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 بسن هللا الرحمن الرحين

 

 

 
 

ِ الهِذي أَْذَهَب ﴿ َوَقالُوا اْلَحْمُد َلِِله

َنا َلَغفُوٌر  ا اْلَحَزَن إِنه َربه َعنه
" 34 فاطر"﴾  َ ُ ورٌ 

 

 

 
 صدق هللا العلي العظين
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إقرار المشرف 
المعتقدات الدافعية وعالقتها بالوجود ) أن إعداد ىذه األطروحة الموسومة بـ أشيد

خالد احمد )والمقدمة من الطالب  (النفسي الممتمئ والشفقة بالذات عند طمبة الجامعة
كمية التربية لمعموم الصرفة / جرت تحت إشرافي في قسم العموم التربوية والنفسية  (حاجم

وىي جزء من متطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربية , جامعة بغداد (ابن الييثم )
 . (عمم النفس التربوي)
 

                                                                 المشرف 
                                                              األستاذ الدكتور

                                                         فاضل جبار جودة الربيعي
  

  العموم التربوية والنفسية  قسمتوصية رئيس

 .أرشح ىذه االطروحة لممناقشة , بناًء عمى التوصيات المتوافرة
 
 

                                                       
 

 رئيس القسم                                                               
 
 
 
 
 



 
 د

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقوم المغويإقرار 
المعتقدات الدافعية وعالقتها بالوجود النفسي الممتمئ ) أن ىذه االطروحة الموسومة بـ أشيد

جرت مراجعتيا ,  (خالد احمد حاجم)والمقدمة من الطالب  (والشفقة بالذات عند طمبة الجامعة
بحيث أصبحت بأسموب عممي سميم خاٍل من األخطاء والتعبيرات , من الناحية المغوية تحت إشرافي 

 .المغوية غير الصحيحة 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 

                                                                التوقيع              
 د إحسان محمد جواد. م.                                                       أ

                                                             الخبير المغوي 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقوم العمميإقرار 
 

المعتقدات الدافعية وعالقتها بالوجود النفسي  )اشيد ان ىذه االطروحة الموسومة
لقد قمت بتقويميا عمميًا ووجدتيا صالحة  (الممتمئ والشفقة بالذات عند طمبة الجامعة
 .(عمم النفس التربوي)لممناقشة لنيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربية 

 
                                                     

 
 
 
 
 
 

  التوقيع                                                         
                                       الخبير العممي

 د رنا عبد المنعم كريم.م.                               أ
 
 
 
 
 
 
 



 
 و

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لجنة المناقشةإقرار 
المعتقدات )قد أطمعنا عمى األطروحة الموسومة بـ ,     نشيد نحن أعضاء لجنة المناقشة 

وقد  (الدافعية وعالقتها بالوجود النفسي الممتمئ والشفقة بالذات عند طمبة الجامعة
ووجدنا بأنيا , في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا, (خالد احمد حاجم)ناقشنا اطروحة الطالب
 .(عمم النفس التربوي)لنيل شيادة الدكتوراه فمسفة في التربية  (         )جديرة بالقبول وبتقدير

 
 

 :التوقيع:                                               التوقيع
 عضوًا / د صالح ميدي صالح .أ: رئيسًا                   االسم/  د جمال حميد قاسم.أ: االسم
 :التاريخ:                                               التاريخ

 
 : التوقيع:                                              التوقيع
 عضوًا / د عفاف زياد وادي.م.أ: عضوًا             االسم/ د سيمة حسين قمندر.م.أ:   االسم
 :التاريخ:                                              التاريخ

 
 :التوقيع:                                             التوقيع
 عضوًا ومشرفًا /د فاضل جبار جودة .أ: عضوًا               االسم/ د عمي لعيبي جبارة .م.أ:االسم
                                      :   التاريخ:                                             التاريخ

 
 .ابن الييثم ـ جامعة بغداد عمى االطروحة/صادق مجمس كمية التربية لمعموم الصرفة

 
 
 

 د حسن احمد حسن.م.أ                                    
 جامعة بغداد/                                    عميد كمية التربية لمعموم الصرفة



 
 ز

اإلىداء  
 ...جدي... معممي االولإلى 

 ..(قدس)العالمة حجة االسالم والمسممين الشيخ حاجم التميمي 
 

.... إلى زوجتي الغالية
حتى وصمُت .... التي كابدت معي صعوبة الحياة وقسوتيا 

.. بحبيا إلى بر األمان
 

أقمار عمري ....إلى أبنائي 
سيف ... زين العابدين...إسراء 

 
 العراق الميدورة عمى ارض دماء الشهداء.... إلى

 
إلى ىؤالء جميعًا أىدي ىذا الجيد المتواضع 

 
                              

                            الباحث 



 
 ح

شكر وامتنان 
نني في ىذا المقام الرفيع اف (ولئن شكرتم ألزيدنكم )يقول اهلل سبحانو وتعالى في كتابو العزيز       

صاحب الفضل والمنَّ عمىَّ بإتمام – أتقدم بالشكر والعرفان هلل سبحانو وتعالى .. ذي بدء ئوباد
... فمو الحمد والشكر حتى يرضى ... ىذه مبتغيًا مرضاتو ورحمتو سبحانو وتعالى اطروحتي

      ومن باب رد الفضل فإنني أتقدم بشكري وامتناني لكل األيادي البيضاء التي رفدت البحث بقوٍل 
 األستاذ الدكتور فاضل جبار جودة الربيعي لتفضمو بقبول اإلشراف عمَي السيما, أو فعٍل أو نصيحة

ومن ناحية أخرى لما بذلو من جيد عمى مدار الوقت وفي أي ساعة ,  من ناحيةأطروحتيفي 
سداء النصح واإلرشاد لي أثناء مدة كتابة ...كانت عدادىا اطروحتيلياًل أو نيارًا في توجييي وا   وا 

ئاًل اهلل سبحانو سا.. وأحضان المكتبات...حتى نضجت واكتمل سوقيا بين أيادي السادة العمماء 
. وتعالى أن يبقيو منارًا لمعمم والعمماء

      كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي في قسم العموم التربوية والنفسية الذين ليم الدور الكبير في 
ناجي .د.أ و  عميإسماعيل إبراىيم.د.أ الدليمي و عميويإحسان.د.أ)إرشادي وتعميمي واخص بالذكر

جبار وادي .د.م. عبد الصاحب وأمنتيى مطشر د.م.أ و قاسمجمال حميد. د.أوالنواب محمود 
(. باىض

     كما أتقدم بالشكر إلى أستاذ الدراسات القرآنية والمغوية محمد حسن حاجم إلرشاداتو المستمرة 
 .والوقوف إلى جانبي طيمة مدة دراستي

أدوات       والشكر موصول أيضًا إلى األساتذة المحكمين الذين أعطوني جزءًا من وقتيم في تحكيم 
ات و فميم مني كل الشكر والتقدير عمى جيدىم وعمميم الذي منحوني إياه في تحكيم أداألطروحة
. األطروحة

وكمية , (ابن الييثم)     واتقدم بشكري الوافر العضاء الييئة التدريسية في كمية التربية لمعموم الصرفة
 . الذي ساعدوا الباحث في تطبيق ادوات البحث عمى الطمبة, (ابن رشد)التربية

      وأتقدم بالشكر إلى صديقي األستاذ عبد األمير محمد عبد الصاحب لما قدمو لي من نصائح 
رشادات   .وا 

 امجد كاظم فارس لما قدمو لي من توجييات د.م.أ      كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى صديقي 
. أطروحتيونصائح عممية استفدت منيا كثيرًا في إعداد 

دارة متوسطة النجباء ومالكيا        كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى زمالئي وأصدقائي في الدراسة وا 
. التدريسي والى إخوتي وأىمي وكل من وقف معي وساعدني بقوٍل أو فعلٍ 

                                                                        الباحث 



 
 ط

 البحث ممخص
 

: يهدف البحث الحالي إلى التعرف عمى
. المعتقدات الدافعية عند طمبة الجامعة -1
 (إناث/ذكور) في المعتقدات الدافعية عمى وفق متغير الجنس ذات الداللة االحصائية الفروق -2

 . عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)الدراسي  والتخصص
 .الوجود النفسي الممتمئ عند طمبة الجامعة -3
في الوجود النفسي الممتمئ عمى وفق متغير الجنس ذات الداللة االحصائية الفروق  -4

 . الدراسي عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)  الدراسيوالتخصص (إناث/ذكور)
 .الشفقة بالذات عند طمبة الجامعة -5
 (إناث/ذكور)في الشفقة بالذات عمى وفق متغير الجنس ذات الداللة االحصائية الفروق  -6

 . عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)والتخصص الدراسي 
 . العالقة االرتباطية بين الوجود النفسي الممتمئ والشفقة بالذات بالمعتقدات الدافعية -7
بالمتغير التابع " والشفقة بالذات, الوجود النفسي الممتمئ" مدى إسيام المتغيرات المستقمة  -8

 .المعتقدات الدافعية

إختيروا بالطريقة العشوائية , طالبًا وطالبة من جامعة بغداد (400)      تكَونت عينة البحث من 
( 197)وقد كان عدد الذكور واإلناث في التخصص العممي, حسب التخصص والجنس, الطبقية

 .طالبًا وطالبة (203)وعدد الذكور واإلناث في التخصص اإلنساني, طالبًا وطالبة

مقياس المعتقدات الدافعية الذي قام الباحث ببنائو وتكون :     استعمل في البحث ثالث أدوات ىي 
أما األداة الثانية فيي مقياس , فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت تندرج تحتيا خمسة بدائل (30)من 

أما األداة , فقرة الذي قام الباحث بترجمتو (42)فيتكون من (Ryff,1989)الوجود النفسي الممتمئ لـ
فقرة أيضًا قام الباحث  (26)الذي يتكون من  (Neff,2003)الثالثة فيي مقياس الشفقة بالذات لـ

 .بترجمتوِ 

وصدق البناء ,       وتمَّ التحقق من الخصائص السايكومترية لممقاييس الثالثة من الصدق الظاىري
عادة االختبار  .(الفاكرونباخ)واالتساق المعرفي الداخمي , والثبات بطريقة االختبار وا 



 
 ي

معامل ارتباط , االختبار التائي لعينيتين مستقمتين, مربع كاي):وُاستعممت الوسائل األحصائية اآلتية
معامل االرتباط , تحميل التباين الثنائي, االختبار التائي لعينة واحدة, معادلة الفا كرونباخ, بيرسون
 .تحميل االنحدار, االختبار الزائي, المتعدد

 :وأظهرت نتائج البحث مايأتي

 .طمبة الجامعة لدييم معتقدات دافعية.1

 (إناث- ذكور)توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعتقدات الدافعية تبعًا لمتغير الجنس . 2
وتوجد فروق بين طمبة التخصصات العممية والتخصصات االنسانية لصالح , لصالح الذكور

 .التخصصات العممية

 .يتمتع طمبة الجامعة بالوجود النفسي الممتمئ.3

 (إناث- ذكور)توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوجود النفسي الممتمئ تبعًا لمتغير الجنس . 4
وال توجد فروق ذات داللة احصائية بين طمبة التخصصات العممية والتخصصات , لصالح اإلناث

 .اإلنسانية

 .يتمتع طمبة الجامعة بالشفقة بالذات .5

لصالح  (إناث- ذكور)توجد فروق ذات داللة إحصائية في الشفقة بالذات تبعًا لمتغير الجنس . 6
وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين طمبة التخصصات العممية والتخصصات اإلنسانية , اإلناث

 .لصالح التخصصات اإلنسانية

 .توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين متغيرات البحث الثالثة.8

ن إسيام الشفقة بالذات قميل جداً , يوجد إسيام لموجود النفسي الممتمئ في المعتقدات الدافعية. 7  .وا 

 .وفي ضوء نتائج البحث تم وضع عدد من التوصيات والمقترحات

 

 
 
 



 
 ك

ثبت المحتويات 
الصفحة الموضوع 

ب اآلية القرآنية 
جـ إقرار المشرف 

د إقرار الخبير المغوي 
ىـ إقرار الخبير العممي 
و إقرار لجنة المناقشة 

ز اإلىداء 
ح شكر وامتنان 
 ي -ط  بالمغة العربية األطروحةمستخمص 

 ن- ك ثبت المحتويات 
 ع-سثبت الجداول 
 ف األشكالثبت , ثبت المالحق
 18-2التعريف بالبحث :الفصل األول 

  4-2مشكمة البحث 
  16-4أىمية البحث 
 16 أىداف البحث 
  17حدود البحث 
  18-17تحديد المصطمحات 

 49-19 إطار نظري:الفصل الثاني
 21-20 مفيوم الدافعية:المعتقدات الدافعية:أوالً 

 :االسس النظرية لممعتقدات الدافعية
  النظريات التي تركز عمى أسباب مشاركة الفرد في الميمة– 1
 نظرية العزو. أ

21-22 

 22 نظرية اليدف. ب
 24-23 نظرية التقرير الذاتي. ج



 
 ل

 النظريات التي تركز عمى معتقدات األفراد وحول فعاليتيم – 2
 وتوقع النجاح والفشل

 نظرية المتوقع . أ

 
24-25 

 27-25 النظرية االجتماعية المعرفية . ب
 30-27 نموذج بينتريش وآخرون.     ج
 42-31 الوجود النفسي الممتمئ: ثانياً 
 47-43 الشفقة بالذات: ثالثاً 

 49-48 العالقة النظرية بين متغيرات البحث الثالثة
جراءاتو: الفصل الثالث  87-50 منيجية البحث وا 

 51 منيجية البحث 
 52-51 مجتمع البحث 
 53 عينة البحث 
 54 ادوات البحث 
 54 مقياس المعتقدات الدافعية -1
 55-54 تحديد المفيوم . أ

 56-55 صياغة الفقرات وبدائميا . ب
 56 مدى التحقق من صالحية الفقرات . ج
 58-57 وضوح تعميمات المقياس . د
 65-58 التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس.ه
المؤشرات اإلحصائية لمتوزيع االعتدالي لمقياس المعتقدات .     و

 الدافعية
66 

 67 الصيغة النيائية لممقياس.    ز
 68 مقياس الوجود النفسي الممتمئ.  2

 68 وصف المقياس.اوالً 
 69 مدى صالحية فقرات المقياس.ثانياً 
 70 إعداد تعميمات المقياس. ثالثاً 



 
 م

 70 الدراسة االستطالعية. رابعاً 
 76-70 التحميل اإلحصائي لممقياس.خامساً 
المؤشرات االحصائية لمتوزيع االعتدالي لمقياس .     سادساً 

 الوجود النفسي الممتمئ
76 

 77 الصيغة النيائية لمقياس الوجود النفسي الممتمئ.سابعاً 
 78 مقياس الشفقة بالذات .3
 78 وصف المقياس.اوالً 
 79 مدى صالحية فقرات المقياس.ثانياً 
 80-79 إعداد تعميمات المقياس.ثالثاً 
 80 الدراسة االستطالعية.رابعاً 

