان لما ًىف
ً ً

ر
ع ا قاد ان لما اديمية ياة ا جودة من جيدا

ً ً
يةر وتر النجاح وتحقيق حياتھ ة رإدا

ا عل عتماد يمكن   .أجيال
ادي - ر ال ن ب شابكة امل العالقات بحث خالل من كذلك ة النظر البحث مية أ بع ت

البحث ألدبيات أضافة عت ا ا البحث أن كما اديمية، ياة ا وجودة الذات وشفقة
ال حيث ية، العر ئة الب خاصة اتو متغ تناولت اسات د وجود ة ند الباحث رحظ ر

ُ

مجتمعة  .البحث
للتأث - ا بي فيما مباشرة غ أو مباشرة عالقات البحث ات متغ تفاعل مية أ إبراز

اديمية ياة ا  .جودة

ثانيا
ً

التطبيقية:    مية

النف - قل ا جديدة س بمقاي ية العر املكتبة البحث ذا منىي ل ر: لقياس ال
اديمية ياة ا وجودة  .ادي

بحث - ا ام ا التخطيط مسئو توجيھ ا ا البحث نتائج من ستفادة يمكن
بما اسية الد ات املقر إثراء خالل من تھ مواج ع والعمل ، ادي ر ال رأسباب ر

يفي بما م فراغ أوقات وشغل الطالب احتياجات سيدعم التد يئة أعضاء ب وتد رد، ر
النفسية م مشكال ع التغلب م ومساعد م ا أف الطالب مشاركة  .رع

ن - تحس ا م ستفادة يمكن توصيات من يقدمھ فيما البحث ذا مية أ تكمن كما
علمية تائج ب التعليمية والسياسات التخطيط ع ن القائم د وتز اديمية، ياة ا وجود

عليمية و ية تد اتيجيات واس برامج ع اديمية ياة ا جودة تنمية  .رتفيد

البحث ي:حدود ما ع ا ا البحث   :اقتصر

ة - شر م:حدود و البحث و لية) 478(ناملشار ب والثالثة الثانية بالفرقة وطالبة طالبا
ُ

ر جامعة بأسيوط بية  .زال
منية - أد:زحدود طبقت

ُ
ام ا العام من ي الثا ا الد الفصل اية البحث روات

 .م2020/ 2019
انية - م ر:حدود جامعة بأسيوط بية ال لية وطالبات  .زطالب
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موضوعية - اديمية:حدود ياة ا وجودة الذات، وشفقة ، ادي ر  .ال

البحث ات   : مصط

اديمي ر اعرفھ:Academic boredomال بأ ا ا غ" الباحث انفعالية حالة
أثناء بالعزلة والشعو والتوتر، كتئاب، و حباط، مشاعر تضفي ام ا للطالب ة رسا ر
الوقت ة إدا وضعف الرتابة ه وشعو والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ ه وافتقا استھ، رد ر ر ر رر

جيد ل عل". ش يحصل ال جة بالد إجرائيا قاس رو
ً

البحث املستخدم املقياس الطالب ا
ا ي. ا اآل إجرائيا ادي ر ال عاد أ الباحث عرف و

ً
:  

السلبية - ا:Passive agitationنفعاالت شعر ال السلبية نفعالية الة ا ع و
والوتر، كتئاب، و حباط، مشاعر ع وتنطو اسة، الد تجاه ام ا يالطالب ر

بالعزلة   .روالشعو
والداخلية - جية ا ا ة ثا س إ رفتقار  Lack of external and internalر

stimulation:ئة الب الفتقار يجة ن جية ا ا ة ثا س إ ام ا الطالب افتقار ع رو ر
الذاتية الدافعية إ ه وافتقا والتنوع، ق شو وال اذبية ا إ بھ املحيطة والرغبةرالتعليمية

التعلم   .الصادقة
الوقت - اك إد وفقدان ع: Monotony and lack of awareness of timeرالرتابة و

عود بما الوقت توظيف ع رص ا وقلة ة بصعو الوقت ر ومر بامللل الطالب وشعو ر
بالنفع   .عليھ

الذات الذات " :self compassionشفقة شفقة ف عر ا ا الباحث ب نموذجي إطار
Neffا عرف اNeff (2003a,224 )حيث لم،" بأ و املعاناة مواقف الذات ع نو ا

ضعف حاالت شدة ا انتقاد تجنب مع الذات نحو والتلطف الرعاية مشاعر ع ىوتنطو
يمر ال ات ا بأن مھ وف الفرد اف واع ا، عل كم ا وتجنب خفاقات، أو إنماالكفاية ا

كة املش سانية ة ا من جزءا عد
ً ُ

يدمجان.  ن س ئ ن ون م الذات شفقة روتتضمن
ا قدم ال الست ونات   :ماNeff, 2003aامل

ي - الذا الدفء عليھ طلق و الذات لشفقة س الرئ ي يجا Self-Warmthناملكو
شمل و الذات لشفقة يجابية ونات امل تضمن ع(و العامةالعطف سانية و الذات،

العقلية واليقظة كة،   )املش
ي - الذا ود ال عليھ طلق و الذات لشفقة س الرئ السل تضمنSelf-Coldnessالبعد و

شمل و السلبية ونات املفرط(امل والتوحد والعزلة، ي، الذا كم  ).ا

امل املقياس الطالب ا عل يحصل ال جة بالد إجرائيا روتقاس
ً

ا ا البحث   .ستخدم

اديمية ياة ا ا :Quality of Academic Lifeجودة بأ ا ا الباحث ا رشعو" عرف
ندماج و بھ، يقوم ما مغز اك إد خالل من اديمية تھ بي والسعادة بالرضا ىالطالب ر

بفا الوقت ة وإدا يدة، ا جتماعية والعالقات املمتع، إجرائيا". عليةرادي قاس و
ً

ا ا البحث املستخدم املقياس الطالب ا عل يحصل ال جة عاد. ربالد أ الباحث عرف و
ي اآل إجرائيا اديمية ياة ا جودة

ً
:  
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يدة - ا جتماعية طيبة:Good social relationshipالعالقة عالقات إقامة ا قصد و
اسة، الد مالء و ساتذة رمع تياحيةز با م مع والتحدث م ملقابل ر روالسر   .و

املمتع - اديمي العملية:Fun academic engagementندماج املشاركة ا قصد و
قتناع و سعادة، امعة ا ا تجر ال شطة ندماج و ا، ستمتاع و التعليمية

ا   .بفائد
املغز - اك ىإد التعليمية :perception the meaningر بالعملية الطالب تمام ا ا قصد و

لھ سبة بال حقيقية جدو ذات ا يقوم ال استھ د بان ه ىوشعو ر   .ر
بفاعلية - الوقت ة لوقتھ :Effective time managementرإدا الطالب تنظيم ا قصد و

ستفاد و يد ا التحصيل انية وإم مرسومة، خطة وفق ار ستذ و ميتھ، أ اك ةروإد
املذاكرة ساعات من   .ىالقصو

السابقة اسات والد بحاث و النظر رطار   : ي

اديمية ياة ا وجودة ، الذات وشفقة ، ادي ر ال يم مفا الباحث ناو حيث. لي من
ثم الصلة، ذات والبحوث اسات بالد ا ودعم م، بي والعالقة ونات، وامل صائص وا وم راملف

ا باملنطق البحثالتعقيب ض بفر وختاما ح، املق لألنموذج ولنظر
ً

  .ي

أوال
ً

اديمي:  ر   :Academic boredomال

ا أثا وتمتد امعة، ا طالب من الكث تواجھ نفسية لة مش ادي ر بال الشعو رعت ر
لھ واملجتمع سرة بأنھ) (Nett, et al., 2010, 626فيعرف. إ ر و"ال ة سا غ ائلةرمشاعر

املوقف ة مغاد أو شاط ال لتغ ودافعية منخفضة، ة ثا باس الفرد ا ف رشعر العال". ر عبد يوتر
و) 2012،437( ر ال من"أن حالة الذات ع تضفي ال السلبية نفعالية املشاعر تلك

املع من خالية الذات يجعل الذي والالو والصمت، والكسل ذكر". الكدر  & Bench(و
Lench, 2013, 460 (ر ال مشبع"أن شاط نخراط غبة عن تج ت الفرد ا ش ع ة رخ

ذلك تحقيق ع ة القد عدم مع الفقى". رللذات سلبية"أنھ) 2016،58(وعرفتھ انفعالية حالة
نقص من ناتجة معرفية اعتقادات من الفرد يمتلكھ ما حسب ألخر موقف من تختلف ية س

الد من مةل م مطالب تحقيق لعدم نظرا ياة ا عن والرضا الداخلية ة ثا س و افعية
ً

ر
ليتھ أو اسرتھ داخل سلوكھ تت وانفعالية فسيولوجية مصاحبات ر ولل مر ل ش

عام ل ش مجتمعھ اديmartin et al., (2018, 349)وأو". او ر ال حالة"أن
ا ع تضفى ة سا غ باملللروجدانية والشعو اسة، الد تجنب الرغبة من حالة رملتعلم ر

ستعداد و الذاتية الدافعية مستو وانخفاض اديمية، شطة باأل القيام عند ىوالكسل
ا ليفا ت النجاز عرفھ". واملثابرة ،(و املتعلم"بأنھ) 2019،11ع فيھ شعر سل انفعال

ي عما الرضا أو ماس ا وعد يجةربالفتو ن باه ن ترك ة وصعو تمام وفقدان س رد
إليھ يميل ال علي موقف غنيمة". لتواجده ابو استجابة"بأنھ) 2019،125(وعرفتھ

ومواقف بموضوعات اثھ اك عدم ر وتظ علمھ عند املتعلم ا شعر ة سا غ روجدانية
ال بطو احساسھ د وتز ا، ف ه ترك وضعف شطةلالتعلم، سة مما عند والتعب وامللل روقت

ا ع نصراف و ا تجن الرغبة ثم ومن ليفات الت   ".وأداء
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ادي ر ال أن يت سبق ما ضوء املتعلم: و ا شعر ة سا غ انفعالية راستجابة
العوامل من للعديد يجة ن التعلم؛ ومواقف بموضوعات اثھ اك عدم ر وتظ علمھ عند
مشاعر تضفي نفسية لة مش عد و ونات، امل متعدد وم مف و و ية، والبي جتماعية و النفسية
وتحقيق التعلم عملية عيق و استھ، د أثناء بالعزلة والشعو والتوتر، كتئاب، و رحباط، ر

املرجوة ا داف   .أ

اديمي ر ال وناتVodanovich & Kass (1999)توصل:مكونات م خمسة ر،إ لل
ة:  ثا س فقدان الوجدان، ضطرار، ، الوقت ك إدا جية، ا ا ة ثا س رفقدان ر ر ر

ر،(Fahlman, 2010)توصل. الداخلية لل ونات م ستة شاط،: إ ال عن نفصال
ونقص باه، ن وعدم الوقت، اك وإد ر، ال ة بخ ر املر جراء من ة والصعو الرضا روعدم و

و ة، يو والشعوا ز وا والغضب حباط و ة ثا س ولة س قبيل من السلبية رنفعاالت ن ر
العال. بالفراغ عبد ر،) 2012(وتوصل لل عاد أ ستة البعد: إ ، النف ُالبعد ُ

باه ن عدم عد والدافعية، ة ثا س فقدان عد الرضا، عدم الشعو عد ، ُجتما ُ رُ ر
الوقت اك التالية ) 2014مظلوم،(لووتنا. رواد ونات ضطرار،: امل و وم ، نفعا و نامل ن

باه ن وعدم الوقت اك إد و وم والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و روم ر نر وتوصل.  ن
التالية) 2018( سالم ونات امل و: إ م الرضا، عدم الشعو و م ، جتما و نامل ن رن

والر الوقتعتيادية اك واد باه ن عدم و وم رتابة، ونات). ن امل الباحث ناو ي لوسوف
نفعا: التالية و السلبية: (نامل جية)نفعاالت ا ا ة ثا س إ فتقار و وم ر، ر ن

ر ال تناولت ال اسات الد ا تكرا ة لك باه، ن وعدم الوقت اك إد و وم روالداخلية، ر ر ن
ك ، اادي ا البحث ن املشارك الطالب تناسب ا أ   .ما

ر               ال ونات م وأن ونات، امل متعدد وم مف ادي ر ال أن ا ا الباحث ر ىو
للطالب صية ال صائص ا واختالف ئات الب باختالف تختلف   .ادي

اديمي ر ال مرتف بالالمبا:خصائص ادي ر ال مرتفعو وامليليتم والغفلة الة
الشعو من واملعاناة جية، خا ف ظر إ املزاجية العقلية الة ا عز إ وء وال رلالنتحار، و رو

يجعل بما باملع الشعو وفقدان بالدونية، حساس و الدافعية، وانخفاض والرتابة، ربالفراغ
امل ص ال ى عا قد كما ، مع ذي بمستقبل بؤ الت ع قادر غ يالفرد تد من ر

ضعف إ إضافة ھ، تواج ال املشكالت حل ع ة القد وضعف ياة، ا عن الرضا رمستو ى
مع إيجاد الرغبة وفقدان دفية والال الرتابة قيم عليھ سيطر وكذلك ، نفعا التوافق
فت و دوء ال عدم من ى عا اديميا أ ر امل الطالب فإن ذلك إ باإلضافة ياة، قارل

اق و بالتعب والشعو ة السا غ شطة باأل تمام رلال العال،(رر ؛)2012عبد
O'Brien,2014).(  

ر ال اسات:أسباب الد من عديد نتائج جعت أ فقد ادي ر ال بأسباب يتعلق روفيما ر
مثل  ;Mann & Robinson, 2009; Preckel et al., 2010; Daschmann et al., 2011): والبحوث،

Vogel-Walcutt et al., 2012)) (،العال عدة) 2016الفقي،(؛)2012عبد إ الشعو رذا
ا م ا،: أسباب، م دف ال غموض حيث للمع اديمية ام وامل اسية الد ات املقر رافتقار ر

ونقص املعلم، تجاه ية بالكرا الطالب وشعو اسة، الد قيمة عن اطئ ا ال نطباع رو ر
أ املالئمةتدخل س التد طر استخدام والقصو التعليمية، العملية ن املتعلم مشاركة رو ق ر

الطالب شعو ادة عن فضال ا، م املة ال ستفادة لتحقيق مة الال انات م توف عدم رمع ز ز
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جاع إ أيضا يمكن ن ح اتھ، لقد ا مالئم وعدم ة املطلو ام امل ة لصعو يجة ن ربالتحدي ر
ئةالشع الب بالتحدي وب املو وخاصة الطالب شعو نقص إ ادي ر بال رو ر

برامج من لھ يقدم ملا نظرا مشبعة؛ غ وحاجاتھ مدركة غ اتھ قد و ت حيث اسية؛ رالد نر
يدفعھ الفراغ؛ من كب وقت عنده يولد مما لھ؛ املناسب التحدي مستو تناسب ال اسية ىد ر