 84-80 التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس.خامساً 
المؤشرات االحصائية لمتوزيع االعتدالي لمقياس الشفقة .     سادساً 

 بالذات
84 

 85 الصيغة النيائية لممقياس.سابعاً 
 87  التطبيق النيائي الدوات البحث 
 88-87  الوسائل االحصائية 

 103-88 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا: 

 .التعرف عمى المعتقدات الدافعية عند طمبة الجامعة: اليدف األول
89-90 

 في ذات الداللة االحصائيةالفروق التعرف عمى  :اليدف الثاني
 (اناث/ذكور)المعتقدات الدافعية عمى وفق متغير الجنس

 .عند طمبة الجامعة (انساني/عممي)الدراسيوالتخصص 

90-92 

التعرف عمى الوجود النفسي الممتمئ عند طمبة : اليدف الثالث
 .الجامعة

92-93 

 في التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية: اليدف الرابع
 (اناث/ذكور)الوجود النفسي الممتمئ عمى وفق متغير الجنس

93-95 



 
 ن

. عند طمبة الجامعة(انساني/عممي)والتخصص الدراسي 
 96-95 .التعرف عمى الشفقة بالذات عند طمبة الجامعة: اليدف الخامس
في التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية : اليدف السادس

 والتخصص (اناث/ذكور)الشفقة بالذات عمى وفق متغير الجنس
. عند طمبة الجامعة(انساني/عممي)الدراسي 

97-98 

التعرف عمى العالقة االرتباطية بين الوجود النفسي : اليدف السابع
 الممتمئ والشفقة بالذات بالمعتقدات الدافعية

98-99 

الوجود النفسي "مدى اسيام المتغيرات المستقمة : اليدف الثامن
 بالمتغير التابع المعتقدات الدافعية" الممتمئ والشفقة بالذات

99-101 

 102 االستنتاجات 
 103 :التوصيات 
 103  المقترحات 

 109-105 المصادر العربية
 118-110 المصادر األجنبية
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مشكمة البحث  
 كتعمؿ عمى تككيف ,      تيعد العممية التعميمية ىي حجر الزاكية في حياة اإلنساف

كقد كجد عمماء , شخصيتو السميمة التي تيساىـ في بناء المجتمع كاالرتقاء بو نحك المعالي
نعداـ اف كثيران منيا يعكد إلى أ ك,النفس كالتربية عممية التعميـ تتعرض لكثير مف المشكالت

 كنظران الستفحاؿ ىذه الظاىرة في الكسط الدراسي بشكؿ عاـ ,أك انخفاض الدافعية لمتعمـ
بككنيا تترؾ آثاران سمبية ,  كتعمقيا كانتشارىا بيف المتعمميف,كالكسط الجامعي بشكؿ خاص

 أك تدني الثقافة العممية لمطمبة الجامعييف مما يؤثر سمبان عمى ,ثناء عممية التعمُّـ لممتعمـا
. بناء مجتمع مثقؼ

فَّ جكدة التعميـ في الجامعات أمر ييثير القمؽ لدل المخططيف كالباحثيف إ      ك
  عمميتي معالعممي كالنفسي لعممية التعميـ كالتعمـ ىك التعامؿ مكالمبدأ األساس, كالتربكييف

(. Pintrich&Shunk,2002,P4)التعمـ كالدافعية
ات القرف العشريف بكيفية تعامؿ الطمبة مع المياـ م      كقد اىتـ الباحثكف منذ خمسيف

 عندما بدأ بمـك أبحاثو في طريقة حؿ الطالب الجامعييف لممشاكؿ كما العكامؿ ,الصعبة
( . King,2010,p1)التي تؤثر عمى دافعية الطالب عندما يكاجيكف شييان صعبان 

 ىناؾ بعض االعتقادات القكية التي تؤثر في الدافعية عند طمبة الجامعة التي بدكرىا     ؼ
كغير محفزة كلماذا يتخذ بعض ,  يتخذ بعض الطمبة أىدافان غير ماليمةألف تككف سببان 

(. 841ص,2010,عالـ)الطمبة استراتيجيات محبطة ليـ
اك ما ييسميو الكجكد النفسي الممتمئ ؾ       كىناؾ عكامؿ قد تؤثر عمى دافعية الطمبة 

ف ذلؾ إ ؼ, مرتفعان  ممتميان فكمما كاف الفرد يمتمؾ كجكدان نفسيان , البعض الرفاىية النفسية
 ييفكر الناس إذ, يجابية قكية عمى سمكؾ الفرد منيا التفكير األيجابيالى آثار اسيؤدم 

يجابية عندما يككنكف سعداء مقارنة بحالتيـ عند الحزف كالكآبة كذلؾ إبطرؽ مختمفة كأكثر 
  تأثيران الممتمئ أكثر ثقة بالنفس كأكثر تقديران ألنفسيـ كأكثرصاحب الكجكد النفسي يككف 
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-150ص,2001,عثماف)ستعداد لحؿ مشكالتيـ بطرؽ أفضؿافي الفعالية الذاتية كلدييـ 
152 .)

ليس مف السيؿ أنو  أمف الكجكد النفسي الممتمئ ذات طبيعة معقدة احيانان نجد ا      ك
 كربما لمتغيرات التكنكلكجية كاالجتماعية كاالقتصادية ,التمتع بو عند كثير مف األفراد

المتالحقة ذات التأثير الكاضح في حياة اإلنساف مف مختمؼ كاألزمات كالثقافية الكثيرة 
 تيدد ما يعرؼ باألمف كالتكافؽ التي , النكاحي سكاء في المنزؿ أك األسرة أك التعميـ

 أم ال تساعده عمى التكافؽ االيجابي في الحياة بسيكلة إذا لـ ,كالصحة كالسعادة لإلنساف
 حتى تتمكف مف , كالتأثر بيا, كالتفاعؿ معيا, كفيـ ليا,يكف ىناؾ مالحقة ليذه التغيرات

 بؿ كاألسرة كالمجتمع أيضان ,األداء االيجابي الشامؿ في كافة الحياة الدراسية كالمينية
(Amichai et al,2009,p302 .)

كاديمية ا) طمبة الجامعة قد يكاجيكف مشكالت متباينة اغمبأف فيو       كمما الشؾ 
 إال أنيـ قد يتفاكتكف فيما بينيـ في كيفية التعامؿ مع أنفسيـ عندما ,(جتماعيةاكنفسية ك

 لذا نجد بعضيـ , فقد ينجح بعضيـ كقد يفشؿ البعض اآلخر,يتعرضكف لتمؾ المشكالت
يتعامؿ مع خبرات الفشؿ كاإلحباط التي يتعرضكف ليا بتعاطؼ ايجابي مع أنفسيـ 

 بدالن مف إنكارىا أك معالجتيا بطريقة انفعالية ,كاالنفتاح التاـ عمى خبراتيـ بيقظة عقمية
بالشفقة )كىذا ما يجعميـ بمنأل إلى حد ما عف المشكالت االنفعالية كىك ما يعرؼ 

كال نفسيـ كالرأفة بيا ا الذيف ليس لدييـ القدرة عمى التصالح مع كف أما اآلخر,(بالذات
 فيـ نتيجة لذلؾ يعيشكف حالة مف التكتر , الذيف يفشمكف في مكاجية خبراتيـ المؤلمةسيما

 كنقد االجتماعيةكالقمؽ كتتسـ شخصياتيـ بالجمكد الفكرم كالعيزلة 
(. 20ص,2014,العاسمي)الذات
مف ىنا بدأت لدل الباحث الرغبة في معرفة ىؿ تتكافر لدل الطمبة المعتقدات ك      

كىؿ لتمؾ الظركؼ الصعبة , الدافعية التي تجعميـ يتفكقكف في دراستيـ كتحقيؽ أىدافيـ
 كمدل تأثيرىا عمى تمؾ ,التي يمر بيا بمدنا العزيز تأثير عمى حياتيـ كسعادتيـ النفسية
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النجاح بكىؿ عند تعرض الطالب أك الطالبة إلى فشؿ في تحقيؽ أىدافو , المعتقدات
بيقظة عقمية أـ بالعزلة عف , يتعامؿ مع ذاتو بمطؼ أـ بقسكة, كالتفكؽ سيككف مشفقان بذاتو

كىؿ ,  أك الشعكر بأف ما يتعرض لو ىك حالة مشتركة يمر بيا جميع الناس,المجتمع
. تؤثر الشفقة بالذات عمى المعتقدات الدافعية

 
: أهمية البحث
 التي يعيشيا اإلنساف العراقي بكجو عاـ الصعبةزحمة الحياة كالظركؼ ؿ      نتيجة 

 كعاش الفرد كال يزاؿ ,فقد اإلنساف عمؽ اإلحساس بالكجكد كالقيـك, كالطالب بكجو خاص
ف العمـ بفضؿ تحكمو كضكابطو يمثؿ أك, في أزمة ىذا العصر ييعاني مف غربتًو عف ذاتوً 

 كما عمى اإلنساف إال أف ينظـ نفسو كعالمو المحيط كمجتمعو الذم ,تمؾ الضالة المنشكدة
الكريـ  العيش فييعيش بيف جكانبو تنظيمان عمميان حتى يصؿ إلى تحقيؽ أىدافو المنشكدة 

. كالسعادة النفسية كتحقيؽ الذات
ليو كتمقايية عف آ بطريقة اف كالسعادة تتحقؽاٌلمذة إلى أف "1982فرانكؿ "      فقد أشار 

(. 184ص,1982,فرانكؿ)طريؽ بمكغ اليدؼ
كاكتسابو , كيزيد مف فعاليتو الذاتية, فَّ تحقيؽ األىداؼ يعزز مف دافعية الطالبإ      ك
 إلى أف عممية التخطيط لألىداؼ ترتبط بخصايص "1997باندكرا "كقد أشار , لمميارة

فكمما كاف اليدؼ قريبان كمعتدؿ الصعكبة ,  بعكامؿ إعادة اليدؼارتباطيااليدؼ كمدل 
-39ص,2006, رشكاف)يزيد مف الدافعية أكثر مف اليدؼ العاـ البعيد أك الصعب جدان 

40 .)
ف يتذكر أف يصدر األحكاـ المعقدة كأك,       فاإلنساف كايف يستطيع أف ييدرؾ األحداث

ف يضع الخطط مكضع التنفيذ أ ك,ف يىحؿ المشكالتأ ك,ما مرَّ بًو مف المعمكمات
عمى الدافعية عنده جميا قدراتو البشرية إنما تتكقؼ أكاألغراض التي ييسخر المرء مف 

(. 17ص ,1988 ,مكرام)كعكامؿ اخرل 
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ألنيا تيسيـ في تكجيو ,      إف المعتقدات الدافعية تؤدم دكران ميمان كفاعالن في تعمـ الطمبة
كما أف لممعتقدات الدافعية دكران ميمان في رفع , كاالندماج في االنشطة التعميمية, االنتباه

فضالن عف أنيا كسيمة لمتنبؤ بالسمكؾ , مستكل األداء في مختمؼ مجاالت الدراسة
 Bembenutty, 2005,p 119).)األكاديمي

ىناؾ بعض االعتقادات القكية التي تؤثر في الدافعية عند طمبة الجامعة التي ؼ      
كغير محفزة كلماذا يتخذ ,  يتخذ بعض الطمبة أىدافان غير ماليمةألف  تككف سببان بدكرىا

(. 841ص,2010,عالـ)بعض الطمبة استراتيجيات محبطة ليـ
أف دافع الفرد ىك عامؿ رييس في قدرتو (Tremblay, 1999) "تريمبالم  "إذ رأل      

فَّ إ حيث , كيظؿ في النياية جاىزنا الستكماؿ دراستو الجامعية,عمى النجاح في الجامعة
دؽ يمكف كصؼ الدافعية ابتعبير ,  ىي القكة التي تحدد السمكؾ:أحد تعريفات الدافعية

  التي تينشط كتكجو السمكؾ,كاالجتماعية , كالعاطفية,عمى أنيا مزيج مف القكل البيكلكجية
 كمع ذلؾ  فإف العديد مف نظريات ,عمالنا اليكميةاىذه القكل بمثابة المؤثر التي تكجو 

ا الماضية تصؼ فقط بناءن افتراضي  ان الدافعية  التي تَـّ تطكيرىا عمى مدل الثالثيف عامن
( Wilson,2006,p1) كتستبعد العكامؿ األخرل ذات الصمة , أك آخر مف الدكافعان كاحد

      لذا اىتمت البحكث كالدراسات الحديثة في مجاؿ الدافعية بتحديد األنماط المختمفة 
ىـ الظركؼ كالعكامؿ التي تعمؿ عمى كجكد ىذه اك, لممعتقدات الدافعية لدل األفراد

 كقد أظيرت نتايج تمؾ البحكث كالدراسات , كعالقة ذلؾ بالعديد مف المتغيرات,المعتقدات
 نحك دكفيو يتحرؾ الفر, التكجو الداخمي لميدؼ:كجكد نمطيف مف المعتقدات الدافعية ىما

أداء الميمة مف اجؿ الثكاب الذاتي المتمثؿ في الشعكر بالرضا الناتج عف النشاط اليادؼ 
كيتميز الفرد الذم يتبنى ىذا التكجو , كالسعادة الذاتية المرتبطة عمى تحقيؽ األىداؼ

 كالنمط اآلخر ىك التكجو الخارجي لميدؼ .كالتفكؽ, كحب االستطالع كالمثابرة, بالتحدم
كفيو يتحرؾ الفرد نحك أداء الميمة مف أجؿ الثكاب الخارجي المتمثؿ في الحصكؿ عمى 
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 أك تجنب األحكاـ السمبية مف , ك رضا الكالديف,الدرجة كاالحتراـ مف قبؿ األستاذ
(. Vansteenkist,et,al,2006,p20)اآلخريف

 في المراحؿ الجامعية تؤثر في كال سيما      كقد كيجد أف المعتقدات الدافعية لمطالب 
فيي الجيد كالمحرؾ األساسي لمطالب مف اجؿ , استمرار الطالب في الدراسة الجامعية

حيث كجد أف الطالب مف ذكم الفعالية الذاتية المرتفعة كالمتكسطة , تحقيؽ أىدافيـ
ما الطالب مف ذكم الفعالية الذاتية ا, ىدافيـايحققكف معدالت أكاديمية عالية كيحققكف 

لى االمرتفعة مع انخفاض مستكاىـ االجتماعي كاالقتصادم فيميمكف إلى االنتقاؿ مف كمية 
ك التسرب مف التعميـ الجامعي ثـ العكدة اليو في كقت ا ,خرلا

(. Wilson,2006,p2)الحؽ
 ال يؤدكف بشكؿ جيد تككف لدييـ دكافع قمؽ كشعكر بالمرض الذيف الطمبة      ك

 كيتأثر أداء الفرد بفعاليتو ,كيعتقدكف أف األداء غير ميـ
(. Jacobson,2008,p412)الذاتية
إف معتقدات فعالية الذات تجعؿ الفرد يراقب  (Bandura,1982) ذكر باندكراكقد      

 االنشطة اختياركما أف فعالية الذات تؤثر في , عممو كتنظيـ عمميات تفكيره كزيادة دكافعو
 اإلدراؾ عبركما أكد عمى أف معتقدات الفرد عف فعاليتو الذاتية تظير , إلكماؿ الميمة

 كما تعكس .المعرفي لمقدرات الشخصية كالخبرات المتعددة سكاء المباشرة أك غير المباشرة
كالكسايؿ , االنفعاؿ عبرىذه المعتقدات قدرة الفرد عمى أف يتحكـ في معطيات البيية 

كالثقة بالنفس في مكاجية ضغكط , التكيفية التي يقـك بيا
(. Bandura,1982,p122)الحياة

لى اففعالية الذات المرتفعة تؤدم ,       لذلؾ فالعالقة متبادلة بيف فعالية الذات كاألداء
داء مرتفع كما أف األداء المرتفع يككف بمثابة الدافع لتحفيز فعالية الذات المرتفعة عمى ا

(. Pintrich&Grcia,1991,371-372)استكماؿ المياـ
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حكؿ المعتقدات الدافعية كتصكرات  (Artino,2008)      ففي دراسة قاـ بيا ارتينك
 مف طالب  طالبان (646)حيث طبؽ البحث عمى عينة بمغت, الطالب نحك جكدة التعميـ

فعالية الذات كقيمة )الجامعة كتكصؿ إلى أف ىناؾ عالقة بيف المعتقدات الدافعية لمطالب
(. Artino,2008,p360)كتصكرات الطالب لجكدة البيية التعميمية (الميمة

 (االعتقاد في قدرة الفرد)فالمتكقع,       كيمعب التقييـ الذاتي دكران كبيران في دافعية الفرد
 نظرية العزك إذ إفتؤثر في النكاحي العاطفية كالقمؽ مف األداء  (أىمية الميمة)كالقيمة

 فشميـ في الميمة إلى عكامؿ مثؿ القدرة أك نجاحيـترل إلى أف الطالب غالبان يعزكف 
كاف الطالب الذيف حددكا أىدافان عالية المستكل حققكا , كالجيد كصعكبة الميمة كالحظ

كفعالية الذات تشير إلى اعتقاد الطالب , مستكيات أعمى مف الطالب الذيف لـ يفعمكا ذلؾ
 مما تتيح , لممعارؼ كالميارات التي يمتمكيا الفرد بالفعؿالفاعؿحكؿ قدرتيـ عمى التطبيؽ 

(. Pintrich&Garcia,1991,p376)عمؿ الميارات المعرفية التي يمتمكيا الفرد بفعالية
حكؿ الفركؽ الناتجة عف اثر التدريب في التنظيـ  (Pintrich,et al,1996 )كاشار      

 ناتجة عف ان  أظيرت النتايج أف ىناؾ فركؽحيث ,الذاتي لممعتقدات الدافعية لطمبة الجامعة
أثر التدريب عمى الطمبة بسبب المككنات المعرفية كالتنظيـ الذاتي كالدافعية التي يمكنيا 

أف تؤدم إلى تصنيؼ يميز الطمبة مرتفعي كمنخفضي االنجاز في العمـك الطبيعية لكف ال 
(. Pintrich,et al,1996, p346)تستطيع ذلؾ في العمـك اإلنسانية

بدراسة دكر المعتقدات الدافعية كاستراتيجيات التعمـ لطالب  (Ray,2003)ما      كقاـ ر
لى أف الطالب ذكم استراتيجيات التعمـ ا تكصمت الدراسة إذ, الجامعة في التحصيؿ

كالمعتقدات الدافعية كاستراتيجيات إدارة المكارد األكاديمية المرتفعيف يككف تحصيميـ 
(. Ray,2003)األكاديمي مرتفعان مقارنة بالمنخفضيف

حكؿ المعتقدات الدافعية كاستراتيجيات  (Lynch,2008)      كتكصمت دراسة لينش
لى نتايج عدة أىما تفكؽ اإلناث عمى الذككر في االتعمـ في الصفكؼ المختمفة لمكمية 



8 

قرانيـ في المراحؿ األعمى في ا لىاالستراتيجيات الدافعة لمتعمـ كتفكؽ الطالب الجدد ع
(. Lynch,2008,p417)فاعمية الذات

حكؿ المعتقدات الدافعية كالعكاطؼ (Artino,et al,2010)      أما دراسة ارتينك كآخركف
كاالنجاز لدل طالب السنة الثانية في كمية الطب حيث تكصمت إلى كجكد عالقة ايجابية 

 ككجكد عالقة ايجابية بيف , كاالنجاز"كفاعمية الذات, قيمة الميمة "بيف المعتقدات الدافعية
القمؽ " ككجكد عالقة سمبية بيف التحصيؿ العاطفي , كاالنجاز"التمتع"التحصيؿ العاطفي

ايجابيا مع " قيمة الميمة" كما تكصمت إلى ارتباط المعتقدات الدافعية , كاالنجاز"كالضجر
 سمبان مع القمؽ كايجابيان "فاعمية الذات" كارتباط المعتقدات الدافعية ,التمتع كسمبان مع الممؿ

(. Artino,et al,2010,p1203)مع التمتع
بدراسة دكر تكجو اليدؼ كالمراقبة الذاتية في المعتقدات  (King,2011)      كقاـ كينج

الدافعية كأداء حؿ األلغاز عمى طالب الجامعة حيث تكصمت دراستو إلى نتايج عدة مف 
 "ردكد األفعاؿ كفاعمية الذات كقيمة الميمة"أىما كجكد عالقة بيف المعتقدات الدافعية 

(. King,2011)كأداء حؿ األلغاز
حكؿ االختالفات بيف الطالب في المعتقدات  (,Berger,2012)      أما دراسة بيرجر

لى أف الطالب ذكم افإنيا تكصمت , الدافعية كالمعتقدات المعرفية كاستراتيجيات التعمـ
 في "إحجاـ– إقداـ " يفضمكف الطالب ذكم تكجو اليدؼ"تعمـ-إتقاف"تكجو ىدؼ الميمة 

(. Berger,2012,p406)ستراتيجية التعمـاالمعتقدات الدافعية كالمعتقدات المعرفية ك
 حكؿ المعتقدات المعرفية كالمعتقدات الدافعية (2015ناصر)      كتكصمت دراسة 

 أىما إف طمبة الجامعة نتايج عدةكعالقتيما بالتعميـ المنظـ ذاتيا لدل طمبة الجامعة إلى 
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصايية لصالح الذككر , لدييـ معتقدات دافعية بدرجة عالية

ككجكد , كلصالح طمبة التخصص العممي عمى طمبة التخصص اإلنساني, عمى اإلناث
,  بيف كؿ مف المعتقدات المعرفية كالمعتقدات الدافعية كالتعميـ المنظـ ذاتيان ةعالقة ارتباطي
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سياـ كؿ مف المعتقدات المعرفية كالمعتقدات الدافعية في التعميـ المنظـ ذاتيان  , ناصر)كاإ
( 1ص,2015
 إمكاناتو الذاتية لمفرد كتحقيؽ الفاعميةكقد يؤدم  األداء النفسي االيجابي إلى زيادة      

مما , كزيادة مستكيات الرضا عف الحياة كالسعادة, كاستغالؿ قدراتو إلى أقصى حد ممكف
 كىذا ما يعرؼ  بالكجكد النفسي الممتمئ, ينعكس ايجابيان عمى دافعية الفرد

Psychological Well-being  كقد عرفت الدراسات المبكرة لمكجكد النفسي الممتمئ 
مف ناحية المشاعر االيجابية التي قد تككف زايمة أك مؤقتو نسبيان لكنيا تشمؿ جكانب بعيدة 

(. Abbott et al,2008,p680)المدل أك ثابتة األداء أك التكظيؼ النفسي االيجابي
 نجد فالسفة اإلغريؽ كعمماء المسمميف قد ربطكا سعادة اإلنساف في الدنيا بالسير كما     

كالرذيمة طريؽ , في طريؽ الفضيمة كاألبتعاد عف الرذيمة كجعمكا الفضيمة طريؽ السعادة
كمع اتفاقيـ عمى ىذه العالقة الترابطية فإنيـ اختمفكا في تحديد كؿ مف الفضيمة , الشقاء

أما عمماء المسمميف ,  ركز اإلغريؽ عمى السعادة الدنيكيةإذ, كالرذيمة كالدكافع الييما
كاستفادكا مف ىدل اإلسالـ في بياف الطريؽ إلى , فركزكا عمى السعادة في الدنيا كاآلخرة

 كىي ,بينما ذىب عمماء النفس المحدثكف إلى أف السعادة ىي الصحة النفسية, ذلؾ
(. 25ص,2000,كماؿ) سالمة اإلنساف كأمنو عمىمما يؤشر, النجاح كالتكفيؽ

لصحة النفسية إلى تطكير نماذج عديدة لتحديد المالمح ا      أدل االىتماـ الكاسع في 
 العديد مف النماذج التي تتبايف في تفسيرىا تاألساسية لمكجكد النفسي الممتمئ إذ ظير

:  بيف مدخميف متمايزيف ىما"2001ديسي كرياف"كرؤيتيا ليذا المفيـك كقد ميز 
يركز ىذا المدخؿ عمى السعادة كالسركر كيعرؼ الكجكد النفسي الممتمئ : المدخؿ الذاتي-

(. Negovan,2010,p86)مف ناحية السركر كتجنب األلـ
 لمحياة م      كيقـك ىذا المدخؿ عمى فكرة أف السعادة كالسركر يشكالف اليدؼ األساس

ككفقا ليذا المنظكر فأنو يتـ تحقيؽ الكجكد النفسي الممتمئ مف خالؿ زيادة , البشرية
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الشعكر بالسعادة عف طريؽ السعي إلى المحظات السارة كاألىداؼ المجربة تماشيان مع 
. القيـ الفردية كبمكغ المحفزات التي تزيد الكجداف االيجابي

أم , ييركز ىذا المدخؿ عمى تحقيؽ اإلمكانات البشرية:المدخؿ النفسي أك تعبية الطاقات-
أف ىذا المدخؿ ال يعٌرؼ الكجكد النفسي الممتمئ عمى انو الحصكؿ عمى السعادة في 

بؿ انوي ييتـ بأنشطة األفراد كتحدياتيـ المنخرطة في تطكير كتحقيؽ , المقاـ األكؿ
اإلمكانات الفردية التي تماشي القيـ اليامة كاالرتباط المتجذر في 

(. Lundqvist,2011,p110)الذات
يفيد في مجاؿ تنمية  أف الكجكد النفسي الممتمئعمى ( Ryff,1989)أكدت رايؼ     ك

كحؿ المشكالت كتمكف الفرد مف مكاجية الضغكط مما , الطاقات النفسية كالعقمية ذاتيان 
يؤدم إلى الشعكر بالسعادة كالرغبة في الفيض عمى اآلخريف بيذا الشعكر 

(.    Ryff,1989,p1070)االيجابي
عف الكجكد النفسي الممتمئ أكسع الدراسات التي  (Ryff,1989)      كتعد دراسات 

ككضعت أىـ المؤشرات , كصممت أداة لقياسو, رسخت ليذا المفيـك كطرؽ البحث فيو
 :  نمكذج العكامؿ الستة لمكجكد النفسي الممتمئ كىيأ "رايؼ"لمتعرؼ عميو حيث صممت 

الغرض مف , التمكف البييي, العالقات االيجابية مع اآلخريف االستقاللية ,تقبؿ الذات"
. "النمك الشخصي, الحياة
غمب البرامج اإلرشادية التي أكايستعممت استراتيجيات الكجكد النفسي الممتمئ في       

 كتحقيؽ ىكية ,االيجابية نحك التجارب االنتباه كتكجيو ,تيدؼ إلى تحسيف جكدة الحياة
(. Kimiecik,2011,p780) كزيادة فاعميتو الذاتية,كاضحة لمفرد

 أظيرت تمؾ البرامج أف األفراد الىذيف كاف لدييـ كجكد نفسي ممتمئ بمستكو مرتفع إذ      
كالشعكر بمكاجية ,  في إمكانية التأثير في نفسو كالبيية المحيطةفاعميةكانكا أكثر 

ككانكا أكثر رغبة في المنافسة كالمبادأة كتحمؿ المسؤكلية , متطمبات الحياة أكثر سيكلة
(. Fava&Tomba,2009,1906)كأكثر كاقعية 
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عراض االكتياب لدل عينة مف ا إلى خفض حدة (2013,عمار) تكصمت دراسة فقد      
 إذالشباب عبر بناء برنامج إرشادم كظؼ فيو األبعاد الستة لمكجكد النفسي الممتمئ 

أظيرت النتايج كجكد انخفاض داؿ إحصاييان بيف المجمكعتيف التجريبيتيف مقارنة بدرجاتيـ 
(. 1ص,2012,عمار)قبؿ التطبيؽ

      كقد أكضح الباحثكف إف الكجكد النفسي الممتمئ يتطكر عبر مجمكعة مف المتغيرات 
 أنيا تزيد فضالن عفكالخبرة في الحياة , كخصايص الشخصية كاليكية, كالتنظيـ االنفعالي
(. Edwards,et al,2005,p77)مف العمر كالتعميـ

منيا التفكير ,       كلمكجكد النفسي الممتمئ آثاره ايجابية قكية عمى سمكؾ األفراد
كأكثر تقديران لذاتيـ , كأكثر سعادة كثقة بالنفس,  أكثر ايجابيةفضالن عف انيـ, االيجابي

كلدييـ القدرة عمى حؿ مشكالتيـ بطرؽ , كأكثر في الكفاءة االجتماعية
(. 151ص,2001,عثماف)أفضؿ
التفكير الخمقي كعالقتو بالكجكد النفسي حكؿ  (2015,دراسة مقدادم) تكصمت كما      

 ةالممتمئ كالسمكؾ االجتماعي االيجابي لدل الطمبة الجامعييف إلى كجكد عالقة ارتباطي
دالة إحصاييان بيف الكجكد النفسي الممتمئ  كبيف مستكل التفكير 

(. 269ص,2015,مقدادم)الخمقي
نيا تختمؼ في اؼ,       أما الفركؽ في معدالت الكجكد النفسي الممتمئ بيف الجنسيف

فالنساء يتمتعف بارتفاع الكجكد النفسي الممتمئ في مرحمة الشباب , مراحؿ عمرية مختمفة
(. 2ص,2010,أبك ىاشـ)في منتصؼ العمرؼأما الرجاؿ 