والكرا بالنفو اسةرلإلحساس للد عتيادية. رية اديمية ام وامل شطة الطالب اك واش
ام امل ومزاولة للطالب، الذاتية الدافعية مستو ى وتد بالرتابة، الشعو ع تبعث ىوال ر
والشعو د، وا املشقة من نوعا الطالب ا ف يجد وال الدافع ا ينقص ال روالواجبات

و ام م لفعل إباالضطرار إضافة والتوجيھ، شاد ونقص ة، مرغو غ اسية د راجبات ر و
ال عمال و ام امل التام ك وال ندماج مستو ضعف املتمثلة التدفق حالة ىانخفاض

الفرد ا التعليم. يقوم ونوع التعليمية السياسة فقدان ادي ر ال اسباب أبر زومن
ا حاجات تحقيق ع ة مرللقد وطموحا   .لطالب

ثانيا
ً

الذات:    :self compassionشفقة

ا ل يتعرض ال والفشل لم و الضغوط مواقف الذات نحو ي ايجا اتجاه الذات شفقة
جزء الذات ات خ أن اك وإد ا، ل القا النقد عن والبعد الذات ع العطف تتضمن رالفرد

ست ول شر ال غالبية ا عان ال ات ا متفتحمن عقل املؤملة املشاعر ة معا تم و منعزلة،
املشاعر ذه مع التوحد املبالغة من). (Neff, 2003b ندو سمة الذات شفقة وتتضمن

وذلك الضاغطة ياة ا ألحداث السلبية ثار من نفسيا وحاجزا يجابية صية ال سمات
ً ً

الك عدم أو الفشل حاالت من حالة الفرد ش ع مشكالتھعندما حل صية ال فاية
صية ا) Neff et al.,2007a, 140(وعرف). ٢٠١٧العبيدي،(ال بأ الذات العطف" شفقة

مع والتعامل ، ك سانية ة ا من جزاءا ا باعتبا لم و املعاناة مواقف الذات ع
ً

ر
ا مع يتوحد أن دو متواز ل ش املؤملة واملشاعر ار نف شاوو". ن امل ا ) ٢٠١٦،١٦٢( يعرف

ا وتتضمن"بأ الفرد، ا ل يتعرض ال والضغوط الفشل مواقف الذات نحو ي إيجا اتجاه
ات ا من كجزء الذات ات خ م وف ا، ل الشديد واللوم النقد توجيھ وعدم بالذات نو ا

الف و املؤملة املشاعر ة ومعا فراد غالبية ا عان منفتحال عقل العبيدي". رد عرفھ و
ُ

ومحبطة"بأنھ) ٢٠١٧،٤٤( مؤملة ات بخ تمر عندما عاطف و ولطف برحمة الذات مع التعامل
نظر ة بوج مرتبط غ ن، خر ا يمر ال ات ا من جزء املؤملة ات ا ذه ووأن

متواز ل ش املؤملة ة ا شة معا عن فضال نخاصة ً
س".  عرف وخياطو ي ) 2019،529(يو

ات تتعرض عندما الذات، مع التعامل ي إيجا واتجاه داخ شعو ا بأ الذات رشفقة
ومحبطة   .مؤملة

الذات شفقة الذات(Gilbert et al., 2011; potter et al., 2014)ش: مكونات شفقة أن إ
ما ن س ئ ن ون م بال: رتتضمن للشفقة ي يجا و ينامل الذا الدفء عليھ طلق و -Selfذات

Warmthشمل و بالذات للشفقة يجابية ونات امل تضمن سانية(و و بالذات، اللطف
العقلية واليقظة ي). العامة، الذا ود ال عليھ طلق و بالذات للشفقة السل و -Selfنوامل

Coldnessشمل و السلبية ونات امل تضمن وا(و الذات، ع كم املفرطا والتوحد   ).لعزلة،
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الذات ع كم ا مقابل بالذات نحو: اللطف العاطفي والدفء م الف بالذات اللطف تضمن و
وعقل بموضوعية ا مع والتعامل السلبية، ات ا أو املؤملة املواقف ة مواج عند الذات

أح صدر و الواقع الفرد يرفض قد املقابل و فيھ، مبالغ انفعال دو عنمتفتح قاسية اما
ً

املؤملة املواقف ة مواج أثناء للذات نقده زداد و   .الذات

العزلة مقابل كة املش السلبية:سانية ات ا أو املؤملة املواقف إ الفرد ينظر أن ع و
أسوأ ما أو مثلھ عانو ن خر وأن العامة سانية ة ا من جزء ا أ ع ھ تواج رال ن

يمثلمنھ؛ والذي والقصو واملعاناة بالفشل تقر ف ولذلك وآالمھ، معاناتھ من يخفف رمما ُ

ة شر ال الطبيعة من جانبا
ً

شوب.  عليھ تب ي الذي ي سا التواصل غياب ع العزلة نما ب
والتواصل فاالندماج ن، خر مع ة مرغو غ وسلوكيات ار أف و وظ ن خر مع الفات را

حس مةو الال ياتية ا ات ا الفرد يكسب باملشاركة   .زاس

املفرط التوحد مقابل العقلية ا: اليقظة ف ف ع ، الو من نة متوا حالة العقلية زفاليقظة
مع املفرط التوحد أما مبالغة، ودو غي أو تجنب أو قمع دو ه ا وأف ومشاعره بآالمھ نالفرد ن ر

ذه املبالغة فيع يقمعوالذات وقد ، موضوعية دو صية ال واملعاناة واملشاعر نالم ن
ة ضا أفعال عن لية املسؤ لتجنب الذات ع والتقوقع م، ومشاعر م ا رأف ،. (ور رمنصو

٢٠١٦، صو ا    . (Neff,2003b; Neff & Dahm, 2015)؛2019؛

أن يت السابقة البحوث ضوء متم: و عاد أ ثالثة من و تت الذات ومتداخلةنشفقة ايزة
م س و الذات، عن السلبية ار ف خفض ساعد نية الذ فاليقظة الوقت، ذات

ات ا تأث من يخفف بالذات واللطف ن، خر مع كة املش القواسم ع التعرف
يفر ذا و ن، خر مع كة مش ا أ ع ال والفشل املعاناة اك وإد السلبية، زالوجدانية ر

حود والتمركز باألنانية حساس تتضمن ال الذات وشفقة ا، ولوم الذات ذم من متدنية لجة ر
ن خر مصا مقابل صية ال ات ولو مية أ إ ش بل بالفشل. الذات، تقر ُو

ة شر ال الطبيعة من جانبا يمثل والذي والقصو واملعاناة
ً

  .ر

الذات شفقة مرتف ذو:سمات ذوويختلف عن املؤملة املواقف املرتفعة الذات يشفقة
م ف صية؛ ال م سما املنخفضة الذات م،: شفقة ا خ ع انفتاحا وأك نة، مر أك

ً
و

ابط الر شكيل م عل ل س السلبية، ة ا جوانب ل مع التعامل عقالنية أك م ووأ ّ ّ

ولد ا، كسر ددو و ولة، س منخفضنجتماعية وقلق عالية، ذاتية دافعية أن. م كما
النفسية ياة ا وجودة ة، النا صية وال ، والتفاؤ بالسعادة، ترتبط الذات . لشفقة

عقلية بيقظة املؤملة الذاتية ة ا شة معا ا إ الذات، حب مجرد من أك الذات وشفقة
ّ

انفعالية مبالغة دو و  Neff,2003a; Neff,2003b; Crocker & Canevello, 2008; Neff). نعالية
et al.,2007b; Neef, & Costigan, 2014)؛)، وخياط(؛)٢٠١٤العاس ي ،)2019(سيو

  ).2019أحمد،(

ثالثا
ً

اديمية:  ياة ا   :Quality of Academic Lifeجودة

يا ا جودة اسة بد النفس علم مجال وظا م تماما أ ة خ ونة دت رش
ً ً

اديمية ة
مثل ا، املرتبطة ات وانب: واملتغ ا ع ك وال ياة، ا ومع النفسية ية والرفا السعادة

السلبية وانب ا من بدال ي يجا النفس علم إطار اديمية ياة ل يجابية
ً

إ.  نظر و
أنھ ع النف للمنظو وفقا ياة ا جودة وم ا"رمف الك منالبناء و يت الذي نلشامل
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نطاق شو ع الذين لألفراد ساسية اجات ا إشباع إ دف ال املتنوعة ات ناملتغ
ذاتية ومؤشرات موضوعية بمؤشرات شباع ذا قياس يمكن بحيث ياة، ا أبو" (ذه

، ومشاع). 2010،7حالوة، الفرد اك إد خالل من إال مع ا ل س ل ياة ا جودة رهرأن
ص لل الذاتية ة ا داخل ياة ا جودة تكمن ولذا ياتية، ا اتھ  & Taylor)وتقييماتھ

Bogdan,1996, 11)  .آلخر ص من يختلف س و متعدد وم مف اديمية ياة ا وجودة
اديمي م حيا م لتقو فراد ا عتمد ال املعاي وفق والتطبيقية ة النظر ن الناحيت ةمن

اديمية ياة ا جودة مقومات تحديد تتحكم ة كث عوامل تتأثر ما غالبا وال ا، ومطال
)، عرف ). 2013،642ع اDiener (2009, 22)و أ ع ياة ا سية"جودة ا ات ا رد

الذي املجتمع القيم منظومة ومن الثقافية، الناحية من ياة ا انتھ م تجاه شللفرد ع
النفسية الة ا أوجھ شمل و ومعتقداتھ، وثوابتھ وتوقعاتھ دافھ بأ عالقتھ وكذلك الفرد، فيھ

ال ستقالل شق". ىومستو ا عرف و
ُ

ا) 2010،778( حالة"بأ ص ال حياة أن
والرضا القبو من جة د ع وانفعالية وعقلية بدنية ة ب متمتعا لجيدة ر كفاءة، ً ذا و ي نوأن

عاليةذ واجتماعية واملجتمعية، اتية نية وامل ة سر حياتھ عن ًاضيا اجاتھ، ر ًمحققا

السعادة، وطموحاتھ شعو ش ع يجعلھ بما لذاتھ ا ومقد نفسھ من رواثقا ًر
عھ، ً ما و

ومستقبلھ بحاضره متفائال و ي ن ل دفعھ و
ً

بيض". ن ا عرف ا) 2019،85(و الفرد" بأ رشعو
املتوافقةبالرضا ياة ا بمع والشعو ا يمتلك ال القوة نقاط وتقدير والسعادة ياة ا رعن

يد ا داء و يد ا الشعو ن ب امل والت ا". رواملتناغمة عرف ،(و طاحو و ) 2019،284نالبنا
ا وطيب"بأ والسعادة ناء بال ه وشعو الطالب مشاعر عكس البعاد من املة مت رمنظومة

و ال الوقتا ة وإدا اك إد وكيفية والزمنية والعائلية ة سر والوجدانية اديمية ياة را   ".ر

ا عرف اRyff et al.(2006)و باملؤشرات"بأ يرصد كما ال ا بحسن ي يجا رالشعو
وسعيھ عامة ة بصو حياتھ وعن ذاتھ عن املرء ضا معدالت تفاع ا إ ش ال رالسلوكية ر ر

لت لھاملستمر سبة بال ومع قيمة وذات ه مقد ذاتية داف أ تحديد، رحقيق واستقالليتھ
ن خر مع متبادلة إيجابية اجتماعية لعالقات إقامتھ ستمرار و حياتھ مسار كما، اتجاه

النف خاء س و دوء وال بالسعادة العام حساس من ل ب النفسية ياة ا جودة  ترتبط
(Ryff et al.,2006,86) .  

وإن العامة، ياة ا جودة من جزء اديمية ياة ا جودة أن السابقة فات التعر من يت
من بالرضا الشعو ع و ، ا الد م أدا ع يؤثر اديمية ياة ا ودة الطالب اك راد ر ر

واقامةع بمتعة، اديمية امھ م وإندماجھ بھ، يقوم ما ملغز الطالب اك إد ىخالل القاتر
بفاعلية اسية الد أوقاتھ ثمار واس ن، خر مع جيدة   .راجتماعية

اديمية ياة ا جودة التالية) (Keith & Schalock, 1994لتناو:مكونات ونات نتماء: امل
والرضا والكفاءة نتاجية و ستقاللية و إWilliams, et al,. (2003)وتوصل. جتما

التالي ونات الدو: ةامل املزاجية، الة ا ركة، ا صية، ال اللغة، ، العائ الدو رالطاقة، ر
التفك ، بحث.  جتما اكGentry & Owen (2004(وأشار إد تقدير مقياس تناو روالذي ل

ونات م خمسة ع املقياس وأشتمل الفصل ودة اك(الطالب إد ، املع اك رإد ر
كفاءة ختبار، قالتحدي، شو وال املتعة اديمية، التحليل) الذات نتائج أشار وقد
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ة وال والدافعية، للتعلم، أساسية عد الفصلية ونات امل ذه أن إ ستكشا العام
العتي وتناو التالية) 2014(لالنفسية، ونات مكة: امل وا صية وال اعة وال لوتناو. املعرفة

ونات) 2018(بيض جودة: م النفسية، ياة ا جودة ة، سر ياة ا جودة التعليم، جودة
العامة ياة السيد. ا ونات) 2019(لوتناو الوقت،: م ة إدا جودة امعية، ا اسة الد رجودة ر

النفسية ة ال   .جودة

وأن ونات، امل متعدد وم مف اديمية ياة ا جودة وم مف أن يت سبق ما ضوء
جودة صيةمؤشرات ال صائص ا واختالف ئات، الب باختالف تختلف اديمية ياة ا

النفسية ية الرفا مستو تفاع وا التق التقدم ظل و ياة ا مستو تطو مع وأنھ ىلألفراد، رى ر
ا عل الضوء سليط ب ي اديمية ياة ا ودة جديدة ونات م ر تظ   .للمجتمعات

اديمي ر ال ن ب اديميةالعالقة ياة ا وجودة الذات   :وشفقة

الذات وشفقة اديمي ر ال ن ب للعالقة سبة فراد:بال مساعدة الذات شفقة م س
عراض تقليل ع عمل ثم ومن الضاغطة، املواقف ة ومواج الصعاب ع التغلب

ادي ر لل مست)(landgrave,2013املصاحبة خفض م س و ادي، اد ج : ىو
اديمية الفعالية ونقص ة ر ال أو والتبلد ، نفعا اد ،(ج شاو وتوجد). 2016يامل
ادي ر ال ونات م عض ن و الذات شفقة ن ب طت اسات رد بحث-ر يوجد ال نما ب

الباحث عليھ اطلع ما الذات-حدود وشفقة ادي ر ال ن ب ط اسات -ر الد رومن
و وم الذات شفقة ن ب طت ال نوالبحوث ادي(ر ر لل السلبية  ,Neff))  نفعاالت

2003a; Neff, et al., 2005; Neff et al., 2007b; Leary, 2007; Gill et al., 2018; Hohls et 
al.,2019; Brophy et aal., 2020; Kugbey et al., 2020)الد ذه ت أو أنرحيث اسات

تخفض الذات ، من وتحسن السلبية، نفعاالت ىمستو من شفقة التفاؤ لمستو  إ وتؤدى ى
ار قمع م السلبية، ف س و الذات، ة ونقد ياة أحداث مواج ل الضاغطة ا ي، ش ايجا

كتئاب و القلق مستو من جية. ىوتقلل ا ا ة ثا س إ فتقار و بم يتعلق روفيما ر ن
مثلوالد الذاتية والدافعية الذات شفقة ن ب والبحوث اسات الد عض طت راخلية  Breines: ر

& Chen, 2012الذاتية الدافعية تنمية م س الذات شفقة أن ت أو تحسن. ال ُوكذلك

لألداء الذات دافعية ،(من    ).٢٠١٦رمنصو

اديمية ياة ا وجودة الذات شفقة ن ب للعالقة سبة ال من :و الذات شفقة عت
النفسية ية للرفا ما م ا مصد عد ال يجابية ات املتغ

ً
ر

ُ
 .، والتفاؤ بالسعادة، ترتبط لف

عت و جيد نحو ع ا وإدا الوجدانية ات ا وتقبل الو ادة و ة، النا صية روال ز
ط من تحسن ف ، والنفسية، العقلية ة بال ئة املن ات املتغ منُأحد وتخفض ياة، ا ُيب

الذات مع للتواصل تكيفية وسيلة جتماعية، ابط الر وتقو السلبية، نفعاالت ومستو ي ُى

الصعبة ياة ا ف ظر أو صية ال القصو أوجھ النظر وعند  (Neff & Pittman,2010)ر
)، شاو ،٢٠١٦يامل منصو خاصة ). ٢٠١٦ر؛ ئة؛ الب مع التكيف الذات شفقة م س عندو

إ ياة نتقال امعية ا شفقة)Terry et al. ,2013; Yıldırım & Demir, 2020(ا وترتبط ،
من ل أو حيث لألفراد؛ النفسية ية والرفا والسعادة ياة ا بجودة  & Neef(الذات

Costigan (2014النفسية ية الرفا عن بديال مدخال عد الذات شفقة أن
ً ُ

شفقة.  فتؤثر كما
اديميةالذا املشكالت ة مواج ع ة القد خالل من ياة ا جودة ز عز  ,Van Dam)رت

2011; Beaumont et al., 2016) . شفقة ن ب العالقة تناولت ال والبحوث اسات الد رومن
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اديمية ياة ا وجودة نتائج. الذات عBeaumont et al. (2016)وتوصلت ت أجر وال
ماطالبة) 103( م ا دو تؤدي ن باآلخر والشفقة الذات شفقة أن إ امعة ا طالبات ًمن ًر

من ن لد ياة ا جودة ز عز و التعليم ات صعو ة مواج ع املمرضات الطالبات مساعدة
املعاناة أوقات بالذات شفقة ن لد الطالبات انت لما وأنھ ، اد ج مستو خفض ىخالل

املعاناة ن ع خفف منلما أقل أعراض مع الذات شفقة من عالية جات د تبطت ا حيث ر؛ ر
ياة ا وجود ية الرفا من أع ومستو ىاق عVan Dam (2011(وتوصل. ر أجر يوالذي

حيث) 504( ياة؛ ا وجودة كتئاب و القلق من ل ب بأ تت الذات شفقة أن جامعيا طالبا
ً ً

إحصائيا دالة سلبية تباطية ا عالقة توجد
ً

موجبةر تباطية ا عالقة وتوجد كتئاب، و القلق رمع
ذه بؤ الت نية الذ اليقظة من أقو الذات شفقة وأن ياة، ا جودة مع إحصائيا ىدالة

ات   . املتغ

اديمية ياة ا وجودة اديمي ر ال ن ب العالقة مجال أنHoover (1988)أشار:و
ياة ا جودة سلبا ؤثر و ر ال

ً
نتائج.  رGerritsen et al. (2015)وتوصلت ال تباط ا رإ

ية بالرفا الشعو وانخفاض ياة، ا جودة و. ربانخفاض اسات الد نرومن ب طت ال رالبحوث
ادي ر ال ونات م عض و ياة ا السلبية(جودة Gavala (2005)ىوأجر). نفعاالت

ع بحثا
ً

من) 122( عالية جات د ن ر يظ الذين الطلالب أن النتائج ت أو ، جامعيا رطالبا و
ا بالسيطرة أقل وشعو امعية، ا ئة الب الراحة عدم ومشاعر انوارالضغوط ، ديمية

ادي باالستمتاع الشعو وانخفاض ياة، ا جودة من أقل بمستو للشعو احتمالية رأك ىر
امعة ا طالب لدى ياة ا جودة انخفاض إ النتائج ت أشا كما ، اديمية . روالدافعية

التف ات ا وم ادي وأدائھ الذاتية دوافعھ عيق املتعلم لدى ر ال لديھرواستمرار العليا ك
(Tze et al., 2016)بحث نتائج وتوصلت ،Gill et al. (2018)ع أجر إ) 316(يوالذي قا، ًمرا

حث و ، كب تأث م ب كتئاب و جتما بالقلق سلبا الذات شفقة تباط ا
ً

 ,.Peters et al(ر
ات) 2018 س ن ب سالب تباط ا وجود إ البحث نتائج توصلت الالتكيفيةرحيث يجيات

ياة ا وجودة نفعا ع. للتنظيم القلق) 2019(وأشار ن ب سلبية تباطة ا عالقة وجود رإ
اديمية ياة ا جودة ن و ادي ر ال ونات م أحد ه بحث. رباعتبا نتائج وتوصلت

Hohls et al. (2019)ن ب إحصائيا دالة سالبة تباطية ا عالقة وجود إ
ً

منر ل و ياة ا جود
كتئاب و القلق مستو من ياة ا بجودة بؤ الت يمكن وأنھ كتئاب، و نتائج.  ىالقلق وتوصلت

جودةKugbey et al., (2020(بحث ع والقلق لالكتئاب ة كب مباشرة سلبية آثار وجود إ
طاحو و البنا وتوصل ياة، ياة) 2019(نا ا جودة ن ب عالقة وجود والدافعيةإ اديمية

بجودة بأ الت يمكن وأنھ ، ادي ر ال ونات م أحد الدافعية فقد أن باعتبار لالتقان
لإلتقان الدافعية من اديمية ياة بحث. ا أو بفاعلية الوقت ة إدا و بم يتعلق روفيما ن

(sharp et al., 2018)الوقت ة وإدا تنظيم ع ة القد يضعف ر ال رأن رتبط.  بفاعليةر و
ياة ا جودة ونات م من ما باعتبا املغز اك وإد ادي باالندماج ادي ر رال ىر

ع أو حيث العثو)  2019،19(اديمية؛ املتعلم فشل و ادي ر ال رأن
ادي انب با يتعلق ما ل نحو سلبية ات باتجا ه وشعو التعلم، من دف ال ممارع ،

التعليمية العملية فعال ل ش املشاركة عن ببحث) Fahliman et al., 2009(وقامت. عرقلھ
فيھ ك كتئاب) 131(رشا و ياة ا بمع سلبا يرتبط ر ال أن البحث ذا جد و ا، مشار

ً ً
و
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م جات د ة معا وأن ر، ال مستو بالتغ يرتبط ياة ا مع أن وجد كما روالقلق، عى
ر بال حساس دال غي إ تؤدي ياة ر. ا رLee and Zelman (2019,68(ىو ال أن

املحفزة غ التعليمية ئة بالب رتبط و والقلق اق و بالتعب الشعو إ يؤدي رادي ر
املتعلم باه ان عدم إ ؤدي مع. و يدة ا بالعالقات ادي ر ال لعالقة سبة ال نو خر

تAshkin, L., (2010(قامت أبر حيث امعة، ا طالب ا ش عا ال ر ال ات خ عن زببحث
انوا ر ال من عانو الذين الطالب وأن امعة، ا طالب لدى ر ال مستو تفاع ا نالنتائج ى ر

الدافعية عدام وا جتماعية والعزلة ، العق شاط ال وفقر باليأس ا شعو أك
ً
  .ر

من ييت ما النظر   :يطار

البحث - ات متغ ن ب منطقية عالقات ياة: توجد ا وجودة الذات وشفقة ادي ر ال
البحث ات متغ ن ب العالقة السابقة والبحوث اسات الد تناو من الرغم و راديمية، ل

الثالثة ات املتغ ن ب ط واحد بحث يوجد ال ا(رفإنھ ر وال الذات ديشفقة
اديمية ياة ا  ).وجودة

ن - ب ادي ر ال شر ين حيث امعية؛ ا املرحلة لطالب ا ا البحث ات متغ مية أ
شفقة عد و اديمية، ياة ا جودة مستو انخفاض من عانو و امعة، ا ىطالب ن

السل ات املتغ آثار من تخفض ال ي يجا النفس علم ات متغ أحد عزالذات و زبية
ُ

امعة ا طالب لدي يجابية   . ثار
ادي خفض إ مختلفة بحوث سعت - ر شادية من ال و ية التد امج ال رخالل ر

مثل ومظلوم(Nett et al., 2011 : املختلفة والفقي،2014؛ ،2016؛ وع أبو2019؛ ؛
شف) 2019غنيمة، تناو م ع اختلف البحث ذه أن وسيط؛لإال كمتغ الذات قة

الفرد تمنح ال ي يجا النفس علم ات متغ أحد ه باعتبا ه دو ع التعرف ردف ر
ايجابية أك ار وأف مشاعر إ لديھ السلبية ار ف ل لتحو  .الفرصة

البحث، - س مقاي إعداد السابقة اسات الد ونتائج النظر طار من الباحث راستفاد ي
النموذج ناء النتائجو وتفس املناسبة، حصائية ساليب و املتبعة، ية واملن ح،  .املق

لھ النظر واملنطق ح املق   :يالنموذج

التالية ات املتغ ح املق النموذج وناتھ: يتضمن وم ادي ر ال املن أو املستقل املتغ
جية( ا ا ة ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت الوقتر اك إد وعدم والرتابة ). روالداخلية،

الوسيط ا: واملتغ ون بم الذات ي(الشفقة الذا ود وال ي، الذا ع)الدفء التا واملتغ جودة: ،
ا ونا بم اديمية ياة اك(ا إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رالعالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز   .)ى

للعالقة ح املق السب النموذج مطابقة مدى عن الكشف و البحث ذا ل س الرئ الغرض ان
البحث ات متغ ن ياة: ب ا وجودة ا ون وم الذات وشفقة وناتھ، وم ادي ر ال

امعة ا طالب ن ب ا ونا وم تم. اديمية السابقة، بحاث و النظر طار إ نادا يواس
ً

ر وناتھتطو وم ادي ر ال أن ض يف ح مق سب فتقار(نموذج و السلبية، نفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س رإ ر ي) ر و م مباشرا ا تأث تؤثر

ً ً

الذات الذاتية(شفقة ودة وال ي الذا أيضا) . الدفء وناتھ بم ادي ر ال ؤثر و
ً

غ ا تاث
ً

ا ونا بم اديمية ياة ا جودة ادي(مباشر ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة
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بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك وإد راملمتع، الذات) ىر شفقة ي و م خالل ي(من الذا الدفء
ي الذا ود وسيط) وال ا. كمتغ ون بم الذات شفقة و(وأن ي الذا يالدفء الذا ود تؤثر) ال

ا ونا بم اديمية ياة ا جودة مباشرا ا تأث
ً ً

ندماج( و يدة، ا جتماعية العالقة
بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و املمتع، رادي ل) ىر الش ھ يو   :التا) 1(كما

  
ل ر) 1(ش ال ن ب وسيط كمتغ الذات لشفقة ح املق ياةالنموذج ا وجودة اديمي

  اديمية
العالقة يتوسطان سوف بالذات للشفقة ن الفرعي ن ون امل أن ا ا الباحث ض يف ا وأخ

ادي ياة ا وجودة ادي ر ال ن   ب
البحث ض نتائج:وفر ضوء و البحث، ات ملتغ نظر تأصيل من عرضھ تم ما يضوء

ص يمكن السابقة اسات التارالد ا ا البحث ض فر   :وياغة

س الرئ ا:الفرض ون بم الذات لشفقة ح املق السب للنموذج مطابقة توجد الدفء(ال
ي الذا ود وال ي، وناتھ) الذا بم ادي ر ال ن ب وسيط السلبية،(كمتغ نفعاالت

إ وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار رو الوقتر اك مستقل) رد كمتغ
ا ونا بم اديمية ياة ا و(وجودة املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك رإد امعة) ىر ا طالب لدى ع تا   . كمتغ

التالية الفرعية ض الفر س الرئ الفرض من تفرع  :وو

إح  -أ  دال مباشر تأث وناتھيوجد بم ادي ر لل صائيا
ً

فتقار( و السلبية، نفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س رإ ر ا) ر ون بم الذات شفقة

ي( الذا ود وال ي، الذا امعة) الدفء ا طالب   .لدى
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وناتھ  -ب  بم ادي ر لل إحصائيا دال مباشر تأث يوجد
ً

فتقارن( و السلبية، فعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س رإ ر ياة) ر ا جودة

ا ونا بم اك(اديمية إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رالعالقة
بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز امعة)  ى ا طالب   . لدى

د  -ج  مباشر تأث ايوجد ون بم بالذات للشفقة إحصائيا ال
ً

ي( الذا ود وال ي، الذا ) الدفء
ا ونا بم اديمية ياة ا ادي(جودة ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و راملمتع، امعة)  ىر ا طالب   .لدى
لل  -د  إحصائيا دالة مباشرة غ ات تأث توجد

ً
وناتھ بم ادي السلبية،(ر نفعاالت

الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار رو ر ياة) ر ا جودة
ا ونا بم اك(اديمية إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رالعالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز خالل)  ى امن ون بم الذات ود(شفقة وال ي، الذا الدفء
ي امعة) الذا ا طالب لدى وسيط   .كمتغ

البحث   :إجراءات

أوال
ً

البحث:  ية   :من

وذلك تباطي الوصفي الوصفي املن ا ا الباحث أستخدم ض الفر ة من رللتحقق و
نمو إ التوصل دف اسات الد ذه ملثل املالئم املن ه رباعتبا طبيعةر يو ح مق ذج

ا ون بم الذات وشفقة مستقل، كمتغ ادي ر ال ن ب ن ب ي،(العالقات الذا الدفء
ي الذا ود ع) وال تا كمتغ سية املد ياة ا وجودة وسيط،   .ركمتغ

ثانيا
ً

البحث:    :ناملشاركو

البحث ك والثالثة) 478(رشا الثانية ن بالفرقت وطالبة طالبا
ً

بية ال لية نات(من و ن ) بن
ن ب ما م أعما وتراوحت ر، جامعة ربأسيوط عمر) 22,3 - 19.6(ز بمتوسط ) 21.55(يسنة

ة قد معيار وانحراف رسنة، التا)1.77(ي النحو ع م يف تص وتم ،:  

ستطال  - أ البحث  :ناملشاركو

ع البحث أدوات الباحث بالفرق) 125(طبق وطالبة بيةطالب ال لية من والثالثة الثانية ن ت
نات( و ن عمر) بن بمتوسط ر، جامعة يبأسيوط ة) 21.13(ز قد معيار وانحراف رسنة، ي
البحث)1.08( ألدوات ية وم السي صائص ا من التأكد دف   .؛