بالنسبة لمفركؽ بيف الجنسيف الصينييف في  (Shek,2001)أظيرت نتايج دراسة     ك
 إحصاييان لصالح اإلناث مقارنة مع ةالكجكد النفسي الممتمئ عف كجكد فركؽ داؿ

(. Shek,2001,p4)الذككر
إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاييان بيف الذككر  (Furr,2005)      كتكصمت دراسة

(. Furr,2005,p2)كاإلناث في الكجكد النفسي الممتمئ بأبعاده المختمفة
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 إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاييان بيف (2010,دراسة أبك ىاشـ)      بينما كجدت 
متكسطات درجات الذككر كاإلناث عند طمبة الجامعة في الكجكد النفسي الممتمئ 

(. 1ص,2010,ابك ىاشـ)كمككناتو الستة
        كقد يتعرض طمبة الجامعة إلى الكثير مف التحديات التي تفرضيا متطمبات الحياة 

 كلذا فمف الضركرم أف يتمتع الطالب بقدر كافر مف الشفقة ,األكاديمية كاالجتماعية
 االىتماـالتي ىي خبرة عاطفية متميزة كظيفتيا األساسية , Self-Compassionبالذات 

(. Goetz,et al 2010,pp351-355)كحماية الذات كمساعدتيا مف الشعكر بالمعاناة
 كسيمة إذ انو, ييعد مفيـك الشفقة بالذات مف المفاىيـ الحديثة نسبيان في عمـ النفسك      

كالتعامؿ مع الذات , كاالىتماـ بيا, ق الفرد نحك ذاتو مف حيث االنتباهمإيجابية في تكج
. بدالن مف انتقادىا كالقسكة عمييا, بمطؼ عند التعرض لمفشؿ أك خبرة الـ

كعدـ ,       كيتضمف مفيـك الشفقة بالذات االنفتاح كالتحرؾ نحك معاناة الشخص ذاتو
ككيفية التعامؿ مع الخبرات , كالتعاطؼ معيا, كتقديرىا, كقبكؿ الذات, الحكـ عمى فشمو

بؿ التعرؼ عمى خبراتو كالنظر الييا عمى أنيا , السمبية التي تجمب لو األلـ كالمعاناة 
مع اإلقرار بأف البشر يخطيكف كيفشمكف , تمثؿ جانبان مف الخبرات البشرية المشتركة

(. Neff,2003a,p223-250)كيعترييـ النقصاف
فالمطؼ بالذات ,       تتككف الشفقة بالذات مف ثالثة أبعاد رييسة متمايزة كمتداخمة

كىك يفرز درجة متدنية مف ذـ الذات أك  ,يتضمف الفيـ كالدؼء العاطفي نحك الذات
كاليقظة العقمية تساعد في خفض , كبساعد في تقميص األلـ كالمعاناة عند الفشؿ, لكميا

األفكار السمبية عف الذات كتزكد الفرد االستبصار لمتعرؼ عمى القكاسـ المشتركة مع 
اآلخريف أم اإلنسانية المشتركة التي ال تتضمف اإلحساس باألنانية كالتمركز حكؿ الذات 

 فيي تقرُّ بالفشؿ ,بؿ تشير إلى أىمية األكلكيات الشخصية في مقابؿ مصالح اآلخريف
(. Neff,2003b,pp78-89)كالمعاناة كالقصكر الذم يمثؿ جانيان مف الطبيعة اإلنسانية
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 (كاإلنسانية المشتركة, كاليقظة العقمية, المطؼ بالذات)      كبالنظر ليذه اإلبعاد الثالثة 
نو ليس مف المستغرب أف ترتبط الشفقة بالذات بالكجكد النفسي الممتمئ مما يؤدم إلى اؼ

. كذلؾ تؤدم إلى الحد مف التكتر, انخفاض القمؽ كاالكتياب
انو ال يمكف رؤية الشفقة بالذات عمى أنيا ذريعة الى ( Neff,2003)      كأشارت نيؼ

فيذا يتنافى مع , لمرضا عف النفس كالتقكقع عمى الذات لتجنب المسؤكلية عف الفشؿ
(. Neff,2003a,p225)لى الكماؿ كالنجاحامشاعر الشفقة بالذات الحقيقية التي تتطمع 
كترتبط ايجابيان , كتقبُّؿ الخبرات الكجدانية,       فالشفقة بالذات تؤدم إلى زيادة الكعي

(. Neff,et al ,2005,p265)بأىداؼ اإلتقاف التي تنطكم عمى الرغبة لمتعمـ
, كتخفض مف مستكل االنفعاالت السمبية,       كتحسف الشفقة بالذات مف جكدة الحياة

كتقمؿ مف لـك , كتقمص قمع األفكار, كتقكم الركابط االجتماعية, كتشعر الفرد بالتفاؤؿ
(. Neff, et al,2007,p910)كتحسف مف الدافعية لألداء, الذات كانتقاداىا

إف األفراد الذيف يتمتعكف بالشفقة بالذات يميمكف إلى مساعدة اآلخريف كيبنكف إذ       
أنيـ ال يسعكف إلى تحقيؽ مكاسب ك, مما ينعكس عمى أنفسيـ, عالقات كطيدة معيـ

كىذا ما أكدت عميو دراسة , كيتسمكف بالمكضكعية, كيتجنبكف إيذاء اآلخريف, ألنفسيـ
(Crocker&Canevello,2008)  التي ىدفت إلى كشؼ العالقة بيف الشفقة بالذات

كالمساندة االجتماعية لدل عينة مف طالب 
(. Crocker&Canevello,2008,p555)الجامعة

 أظيرت نتايج إذ      كتؤدم الشفقة بالذات إلى زيادة المركنة النفسية 
إلى كجكد ارتباط مكجب بيف المركنة النفسية كالشفقة بالذات  (Ying,2009)دراسة

اإلنسانية , اليقظة العقمية, المطؼ بالذات )بمككناتيا الثالثة 
(. Wen,2009.p309)(المشتركة

حكؿ العالقة بيف  (Neff&Pittman,2010)      كفي دراسة قامت بيا نيؼ كبيتماف
 فيما ,الشفقة بالذات كالمركنة النفسية لدل المراىقيف كالشباب لمتعرؼ عمى الفركؽ بينيما
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 مراىقان مف طالب المرحمة الثانكية )235)يتعمؽ بالسعادة النفسية حيث تككنت العينة مف 
ناثان   أظيرت النتايج أف الشفقة بالذات كقد, طالبان كطالبة مف الجامعة (287)ك, ذككران كاإ

كالتفاعالت , كالدعـ األسرم, كالتمفيؽ الشخصي, ترتبط ايجابيان مع السعادة النفسية
االجتماعية لدل المراىقيف كالشباب معان مع كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث لصالح 

(. Neff&Pittman,2010.P225)الذككر
أف الشفقة بالذات ترتبط ايجابيان مع سمة (Neff&Beretvas,2012)     كأشارت دراسة

أيضان الشفقة بالذات متمايزة ,  لكنو ليس ارتباطان مرتفعان Self-Esteem Traitتقدير الذات
مع تقدير الذات الف الشفقة بالذات منبئ قكم لمعالقات االيجابية كتؤدم إلى حالة مف 

كتقييـ , كانخفاض مستكيات الكجداف السمبي, االتزاف في حالة رد فعميا لمتكترات المستثارة
(. Neff&Beretvas,2012, P1)لمذات أكثر كاقعية مف تقدير الذات 

كمع ذلؾ فأف العكايؽ , كالنكسات إلى تفاقـ القمؽ,       كقد يؤدم الفشؿ الدراسي
 الشفقة بالذات كىذا ما تكصمت اليو دراسة عبرالمعرفية لمقمؽ يمكف تخفيضيا 

(Bergen&Dessa,2013)  حكؿ تأثير الشفقة بالذات في خفض سمة
(. Bergen&Cheon,2013)القمؽ

فأنو , إف الفرد الذم يشعر بالشفقة نحك ذاتو كلك لـ يكف في حالة جيدة جدان إذ       
كالشفقة بالذات تجنب مف , سكؼ يشعر بالشفقة نحك اآلخر حتى كلك كاف يستيجف أفعالو

الفرد مف الكقكع في النقيضيف انحطاط الذات كتعزيز 
(. Breines&Chen,2012,p1133)الذات

 الشفقة بالذات ترفع مف إمكانية باف(  Allen&leary2010)      كرأل كؿ مف 
الشخص عندما يكاجو مشكمة ما عبر تبني إستراتيجية تكافؽ غير تجنبية مثؿ أف يعيد 

صياغة المشكمة بطريقة ايجابية أك يتبنى إستراتيجية مف استراتيجيات حؿ المشكالت كاف 
(.   Allen&leary2010,p107)مثؿ ىذه الطرؽ التكافقية ربما تسيؿ التكافؽ مع الحياة
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 أشارت دراسة إذ,       كلمشفقة بالذات تأثير عمى سمات الشخصية لمفرد
حكؿ العالقة بيف الشفقة بالذات كبعض سمات الشخصية لدل عينة  (2014,العاسمي)

كبيف , يجابية بيف أبعاد الشفقة بالذات الثالثةإإلى كجكد عالقة , مف طالب الجامعة
مع , (كالضمير الحي, كالمقبكلية, كاالنفتاح عمى الخبرة, االنبساطية)سمات الشخصية

كبيف طالب الكميات اإلنسانية , كجكد فركؽ بيف الجنسيف لمشفقة بالذات لصالح اإلناث
(. 17ص,2014,العاسمي)كالعممية لصالح طالب الكميات اإلنسانية

حكؿ المركنة النفسية كالعصابية كالشفقة بالذات  (2015,منصكر)      كتكصمت دراسة 
كالحكـ , إلى أف الشعكر بالذات, كاألساليب الكجدانية لدل طالب قسـ التربية الخاصة

(. 2015,منصكر)كاليقظة العقمية تسيـ في بعد دافعية االنجاز, عمى الذات
 Neff, et)      أما عف الفركؽ بيف الذككر اإلناث فقد تكصمت دراسة نيؼ كآخركف 

al,2007)  إلى أف الشفقة بالذات تككف أعمى لدل اإلناث مقارنة بالذككر(Neff, et 
al,2007.) 

إلى أف الشفقة بالذات ترتبط  (Arimitsu&Hofmann2015)      كقد تكصمت دراسة 
يجابيان بالتأثير االيجابي كمع الرضا عف الحياة كالتكافؽ النفسي كسمبان بالتأثير السمبي إ

(. Arimitsu&Hofmann,2015,p37)كاالضطرابات النفسية
: ستادان إلى ما تقدَّـ تتحدد أىمية البحث بالنقاط اآلتيةا      ك

يتناكؿ البحث المرحمة الجامعية التي تيعد مف المراحؿ الميمة في إعداد الطمبة  -1
 .عمميان كفكريان كاجتماعيان كمينيان 

إف معرفة المعتقدات الدافعية كالكجكد النفسي الممتمئ كالشفقة بالذات عند طمبة  -2
الجامعة قد تيسيـ في ابتكار أساليب جديدة لمتعامؿ مع الطمبة مف حيث األجكاء 

 .الدراسية كالتعامؿ ميـ 
قد ييسيـ البحث الحالي في إثراء المكتبة العربية بكجو عاـ كالمكتبة العراقية بكجو  -3

 بناء مقياس المعتقدات الدافعية كترجمة مقياسيف ىما الكجكد النفسي عبرخاص 



16 

لإلفادة منيا في الدراسات الالحقة التي ستتناكؿ ىذه , الممتمئ كالشفقة بالذات
 .المتغيرات

لـ تتناكؿ أم دراسة عربية أك عراقية ىذه المتغيرات مع بعضيا حسب عمـ  -4
 .الباحث

 في إجراء دراسات تجريبية كعمؿ برامج إرشادية باستعماؿ أبعاد ييسيـ البحثقد  -5
الكجكد النفسي الممتمئ كأبعاد الشفقة بالذات في رفع مستكل الدافعية عند الطمبة 

. كلكافة األعمار أك لخفض مستكل القمؽ كاالكتياب عند العينة المراد دراستيا

أهداف البحث 
:       يهدف البحث الحالي التعرف عمى

.  المعتقدات الدافعية عند طمبة الجامعة -1
 في المعتقدات الدافعية عمى كفؽ متغير  ذات الداللة االحصايية الفركؽ -2

 . عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)الدراسي   كالتخصص(إناث/ذككر)الجنس
 .الكجكد النفسي الممتمئ عند طمبة الجامعة -3
 في الكجكد النفسي الممتمئ عمى كفؽ متغير ذات الداللة االحصاييةالفركؽ  -4

 . عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)  الدراسيكالتخصص (إناث/ذككر)الجنس 
 .الشفقة بالذات عند طمبة الجامعة -5
 في الشفقة بالذات عمى كفؽ متغير الجنس ذات الداللة االحصاييةالفركؽ  -6

 . عند طمبة الجامعة(إنساني/عممي)كالتخصص الدراسي  (إناث/ذككر)
 .العالقة االرتباطية بيف الكجكد النفسي الممتمئ كالشفقة بالذات بالمعتقدات الدافعية -7
بالمتغير " الكجكد النفسي الممتمئ كالشفقة بالذات"  مدل إسياـ المتغيرات المستقمة  -8

 .التابع المعتقدات الدافعية
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 :حدود البحث
الدراسة األكلية الصباحية مف /      يتحدد البحث الحالي بطمبة كميات جامعة بغداد

.  ـ2016/2017لمعاـ الدراسي  (اإلنساني/العممي)الذككر كاإلناث كالتخصص الدراسي 
 

: تحديد المصطمحات
: Motivational Beliefsالمعتقدات الدافعية  – 1

(: MSLQ)نمكذج إفي Pintrich,et al,1993) )بنتريش كآخركف     كقد عرفيا 
 كتصكرات الفرد لذاتو التي تدفعو ألداء سمكؾ معيف فاعميةالمعتقدات التي تدكر حكؿ 

               كالمككف الكجػػداني , كمككف المتكقع, ىي مككف القيمةة مككنات رييسةالتي تتضمف ثالثك
( (Pintrich,et al,1993,p804. 

 في بناء تعريفان نظريان  Pintrich,et al,1993) )تَّبنى الباحث تعريؼ: التعريؼ النظرم
. مقياس المعتقدات الدافعية عمى كفؽ المجاالت الثالثة

ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عند استجابتو عمى : التعريؼ اإلجرايي
. فقرات مقياس المعتقدات الدافعية المستعمؿ في البحث الحالي

 : Psychological Well-Beingالكجكد النفسي الممتمئ  – 2
بأنو سعي ككفاح الفرد نحك تحقيؽ غاياتو : (Ryff,1989)رايؼ      كقد عرفتو كاركؿ 

كالذم يمكف تحقيقو عف طريؽ تراكـ المكارد النفسية االيجابية , في الحياة
(Ryff,1989,pp1069-1081 .)
 مع تبني مقياس تعريفان نظريان ( Ryff,1989) تبَّنى الباحث تعريؼ :التعرؼ النظرم 

. المستعمؿ في البحث الحالي (رايؼ)الكجكد النفسي الممتمئ لػ 
ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عند استجابتو عمى : التعريؼ اإلجرايي

. فقرات مقياس الكجكد النفسي الممتمئ المستعمؿ في البحث الحالي
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:  Self-compassion الشفقة بالذات – 3
إتجاه إيجابي نحك الذات في المكاقؼ : (Neff,2003)كرستيف نيؼ     كقد عرفتو 

, كعمى عدـ االنتقاد الشديد ليا, المؤلمة أك الخيبة كالفشؿ ينطكم عمى المطؼ بالذات
كمعالجة المشاعر المؤلمة في , كفيـ خبراتيا كجزء مف الخبرة التي يعانييا معظـ الناس

 .(Neff,2003,PP223-250)كعي الفرد بعقؿ متفتح
 مع تبنى مقياس الشفقة تعريفان نظريان ( Neff,2003)تبَّنى الباحث تعريؼ: التعريؼ النظرم

. المستعمؿ في البحث الحالي (Neff,2003)بالذات لػ 
ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عند استجابتو عمى : التعريؼ اإلجرايي

. فقرات مقياس الشفقة بالذات المستعمؿ في البحث الحالي
         
       

 
       
       

 
 
 

       



 
 

 

 
 الفصل الثاني

 

 ريظ نإطار
 

 املعتقدات الدافعية.  أوًال 

 الوجود النفسي املمتلئ.   ااياًال 

 الشفقة بالذات.  اللاًال 
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 Motivational Beliefsالمعتقدات الدافعية - اواًل 
 :مفيوم الدافعية

وتوجيو ىذا ,       يشير مفيـو الدافعية الى ما يخص الفرد عمى القياـ بنشاط سموكي ما
وتعرَّؼ الدافعية بانيا حالة داخمية تستثير الكائف الحي وتدفعو , النشاط نحو وجية معينة

كما أنيا تكويف فرضي ال يمكف رؤيتو ولكف , الى أف يسمؾ سموكًا نحو تحقيؽ اليدؼ
, 1996, ابو حطب وصادؽ)نستدؿ عميو عف طريؽ السموؾ الموجو نحو تحقيؽ اليدؼ 

 (.21ص
وجودة ,       فالدافعية ىي مجموعة العوامؿ والعمميات التي تبدأ وتوجو مقدار المثابرة

 (.Paulsen&Eeldman,1999,18)السموكيات الموجية لتحقيؽ اليدؼ
الى أف الدوافع تتفاوت في توجييا الى أىداؼ متباينة  (Westen,1999)      وأشار

إذ يكوف لمشخص العديد مف الدوافع التي يحتؿ , كما تتفاوت في مقدار قوتيا أو شدتيا
وتشتغؿ الدوافع عبر تفاعؿ التفكير واألنفعاؿ , أقواىا مركز الصدارة في تحريؾ السموؾ

أما األنفعاؿ فيو يحدد شدة تعبئة , فالتفكير يحدد قائمة األىداؼ وسبؿ الوصوؿ الييا
 (.143ص, 2012,حجازي)وبالتالي فيو يحدد قوة الدافعية, التحرؾ ومدى استمراره

االولى منيا , ودوافع خارجية (ذاتية أو جوىرية)      وتنقسـ الدوافع لفئتيف دوافع داخمية 
فالدوافع الذاتية لمطالب , السعي لالتقاف واالستيعاب, الفضوؿ, ميمة وتشمؿ االستكشاؼ

تكوف مفيدة وممتعة وذات فائدة وتسيـ في عممية التعمـ وتجعؿ  (دافع التعمـ)مثؿ 
وردود  (التغذية الراجعة)اما الدوافع الخارجية لمطالب مثؿ , اصحابيا يعبروف عف انفسيـ

وتجعمو ينفذ الميمة , االفعاؿ االيجابية فمف شأنيا اف تقوي الدوافع الذاتية لمفرد مف ناحية
والدوافع الخارجية تجعؿ الفرد يؤدي النشاط بقصد الحصوؿ عمى رد , مف ناحية اخرى
وتتحوؿ الدوافع الخارجية الى دوافع داخمية عبر عمميتي التمثيؿ والموائمة , الفعؿ اإليجابي

 .والتكامؿ بينيما مما يؤثر إيجابيًا في أداء الفرد وال سيما اداؤُه االكاديمي
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نوعًا ثالثًا لمدافعية وىي الدافعية  (Lepper,2005)      وقد اضاؼ ليبر وآخروف
وىي تمؾ الدافعية التي كانت خارجية المنشأ ثـ تحولت الى دافعة داخمية , المستدخمة

, 2013,مصطفى)وبمرور الوقت اصبحت جزءًا ميمًا مف اىداؼ الفرد, المنشأ
 (.480ص

وبما أف الدافعية مف المحاور االساسية ,       يتضح مما سبؽ اف كؿ سموؾ وراءه دافع
فإف المعتقدات الدافعية تمثؿ جانبًا ميمًا في نظاـ الدوافع , في عمـ النفس التربوي

 :وفيما يأتي توضيح ليذا المفيـو عبر النظريات المفسرة لممعتقدات الدافعية, اإلنسانية
 :االسس النظرية لممعتقدات الدافعية

فينالؾ ,       سيركز الباحث عمى محوريف رئيسيف انبثؽ منيما مفيـو المعتقدات الدافعية
ونظريات تركز عمى معتقدات , نظريات ركزت عمى أسباب مشاركة الفرد في الميمة

 .والشعور بالسيطرة عمى النتائج, األفراد حوؿ فاعميتيـ وتوقع النجاح والفشؿ
 :النظريات التي تركز عمى اسباب مشاركة الفرد في الميمة. 1

 :     قدمت ىذه النظريات تفسيرات قوية ألداء األفراد في المياـ المختمفة ومنيا
( Kelley1967)و (Haider1958) ساىـ كؿ مف: نظرية العزو–أ 
في ىذه النظريات إذ اف نظريات العزو تيتـ بالطريقة التي يفسر بيا  (Weiner1974)و

فاالفراد يختمفوف في تفسيرىـ لالحداث مف حيث عزوىا , االفراد االحداث التي تقع حوليـ
فالنجاح في االمتحاف عمى سبيؿ المثاؿ قد يفسره البعض عمى , او شموليتيا, او ديمومتيا

واآلخر يفسره عمى أنو يعود الى عوامؿ , (الدافع)او  (القدرة)أنو يعود الى عوامؿ داخمية كػ
 .او غير ذلؾ (صعوبة االختبار)او  (الحظ)خارجية كػ

الى األسباب التي يعتقد الطالب أنيا تقؼ وراء  (Weiner,1994)      وقد اشار وينر
فإذا , الى الطريقة التي يدرسوف بيا أو مقدار المثابرة, نجاحيـ أو فشميـ في االمتحانات

فأنو سوؼ يبذؿ نفس الجيد , اعتقد الطالب أف نجاحُو العالي كاف بسبب الجيد الذي يبذلو
أما اذا ظف أف نجاحُو كاف بمحض الصدفة أو الحظ , عندما يأتي موعد االمتحاف الثاني
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, 2009, العتـو)الحسف فأنو قد ال يدرس في األمتحاف الثاني بؿ يعتمد عمى الحظ نفسو
 (.144-141ص

 :      لذا حدد وينر األسباب التي يعزو الييا الفرد نجاحُو أو فشمو الى ثالثة أسباب
قد تكوف وجية الضبط لمفرد داخمية أو خارجية أي سبب النجاح او :  وجية الضبط – 1

 .الفشؿ داخميًا او خارجياً 
ويقصد بو ىؿ الطالب يعزو نجاحو أو فشمو الى عامؿ مؤقت أو : استقرار العزو– 2

أـ يعزو نجاحو أو فشمو الى عامؿ , مثؿ عدـ بذؿ الجيد الكافي في حالة الفشؿ, متغير
 .مستقر مثؿ الحظ والصدفة

تعني عدـ قدرة الفرد عمى السيطرة والضبط لمعوامؿ التي تؤثر في :   قابميتو لمسيطرة– 3
 (.482ص, 2013,مصطفى)ادائو او قدرتو عمى السيطرة والضبط في نجاحو

 
 التوجيات اليدفية ىي نمط متكامؿ مف المعتقدات والتفسيرات :نظرية اليدف- ب 

وتتمثؿ في االقداـ عمى االنشطة , التي تشّكؿ غايات السموؾ ومقاصده, والوجدانيات
 (.116ص, 2006,الزغوؿ)والمشاركة فييا واالستجابة ليا

مف أىـ نظريات توجو  (Elliot&Thrash,2001)      وتعد نظرية اليوت و تراش
حيث تنظر الى توجيات اليدؼ عمى انيا تمثيالت معرفية توجو السموؾ باتجاه , اليدؼ

 :محدد وتتكوف مف اربعة أنواع ىي
 .ينشط الفرد فييا ليحقؽ اليدؼ مف أجؿ أف يتمكف مف المادة:  االقتراب مف االتقاف– 1
 .ينشط الفرد مف أجؿ إنجاز المياـ تجنبًا لمشعور بالفشؿ:  تجنب االتقاف– 2
 .يبذؿ الفرد الجيد مف أجؿ أف يكوف أداؤُه أفضؿ مف اآلخريف:  االقتراب مف األداء– 3
يبذؿ الفرد الجيد مف أجؿ تجنب االحساس بعدـ القدرة وعدـ الكفاءة :  تجنب األداء– 4

 (.Elliot&Thrash,2001,139-156)مف نظرة االقراف
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 : نظرية التقرير الذاتي–ج 
نظرية التقرير الذاتي لكؿ مف ديسي ,       مف النظريات المعرفية التي حظيت باىتماـ

إذ ترى ىذه النظرية اف لمدافعية أبعادًا متعددة أي انيا , (Deci & Ryan,2002)وراياف
فيناؾ الدافعية الداخمية التي , تفترض انماطًا متعددة مف األسباب الكامنة وراء سموؾ الفرد

التي تتضمف القياـ بسموكيات تسبب المتعة , تعبر عف صورة الدافعية األكثر تقريرًا لمذات
اما النمط الثاني ىو الدافعية الخارجية والتي تعبر عف المشاركة , والرضا عف الذات

وىناؾ أنواع متعددة لمدافعية الخارجية , واالنخراط في نشاط ما ألسباب خارج النشاط
تتنوع في مستوى تقرير الذات حيث تتراوح ما بيف مستوى متدف لتقرير الذات الى مستوى 

واقؿ صور الدافعية الخارجية ىي دافع التنظيـ الخارجي الذي , عاٍؿ مف التقرير الذاتي
والصورة الثانية , يتضمف القياـ بالسموؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى الثواب أو تجنب العقاب

استنادًا , لمدافعية الخارجية ىي التنظيـ غير الواعي الذي يعرؼ بالمشاركة في نشاط ما
ومثؿ ىذا , الى ما تمميو البيئة مف عناصر تَـّ تذويتيا بحيث اصبحت جزءًا مف بنية الذات

التكامؿ والتنافر لمتطمبات البيئة يقدـ طريقة لمقياـ بسموكيات خارج حدود الشعور بالذنب 
ويظير ىذا النمط مف الدافعية عندما يواجو الفرد ضغوطات مف أجؿ , وضرورة االلتزاـ
اما الصورة الثالثة مف الدافعية الخارجية ىي التنظيـ المعرؼ حيث تستند , أداء ميمة ما

وىذا النوع يعد مف أكثر صور الدافعية , السموكيات الى االختيار الشخصي واألىمية
ويظير عندما يعدُّ النشاط ميمًا ويتُـّ اختياره مف قبؿ , الخارجية تقريرًا لمذات

 .(Ratelle,et al,2004,743-749)الفرد
      استنادًا الى ىذه النظرية يرى كؿ مف ديسي ورياف اف االنساف بحاجة الى الشعور 

أف االنشطة المدفوعة داخميًا  (2002,ديسي ورياف)حيث بيف , بالكفاية واالستقالؿ الذاتي
اما االنشطة المدفوعة خارجيًا فانيا , تشبع حاجة الفرد الى الكفاية واالستقالؿ الذاتي

الف الفرد عندىا يعزو ضبطو لسموكو الى مصادر خارج , تقوض شعور الفرد باالستقالؿ
كما بيف الطمبة الذيف يمتمكوف دافعية ذات تقرير ذاتي اكثر احتمااًل لالستمرار , ذاتو
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بالدراسة االكاديمية والتصرؼ عمى نحو جيد واظيار القدرة عمى التكيؼ والفيـ 
(Sternber&Williams,2002.) 
 
 النظريات التي تركز عمى معتقدات االفراد وحول فاعميتيم وتوقع النجاح والفشل. 2

ىؿ يمكنني القياـ )      ىذه النظريات ترتبط بسؤاؿ مباشر يوجيُو الفرد الى نفسو وىو 
يكوف اداؤُه أفضؿ وتحركُو نحو إنجاز المياـ , فعندما تكوف إجابتو بنعـ (بيذه الميمة؟
 :ومف ىذه النظريات, الصعبة أسرع

إذ تقـو  (Froom,1964) صاحب ىذه النظرية ىو العالـ فيكتور فرـو: نظرية التوقع–أ 
وكذلؾ بيف الحافز أو المكافأة , ىذه النظرية عمى مبدأ العالقة بيف الجيد المبذوؿ واالداء

اي الرغبة القوية لمجيد بطريقة معينة تعتمد عمى قوة التوقع بأف , المتوقعة مقابؿ االداء
كما يعتمد كذلؾ عمى رغبة الفرد في الوصوؿ , ذلؾ الجيد سوؼ يترتب عميو نتائج معينة

 (.285ص,2000,ابو شيحة)الى تمؾ النتائج
 

 :عناصر نظرية التوقع
ىو تقدير الشخص لقوة العالقة بيف الجيد الذي يبذلو وبيف األداء المطموب :  التوقع– 1

فإذا , أي احتماؿ أف يتبع مستوى معينًا مف الجيد بمستوى مماثؿ مف األداء, الوصوؿ اليو
ألف العالقة , شعر الفرد أف مجيوده ونشاطو سيضيع سدى فاف التوقع سيصؿ الى الصفر

أما إذا شعر أف مجيوده سيؤدي الى أداء مرتفع فإف , بيف الجيد واألداء ستكوف ضعيفة
 (.Chermerhorn,2002,144)العالقة ستكوف قوية بينيما

ىي مقياس قوة العالقة بيف األداء ومحتواه مع إمكانية الحصوؿ عمى : الوسيمة – 2
فمثاًل يعتقد الفرد أف أداءُه العالي ىو الوسيمة التي تمكنو مف الحصوؿ عمى , مكافأة معينة