ساس  - ب البحث  :ناملشاركو

ع دوات بتطبيق الباحث م) 478(قام م وطالبة طالبا
ً ً

و) 102( الثانية بالفرقة طالبا
ً

)117 (
ن ب ما م أعما تراوحت الثالثة، عمر) 22,6 - 20.2(ربالفرقة بمتوسط سنة،) 21.64(يسنة
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ة قد معيار روانحراف و) 139(و). 1.89(ي الثانية بالفرقة تراوحت) 120(طالبة الثالثة، بالفرقة
ن ب ن م) 23,4 - 19.2(رأعما بمتوسط ةس) 21.78(زسنة قد معيار وانحراف رنة،   1).2.13(ي

ثالثا
ً

البحث:    : أدوات

ادي ر ال مقياس ع الباحث الباحث(اعتمد ة)إعداد ال الذات شفقة ومقياس ،
إعداد من اديمية)Raes et al.,(2011)(املختصرة ياة ا جودة ومقياس الباحث(،   ).إعداد

اديمي -1 ر ال الباحث:مقياس   إعداد

املقياس التا: بناء النحو ع ائية ال تھ صو إ وصل ح خطوات عدة املقياس  :رمر

اسات - الد توافر وما وناتھ، وم ادي ر ال تناولت ال ة النظر طر ع رطالع
ادي ر ال قياس ومحددات أساليب من   .السابقة

جن - و ية العر س املقاي عض ع يلطالع س ع ا وم ادي ر بال اصة ا ية
،: (املثال العال مظلوم،2012عبد سالم،2014؛  ;Vodanovich & Kass, 1999)؛2018؛

Fahlman, 2010)  
ختبار - من دف ال واملتمثل: تحديد امعة ا طالب لدى ادي ر ال قياس و و

التالية ونات و: امل السلبية، وعدمنفعاالت والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ رفتقار ر
الوقت اك   .رإد

املقياس يح ولية: ت تھ صو املقياس فقرات عدد ونات) 18(ربلغ امل ع عة مو زفقرة،
عطى بأن املقياس ات عبا وت ب ت بال فقرات ست و م ل ل رالثالثة شدة(ن ) 1) (موافق

جة، ج) 2) (موافق(رد جات،) 3) (محايد(تان،رد موافق(رد جات،) 4) (غ شدة(رد موافق ) غ
جات) 5(  .رد

للمقياس ية السيكوم صائص   :ا
  : الصدق

املحتو ع: ىصدق املقياس الباحث علم) 5(عرض تخصص س التد يئة أعضاء رمن
ات عبا ع ن املحكم اتفاق سب الباحث حسب ذلك عد و ، النفسية ة وال رالنفس
ونات بم ومرتبطة م وخصائص ن املعلم لطبيعة مالئمة انت ات العبا أن وات ًاملقياس، ر

ن ب تراوحت اتفاق سبة ب ة وا عليماتھ و مقياس% )100 - % - 8 0(املقياس، يتمتع ولذلك ،
املحتو بصدق ادي ر   .ىال

ي البنا ي: الصدق البنا الصدق من تمملconstruct validityللتحقق ادي ر ال قياس
لذلك كمؤشر ستكشا العام التحليل   .استخدام

                                                
یتقدم الباحث بجزیل الشكر لكل من األستاذ الدكتور جمال رجب عبد الحسب، استاذ أصول التربیة بكلیة التربیة بنین  1

 مدرس أصول التربیة بتربیة اسیوط بنات جامعة األزھر على  جھودھم في بأسیوط، والدكتورة سمیحة على حسن
  . ًتطبیق االستبانات إلكترونیا على طالب وطالبات الكلیة
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ستكشا العام التحليل ا ا الباحث قةExploratory factor analysisواستخدم بطر
ساسية ونات تناو Principal component analysisامل ستخدم ى إحصا إسلوب ألنھ ل؛
ت ا متعددة يفاتربيانات تص ة صو ص لت ، تباط من مختلفة جات بد ا بي فيما ربطت ر ر

يف للتص نوعية أسس ع قائمة يفية. مستقلة التص سس ذه فحص الباحث تو و
بھ بدأ الذى العل واملنطق النظر لإلطار وفقا كة مش خصائص من ا بي ما شفاف ىواس

ً

قيمة). 1991،17فرج،( لغت ا) Bartlett’s test) 4916.77و قد ة حر جات ربد قيمة) 153(ر و
مستو عند احصائيا قيمة)0.01(ىدالة لغت و ،Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test)  0.933 (

من اك قيمة يح،0.8و ال الواحد عن امن ال ا جذ د يز ال العوامل ع بقاء وتم ر،
الع ع شبعة م و ت الفقرة ان اعتبار عننمع د يز العامل ذا ع ا شبع ان إذا ) 0.3(امل

استخراج تم ذلك ع ناء فسرت) 3(و اجر%) 54.31(عوامل للمقياس، الك التباين يمن
دو وا ماكس الفا قة بطر للعوامل ر لتدو ر) 1(ر ال مقياس فقرات شبعات يو التا

ر التدو عد الثالثة العوامل ع   :ادي
  )1 (لجدو

اديمي ر ال ملقياس ستكشا العام  التحليل
ر التدو عد العوامل ع الفقرات شبعات  الفقرات 

و لالعامل ي  الثا الثالث العامل  العامل

اكيات ش  

1  0.332 0.306  0.626  0.596  

2  0.341  0.113  0.509  0.388  

3  0.127  0.106  0.674  0.482  

4  0.371  0.136  0.545  0.453  

5  0.367  0.297  0.630  0.620  

6  0.235  0.542  0.475  0.575  

7  0.677  0.075  0.343  0.582  

8  0.672  0.178  0.374  0.623  

9  0.553  0.273  0.363  0.512  

10  0.523  0.356  0.288  0.483  

11  0.794  0.128  0.070  0.652  

12  0.728  0.272  0.052  0.607  

13  0.08  0.53  0.35  0.404  

14  0.28  0.64  0.14  0.511  

15  0.30  0.57  0.43  0.596  
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ر التدو عد العوامل ع الفقرات شبعات  الفقرات 

و لالعامل ي  الثا الثالث العامل  العامل

اكيات ش  

16  0.041  0.747  0.242  0.618  

17  0.275  0.698  0.203  0.604  

18  0.378  0.570  0.061  0.472  

امن ال ذر     2.93  3.23  3.61 ا

املفسر     16.28  17.95  20.08 التباين

اك ال املفسر     54.31  38.03  20.08 التباين

دو ا ان) 1(لومن يت   :السابق

 قيمة) 7،8،9،10،11،12(الفقرات بلغت حيث ، و العامل ع شبعا أك لانت
امن ال ذر التباي)3.61(ا سبة انت و العامل، ذا ل املفسر اسة)20.08(ن د خالل ومن ر،

ناو ت ا ا نجد ، و العامل ع شبعت ال الفقرات لمحتو ل وي ة(نم ثا س رفقدان
جية ا وا  ).رالداخلية

 بلغت) 13،14،15،16،17،18(الفقرات حيث ي، الثا العامل ع شبعا أك انت
امن ال ذر ا انت)3.23(قيمة و العامل، ذا ل املفسر التباين خالل)17.95(سبة ومن ،

ناو ت ا أ نجد ي، الثا العامل ع شبعت ال الفقرات محتو اسة لد ي ور وعد(نم الرتابة
الوقت اك  ).رإد

 ذر) 1،2،3،4،5،6(الفقرات ا قيمة بلغت حيث الثالث، العامل ع شبعا أك انت
امن سبة)2.93(ال انت و العامل، ذا ل املفسر اسة)16.28(التباين د خالل ومن ر،

ناو ت ا ا نجد الثالث، العامل ع شبعت ال الفقرات لمحتو وي نفعاالت(نم
 ).السلبية

  
للمقيـاس الداخ ن :Internal Consistencyساق بـ تبـاط معامـل بحـساب الباحـث رقـام

و للم لية ال جة والد مفردة ل جة ند ر إليھر ت ت جـة-الذي الد مـن املفـردة جـة د حذف رعد ر
ــــو للم ليـــة ــــ-نال ــــو) 125(ع م ــــل جــــة د ن بــــ تبــــاط حــــساب تـــم وكــــذلك وطالبــــة، نطالبــــا ر ر

ً

دو ا املو النحو ع النتائج وجاءت للمقياس، لية ال جة لوالد   : التا) 2(ر
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 )2(لجدو
اديم ر ال ملقياس الداخ   يساق

السلبية نفعاالت الداخلية  ة ثا س رفقدان
جية ا روا  

الوقت ك إدا وعدم رالرتابة  

و الفقرات بامل نتباط ر و الفقرات  بامل نتباط ر و الفقرات  بامل نتباط ر  

1  0.790  7  0.744  13  0.693  

2  0.627  8  0.803  14  0.689  

3  0.605  9  0.603  15  0.766  

4  0.793  10  0.676  16  0.709  

5  0.805  11  0.621  17  0.741  

6  0.697  12  0.733  18  0.741  

باملقياس و امل تباط نا ر  = 
0.805 

باملقياس و امل تباط نا ر باملقياس 0.884 =  و امل تباط نا ر  = 
0.833 

عند احصائيا دالة دو با دة الوا تباط معامالت قيم لجميع ر  )0.01(ر
دو ا من قيم) 2(ليت جميع داللةأن مستو عند دالة تباط ىمعامالت والذي) 0.01(ر

ر ال ملقياس لية ال جة الد مع ونات وامل ، ا ونا م مع للفقرات الداخ ساق ريؤكد
  .ادي

املقياس الفا:ثبات معادلة استخدام تم ادي ر ال مقياس ثبات ع لالطمئنان
الن للتجزئة جتمان ومعادلة نباخ املقياس،وكر نصفي ن ب التباين ساو لعدم نظرا ىصفية؛

ً

ستطال البحث ن املشارك ع ادي ر ال مقياس تطبيق تم طالب) 125(حيث
الفا ومعادلة النصفية للتجزئة جتمان معادلة باستخدام املقياس ثبات حساب وتم وطالبة

دو با مو و كما نباخ لكر   :التا) 3(و

  )3(لجدو
اديمي ر ال ملقياس الثبات   معامل

الثبات ونات معامل  امل

نباخ كر الفا ومعامل للتجزئة  جتمان معادلة
 النصفية

السلبية 1 نفعاالت  0.811 

والداخلية 2 جية ا ا ة ثا س إ رفتقار ر  0.766  

الوقت 3 اك إد وعدم رالرتابة  0.817  

  

للمقياس لية ال جة رالد  0.874  0.855  
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دو ا من ت من) 3(لو أك ا جميع انت الثبات معامالت قيم أن ) 0.7(السابق
ادي ر ال مقياس ثبات ع يدل   .مما

الذات -2 شفقة املختصرة Self-Compassion Scale :مقياس ة  Raesإعداد:ال
et al.,(2011)ن وتقن  )الباحث(ترجمة

إعداد من صل من )Neff ,2003( املقياس صلية ة ال ونت ت حيث ثم) 26(؛ مفردة،
إ Raes et al.,(2011)قام صلية ة ال د) 12(باختصار وج لوقت اقتصادا ة عبا

ً
ر
ونات امل ي ثنا نموذج ع املقياس بناء اعتمدوا حيث ن، ود(الباحث ال و ي الذا الدفء

ي من)الذا و يت والذي ارعبا) 12(ن، يو فرعية، ونات م ستة ع عة مو ة، ر تقر زة
دو   :التا) 4(لا

  ) 4(لجدو
والفرعية سة الرئ الذات شفقة مقياس   مكونات

س الرئ و ات  نامل العبا قام وأ الفر و رامل ر   ن

ي يجا و نامل
ي( الذا   )الدفء

ات Self- Kindness بالذات اللطف - العبا شمل   ).6 -2: (رو

كة العامة سانية - اتCommon Humanity املش العبا شمل  -5: (رو
10.( 

اتMindfulness العقلية اليقظة - العبا شمل   ). 7 -3: (رو

السل و نامل
ي( الذا ود   )ال

كم - اتSelf Judgment الذات ع ا العبا شمل  ).12 -11: (رو

اتIsolation العزلة - العبا شمل   ).8 -4: (رو

اتOver- Identification الذات مع فرطامل التوحد - العبا شمل   ).9 -1: (رو

ن ب املقياس جات د اوح شدة ) 60 - 12(رت بموافق تبدأ بدائل خمس مفردة ل أمام ، جة رد
شدة موافق غ جات ) 1 -2 -3 -4 - 5(إ الد وتاخذ ي، الذا الدفء و مل ب ت ال رع  -2 -1(ن

ب) 5 -4 -3 ت ال يع الذا ود ال و   . نمل

ا Raes et al.,(2011)قام أجر حيث ية، جن ئة الب املقياس وثبات صدق من وبالتحقق
ع الذات شفقة ملقياس التوكيدي العام وتوصلت) 271(التحليل امعة، با طالبة طالبا

ً

ألفا ق طر عن الثبات حساب تم كما للمقياس، عوامل ستة وجود إ وأمتدالنتائج ، نباخ وكر
ن ب ما للمقياس الفرعية ونات للم الثبات ساق ) 0.86 - 0.54(معامل حساب تم كما ،

ا ل انت و املقياس ونات م ن ب ية البي تباط معامالت حساب ق طر عن للمقياس رالداخ
صا تجعلھ مرتفعة ية وم سي بمؤشرات املقياس تمتع ع يدل مما إحصائيا دالة

ً
ا
ً

  .لالستخدام
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املقياس ترجمة دقة من ع:التحقق ركزت ال ترجمتھ عد املقياس عرض الباحث قام
النفس وعلم بية ال مجال جمة ال ن املختص من أستاذين ع ات للعبا الدقيق راملع

و ة املصر ئة الب ترا الصياغة عديالت ما أحد وأبدى رفية، ا للصياغة تجنبا
ً

ا ظف
إ ا جم ل ن املختص ألحد ية العر إ جمة امل ة ال أعيدت ثم املقياس، الباحث

الباحث عرض ثم ة، كب سبة ب صلية ة ال مع جمة امل ة ال سقت وا ية، نجل
م م وطلب النفسية، ة وال النفس علم ن املختص ساتذة من خمسة ع املقياس

الرأ عإبداء م معظم واتفق البحث، ن للمشارك تھ ومناس املقياس صالحية مدى حو لي
ن ب تراوحت اتفاق سبة ب للمقياس، ة صا الفقرات م% )100 - % - 8 0(أن عض وأعاد ،

البحث ن املشارك ع املقياس الباحث طبق التعديالت إجراء عد و ات، العبا عض رصياغة
خ من للتحقق التاستطال النحو ع ية وم السي   :  صائصھ

ا ا البحث للمقياس ية السيكوم صائص   : ا

ي البنــــا ي :الـــصدق البنــــا الــــصدق مــــن تــــمconstruct validityللتحقــــق الــــذات شــــفقة ملقيــــاس
صـــل للمقيــاس املقيــاس ونـــات م مطابقــة مــدى الختبــار التوكيـــدي؛ العــام التحليــل اســتخدام