في حيف يشعر البعض انو ليس ىناؾ عالقة بيف االثنيف ويستوي بذلؾ مف , الحوافز
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كمما , وبيذا كمما كاف ىناؾ تأكد بوجود عالقة بيف االداء والعوائد, يجتيد ومف ال يجتيد
 (.Leboyer,2003,70)زادت دافعية الفرد لألداء

تدعى كذلؾ بالتكافؤ وتعني التفضيؿ الذي يظيره الفرد حوؿ بعض نتائج :  الفوائد– 3
إذ ُيشير ىذا العنصر الى القيمة التي تعود عمى .(Michel,2000,178)المستوى الثاني

فقيـ العوائد تختمؼ مف فرد الخر النيا قيمة ذاتية , الفرد مف عائد معيف يحرص عميو
يعطييا الفرد ليذه العوائد حسب اىتمامو ليا مما يؤدي الى اختالؼ تأثيرىا كدافع 

 (.154ص,2000,كامؿ)لالفراد
      وبيذا نجد أف بعض الطالب يعّدوف الدرجة العالية ذات أىمية كبرى بالنسبة ليـ 

وىناؾ مف ييتـ بالتقدير وتحقيؽ , والبعض االخر ييتـ بالنجاح فقط, أثناء االمتحانات
 .الذات في الحياة الجامعية اكثر مف العوامؿ االخرى

    
  Social Cognitive Theory  النظرية االجتماعية المعرفية–ب 

انموذجًا اجتماعيًا معرفيًا لدوافع الفرد التي  (Bandura,1977-1986)      قدـ باندورا
وقد ميز باندورا بيف , تدور حوؿ فاعمية وتصورات الفرد لذاتو والتي تؤثر في ادائيـ لممياـ

 :نوعيف مف المعتقدات
وىي خاصة باعتقادات الفرد باف سموكيات معينة ستؤدي الى نتائج :  نتيجة التوقعات– 1

 .معينة
 فعالية التوقعات وىي خاصة باعتقادات الفرد ما اذا كاف الفرد قادرًا عمى اداء مياـ – 2

 (.Bandura,1994,p71)معينة
إف معظـ التعمـ االنساني يتـ بمالحظة سموؾ اآلخريف وحفظو  (1986,باندورا)رأى 

ف مف أىـ المالمح األساسية في النظرية االجتماعية المعرفية ىي التبادلية , وتذكره وا 
إذ إف , الثالثية في التفاعؿ الحتمي المتبادؿ والمستمر لمسموؾ والمعرفة والتأثيرات البيئية

السموؾ االنساني والمحددات الشخصية والبيئة تشكؿ نظامًا متشابكًا مف التاثيرات المتبادلة 
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 –السموؾ - الفرد" بحيث  يمكف اعطاء اي مف المحددات الرئيسية الثالثة, والمتفاعمة
 (.364-332ص, 1996, الزيات)أي مكانة متميزة عمى حساب االخر" البيئة

عمى سبيؿ المثاؿ, فأف المعتقدات التي يطورىا الطالب حوؿ قابميتو وقدراتو 
األكاديمية تساعده في تحديد ما يستطيع عممو في المعرفة والميارات التي يتعمميا, 

ف ىذا يساعد في تفسير اوبالنتيجة فاف أداءُه األكاديمي سوؼ يكوف جزءًا مف معتقداتو, و
قترحوا إف الباحثيف إلماذا يختمؼ األداء األكاديمي لمطمبة الذيف لدييـ قدرات متشابية ؟ 

ف ىذه المعتقدات يمكنيا أف تمعب دور الوسيط فيما يتعمؽ باألرتباط المعرفي والذي إب
 سوؼ يؤدي ىذا إلى تحسيف بذاستعماؿ األستراتيجيات المعرفية وإيؤدي إلى زيادة في 

ف ىذه النظرة لممعتقدات الدافعية بوصفيا تركيبًا توافقيًا أو وسطيًا في السموؾ إاألداء, 
اإلنساني ثابتة ومتفؽ عمييا مع العديد مف الباحثيف والعمماء والنظريات التي نادت باف 

الذي يتُـّ خاللو تفسير الظواىر  (المصفاة)الطبيعة الكامنة لممعتقدات تجعميا بمثابة الفمتر
كما إنيا تؤثر , وبعبارة أخرى ىي إيماف الفرد بقدراتو في النجاح في مواقؼ معينة, الجديدة

وال تعني كيفية أف , عمى كيفية تشجيع الناس ألنفسيـ وكيؼ يفكروف ويشعروف ويتصرفوف
ينجح الفرد بؿ بالعكس تعني بكيفية أف يبقى الفرد مصرًا عمى محاولة النجاح عندما ال 
ينجح فيي بذلؾ تعبر عف المعتقدات التي ترتبط بقدرات الشخص المحسوسة أو المدركة 

التي يستطيع مف خالليا الفرد تحقيؽ النتائج وأداء السموؾ المطموب منو واف أحكامو 
وقراراتو محددة وخاصة بالميمة وحالة الميمة واف األفراد يقوموف باستعماؿ ىذه األحكاـ 

. (36ص,2015,ناصر) حسب طبيعة األىداؼ المستقبمية
ورأى باندورا انو يمكف تطوير معتقدات االفراد حوؿ فعاليتيـ في االداء عبر اربعة 

 :مصار رئيسة والتي تخمؽ شعورًا قويًا بالفعالية وىي
ويقصد بيا اف النجاحات المستمرة لمفرد تدعـ الفعالية الذاتية بينما :  خبرات االتقاف– 1

 .تكرار الفشؿ يؤدي الى تقويضيا
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اف رؤية الفرد الشخاص يماثمونو في القدرة ينجحوف بجيد في :  التجارب البديمة– 2
 .تحقيؽ اىدافيـ يزيد شعوره بالفعالية الذاتية

ىي الطريقة الثالثة لتعزيز معتقدات الفرد لدافعيتة عبر ما يتمقاه :  االقناع االجتماعي– 3
 .مف اقناع مف اشخاص موثوؽ بقدراتيـ عمى اداء ميمة ما

. االثارة االنفعالية الشديدة تؤثر عمى المعتقدات الدافعية:  الحد مف االستثارة االنفعالية– 4
بينما االنفعالية المتوسطة تعمؿ عمى تحسيف مستوى االداء ورفع الكفاءة الذاتية فاالثارة 

كما ىو الحاؿ اثناء مدة االمتحانات عند  )العاطفية تعدُّ حالة تزيد مف االداء وتضعفو 
 (.Bandura,1994,pp72-73 )(شعور الطالب بقمؽ االمتحاف

 
 (:Pintrich model,et al,1993)انموذج بنتريش وآخرون- ج 

الذي حاوؿ مف خاللو  (1993-1990) فيؤه      يعد ىذا االنموذج مف اسياـ بنتريش وزمال

:  مكونات رئيسة  ىي ةينقسـ ىذا االنموذج الى ثالث, تفسير عممية التعمـ 

والذي يتضمف مكونيف فرعييف ىما : Learning strategiesاستراتيجيات التعمـ – 1

-Meta واستراتيجيات ما وراء المعرفة  Strategies cognitiveاالستراتيجيات المعرفية 

cognitive . 

والذي  Resource management strategiesاستراتيجيات ادارة الموارد االكاديمية  – 2

التعمـ مع , وتنظيـ الجيد واالدارة الذاتية, الوقت ومناخ الدراسة )يتضمف اربعة ابعاد فرعية ىي 

. (طمب المساعدة, االقراف

سيركز الباحث عمى ىذا المكوف كونو يخص : Motivation beliefsالمعتقدات الدافعية  – 3

 بجمع تمؾ المعتقدات الدافعية وراء األداء ؤه وقد قاـ بنتريش وزمال, موضوع البحث
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طارًا إوقد تبنى الباحث ىذا االنموذج ليكوف ,  األجتماعية المعرفيةاتاألكاديمي مف النظري

 مكونات رئيسة ةوىذه المعتقدات تضمنت ثالث, نظريًا لبناء مقياس المعتقدات الدافعية

 :ىي

ترتبط الدوافع في تنشيطيا :  The expectancy component مكون المتوقع– 1
ونعني بالتوقع اعتقاد الشخص باف سموكًا , لمسموؾ بنظاـ التوقعات الخاص بكؿ شخص

, فالتوقع ىو ارتباط بيف السموؾ والنتيجة المستيدفة, معينًا سوؼ يؤدي الى نتيجة خاصة
درجة أىميتو وقيمتو وداللتو )ويستكمؿ التوقع في تأثيره عمى السموؾ بشدة جاذبية اليدؼ 

إذ كمما زادت قيمة اليدؼ كمما كانت لو قيمة أكبر في تنشيط  (بالنسبة الى الشخص
 :السموؾ باتجاه التحرؾ ويمكف توضيح ذلؾ عبر المعادالت االتية

 انا واثؽ مف قدرتي عمى )دافعية عالية =جاذبية ىدؼ كبيرة +توقع قوي
 .(دافعية عالية=االمر ييمني+النجاح

 انا واثؽ مف قدرتي عمى )دافعية ضعيفة لالنجاز=جاذبية ىدؼ ضئيمة+توقع قوي
 .(تحرؾ ضعيؼ=االمر ال ييمني+النجاح

 انا لست واثقًا مف )دافعية ضعيفة لالنجاز=جاذبية ضعيفة+توقع ضعيؼ
ال جدوى مف , تحرؾ ضعيؼ=االمر ييمني+النجاح

 (.157-156ص,2012,حجازي.)(المحاولة

 :ويتكوف مكوف المتوقع مف بعديف فرعييف ىما
ىي االعتقاد باف الجيد الذي يقدمو الطالب سيؤدي :  السيطرة عمى معتقدات التعمـ–أ 

 .الى نتائج ايجابية
 Burlison, et)ىي تقييـ الطالب لقدراتيـ عمى اتقاف الميمة:  فاعمية الذات لمتعمـ–ب 

al, 2009,pp1315-1316). 
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إف فعالية الذات تؤثر في انماط التفكير  (Bandura,1977)      إذ رأى باندورا
وكمما ارتفع مستوى فعالية الذات ارتفع بالتالي , والتصرفات المختمفة وفي االثارة العاطفية
كما اف االفراد ذوي الفعالية الذاتية العالية يعتقدوف , االنجاز وانخفضت االستثارة االنفعالية

انيـ قادروف عمى عمؿ اشياء ايجابية يمكف عبرىا تغيير واقع البيئة التي يعيشوف 
 (.399ص,1998, عبد الرحمف)فييا

اف فعالية الذات تؤثر في اختيار المتعمـ لالنشطة ومياـ  (Beeth,1984)      واكد بيث
كما تؤثر في استمرار الجيد والمثابرة التي يقـو بيا المتعمـ لتحقيؽ االىداؼ التي , التعمـ

يسعى الييا اثناء عممية التعمـ وبذا فاف االفراد الذيف لدييـ فعالية منخفضة لمذات ال 
 ( .Beeth,1984,p1693)يفضموف المواد الصعبة ويسعوف الى تجنب الفشؿ

      وتشير الفعالية الذاتية الى انو عندما يبدأ المتعمـ العمؿ تؤثر نتائج أدائو الفعمي 
واحكاـ قيمة الميمة أو , والتغذية الراجعة المتولدة في أحكامو عمى كفاءتِو في إتماـ العمؿ

مكانية االستفادة منيا ومتى المتعة أو الراحة  العمؿ والتي تعكس مدى أىمية الميمة وا 
فكمما أمكف لمفرد تنشيط مثؿ ىذه , التي يشعر بيا المتعمـ اثناء التجييز والمعالجة

االعتقادات والتغمب عمى مشاعره السمبية فييا والمحافظة عمى االعتقاد في قيمة الميمة 
وىناؾ مف يعتقد باف ادارؾ المتعمـ لقيمة , أمكنو االستمرار في العمؿ حتى تحقيؽ اليدؼ
حيث تؤكد البحوث في ىذا المجاؿ اف , المياـ ىو المحدد االساسي لمنجاح في إنجازىا

المتعمميف تزداد دافعيتـ حيف يعتقدوف اف المياـ تالئـ اىدافيـ الشخصية وتساعدىـ في 
 (.42ص,2006,رشواف)تحقيقيا

ُيشير إلى قيـ وتوجيات الطمبة الجوىرية : Value component  مكون القيمة– 2
والتوجيات الخارجية مثؿ الحصوؿ , نحو الميمة مثؿ الفضوؿ والتحدي واإلتقاف (الداخمية)

كما ُيشير إلى مدى أىمية , عمى الدرجات والمكافآت والتقييـ مف قبؿ اآلخريف والمنافسة
 .وفائدة تمؾ الميمة
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توجو اليدؼ الداخمي وتوجو :       ويتكوف مكوف القيمة مف ثالثة أبعاد فرعية ىي 
 .اليدؼ الخارجي وقيمة الميمة

ىذا البعد ُيشير الى إدارؾ الطالب ألسباب  اندماجو في :  توجو اليدؼ الداخمي–أ 
كما ىو الدرجة التي يرى الطالب انفسيـ يشاركوف في ميمة ألسباب مثؿ الفضوؿ , التعمـ

 .(بمعنى أف الطالب يركز عمى التعمـ واالتقاف)والتحدي واالتقاف وحب االستطالع 
ُيعبر ىذا البعد عف الدرجة التي يرى الطالب أنفسيـ :  توجو اليدؼ الخارجي –ب 

يشاركوف في ميمة ألسباب مثؿ الحصوؿ عمى درجات ومكافآت والمنافسة مع االقراف 
والتقييـ مف قبؿ اآلخريف أي يكوف بموغ اليدؼ ىنا إلرضاء اآلخريف بمف فييـ مف اآلباء 

 .واألصدقاء والمدرسيف
ىنا يكوف تركيز الطالب عمى قيمة الميمة في حد ذاتيا أي أنُو ُيشير :  قيمة الميمة –ج 

-Pintrich&Schunk,2002,pp127)الى تقييـ الطالب لمدى أىمية وفائدة الميمة 
132.) 

 وىو عبارة عف بعد واحد فقط يشير :Affective component المكون الوجداني– 3
ويتكوف مف االفكار السمبية التي )المجاؿ المعرفي : الى مجاليف مف قمؽ االمتحاف ىما 

, مصطفى()يشير الى العاطفة واالستثارة مف االمتحاف)والمجاؿ العاطفي , (تعطؿ االداء
 (.484ص, 2013

      ويفترض اف ىذه المعتقدات الدافعية تقود الى ثالثة أنماط عامة مف السموؾ الدافعي 
ومستوى المشاركة أو األندماج        , (اختيار القياـ بعمؿ دوف آخر)تتمثؿ في االختيار

 (االندماج في الميمة أو العمؿ بفعالية والتجييز والمعالجة في المستويات العميقة )
 ,Pintrich, et al) (االستمرار في العمؿ رغـ مواجية الصعوبات )ومستوى المثابرة 

1994,p145.) 
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  Psychological Well-Beingالوجود النفسي الممتمئ:  انياً 
لما لُو ,       ُيعد مفيـو الوجود النفسي الممتمئ المفيـو األساسي في عمـ النفس االيجابي

وقد سعى الجميع في مختمؼ الثقافات الى , مف مكانة بارزة في تأريخ الفكر االنساني
بوصفيا أىدافًا أسمى لمحياة الرتباطيا بالحالة االنفعالية االيجابية , الوجودية النفسية
 .(1ص,2010,ابو ىاشـ)وجودة الحياة, والرضا عف الذات

 Hedonic     وقد فرؽ الباحثوف في مجاؿ عمـ النفس االيجابي بيف رفاىية المتعة
Well-being والوجود النفسي الممتمئ Psychological Well-being  , وربما يكوف

فرفاىية المتعة ىي حالة عابرة تتضمف االحساس بالمذة , ليذا التمييز جذوٌر فمسفية
بينما حالة الوجود النفسي الممتمئ ىي حالة مستمرة مف المشاركة , (مؤقتة)والمتعة اآلنية 

وىو ما يعبر عف أفكار ارسطو عف الحياة الجيدة  (دائمية)والرضا والمعنى واليدؼ 
Good life( Kashdan et al,2008,pp219-220.) 

الى التمييز بيف االحساس الذاتي  (Wood&Joseph2010)     واشار وود وجوزيؼ
فأالحساس الذاتي بالوجود الممتمئ يشمؿ , والوجود النفسي الممتمئ, بالوجود الممتمئ
 ويتضمف عمميًا وجدانًا إيجابيًا مرتفعًا Emotional functioningاألداء االنفعالي 

وفي المقابؿ يرتكز الوجود , ودرجة عالية مف الرضا عف الحياة, ووجدانًا سمبيًا منخفضاً 
النفسي الممتمئ عمى موضوعات أكثر وجودية ويقـو عمى فكرة أساسية في أف يحيا 

األنساف حياتو عمى نحو كامؿ تماشيًا مع إحتياجاتو األساسية وبطريقة بنائو 
  Wood&Joseph,2010,p214))اجتماعياَ 

وصوؿ :"عف عممية التفرد قائالً  (1961-1875,كارؿ يونغ)      وتحدث عالـ النفس 
الشخص الى تحقيؽ امكاناتو الشخصية الفضمى في حالة وجودية تتصؼ باالنسجاـ 

-279ص,2012, حجازي)لتحقيؽ الذات " والتكامؿ بيف مختمؼ مكونات الشخصية
280.) 
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      إف الشعور بالوجود النفسي الممتمئ والتعبير عنو يختمؼ مف فرد آلخر ومف ثقافة 
إذ رأى مايكؿ , كما تتبايف مصادره مف فرد آلخر, إلخرى ومف مرحمة عمريو الخرى

 اف الوجود النفسي الممتمئ ىو شعور بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس 1997ارجايؿ
 (.10ص,1997,ارجايؿ)وتحقيؽ الذات 

بناًء نظريًا لموجود النفسي الممتمئ يشتمؿ عمى ستة  (Ryff1989)      اقترحت رايؼ 
السيطرة "التمكف البيئي, االستقاللية, العالقات االيجابية مع االخريف, تقبؿ الذات)أبعاد

َـّ بناء ىذا التصور , (النمو الشخصي, "الحياة اليادفة"الغرض مف الحياة, "عمى البيئة وت
النظري عمى أساس النظريات واألراء المختمفة في مجاؿ 

 (.Ryff,1989,pp1069-1081)الشخصية
مقتنعة بالدراسات المبكرة لموجود النفسي الممتمئ لكونيا  (Ryff,1989)      لـ تكف رايؼ

وتنوع المعايير المفترضة لمنفس , محدودة التأثير والفتقارىا إلجراءات التقييـ الموثوقة
-Nel,2011,pp49)فضاًل عف افتقارىا لمدعامات النظرية, الممتمئة وتشبعيا بالقيمة

52.) 
 : عمى مراجعة شاممة لمنظريات اآلتية(Ryff)      وقد اعتمدت رايؼ

 .(ـ2001-1916)العمميات التنفيذية لمشخصية لنيوغيرتف  -1
 .(ـ1967-1897)النضج اللبورت  -2
 .(ـ1959-1873)التوظيؼ الكامؿ لمفرد لروجرز  -3
 .(ـ1970-1908)تحقيؽ الذات لماسمو  -4
 .(ـ1961-1875)الفردية ليونغ  -5
 .(ـ2001-1907)الصحة النفسية لجوىودا  -6
 .(ـ1997-1905)المعنى لفرانكؿ  -7
 (ـ1994-1902)االرتقاء الشخصي اليركسوف  -8
 .(ـ1963-1879)ميوؿ الحياة االساسية لبيير  -9
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البنى المتفرقة في أدبيات التوظيؼ النفسي لالفراد  (Ryff,1989)      إذ دمجت رايؼ
لالزدىار البشري الذي ضـ نقاط التقارب في النظريات , الى نموذج متعدد األبعاد

 (Ryff et al:1999:248).السابقة
      وعمى ىذا قدمت رايؼ إطارًا نظريًا متكاماًل لموجود النفسي الممتمئ في األدبيات 

 (Nel:2011:49-52).وىذا النموذج معتمد عمى مفيـو الصحة النفسية
 :      كما وضحتيا رايؼ في الشكؿ اآلتي

 
 (1)شكل 

 (Ryff,1989مترجم عن )في بناء الوجود النفسي الممتمئ (Ryff)النظريات التي اعتمدت عمييا رايف
 

 :أبعاد الوجود النفسي الممتمئ
تمثؿ افتراضات , ستة أبعاد لموجود النفسي الممتمئ ((Ryff,1989      اقترحت رايؼ 

فطبقا ليذا , أساسية لتحديات مختمفة يواجييا الناس في كفاحيـ مف اجؿ االداء األمثؿ
 :التصور تتحدد الخصائص النفسية لألفراد وىي كاالتي

العمميات التنفيذية 
 لمشخصيةنيوغيرتن

التوظيف  النضج اللبورت
الكامل لمفرد 

 لروجرز

تحقيق الذات 
 لماسمو

 الفردية ليونغ

الصحة النفسية 
 لجوىودا

 المعنى لفرانكل

االرتقاء الشخصي 
 اليركسون

ميول الحياة 
 االساسية لبيير

 تقبل الذاث

 االستقالليت

النمو 

 الشخصي

الحيبة 

 الهبدفت

 التمكن البيئي

العالقبث 

 االيجببيت



   34 
 

 
 (2)شكل 
 (Ryff,1989مترجم عن )ابعاد الوجود النفسي الممتمئ 

 :تقبل الذات: أوالً 
      ُيشير ىذا المصطمح الى القدرة عمى تحقيؽ الذات واالتجاىات االيجابية نحو الذات 

أي مدى , والحياة وتقبُّؿ المظاىر المختمفة لمذات بما فييا جوانب إيجابية وأخرى سمبية
القدرة عمى تكويف موقؼ إيجابي تجاه نفسو واالعتراؼ بقبوؿ جوانب متعددة مف النفس 

 (.Ryff&singer,2008,p15)والشعور األيجابي تجاه الحياة الماضية
الى أف تقبؿ الذات ىو الحكـ عمى أىمية  (Hamcheck,2000)      إذ اشار ىامشؾ 

. فاألشخاص الذيف لدييـ تقبؿ ذات مرتفع يعتقدوف أنيـ يثقوف بصحة أفكارىـ, الشخصية
أما االشخاص الذيف لدييـ تقبؿ ذات منخفض فال يروف قيمة وأىمية في أنفسيـ ويعتقدوف 

 (.38ص,2010, البجاري)ويشعروف بالعجز, أف اآلخريف ال يقبموىـ
عدة افتراضات عف الطبيعة  ((Maslow,1954      وقدـ عالـ النفس االمريكي ماسمو

أف لإلنساف طبيعة فطرية خيرة في , االنسانية حتى يصؿ الفرد الى تحقيؽ الذات أىميا
وأف لو حاجات متدرجة في أولياتيا في شكؿ تنظيـ ىرمي تحتؿ قاعدتو الحاجات , جوىرىا

وتسير عممية اشباع الحاجات وفقًا , وتحتؿ الحاجة لتحقيؽ الذات قمتو, الفسيولوجية

 تقبل الذاث العالقبث االيجببيت مع االخرين

 

 االستقالليت

 

 التمكن البيئي

الحيبة )الغرض من الحيبة

 (الهبدفت
 النمو الشخصي

الوجود النفسي 

 الممتلئ
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فبعد اف يشبع الفرد المستوى االوؿ ينتقؿ الى المستوى الثاني حيث , لتسمسؿ مستوياتو
يشبع حاجتو الى االمف ثـ ينتقؿ الى اشباع حاجتو الى الحب واالنتماء في المستوى 

الثالث وىكذا تستمر عممية اشباع الحاجات وفقًا ألولياتيا حتى يصؿ الفرد الى قمة اليـر 
 (.243ص,1997,الصفطي)وىي الحاجة الى تحقيؽ الذات

      كما إف تقبؿ الذات يشمؿ تكامؿ شخصية الفرد في ضوء العوامؿ التي ترتبط بالفرد 
مكانات مف جية ولذلؾ , والمؤثرات البيئية مف جية ُاخرى, نفسو وما يمتمكو مف قدرات وا 

يتبايف تقبؿ الذات بيف االفراد بتبايف الفروؽ الفردية بينيـ في األمكانات والقدرات وكذلؾ 
الفروؽ االجتماعية نتيجة التنشئة االجتماعية والظروؼ البيئية التي يتعرض ليا الفرد 

 (.29ص,2009, السبعاوي)وبقدر ما يختمفوف في طريقة االستجابة لممؤثرات البيئية

ومف ىنا تبرز اشكالية أصؿ ,       غير اف تقبُّؿ الذات يفترض ليس وجود وعي الذات
وبما أف كؿ األفكار تنتقؿ , بؿ سيكولوجي,  معرفي–ليس مف منظور تجريدي " االنا"فكرة 

مف االحساس فإف وعي االنساف لوجوده يكوف بالحدس وذلؾ ألنو ال يوجد شيء أكثر 
غير اف ذلؾ الذي تشابو مع االحساس الداخمي مف أجؿ أف , صحة مف الوجود والفرد

 (.15ص,1992,كوف)يصبح حقيقة واقعة يجب أف يكوف موضوع الوعي واالرتكاس 

: العالقات االيجابية مع االخرين: انياً 

      يؤكد ىذا البعد عمى قدرة الفرد عمى تكويف واقامة صداقات وعالقات اجتماعية 
والثقة المتبادلة في القدرة , وااللفة, والمحبة, عمى اساس الود, ايجابية متبادلة مع االخريف
وغيرىا مف , واألخذ والعطاء, والدؼء, والتأثير, والتفيـ, عمى التعاطؼ القوي بينيـ

ألنيا تعد , وىذه مف أىـ عناصر الصحة النفسية والسعادة, العالقات االنسانية االيجابية
معيارًا لمنضج والتوافؽ والقدرة عمى تحقيؽ الذات وتقاسـ الوقت مع اآلخريف 

 (.17ص,2010,جودة)
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كما تشمؿ الرعاية, وعالقات المحبة مع اآلخريف الميميف لمشخص, والقدرة عمى       
وىي تكوف ضرورية لمصحة النفسية اإليجابية, كما يتضمف أيضًا ,  متالؾ عالقات قويةا

 ؤثرف التي تيسيما مع األسرة واألصدقاء المقربوال  مع اآلخريف فاعمةحياة إجتماعية 
 .(Zand,Pierce,2011,pp364-365)بالخبرات التي تتكوف لدى الفرد 

الى أف مستوى كفايتنا االجتماعية تتمثؿ في القدرة عمى  (Craham,1986)      وأشار 
التفاعؿ بنجاح وفاعمية مع االخريف بالشكؿ الذي يؤدي الى تحقيؽ التوافؽ مع البيئة 

ويساعد في انجاز االىداؼ الشخصية عبر تكويف عالقات ايجابية ليا طابع , االجتماعية
أف مستوى كفايتنا  " 2000جولماف"إذ رأى , وتمكف الفرد مف اآلخريف, االستمرار

االجتماعية يزيد ويمتف عالقتنا مع الناس فعمى أساسيا تنشأ العالقات االجتماعية لتصبح 
 (.139ص,2015,العبودي وصالح)متينة وقوية وذات جودة عالية

 :االستقاللية: ال اً 

      يؤكد ىذا البعد عمى إستقالؿ الفرد وقدرتو عمى إتخاذ قراراتو بنفسو مف دوف 
والقدرة عمى التفكير والتصرؼ بطريقة معينة وتقييـ نفسو وفقًا , االعتماد عمى اآلخريف
وقدرتو عمى مقاومة الضغوط , ولديو ثقة في آرائو الخاصة, لممعايير االجتماعية

األجتماعية وضبط وتنظيـ السموؾ الشخصي الداخمي أثناء التفاعؿ مع اآلخريف 
(Ryff&Singer2008.) 