مـــن تقيـــيموللتأكـــد ـــ التوكيـــدي العـــام التحليـــل ـــستخدم حيـــث الـــذات؛ شـــفقة مقيـــاس يـــة ب
الفعلية البيانات مجموعة عن التعب ع العوامل نموذج ة العـامو.رقد التحليل استخدام تم

ــو ت و الــذات شــفقة ملقيــاس القيــاس نمـوذج اختبــار وتــم ، قــ حتمــال قــة بطر نالتوكيـدي
مـن القيـاس التـا)6(نمـوذج ـدو ا ـ و و عـاد، لنمـوذج) 5(لأ املطابقـة حـسن مؤشـرات قـيم

الذات شفقة ملقياس التوكيدي العام   :التحليل
  )5(لجدو

الذات شفقة ملقياس التوكيدي العام التحليل لنموذج املطابقة جودة  مؤشرات
املطابقة حسن املؤشر مؤشرات املقبولة قيمة  القيم

يع تر اى  =  
109.79 

يع تر اي  

ا جات ةرد ر  
ة ر ا جات = رد

39 

يع تر ة/ اي ر ا جات رد   2.82  

Chi square/df˂3 

 (CFI) املقار املطابقة نمؤشر  0.955  CFI≥95 

 (RMSEA) طأ ا ع مر متوسط جذر
   التقر

0.059  RMSEA≤0.06 

 (TLI)   س  TLI≥95  0.98 مؤشر توكر لو

 (GFI) امل حسن طابقةمؤشر  0.97  GFI≥95 

 (IFI) ايد  امل املطابقة مؤشر  0.963  IFI≥95 

دود ا ضمن وتقع جيدة انت املطابقة حسن مؤشرات قيم أن السابق دو ا من ت لو
دو ا و و الفعلية، للبيانات القياس نموذج مطابقة ع يدل مما قيم) 6(لاملقبولة التا
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حصائي ا ودالل شبعات العامال التحليل لنموذج وفقا الذات شفقة مقياس لفقرات ة
  :التوكيدي

  )6(لجدو
العام التحليل لنموذج وفقا الذات شفقة مقياس لفقرات حصائية ا ودالل شبعات ال قيم

  التوكيدي

قيم عند "Z" جميع احصائيا دالة دو با دة لالوا   )0.01(ر

السابق دو ا من داللة) 6(ليت مستو عند إحصائيا دالة شبعات ال قيم جميع ىأن
ً

عن) 0.01( للنموذج ي ا ال ل الش ة عبا أي شبع يقل  ,Yung and Bentler) ) 0,3(رفلم
الذات(1996 شفقة ملقياس ي البنا الصدق تحقق يؤكد ل. مما ش و شبعات) 2(و ال قيم

وفقا الذات شفقة مقياس لفقرات ة التوكيديراملعيا العام التحليل   .لنموذج

 التقدير
ونات  الفقرات امل

ة املعيا رالقيم ة  املعيا الغ رالقيم  

طأ ا
ياملعيار  

 "Z" قيمة

 اللطف  10.90  0.053  0.573 0.518 2
  11.51  0.042  0.482  0.559 6  بالذات

سانية  13.82  0.056  0.772  0.593 5
 العامة

كة   15.54  0.056  0.863  0.677 10 املش

 اليقظة  7.02  0.073  0.514  0.465 3
  7.51  0.078  0.586  0.569 7  العقلية

4 0.614  0.532  0.043  12.37  
 العزلة

8 0.516  0.564  0.052  10.94  

ع  11.81  0.066  0.784  0.598 11 كم  ا
  11.73  0.062  0.731  0.591 12  الذات

 املفرط التوحد  12.56  0.051  0.643  0.550 1
  14.43  0.053  0.761  0.648 9  الذات مع
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ل العام) 2(ش التحليل لنموذج وفقا الذات شفقة مقياس لفقرات ة املعيا شبعات ال رقيم

  التوكيدي

ل الش من ت من) 2(و أك انت شبعات ال قيم جميع أن عند0.4السابق احصائيا ودالة
ملقياس0.01ىمستو ي البنا الصدق تحقق يؤكد الذاتمما   .شفقة

للمقياس الداخ جـة :Internal Consistencyساق د ن بـ تبـاط معامـل الباحـث رحسب ر
إليــــھ ــــ ت ت الــــذي ــــ الفر ــــو للم ليــــة ال جــــة والد مفــــردة نــــل مــــن-ر املفــــردة جــــة د حــــذف رعــــد

للبعـــــد ليــــة ال جــــة ــــ-رالد ــــل) 125(ع جــــة د ن بــــ تبــــاط حــــساب تــــم وكــــذلك وطالبــــة، رطالبــــا ر
ً

ــو م ــل جــة د ن بــ تبــاط حــساب تــم وكــذلك س، الــرئ ــو للم ليــة ال جــة والد ــ فر ــو نم ن رن ر ر
دو ا املو النحو ع النتائج وجاءت للمقياس، لية ال جة والد لفر   :التا) 7(ر

  )7(لجدو
ن ب تباط ملقياس(رمعامالت لية ال جة والد سة والرئ الفرعية املكونات ن و شفقةرالفقرات

 )الذات

ونات  الفقرات امل
رتباط

الفر و نبامل  
رتباط

س الرئ و نبامل  
باملقياس رتباط

ل  ك

 اللطف  0.745 2
 0.854 6  بالذات

0.724  

  

5 0.778 

الدفء
ي  الذا

 العامة
سانية  
كة  0.811 10 املش

0.547 

0.808  
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ونات  الفقرات امل
رتباط

الفر و نبامل  
رتباط

س الرئ و نبامل  
باملقياس رتباط

ل  ك

اليقظة 0.760 3
 0.857 7 العقلية

0.711 

4 0.841 
 العزلة

8 0.833 
0.791  

ع 0.811 11 كم ا
 0.834 12 الذات

0.601 

1 0.823 

ود ال
ي  الذا

 املفرط التوحد
 0.824 9  الذات مع

0.772 

0.851  

  

عند احصائيا دالة دو با دة الوا تباط معامالت قيم لجميع ر  ) 0.01(ر
دو ا من داللة) 7(ليت مستو عند دالة تباط معامالت قيم جميع أن ىالسابق ) 0.01(ر

ونات امل مع الفرعية ونات وامل الفرعية، ا ونا م مع للفقرات الداخ ساق يؤكد والذي
الذات شفقة ملقياس لية ال جة الد مع سة الرئ ونات وامل سة،   .رالرئ

املقياس: ثانيا ثبات: ثبات ع الفالالطمئنان معادلة استخدام تم الذات شفقة مقياس
املقياس، نصفي ن ب التباين ساو لعدم نظرا النصفية؛ للتجزئة جتمان ومعادلة نباخ ىكر

ً
و

ستطال البحث ن املشارك ع الذات شفقة مقياس تطبيق تم وطالبة) 125(حيث طالبا
ً

للتجزئ جتمان معادلة باستخدام املقياس ثبات حساب نباخوتم كر الفا ومعادلة النصفية وة
دو با مو و   :التا) 8(لكما

 )8(لجدو
الذات شفقة ملقياس الثبات    معامالت

الثبات  معامل

ونات  امل
نباخ كر والفا  

للتجزئة جتمان
 النصفية

  0.793  بالذات اللطف 1

كة العامة سانية 2   0.806  املش

  0.784  العقلية اليقظة 3

 

يال الذا دفء  0.781  0.768  

   0.840  العزلة 4
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الثبات  معامل

ونات  امل
نباخ كر والفا  

للتجزئة جتمان
 النصفية

كم 5   0.748  الذات ع ا

  0.783  الذات مع املفرط التوحد 6

ي الذا ود  0.748  0.829 ال

ل ك  0.826  0.817 املقياس

دو ا من ت من) 8(لو أك ا جميع انت الثبات معامالت قيم ان يدل) 0.7(السابق مما
مقياس ثبات الذاتع   .شفقة

اديمية -3 ياة ا جودة   )الباحث(إعداد: مقياس

املقياس التا: بناء النحو ع ائية ال تھ صو إ وصل ح خطوات عدة املقياس  :رمر

توافر - وما ا، ونا وم اديمية ياة ا جودة تناولت ال ة النظر طر ع طالع
ومحددا أساليب من السابقة اسات اديميةرالد ياة ا جودة قياس   .ت

ع - ا وم اديمية ياة ا بجودة اصة ا ية جن و ية العر س املقاي عض ع طالع
املثال يل ،: (س والسيد،2014العتي  ,Keith & Schalock, 1994; Kelth & schalock) )2019؛

1996; Williams, et al,. 2003; Gentry & Owen,2004)  
ختبارتحديد - من دف واملتمثل: ال امعة ا طالب لدى اديمية ياة ا جودة قياس و و

التالية ونات و: امل ، املغز اك إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية ىالعالقة ر
بفاعلية الوقت ة   رإدا

املقياس يح ولية:ت تھ صو املقياس فقرات عدد وناتفقرة) 20(ربلغ امل ع عة مو ز،
عطى بأن املقياس ات عبا وت ب ت بال فقرات خمس و م ل ل رعة شدة(نر ) موافق

)5 (، جات جات،) 4) (موافق(رد جات،) 3) (محايد(رد موافق(رد ،) 2) (غ جتان موافق(رد غ
جة) 1) (شدة  .رد

للمقياس ية السيكوم صائص   :ا
  : الصدق

املحتو ا:ىصدق ععرض املقياس علم) 5(لباحث تخصص س التد يئة أعضاء رمن
النفسية ة وال ق(النفس ع)5م ن املحكم اتفاق سب الباحث حسب ذلك عد و ،

ومرتبطة م وخصائص ن املعلم لطبيعة مالئمة انت ات العبا أن وات املقياس، ات ًعبا ر ر
تراوح اتفاق سبة ب ة وا عليماتھ و املقياس، ونات نبم ب ولذلك% )100 - % - 8 0(ت ،

املحتو بصدق اديمية ياة ا جودة مقياس   .ىيتمتع
ي البنا ي: الصدق البنا الصدق من ياةconstruct validityللتحقق ا جودة ملقياس

ي كما ستكشا العام التحليل استخدام تم   :اديمية
ستكشا العام التحليل الباحث وناتExploratory factor analysisاستخدم امل قة بطر

قيمة Principal component analysisساسية لغت و ،Bartlett’s test) 3651.28 (جات ربد
ا قد ة مستو) 190(رحر عند احصائيا دالة قيمة قيمة)0.01(ىو لغت و ،Kaiser-Meyer-



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

478 

Olkin (KMO) test)  0.882 (من أك قيمة ا،0.8و جذ د يز ال العوامل ع بقاء روتم
ا شبع ان إذا العامل ع شبعة م و ت الفقرة ان اعتبار مع يح، ال الواحد عن امن نال

عن د يز العامل ذا استخراج) 0.3(ع تم ذلك ع ناء فسرت) 4(و من%) 51.28(عوامل
ا قة بطر للعوامل ر تدو أجر للمقياس، الك يالتباين

ُ
يو التا دو وا ماكس للفا ر

ر التدو عد عة العوامل ع اديمية ياة ا جودة مقياس فقرات   : رشبعات
  )9(لجدو

اديمية ياة ا جودة ملقياس ستكشا العام  التحليل
ر التدو عد العوامل ع الفقرات شبعات  

 الفقرات
و لالعامل الث  يالعامل ا الثالث   العامل

العامل
ع  الرا

اكيات ش  

1  0.110 0.153  0.656  0.063  0.470  

2  0.054  0.172  0.733  0.088  0.578  

3  0.165  0.166  0.642  0.148  0.489  

4  0.356  0.100  0.522  0.153  0.433  

5  0.062  0.245  0.695  0.044  0.549  

6  0.083  0.812  0.154  0.107  0.701  

7  0.263  0.646  0.085  0.091  0.502  

8  0.237  0.755  0.068  0.181  0.664  

9  0.052  0.410  0.181  0.042  0.205  

10  0.429  0.364  0.290  0.058  0.404  

11  0.162  0.181  0.142  0.402  0.241  

12  0.178  0.399  0.077  0.587  0.541  

13  0.101  0.120  0.038  0.773  0.624  

14  0.073  0.202  0.147  0.786  0.686  

15  0.147  0.166  0.162  0.636  0.480  

16  0.609  0.208  0.182  0.244  0.507  

17  0.593  0.319  0.194  0.022  0.492  

18  0.757  0.141  0.114  0.074  0.611  
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19  0.605  0.112  0.058  0.198  0.421  

20  0.732  0.225  0.186  0.199  0.661  

امن ال ذر     2.39  2.48  2.60  2.78 ا

املفسر     11.93  12.42  13.00  13.92 التباين

اك ال املفسر     51.28  39.34  26.92  13.92 التباين

دو ا ان)  9(لومن   :يت

بلغت) 16،17،18،19،20(الفقرات - حيث ، و العامل ع شبعا أك لانت
امن ال ذر ا العامل)2.78(قيمة ذا ل املفسر التباين سبة انت و ومن)13.92(، ،

ال محتو اسة د يخالل ور م ناو ت ا ا نجد ، و العامل ع شبعت ال نفقرات ل ل
بفاعلية( الوقت ة  ).رإدا

قيمة) 6،7،8،9،10(الفقرات - بلغت حيث ي، الثا العامل ع شبعا أك انت
امن ال ذر العامل)2.60(ا ذا ل املفسر التباين سبة انت و خالل)13.00(، ومن ،

ال الفقرات محتو اسة يد ور م ناو ت ا ا نجد ي، الثا العامل ع نشبعت ل
املمتع( ادي  ).ندماج

قيمة) 1،2،3،4،5(الفقرات - بلغت حيث الثالث، العامل ع شبعا أك انت
امن ال ذر العامل)2.48(ا ذا ل املفسر التباين سبة انت و خالل)12.42(، ومن ،

ع شبعت ال الفقرات محتو اسة يد ور م ناو ت ا ا نجد الثالث، نالعامل ل
يدة( ا جتماعية  ).العالقات

بلغت) 11،12،13،14،15(الفقرات - حيث ع، الرا العامل ع شبعا أك انت
امن ال ذر ا العامل)2.39(قيمة ذا ل املفسر التباين سبة انت و ومن)11.93(، ،

ع شبعت ال الفقرات محتو اسة د يخالل ور م ناو ت ا ا نجد ع، الرا نالعامل ل
املغز( اك ىإد  ).ر

للمقيـاس الداخ ن :Internal Consistencyساق بـ تبـاط معامـل بحـساب الباحـث رقـام
إليھ ت ت الذي و للم لية ال جة والد مفردة ل جة ند ر جـة-ر الد مـن املفـردة جـة د حذف رعد ر

ــــو للم ليـــة ــــ-نال و) 125(ع طالبــــا
ً

ــــو م ــــل جــــة د ن بــــ تبــــاط حــــساب تـــم وكــــذلك نطالبــــة، ر ر
التا دو ا املو النحو ع النتائج وجاءت للمقياس، لية ال جة لوالد   : ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

480 

  )10(لجدو
اديمية ياة ا جودة ملقياس الداخ  ساق

العالقات
يدة ا جتماعية  

ادي ندماج
 املمتع

املغز اك ىإد ر ب  الوقت ة فاعليةرإدا  

 الفقرات
رتباط  

و نبامل  
 الفقرات

رتباط  

و نبامل  
 الفقرات

رتباط  

و نبامل  
 الفقرات

رتباط  

و نبامل  

1  0.613  6  0.732  11  0.654 16  0.707  

2  0.664  7  0.758  12  0.720 17  0.709  

3  0.673  8  0.755  13  0.673 18  0.714  

4  0.680  9  0.409  14  0.745 19  0.652  

5  0.630  10  0.685  15  0.630 20  0.664  

و امل تباط نا ر
 0.767 = باملقياس

و امل تباط نا ر
 0.751 = باملقياس

و امل تباط نا ر
 0.749 = باملقياس

باملقياس و امل تباط نا ر  = 
0.730 

عند احصائيا دالة دو با دة الوا تباط معامالت قيم لجميع ر  )0.01(ر
دو ا من قيم) 10(ليت جميع داللةأن مستو عند دالة تباط ىمعامالت والذي) 0.01(ر

ياة ا جودة ملقياس لية ال جة الد مع ونات وامل ، ا ونا م مع للفقرات الداخ ساق ريؤكد
  .اديمية

املقياس الفا :ثبات معادلة استخدام تم اديمية ياة ا جودة مقياس ثبات ع لالطمئنان
جتم ومعادلة نباخ املقياس،وكر نصفي ن ب التباين ساو لعدم نظرا النصفية؛ للتجزئة ىان

ً

ستطال البحث ن املشارك ع اديمية ياة ا جودة مقياس تطبيق تم ) 125(حيث
ومعادلة النصفية للتجزئة جتمان معادلة باستخدام املقياس ثبات حساب وتم وطالبة، طالب

د با مو و كما نباخ كر التاوالفا   :لو

  ) 11(لجدو
اديمية ياة ا جودة ملقياس الثبات    معامل

الثبات ونات معامل  امل

نباخ كر والفار النصفية  للتجزئة جتمان  معادلة

يدة 1 ا جتماعية   0.836  العالقات

املمتع 2 ادي  0.789  ندماج

املغز 3 اك ىإد  0.780  ر

بفاعلية 4 الوقت ة  0.754  رإدا

  

ل ك  0.762 0.741 املقياس
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دو ا من ت من) 11(لو أك ا جميع انت الثبات معامالت قيم ان يدل) 0.7(السابق مما
اديمية ياة ا جودة مقياس ثبات   .ع

املستخدمة حصائية  : statistical procedures ساليب
برنامج باستخدام ا ا البحث بيانات تحليل رنامجIBM SPSS statistics v.22 تم  IBMو

SPSS Amos v.22التالية حصائية ساليب ع عتماد  : وتم

نباخ - كر الفا الثباتCronbach's alphaومعامل   .ساب
سو - ب تباط ا نمعامل الداخPearson correlation coefficientر ساق   .ساب
ستكشا - العام  .Exploratory Factor Analysisالتحليل
التوكيدي - العام  .Confirmatory factor analysisالتحليل
التوسط -  .Mediation analysisتحليل
املسار -   .Path analysisتحليل

البحث   :نتائج

س: أوال الرئ الفرض   :نتائج

انھ ع ا"ينص ون بم الذات لشفقة ح املق السب للنموذج مطابقة توجد الذ(ال ي،الدفء ا
ي الذا ود وناتھ) وال بم ادي ر ال ن ب وسيط إ(كمتغ فتقار و السلبية، نفعاالت

الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا رس ر ياة) ر ا وجودة مستقل كمتغ
ا ونا بم املمتع(اديمية ادي ندماج و يدة، ا جتماعية ،العالقة املغز اك إد و ى، ر

بفاعلية الوقت ة إدا امعة) رو ا طالب لدى ع تا   "كمتغ

ا عض و ات املتغ ذه ن ب العالقات يفسر نموذجا الباحث ح اق الفرض ذا من للتحقق
ً

سابقة حوث و اسات د من عليھ طالع تم ما ضوء خالل.  رالبعض؛ من الباحث لحاو
م ع التعرف ح املق انتالنموذج إذا وما البحث، ات بمتغ اصة ا للبيانات مطابقتھ دى

وناتھ بم ادي ر ال ن ب وسيط كمتغ عمل الذات السلبية،(شفقة نفعاالت
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار رو ر مستقل) ر كمتغ

اديمية ياة ا جت(وجودة اكالعالقة إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا رماعية
بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز إجراء) ى قبل الباحث وتأكد امعة؟ ا طالب لدى ع تا كمتغ

إيجاد ا م أ ومن املسار، لتحليل ا توافر الواجب ط والشر اضات ف افة من والتحليل
البح ات متغ ن ب تباط معامالت ذهرمصفوفة ن ب مرتفعة تباطات ا وجود ن تب حيث رث،

برنامج استخدام تم ذلك من وللتحقق البعض، ا عض و ونات ساب (Amos v24) امل
مطابقة مؤشرات من عض وجاءت للبيانات، النموذج مطابقة مدى ع تدل ال املؤشرات

مطابقة غ البداية ح املق للنموذج ل(البيانات الش حات،)1انظر مق استخدام و
التغاير إضافة ق طر عن النموذج العالقاتCovarianceالتعديل ملتغ القياس أخطاء ن ب

التغاير وإضافة بفاعلية الوقت ة إدا ومتغ املمتع ادي ندماج ومتغ يدة ا رجتماعية
أص ي الذا الدفء ومتغ ي الذا ود ال ملتغ القياس أخطاء ن مطابقةب املؤشرات بحت

النموذج ل(لبيانات بالش املمثل النموذج دو) 3(انظر مؤشرات) 12(لوا يو ي،
املعدل للنموذج البيانات   :مطابقة
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التوسط  )12(لجدو لنموذج املطابقة جودة   مؤشرات
املطابقة حسن املؤشر مؤشرات املقبولة قيمة  القرار القيم

Chi square = 10.16  يع تر اي  

ة ر ا جات رد  df = 4 

يع تر ة/ اي ر ا جات رد   2.54  

Chi 
square/df˂3 لمقبو  

 (CFI) املقار املطابقة نمؤشر  0.960  CFI≥95 لمقبو 

 (RMSEA) التقر طأ ا ع مر متوسط  لمقبو RMSEA≤0.06  0.052  جذر

 (TLI)   س  لمقبو TLI≥95  0.954 مؤشر توكر لو

 (GFI) املطابقةم حسن ؤشر  0.962  GFI≥95 لمقبو 

 (IFI) ايد  امل املطابقة مؤشر  0.961  IFI≥95 لمقبو  

دو ا من ع) 12(ليت ذا و ، املثا املدى املطابقة مؤشرات قيم جميع وقوع السابق
املعدل النموذج ونات م ن ب املطابقة وناتھ: حسن بم ادي ر الس(ال لبية،نفعاالت

الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار رو ر مستقل) ر كمتغ
ا ونا بم اديمية ياة ا و(وجودة املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك رإد خالل) ىر من امعة ا طالب لدى ع تا الذاتكمتغ شفقة
ا ون ي(بم الذا ود وال ي الذا وسيط) الدف ل. كمتغ التوسط) 3(والش نموذج يو

   :املعدل

التوسط نموذج ات متغ ن ب املباشرة ات للتأث ة املعيا   رالقيم

  
ل   املعدلالتوسطنموذج) 3(ش
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ل الش ر ا) 3(يظ ر ال ن ب للعالقة املباشرة ات التأث وناتھالسابق بم نفعاالت(دي
الوقت اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و رالسلبية، ر كمتغ) ر

ا ونا بم اديمية ياة ا وجودة ادي(مستقل ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة
بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و راملمتع، خاللكمتغ) ىر من امعة ا طالب لدى ع تا

ا ون بم الذات ي(شفقة الذا ود وال ي، الذا وسيط)الدفء فإنھ. كمتغ سبق ما ع ناء و
و و البديل الفرض وقبو الصفر الفرض فض ليتم ي لشفقة" ر ح املق للنموذج مطابقة توجد

ا ون بم ي(الذات الذا ود وال ي، الذا ن) الدفء ب وسيط وناتھكمتغ بم ادي ر ال
الوقت( اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت ر ) ر

ا ونا بم اديمية ياة ا وجودة مستقل ندماج(كمتغ و يدة، ا جتماعية العالقة
بفاع الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و املمتع، رادي امعة) ليةىر ا طالب لدى ع تا   ".كمتغ

س-ثانيا الرئ للفرض الفرعية ض الفر   :ونتائج

و الفر الفرض   :لنتائج

انھ ع وناتھ"ينص بم ادي ر لل إحصائيا دال مباشر تأث يوجد
ً

السلبية،( نفعاالت
اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار رو ر الذات) الوقتر شفقة

ا ون ي(بم الذا ود وال ي، الذا امعة) الدفء ا طالب   ".لدى

وناتھ بم ادي ر لل املباشر بالتأث اص وا الفرض ذا ة مدى من وللتأكد
الوقت( اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت ر ) ر

اش ون بم الذات ي(فقة الذا ود وال ي، الذا املباشرة)الدفء ات التأث الباحث حسب ،
وقيمة ، املعيار طأ وا ة، املعيا وغ ة املعيا نحدار يومعامالت ر ن"z"ر املشارك لدى وذلك ،

دو با كما سا   :ي) 13(لالبحث

  )13(لجدو
نح ومعامالت املباشرة ات شفقةالتأث بمكوناتھ اديمي ر لل ة والالمعيا ة املعيا ردار ر

ا بمكون ي(الذات الذا ود وال ي، الذا امعة) الدفء ا طالب   )478= ن(لدى
ات  التقدير املتغ

ة إ من املعيا رالقيم ة  معيا الغ املعياررالقيم طأ يا  

  قيمة

"Z" 

ىمستو
 الداللة

ي الذا نفعاالت  0.05  2.486-  0.052  0.130- 0.174- الدفء
ي السلبية الذا ود دالة  1.429-  0.044  0.063-  0.102-  ال   غ

ي الذا دالة  0.865-  0.071  0.062-  0.063- الدفء فتقارإ  غ
الداخلية ة ثا رس

جية ا را ي  الذا ود   0.05  2.270  0.060  0.136  0.168  ال

ي الذا دالة  0.201  0.061  0.012  0.016 الدفء وعدم  غ الرتابة
الو اك قترإد ي  الذا ود دالة  0.268-  0.051  0.014-  0.022-  ال   غ
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دو                ا من ت ي) 13(لو   :ما

 الذات شفقة ونات م السلبية لالنفعاالت سبة ي(بال الذا ي-الدفء الذا ود وجود): ال
د مستو عند احصائيا دال سالب مباشر ع) 0.05(اللةىتأث السلبية نفعاالت ملتغ

قيمة بلغت حيث ي الذا ا" z"الدفء املنخفضة)2.486-(ل ات املستو أن ع ذا و ،
مرتفعة ات مستو إ تؤدي السلبية ي(نفعاالت الذا يح) الدفء  . والعكس

 والداخلية جية ا ا ة ثا س إ فتقار ملتغ سبة ربال الذاتر شفقة ونات الدفء(م
ي ي-الذا الذا ود داللة): ال مستو عند احصائيا دال موجب مباشر تأث ) 0.05(ىوجود

قيمة بلغت حيث ي؛ الذا ود ال والداخلية جية ا ا ة ثا س إ فتقار رملتغ ا" z"ر ل
إ)2.270( فتقار املرتفعة ات املستو أن ع ذا و والداخلية، جية ا ا ة ثا رس ر

ي الذا ود ال مستو من د إحصائيا. ىتز دال غ ان ولكن سالب مباشر تأث وجد نما ب
ً

ي الذا  .الدفء
 الذات شفقة ونات م الوقت اك إد وعدم الرتابة ملتغ سبة ي(ربال الذا ود-الدفء ال

ي ال): الذا الدفء موجب مباشر تأث ودوجود ال سالب مباشر تأث وجود ي، ذا
احصائيا دال غ ا ولك ي جزئيا. الذا و الفر الفرض قبو تم يجة الن ذه و

ً
ل   .ل

ي الثا الفر الفرض   :نتائج

أنھ ع وناتھ"ينص بم ادي ر لل إحصائيا دال مباشر تأث يوجد
ً

السلبية،( نفعاالت
ثا س إ فتقار الوقترو اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا رة ياة) ر ا جودة
ا ونا بم ،(اديمية املغز اك إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية ىالعالقة ر

بفاعلية الوقت ة إدا امعة) رو ا طالب   ".لدى

لل املباشر بالتأث اص وا الفرض ذا ة مدى من وناتھوللتأكد بم ادي ر
الوقت( اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت ر ) ر

والغ ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة ات التأث الباحث حسب اديمية، ياة ا رجودة
وقيمة ، املعيار طأ وا ة، يمعيا امل"z"ر لدى وذلك سا، البحث ن طالبا) 478(شارك

ً

دو با كما   :ي) 14(لوطالبة
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  )14(لجدو
جودة بمكوناتھ اديمي ر لل ة والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة ات رالتأث ر

امعة ا طالب لدى ا بمكونا اديمية ياة   ا
ات  القيمة املتغ

القيم إ من
ة راملعيا  

الغ القيم
ة رمعيا  

طأ ا
ياملعيار  

  قيمة

"Z" 

ىمستو
 الداللة

املغز اك ىإد   0.01  7.073-  0.037  0.259- 0.429-  ر

جتماعية العالقات
يدة   ا

-0.510  -0.320  0.037  -8.724  0.01  

املمتع ادي   0.01  5.644-  0.037  0.211-  0.298-  ندماج

نفعاالت
 السلبية

ة بفاعليةرإدا   0.01  4.921-  0.042  0.209-  0.288-  الوقت

املغز اك ىإد   0.05  2.282-  0.050  0.113-  0.143-  ر

بفاعلية الوقت ة دالة  0.973-  0.050  0.048-  0.059-  رإدا   غ

املمتع ادي   0.05  2.328-  0.050  0.117-  0.127-  ندماج

إ فتقار
ة ثا رس
الداخلية
جية ا  را

جتماعيةالع القات
يدة   ا

دالة  1.269-  0.057  0.073-  0.077-   غ

جتماعية العالقات
يدة   ا

دالة  0.139-  0.042  0.006-  0.010-   غ

املغز اك ىإد دالة  0.326-  0.042  0.014-  0.022-  ر   غ

بفاعلية الوقت ة   0.01  5.299-  0.043  0.228-  0.318-  رإدا

الرتابة
اك إد روعدم

 الوقت

املمتع ادي   0.01  3.978-  0.049  0.195-  0.265-  ندماج

دو ا من ت ي) 14(لو   :ما

 اديمية ياة ا جودة ونات م ع السلبية لالنفعاالت سبة سالب: بال مباشر تأث وجود
داللة مستو عند احصائيا من) 0.01(ىدال ل ع السلبية نفعاالت اك:  ملتغ رإد

قيمةاملغز بلغت حيث ا" z"ى قيمة)7.073-(ل بلغت حيث يدة؛ ا جتماعية والعالقة ،
"z  "ا قيمة) 8.724-(ل بلغت حيث املمتع ادي ندماج و ،"z "ا ة) 5.644-(ل إدا و ر،

قيمة بلغت حيث بفاعلية؛ ا" z"الوقت داللة). 4.921-(ل مستو عند دالة قيم ا ىوجميع
منخفضةو). 0.01( ات مستو إ تؤدي السلبية نفعاالت املرتفعة ات املستو أن ذا

يح والعكس اديمية ياة ا جودة ونات  .م
 اديمية ياة ا جودة ونات م الوقت اك إد وعدم الرتابة ملتغ سبة تأث: ربال وجود

داللة مستو عند احصائيا دال سالب عملتغ) 0.01(ىمباشر الوقت اك إد وعدم رالرتابة
من قيمة: ل بلغت حيث بفاعلية؛ الوقت ة ا" z"رإدا ادي)5.299-(ل ندماج و ،

قيمة بلغت حيث ا" z"املمتع؛ داللة )3.978-(ل مستو عند دالة قيم ا وجميع  ).0.01(ى،
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 ملتغ سبة والداخليةبال جية ا ا ة ثا س إ رفتقار ور اديميةم ياة ا جودة نات
داللة:  مستو عند احصائيا دال سالب مباشر تأث إملتغ) 0.05(ىوجود فتقار

والداخلية جية ا ا ة ثا رس منر ل قيمة: ع بلغت حيث ؛ املغز اك ىإد ا" z"ر -(ل
قيمة)2.282 بلغت حيث املمتع؛ ادي ندماج و ،"z "ا وجمي)2.328-(ل دالة، قيم ا ع

داللة مستو ملتغ). 0.05(ىعند احصائيا دال غ لكن سالب مباشر تأث جود فتقاروو
والداخلية جية ا ا ة ثا س رإ بفاعلية(ر الوقت ة إدا و يدة، ا جتماعية ). رالعالقة

جزئيا ي الثا الفر الفرض قبو تم يجة الن ذه و
ً

  .ل

الث الفر الفرض   :الثنتائج

انھ ع ا" ينص ون بم بالذات للشفقة إحصائيا دال مباشر تأث يوجد
ً

ي،( الذا الدفء
ي الذا ود ا) وال ونا بم اديمية ياة ا ندماج(جودة و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و املمتع، رادي امعة) ىر ا طالب   ".لدى

اول ون بم بالذات للشفقة املباشر بالتأث اص وا الفرض ذا ة مدى من الدفء(لتأكد
ي الذا ود وال ي، ومعامالت) الذا املباشرة ات التأث الباحث حسب اديمية، ياة ا جودة

وقيمة ، املعيار طأ وا ة، معيا والغ ة املعيا ينحدار ر ن"z"ر املشارك لدى وذلك البحث،
دو با كما   :ي) 15(لساس

  )15(لجدو
ا بمكون بالذات للشفقة ة والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة ات رالتأث الدفء(ر

ي الذا ود وال ي، امعة) الذا ا طالب لدى اديمية ياة ا   جودة
ات  التقدير املتغ

ةالق ا من املعيا ريم الغ  القيم
ة رمعيا  

املعيار طأ يا  

ىمستو "Z" قيمة
 الداللة

ي الذا ود   0.01  4.475-  0.040  0.181- 0.178- ال

ي الذا  الدفء

العالقات
جتماعية

يدة  ا
دالة  0.880  0.034  0.030  0.036   غ

ي الذا ود   0.01  3.447-  0.041  0.142-  0.124- ال

الذا يالدفء  

ندماج
ادي

 املمتع
0.145  0.137  0.034  3.965  0.01  

ي الذا ود   0.01  2.731-  0.040  0.110-  0.113- ال

ي الذا  الدفء

املغز اك ىإد ر  

0.094  0.076  0.034  2.247  0.05  

ي الذا ود   0.01  3.345-  0.047  0.156-  0.133- ال

ي الذا  الدفء

الوقت ة رإدا
دالة  0.560  0.039  0.022  0.023 بفاعلية   غ
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ت                    دوو ا ي) 15(لمن   :ما

 اديمية ياة ا جودة ونات م ي الذا ود لل سبة دال: بال سالب مباشر تأث وجود
داللة مستو عند من) 0.01(ىاحصائيا ل ع ي الذا ود ال جتماعية: ملتغ العالقة

قيمة بلغت حيث يدة؛ ا" z"ا دال)4.475-(ل سالب مباشر تأث جد و احصائياو،
قيمة بلغت حيث املمتع ادي ا" z"ندماج دال)3.447-(ل سالب مباشر تأث جد و و،

قيمة بلغت حيث ؛ املغز اك إد ىاحصائيا ا" z"ر دال)2.731-(ل سالب مباشر تأث جد و و،
قيمة بلغت حيث بفاعلية؛ الوقت ة إدا ا" z"راحصائيا قيم).  3.345- (ل ا دالةوجميع

داللة مستو إ). 0.01(ىعند تؤدي ي الذا ود ال املنخفضة ات املستو أن ع ذا و
اديمية ياة ا جودة ونات م مرتفعة ات و(مستو يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك إد و املمتع، ادي رندماج يح) ىر  .والعكس
 للد سبة اديميةبال ياة ا جودة ونات م ي الذا دال: فء موجب مباشر تأث جود وو

قيمة بلغت حيث املمتع ادي ندماج ي الذا الدفء ملتغ ا" z"احصائيا ) 3.965(ل
داللة مستو عند دالة قيمة ملتغ)0.01(ىو احصائيا دال موجب مباشر تأث جود و و،

إد ي الذا قيمةالدفء بلغت حيث املغز ىاك ا" z"ر عند) 2.247(ل دالة قيمة و
داللة إ)0.05(ىمستو تؤدي ي الذا الدفء املرتفعة ات املستو أن ع ذا و ،

يح والعكس املغز اك وإد املمتع ادي ندماج مرتفعة ات ىمستو ان. ر نما ب
إحصا دال غ ولكن موجب مباشر تأث الوقتناك ة إدا ي الذا الدفء ملتغ رئيا

ً

جتماعية العالقات وجودة جزئيا. بفاعلية الثالث الفر الفرض قبو تم يجة الن ذه و
ً

  .ل

ع الرا الفر الفرض   :نتائج

أنھ ع وناتھ"ينص بم ادي ر لل إحصائيا دالة مباشرة غ ات تأث توجد
ً

نفعاالت(
فت و الوقتالسلبية، اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ رقار ر جودة) ر

ا ونا بم اديمية ياة اك(ا إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رالعالقة
بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز ا) ى ون بم الذات شفقة خالل ود(من وال ي، الذا الدفء

ي امعة) الذا ا طالب لدى وسيط   ".كمتغ

وناتھ بم ادي ر لل مباشر الغ بالتأث اص وا الفرض ذا ة مدى من وللتأكد
الوقت( اك إد وعدم والرتابة والداخلية، جية ا ا ة ثا س إ فتقار و السلبية، رنفعاالت ر ) ر

ون بم الذات شفقة خالل من اديمية ياة ا ي(اجودة الذا ود وال ي، الذا ) الدفء
والغ ة املعيا نحدار ومعامالت مباشرة الغ ات التأث الباحث حسب وسيط، ركمتغ

وقيمة ، املعيار طأ وا ة، يمعيا دو"z"ر با كما سا البحث ن املشارك لدى وذلك ل،
  :ي) 16(
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  )16(لجدو
ومعامال املباشرة الغ ات ياةالتأث ا جودة اديمي ر لل ة والالمعيا ة املعيا نحدار رت ر

امعة ا طالب لدى وسيط كمتغ الذات شفقة خالل من   اديمية
مباشرة الغ ات  التأث

قل
ست

امل
تغ

امل
 

وس
ال

تغ
امل

ط
ي

ع  التا  املتغ

 

ة
عيا

م
لغ

ما
قي

ال
ر

  

نيا
لد

ةا
يم

لق
 ا

ليا
لع

ةا
يم

لق
 ا

لة
دال

ال
تو

س
م

ى
 

ة
عيا

امل
يم

لق
ا

ر
  

جتماعية العالقات
يدة  ا

-0.004 -0.003  0.017  0.320  -0.006  

ادي ندماج
 املمتع

-0.018  -0.006  -0.037  0.004**  -0.025  

املغز اك ىإد   0.016-  *0.016  0.026-  0.002-  0.010-  ر

نفعاالت
 السلبية

بفاعلية الوقت ة   0.004-  0.459  0.015  0.005-  0.003- رإدا

جتماعية العالقات
يدة  ا

-0.002  -0.001  0.017  0.282  -0.002  

ادي ندماج
 املمتع

-0.008  -0.006  0.029  0.336  -0.009  

املغز اك ىإد   0.006-  0.247  0.021  0.002-  0.005-  ر

إ فتقار
ة ثا رس
الداخلية
جية ا  را

ة بفاعليةرإدا   0.001-  0.440  0.013  0.002-  0.001- الوقت

جتماعية العالقات
يدة  ا

0.000  -0.010  0.002  0.565  0.001  

ادي ندماج
 املمتع

0.002  -0.019  0.013  0.822  0.002  

املغز اك ىإد   0.002  0.717  0.007  0.013-  0.001  ر

الرتابة
وعدم
اك رإد
  الوقت

 

ي
ذا

ال
فء

لد
ا

 

ب الوقت ة   0.000  0.658  0.003  0.008-  0.000 فاعليةرإدا

نفعاالت
ود  السلبية

ال
ي

ذا
ال

 

جتماعية العالقات
يدة  ا

-0.011 -0.029  0.001  0.128  -0.018  
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مباشرة الغ ات  التأث

قل
ست

امل
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امل
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ة
عيا

م
لغ

ما
قي
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نيا
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ة
عيا
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ا

ر
  

ادي ندماج
 املمتع

-0.009  -0.025  0.000  0.121  -0.013  

املغز اك ىإد   0.011-  0.093  0.000  0.021-  0.007-  ر

الوق ة بفاعليةرإدا   0.014-  0.115  0.000  0.028-  0.010- ت

جتماعية العالقات
يدة  ا

-0.025  -0.007  -0.052  0.016*  -0.030  

ادي ندماج
 املمتع

-0.019  -0.005  -0.044  0.016*  -0.021  

املغز اك ىإد   0.019-  *0.015  0.035-  0.004-  0.015-  ر

إ فتقار
ة ثا رس
الداخلية
جية ا  را

بفاعلية الوقت ة   0.022-  *0.015  0.045-  0.006-  0.021- رإدا

جتماعية العالقات
يدة  ا

0.002  -0.021  0.014  0.774  0.004  

ادي ندماج
 املمتع

0.002  -0.017  0.012  0.772  0.003  

املغز اك ىإد   0.002  0.739  0.009  0.014-  0.002  ر

الرتابة
وعدم
اك رإد
 الوقت

بفاعلية الوقت ة   0.003  0.761  0.013  0.017-  0.002 رإدا

مستو ** عند مستو)   * 0.01(ىدال عند   ) 0.05(ىدال
دو ا من ت ي) 16(لو   :ما

 السلبية لالنفعاالت سبة مستو: بال عند احصائيا دال سالب مباشر غ تأث ) 0.01(ىيوجد
السلبية(ملتغ املمتعند(ع) نفعاالت ادي ع) ماج ي(وذلك الذا كمتغ) الدفء

مستو. وسيط عند احصائيا دال سالب مباشر غ تأث يوجد ) 0.05(ىكما
السلبية(ملتغ املغز(ع) نفعاالت اك ىإد ع) ر ي(وذلك الذا وسيط) الدفء  .كمتغ

 والداخلية جية ا ا ة ثا س إ لالفتقار سبة ربال وداليت: ر سالب مباشر غ تأث وجود
مستو عند ىإحصائيا

ً
والداخلية(ملتغ) 0.05( جية ا ا ة ثا س إ رفتقار ونات) ر م
اديمية ياة ا اك(جودة إد و املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية رالعالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، راملغز ال) ى ود ال ع وسيطوذلك كمتغ ي ات. ذا التأث انت نما ب
ات املتغ با ن ب إحصائيا دالة غ

ً
جزئيا.  ع الرا الفر الفرض قبو تم يجة الن ذه و

ً
  .ل
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النتائج   :تفس

س الرئ الفرض يجة ن الباحث فسر م:و لد ادي ر ال من عانو الذين الطالب نبأن
ياة ا جودة من منخفض بمستو ىشعو وسيط،ر كمتغ عمل الذات شفقة وأن اديمية،

ي يجا و امل خالل من الذات شفقة جة د تفعت ا لما نف ر ي(ر الذا ر) الدفء ال آثر فإن
خالل من الذات شفقة انخفضت لما و يقل، اديمية ياة ا جودة السل ادي

السل و ي(نامل الذا ود ر) ال ال آثر دفإن يز اديمية ياة ا جودة مكن) ادي و
ية السب العالقات املباشرة(تفس وغ مناقشة) املباشرة خالل من البحث ات متغ ن ب
التالية الفرعية ض   .والفر

و الفر الفرض يجة ن من :لمناقشة ل اسة د نتائج مع يجة الن ذه  ;Neff,2003a رتتفق
Neff, et al.,2005; Neff et al.,2007b; Leary,2007; Van Dam, 2011; landgrave,2013; 

Beaumont et al., 2016 Hohls et al.,2019; Kugbey et al., 2020) وجود إ توصلت وال
املرتفعة الذات وشفقة السلبية نفعاالت ن ب سالبة تباطية ا موجبةرعالقة تباطية ا وعالقة ر،

وشفق السلبية نفعاالت ن تخفضب الذات شفقة وأن املنخفضة، الذات  ىمستو من ة
التفاؤ من وتحسن السلبية، نفعاالت لمستو   .ى

ادي ر ال ونات مل السالب املباشر التأث الباحث رجع و(و السلبية فتقارنفعاالت
والداخلية جية ا ا ة ثا س رإ ي) ر يجا و ي(نامل الذا ا) الدفء أنلشفقة إ لذات

كتئاب و وف وا القلق سلبية انفعاالت م ولد ادي ر بال ن شعر الذين والطالب
الذات مع املفرط والتوحد م ألنفس الناقد كم وا العزلة إ حساس. نيميلو م س و

ا بالد تمام لعدم تدفعھ سلبية انفعالية حالة املتعلم شة معا اسة الد من ر ربال سة،ر
الذاتية اديمية الدافعية مستو نخفض و والكسل، بامللل شعره (martin et al., 2018)ىو

التفك ات ا وم ادي وأدائھ الذاتية دوافعھ عيق املتعلم لدى ر ال استمرار أن ركما
لديھ إ(tze et al., 2016)العليا نظر و ذاتھ مع توحد و ن خر ال اع إ أ في نظرة، نفسھ

لديھ ي الذا ود ال مستو من د يز مما   .ىدونية

و امل والداخلية جية ا ا ة ثا س إ فتقار ملتغ املوجب املباشر التأث الباحث رجع نو ر ر
الذات لشفقة ي(السل الذا ود من) ال مرتفع بمستو ن شعر الذين الطالب أن ىإ و

ا ا ة ثا س إ رفتقار ي؛ر الذا ود ال من مرتفعة ات مستو إ م يؤدي والداخلية جية
املشاركة عن ف بالعز جية ا وا الداخلية ة ثا س إ ن يفتقر الذين الطالب سم ي وحيث رو ر

الناقد كم وا بالعزلة سمو ي ي الذا ود ال ذو الطالب أن كما الذات، ونقد التعلم، نعملية ى
املفرط والتوحد م إليھألنفس توصل ما مع يجة الن ذه وتتفق الذات، ) (tze et al., 2016مع

عيق عامة بصفة ادي ر ال من املرتفع املستو من عانو الذين الطالب أن ىمن ن
عامة بصفة ادي م وأدا الذاتية اديمة م الطالب. دوافع شعو يرتبط التا رو

و جية ا ا ة ثا س رباالفتقار شعور قل ي الذا الدفء اد لما ف سلبا ي الذا بالدفء رالداخلية ز
ً

شة معا الذات فشفقة يح، والعكس والداخلية جية ا ا ة ثا س باالفتقار رالطالب ر
انفعالية مبالغة دو و عالية عقلية بيقظة املؤملة الذاتية ة  & ,Neff et al.,2007b; Neef. نا

Costigan, 2014)من العامةوذلك سانية و العقلية واليقظة ي، الذا باللطف الشعو رخالل
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كة اسة. املش د مع يجة الن ذه ،(روتتفق والBreines & Chen, 2012؛)٢٠١٦رمنصو
دافعية عيق و الذاتية، الدافعية مستو ي بتد ترتبط املنخفضة الذات شفقة أن إ ىتوصلت

لألداء   .الذات

الفرض يجة ن يمناقشة الثا من:الفر ل مع يجة الن ذه  ;Gill et al., 2018): تتفق
sharp et al., 2018; Hohls et al., 2019; Lee and Zelman, 2019)وجود إ توصلت وال

السلبية نفعاالت و ياة ا جودة ن ب سالبة تباطية ا كتئاب(رعالقة و وف وا وأنھ)القلق ،
ي ا بجودة بؤ الت كتئابيمكن و وف وا القلق مستو من   .ىاة

ياة ا جودة وناتھ وم ادي ر لل مباشر سالب تأث وجود ب الس الباحث رجع و
ة، لالنتحا وامليو بالالمباالة سمو ي املرتفع ادي ر ال ذو أن إ ا ونا وم راديمية ل ن ى

ح و دفية، والال وامللل بالرتابة وفقدانروالشعو ، نفعا التوافق وعدم بالدونية، ساس
جودة من منخفض بمستو الشعو يجعل مما ياة؛ ا عن ن اض وغ ، باملع ىالشعو ر رر

م عل سط و م يتملك اديمية ياة من. ا ل اسة د إليھ توصلت ما ذا العال،(رو عبد
  ).(O'Brien,2014؛)2012

ال ثر جاع إ أيضا يمكن أنركما إ اديمية ياة ا جودة ادي ر لل املباشر سل
ا وم ر ال الطالب: أسباب حاجات إشباع وعدم اسية؛ الد ئة الب بالتحدي الشعو رنقص ر

مستو تناسب ال اسية د برامج من امعات ا يقدم ملا نظرا سمية؛ وا والعقلية ىالنفسية ر
يو مما م وميول الطالب يدفعھطموحات مما بامللل؛ والشعو الفراغ من كب وقت عنده رلد

اديمية ياة ا جودة مستو وانخفاض اسة للد ية والكرا بالنفو ىلإلحساس ر ما. ر ذا و
من ل اسة د  ,.Mann & Robinson,2009; Preckel et al.,2010; Daschmann et alرأكدتھ

2011)(  

سالب تأث وجود ب الس الباحث رجع اديو ر لل السلبية(مباشر ) نفعاالت
اديمية ياة ا جودة ونات و(م املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك رإد كتئاب) ىر و وف وا القلق السلبية نفعاالت أن إ
تدفعھ نفسية حالة املتعلم ع عندتضفى والكسل بامللل والشعو اسة، بالد اث ك رلعدم ر

اسة د أكدتھ ما ذا و الدافعية، مستو وانخفاض اديمية، شطة باأل رالقيام  martin et)ى
al., 2018)عالقات ن و ت وعدم بالعزلة للشعو الطالب السلبية نفعاالت تدفع وقد ر،

اسة د أكدتھ ما و ن، خر مع جيدة اAshkin (2010 (راجتماعية ش عا ال ر ال ات خ أن
عدام وا جتماعية والعزلة ، العق شاط ال وفقر باليأس ا شعو أك م تجعل امعة ا طالب

ً
ر

كما. الدافعية بفاعلية، الوقت ة وإدا تنظيم ع ة القد وتضعفھ ؤ، التل إ أيضا تدفعھ روقد ر
ً

ذلك ال(sharp et al., 2018)أكد أن الوقتمن تنظيم ع ة القد الطالب يضعف . رر
ذلك أو كما دفية بالال سمو ي حيث التعليمية؛ العملية من املغز اك إلد فتقدو نو ى رن

)Vogel-Walcutt et al. ,2012 .(  

السل التأث يرجع الوقت(وقد اك إد وعدم كفاءة) رللرتابة لعدم اديمية ياة ا جودة
التعليمية، ات التعليميةاملث الوسائل توافر وعدم للتعلم، اذبة ا ية البي مستو ي ىوتد

مثل بة، الرت للمواقف لة طو ات لف والتعرض غيب: والتقنية، و ة، النظر املحاضرات لطو
الطالب أوقات شغل واجتماعية اضية شطة أ وجود وعدم م، محاضرا عن ساتذة رعض

ا م تواجد أثناء اسةوالطالبات د أكدتھ ما ذا و أن) O'Brien,2014,237(رامعة، من
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اديمية ياة ا جودة سلبا تؤثر بة الرت املواقف
ً

للطالب.  ب س ادي ر ال أن كما
وانخفاض اسية، الد ات املقر من والتذمر التعليمية، شطة باأل تمام و ماس ا رفقدان ر

و باه، ن ت ش و للتعلم، عنالدافعية وظ امل والتغيب املحاضرات وقت إضاعة محاولة
من ل ذلك أكد كما ا، العال،(رحضو مظلوم،2012عبد غنيمة،2014؛ أبو   ).2019؛

اسة د إليھ توصلت ما مع السابقة يجة للن الباحث تفس تفق إKugbey et al., (2020(رو
ع والقلق لالكتئاب ة كب مباشرة سلبية آثار ياةوجود ا مع. جودة يجة الن ذه تتفق كما

أو حيث ؛ ادي ر ال وم حالةmartin et al. (2018, 349)مف ادي ر ال أن
بامللل والشعو ، اسة الد تجنب الرغبة من حالة املتعلم ع تضفى ة سا غ روجدانية ر ر

ال مستو وانخفاض اديمية، شطة باأل القيام عند ستعدادىوالكسل و الذاتية دافعية
ا ليفا ت النجاز   .واملثابرة

الثالث الفر الفرض يجة ن من:مناقشة ل مع يجة الن ذه  ;Van Dam, 2011) تتفق
Terry et al ,2013; Neef & Costigan ,2014; Beaumont et al., 2016; Brophy et aal., 2020; 

Yıldırım & Demir, 2020 إ توصلت الذاتوال شفقة ن ب موجبة تباطية ا عالقة روجود
عاملرتفعة ة القد خالل من ياة ا جودة ز عز تؤثر الذات شفقة وأن ياة، ا روجودة

الذات شفقة خالل من ياة ا بجودة بؤ الت يمكن وأنھ اديمية، املشكالت ة   .مواج

ا و و ي الذا للدفء املوجب املباشر التأث الباحث رجع الذاتو لشفقة ي يجا و نمل
اديمية ياة ا جودة ونات و(م املمتع، ادي ندماج و يدة، ا جتماعية العالقة

بفاعلية الوقت ة إدا و ، املغز اك رإد النفسية،)ىر ية للرفا ا مصد عد الذات شفقة أن إ
ً
ر

ُ

ت ف ة؛ النا صية وال ، والتفاؤ بالسعادة، ُوترتبط وتخفضل ياة، ا جودة من ُحسن

ساعد و جتماعية، ابط الر وتقو االكتئاب، و والقلق التوتر السلبية نفعاالت ومستو ي ُى

لما ف ثم ومن ، الصعبة ياة ا ف ظر ة مواج عند الذات مع للتواصل التكيف ع وفراد
ياة ا جودة مستو م لد تفع ا لما م لد ي الذا الدفء تفع ىا ر نر و ت خالل من اديمية

سة ومما التعليمية العملية مع باستمتاع تفاعلو و ، صدقاء مع حميمة جيدة رعالقات ن
ن دير و ؤ، تل أو تزمر دو يفعلونھ ما مغز و در و واقتناع، برغبة املختلفة وشطة ن ى ن

بفاعلية م اسة. أوقا د ذلك الYıldırım & Demir, 2020)(روتؤكد شفقة أن املرتفعةمن ذات
إ نتقال عند خاصة ئة؛ الب مع التكيف م ياة س ياة ا ا جودة عز و امعية . زا

من ل ذلك ؤكد عدNeef & Costigan, 2014; Beaumont et al., 2016(و الذات شفقة أن
ُ

قد تنمية خالل من ياة ا جودة ز عز فتؤثر النفسية؛ ية الرفا عن بديال رمدخال
ً

الفرد ة
اديمية املشكالت ة مواج   .ع

ي الذا ود لل السالب املباشر التأث الباحث رجع الذات-و لشفقة السل و امل و -نو
اديمية ياة ا جودة ونات املغز(م اك إد و املمتع، ادي ىندماج ذو) ر الطالب أن ىإ

كم وا بالعزلة سمو ي ي الذا ود الذينال مر الذات مع املفرط والتوحد م ألنفس الناقد
العملية املشاركة عن عزفو م فيجعل م، لد اديمية ياة ا جودة مستو نيخفض ى

م اس د من واملغز م علم من دف ال فقدو و رالتعليمية ى اسة. ن د تھ أو ما ذا رو
Beaumont et al. (2016)م املرتفعة جات الد تبطت ا رحيث أقلر مستو مع الذات شفقة ىن
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شفقة من املنخفضة جات الد تبطت وا ياة، ا وجود ية الرفا من أع ومستو اق رمن ر ىر
ياة ا وجود ية الرفا من اقل ومستو اق من أع مستو مع ىالذات   .رى

ع الرا الفر الفرض يجة ن من:مناقشة ل اسة د مع يجة الن ذه  ,landgrave) روتتفق
2013; Leary, 2007; Neff, 2007b; Gill et al. 2018; Hohls et al.,2019; Kugbey et al., 2020

تخفض الذات شفقة أن إ توصلت كتئاب، نفعاالت ىمستو حيث و والقلق السلبية
ارالسلبية، ف م من وتحسن وتقمع س و ، التفاؤ لمستو ة ى ياة أحداث مواج  الضاغطة ا

ل العامةايج ش سانية باإل والشعو العقلية واليقضة بالذات اللطف خالل من ي،   .را

ياة ا جودة سلبا مباشر غ ل ش يؤثر ادي ر ال تفاع ا أن يجة الن ذه ع و
ً

ر
الذات، شفقة خالل من دواديمية تفعيل م س وسيط كمتغ عمل الذات شفقة روأن

ادي ر ال ونات منم الذات شفقة جة د تفعت ا لما ف اديمية، ياة ا رجودة ر
ي يجا و امل ي(نخالل الذا ياة) الدفء ا جودة السل ادي ر ال آثر فإن

السل و امل خالل من الذات شفقة انخفضت لما و ، يقل ي(ناديمية الذا ود آثر) ال فإن
السل ادي ر د،ال يز اديمية ياة ا معامالتجودة نتائج أكدتھ ما ذا و

ادي ر ال ونات م ميع ة والالمعيا ة املعيا رنحدار   . ر

ياة ا وجودة ادي ر ال ن ب السابقة العالقة ضوء يجة الن ذه الباحث فسر و
توسطت حيث ما، بي الذات لشفقة الوسيط والدو رراديمية، ظ ما، بي العالقة جزئيا

ً

الذات لشفقة ي يجا و امل ي ز ا التأث ي(نذلك الذا ر) الدفء لل السل التأث
الباحث رجع و وسيط، كمتغ ي الذا الدف ع ا ونا وم اديمية ياة ا جودة ادي

بالذات الشفقة تلعبھ الذي للدو يجة الن حيثرذه
ُ

علم مجال ديثة ا يم املفا أحد عد
السلبية ات املتغ آثار من يقلل كمتغ عمل وال ي، يجا ادي(النفس ر لدى) ال

لديھ يجابية ثار عز و زالفرد، ع. ُ التغلب فراد مساعدة م س الذات فشفقة
ا اديمية املواقف ة ومواج اسية الد م ررمشكال لل املصاحبة عراض وتقلل لضاغطة

ذلك أكد ما ، اسة(landgrave,2013)ادي د وتؤكد شفقةFong &Loi (2016( ر، أن
ن ب العالقة يئة ع عمل ا وأ كتئاب، و التعلي اد ج ن ب العالقات توسطت الذات

كتئاب و التعلي اد ز.  ج ا التأث أيضا ر ظ كما
ً

الذات لشفقة السل و امل ني
ي( الذا ود ع) ال ا ونا وم اديمية ياة ا جودة ادي ر لل السل التأث

وسيط كمتغ ي الذا ود السل. ال و امل يلعبھ الذي للدو يجة الن ذه الباحث رجع نو ر
ي تد ادي ر لل السل ثر الذات منلشفقة اديمية ياة ا جودة ىمستو

بالفشل ا ام وا للذات الناقد كم وا الذات مع املفرط والتوحد بالعزلة الطالب شعو رخالل
لديھ يولد مما ھ تواج ال املشكالت حل والفشل الصعبة املواقف ة مواج عند والتقص

يا ا بجودة ه شعو ي تد التا و ادي ر بال رالشعو اديميةر   . ة

البحث   :توصيات

 ع القائمة التعليمية اتيجيات س و امج ال بناء عند ح املق نموذج من ستفادة
اديمية ياة ا جودة مستو فع و ادي ر ال من د ل الذات ىشفقة   .ر

 امل بإثراء ام ا التخطيط مسئو توجيھ ا ا البحث نتائج من اتستفادة رقر
وشغل م لد ادي ر ال من حد و النفسية الطالب احتياجات يدعم بما اسية رالد
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م ا أف الطالب مشاركة ع س التد يئة أعضاء ب وتد يفيد، بما م فراغ رأوقات ر ر
النفسية م مشكال ع التغلب م  .ومساعد

 تائج ب التعليمية والسياسات التخطيط ع ن القائم د جودةوتز تنمية تفيد علمية
عليمية و ية تد اتيجيات واس برامج ع اديمية ياة  .را

 أسلوب ع ترتكز ال العلمية، والبحوث سات الدا من د املز إجراء ع ن الباحث ريع
وجودة الذات وشفقة ادي ر ال اسة لد أعمق فيم إ للوصو البنائية رالنمذجة ل

ا ياة جتماعيةا و النفسية ات املتغ من العديد مع  .ديمية
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