 الى اف االستقاللية سموؾ ايجابي يجعؿ الفرد يعتمد عمى Piygah      وأشار بياجية
 (.11ص,1986,عبد الرحيـ)ويتحمؿ المسؤولية االجتماعية , نفسو ويتخذ قرارتو

االستقاللية عمى أنيا سمة ُتمثؿ إستعدادات  ((Allport,1961      كما عد البورت 
شخصية تظير عمى شكؿ سموؾ استقاللي يتفرد بو الفرد ويميزه عف االخريف في كفايتو 

واالستقاللية , الذاتية واتخاذ قراراتو ويمتمؾ سموكًاايجابيًا وحرية في الرأي واالختيار والتعبير
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حسب تصنيؼ البورت ىي مف السمات الخاصة التي ينفرد ويتميز بيا عف غيره وىي 
ليست سمات افتراضية تتوصؿ الييا عبر العالقات او القيـ لدى االفراد وانما ىي 

السمة "استعدادات شخصية تظير عمى شكؿ سموؾ استقاللي اطمؽ عمييا البورت
 (.46ص,1972,فائؽ وعبد القادر)"االستقاللية

, االستقالؿ أحد خصائص الشخصية المتكاممة في الوظائؼ (1984روجرز)     واعد 
وحب االستطالع بيدؼ , والبحث عف خبرات, والشخص السميـ الذي يتميز باالبداع

ف التخمي عف السموؾ الذي اعتاد عميو باختيار ذاتو ىو , تحقيؽ ذاتو بصورة مستمرة وا 
 (.404ص,1983,شمتز)طريؽ األستقالؿ

ف االتجاه السائد في المجتمع أزاء التدريب عمى ,       إف االستقاللية سمة مكتسبة وا 
األستقالؿ عند األفراد يعد مف العوامؿ التي ُتساعد عمى ظيور االستقالؿ لدى الفرد 
والعامؿ الثاني ىو أساليب تربية األفراد المتبعة ونماذج السموؾ التي ُيقدميا األباء 

كونجر )فضاًل عف التفاعالت مع األقراف ومساندتيـ لمسموؾ األستقاللي , البنائيـ
 (.466-465ص,1987,واخروف

 :التمكن البيئي:رابعاً 

وتوفير ,       يؤكد ىذا البعد عمى قدرة الفرد عمى التمكف مف تنظيـ الظروؼ المحيطة
أي تغيير البيئة وفؽ ما يراه الفرد وتناسب معو مف , البيئة المناسبة والمرونة الشخصية
وقدرتو عمى االستفادة مف الفرص التي تتاح لُو في , خالؿ خبراتو الماضية والحاضرة

ومدى االحساس بالكفاية والقدرة عمى إدارة البيئة حتى لو كانت عمى درجة , تحقيؽ أىدافو
 (.17ص,2010,جودت)والتحكـ فييا والقدرة عمى التجديد واالبتكار , مف التعقيد

وىو القدرة عمى ,       ُيعد التمكف البيئي ُبعدًا مفتاحيًا آخر لموجود النفسي الممتمئ
وىذا , والقدرة عمى صناعة عالـ يتوائـ مع حاجاتنا, مجابية تحديات العالـ المحيط بنا
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يتحقؽ عبر السعي والجيد الدائبيف المذيف ال يقتصراف عمى عمى األستجابة لممحيط سواء 
انيا احد اوجو االقتدار , ما يشكؿ تحديًا لممرء طواؿ حياتو, في العائمة او العمؿ والمجتمع

دارتو ىذه السيطرة تشكؿ إقتدارًا إنسانيًا بالغ القوة , األساسية في صناعة المصير وا 
 (.286ص,2012,حجازي)

 يكوف لدى الفرد إحساس بالتمكف والكفاءة في إدارة ,ُمرتفعاً التمكف البيئي       فاذا كاف 
 لمفرص وفاعؿيقـو بإستخداـ ناجح و مف النشاطات الخارجية, واسعيتحكـ بطيؼ والبيئة, 

 .  توختيار أو خمؽ سياقات مناسبة لحاجات وقّيـ شخصياقادرًا عمى والمحيطة بو, 

شؤونو  صعوبة في إدارة ى الفرد يكوف لد,اً التمكف البيئي منخفض      اما اذا كاف 
يشعر بعدـ القدرة عمى تغيير أو تحسيف السياؽ المحيط بو, غير واٍع بالفرص و, اليومية

 .(Ryff,2016,p36) العالـ الخارجي فييفتقد إلى اإلحساس بالتحكـ  والمحيطة بو ,

 :(الحياة اليادفة)الغرض من الحياة : خامساً 

واف ,       ُيشير ىذا البعد الى قدرة الفرد عمى تحديد اىدافو في الحياة بشكؿ موضوعي
يكوف لو ىدؼ ورؤية توّجو افعالو وتصرفاتو وسموكياتو مع المثابرة واالصرار عمى تحقيؽ 

اي اف الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية دائمًا ما يحمؿ أىدافًا وأفكارًا توفر لُو , اىدافو
اي ُيعد ىو الشخص الذي يمتمؾ ايمانًا بأف أفعالو في الماضي , معنى واضحًا لحياتو

وتجعمُو مدركًا لمغرض مف حياتو , وتوجيو نحو مستقبمو حتماً , والحاضر كانت ذات مغزى
 (.17ص,2010,جودت)والتي يحاوؿ عف طريقيا ايجاد المعنى ليا 

بحاث أيستند ىذا البعد إلى وجيات نظر وجودية, خصوصًا في       و
 فعالجُو  في البحث عف معنى لمحياة في مواجية الشدائد, (Frankl,1982)فرانكؿ

ذ إيختص عمى نحٍو مباشر بمساعدة الناس في إيجاد معنى وىدؼ في حياتيـ ومعاناتيـ, 



   39 
 

 لمعنى في الحياة ىو ايضًا تحٍد جوىري مف أجؿ العيش بصور أصيمةاف خمؽ إ
(Ryff,Singer,2006:P22). 

تفصياًل بالغ الداللة لمحياة اليادفة ساعدتو عمى تجاوز محنة  (1992فرانكؿ)     وأعطى 
خرج منيا كي يطور طريقة في العالج , معسكرات األعتقاؿ النازي لمدة ثالث سنوات

مصممة لمساعدة األفراد عمى إعطاء معنى لحياتيـ  (Logotherapy)النفسي سماىا
 (285ص, 2012,حجازي)ويمكنيـ في صراعيـ مع أرزاء الحياة , يسندىـ, يمدىـ
 إذ ال ,يعني اكتشاؼ العالـ بوصفو عالمًا ذا معنى (فرانكؿ)ومعنى الحياة عند       

 بؿ اف ميمة اإلنساف تكمف في البحث ,يمكف افتراض وجود المعاني وكأنيا خمؽ ذاتي
:  ثالث طرائؽ مختمفة ىي عبر وىذه الميمة تتحقؽ ,عف المعنى واكتشافو

 ما يمنحو الفرد لمعالـ مف منجزات أبداعية عبر Creative valusالقيـ اإلبداعية - 1
. ذات فائدة وقيمو في مختمؼ المجاالت 

 مواجية الفرد لمأزقو الوجودي وتأقممو مع عبر attitudinal valueالقيـ الموقفية - 2
الظروؼ السمبية والخبرات الصعبة المؤثرة التي ال يمكف تفادييا مثؿ اإلمراض المزمنة 

. والكوارث الطبيعية 
 مف خالؿ ما يحصؿ عميو الفرد مف Experiemtial valuesقيـ الخبرة - 3

, تفترض  (الحب )خبرات ايجابية في مجاؿ تذوؽ الجماؿ والعالقات اإلنسانية 
فأنو قد يعاني مف الخواء  (جودة الحياة)الوجودية إذا لـ يستطع الفرد أف يبمغ المعنى 

 وتحت meaning less ness أو الالمعنى Existeut ial vacaumالوجودي 
ظروؼ مستديمة فأف خبرة الالمعنى يمكف اف تؤدي إلى الِعصاب الوجودي وىو ما 

 . (136,ص1982فرانكؿ,) يستدعي عالجو بأسموب العالج بالمعنى

ستيعاباً متالؾايتضمف  (Maturity)لمنضج  (Allport)كما اف تعريؼ         اً  واضحاً  وا 
 بالتوجو والقصدية, كما أف النظريات اً  والذي يتضمف إحساس" اليدؼ في الحياة"لػػ 

 .الخاصة بتطور مسار الحياة التطوري ُتشير إلى تغير في أغراض أو أىداؼ الفرد
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التي تصؼ مراحؿ الحياة المختمفة, مثؿ كونو مبدعًا أو منتجًا في منتصؼ الحياة, 
 (Ryff,Singer,2006:22)تجاه التكامؿ االنفعالي في الحياة الالحقة اويتحوؿ ب

الى اف فيـ اسموب حياة الفرد مثؿ فيـ قصيدة شعر " 1931الفريد ادلر"اشار الػ      
ولكف معاني ىذه الكممات تكوف أعمؽ وأكثر مف , فالشعراء يستخدموف الكممات فقط

وأعظـ جزء مف معاني ىذه الكممات يمكف استخراجو بالدراسة وعف , الكممات نفسيا
فانو مف الواجب عمينا اف نقرأ ما بيف السطور لنفيـ , طريؽ استخداـ الغريزة والحدث

بالطريقة نفسيا التي نتعامؿ بيا مع قصيدة الشعر فانو مف , ىدؼ الشاعر الحقيقي
اال وىي فمسفتو الشخصية في , الواجب عمينا اف نتعامؿ مع أكبر إبداعات الفرد

ستخراج المعاني , الحياة إف عمماء النفس يجب عمييـ تعمـ القراءة بيف السطور وا 
 (.88ص,2005,ادلر)المخفية ىناؾ 

 :النمو الشخصي:سادساً 
يتضمف عممية مستمرة مف تطور الذي النمو الشخصي  ىو الجزء المتحرؾ       

وتَـّ توسيعو  (Maslow)تحقيؽ الذات, كما تَـّ صياغتو مف قبؿ وإمكانات المرء, 
 بتحقيؽ إمكانيات الشخص, كما في ييختص بشكؿ أساسو, (Norton)مف قبؿ 
أيضًا  (Rogers)اإليجابي في الصحة النفسية, وقد وصؼ  (Jahoda)مفيـو 

الشخص الكامؿ الوظيفة عمى أنو يمتمؾ اإلنفتاح عمى الخبرة, إذ يتطور فييا الفرد 
, والوصوؿ إلى حالة يمكف فييا حؿ كؿ المشكالت , كما أف رعمى نحٍو مستـ

 أعطت "Buhler,Erikson,Neugarten,Jung"النظريات الخاصة بمسار الحياة 
 مراحؿتأكيدًا واضحًا لمنمو المتواصؿ ومواجية تحديات جديدة في مختمؼ 

 .(Ryff,Singer,2006,p21)الحياة
وزيادة فعاليتو ,       كما يشير ىذا البعد الى قدرة الفرد عمى تنمية وتطوير قدراتو

اي مدى قدرة الفرد , والشعور بالتفاؤؿ, وكفاءتو الشخصية في الجوانب المختمؼ
عمى ادراؾ طاقاتو واالرتقاء بيا لكي تتقدـ وتتسع باستمرار لكي يكوف منفتحًا 

ومستعدًا لتمقي اي خبرات جديدة تضاؼ الى رصيده مف الخبرات التي تساىـ في 
مثؿ ىذا التطور والنمو بحيث يكوف لديو االحساس بالواقعية التي سيجد الفرد نفسو 



   41 
 

فالحياة ىنا بالنسبة لمفرد تعد عممية مستمرة مف التعمـ , بعدىا قد تطور بمرور الزمف
 (.,Ryff&Singer:2008)والتغير والنمو 

      ويشير النمو الشخصي الى تنمية موارد واوجو اقتدار جديدة تشكؿ سدًا في 
يكتشؼ , وجو المحف التي تتطمب التنقيب بالعمؽ مف مصادر االقتدار الداخمي

الناس اوجو االقتدار ىذه عندما يصابوف بالخيبات والعثرات ويفتشوف عف طاقات 
تمؾ ىي ظاىرة النمو الناتج عف الصدمات , ذاتية دفينة لمتعامؿ معيا والتغمب عمييا

 (.286-285ص,2012,حجازي)والمحف 
 

وصفًا تفصيميًا لخصائص االفراد منخفضي  (Ryff&siger2008)      وقدمت 
كما  (Ryff&siger:2008:25)ومرتفعي الوجود النفسي الممتمئ المترجـ عف 

 (1)يوضحيا الجدوؿ 
 (1)جدوؿ

 خصائص االفراد منخفضي ومرتفعي الوجود النفسي الممتمئ
 المنخفضون المرتفعون االبعاد

االتجاىات الموجبة نحو  تقبل الذات
تقبل المظاىر المتعددة -الذات

لمذات بما تشممو من ايجابيات 
الشعور االيجابي - وسمبيات

 عن الحياة الماضية

-الشعور بعدم الرضاعن الذات
الشعور بخيبة االمل نحو الحياة 

 االنزعاج المستمر –الماضية 
من االشخاص واالحساس بانيم 

 مختمفون عنو
العالقات االيجابية 

 مع االخرين
الدفء والرضا وال قة في 

العالقات الشخصية مع االخرين 
 – االىتمام بسعادة االخرين –

القدرة عمى التفيم والتا ير 
والصداقة واالخذ والعطاء في 

 العالقات االنسانية

عدم ال قة وقمت العالقات 
 –الشخصية مع االخرين 

الصعوبة في تكوين عالقات 
 االنعزال –منفتحة مع االخرين 

 عدم السعي –والشعور باالحباط 
لتكوين صداقات جديدة مع 

 االخرين
القدرة عمى -استقاللية الفرد االستقاللية

القدرة عمى -اتخاذ القرار
-مقاومة الضغوط االجتماعية

التفكير والتفاعل بطرق 

التركيز عمى توقعات وتقييمات 
 الخضوع الحكام –االخرين لو 

االخرين في اتخاذ القرارات 
 التا ير بالضغوط –الميمة 
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الضبط الداخمي لمسموك -محددة
 تقييم الذات بمعايير شخصية–

 االجتماعية في قراراتو وافكاره

االحساس والتمكن في ادارة  التمكن البيئي
 الضبط والتحكم في –البيئة 

 العمل –االنشطة الخارجية 
بفعالية عمى استخدام 
 القدرة –االحتياطات المناسبة 

عمى اختيار وايجاد بيئة 
مناسبة لمحاجات والقيم 

 الشخصية

الصعوبة في ادارة شؤون الحياة 
 الشعور بعدم القدرة –اليومية 

عمى تغيير او تحسين البيئة 
 عدم الوعي بالفرص –المحيطة 
 قمة السيطرة عمى –المناسبة 

 البيئة المحيطة

االحساس بالتوجو واالىداف  الغرض من الحياة
 الشعور بمعنى –في الحياة 

الحياة في الوقت الحاضر 
 ال قة والموضوعية –والماضي 

 في تحديد اىدافو في الحياة

 –نقص الشعور بمعنى الحياة 
 قمة التوجو –اىدافو قميمة 

 عدم القدرة عمى تحديد –الذاتي 
 ليس لديو وجة نظر او –اىدافو 

معتقدات تضفى عمى حياتو 
 معنى

الشعور بالنمو المستمر  النمو الشخصي
 االنفتاح عمى –لمشخصية 

 ىالشعور –الخبرات الجديدة 
 التغيير في التفكير –بالتفاؤل 

كانعكاس لممعرفة الذاتية 
 الشعور بالتحسن –والفاعمية 

المستمر لمذات والسموكيات 
 بمرور الوقت

االحساس بنقص النمو 
 عدم القدرة عمى –الشخصي 

 قمة –التحسن بمرور الوقت 
 الشعور –االستمتاع بالحياة 

 الشعور بعدم القدرة –بالضجر 
عمى اكتساب سموكيات واتجاىات 

 جديدة
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   Self-compassion الشفقة بالذات:  ال اً 

فبعض العمماء ومنيـ وليـ جيمس وفرويد ,       اختمؼ العمماء في تحديد مفيـو الشفقة
نظروا اليو مف زاوية العطؼ والرحمة عمى اآلخريف كخاصية إنسانية لفيـ معاناة الناس 

إف , في حيف رأى منظروف آخروف, وعمؿ أي شيء ليـ, والرغبة في تقديـ المساعدة
التي تتضمف المطؼ والرأفة , الشفقة بالذات ىي عنصر مف عناصر الصحة النفسية

بالذات وعدـ القاء المـو عمييا أو انتقادىا بشدة عندما يمر الفرد بخبرات غير سارة أو 
 (.Brach,2003,p235)المرور بتجربة فاشمة 

إذ ُيشير عمماء ,       إف لمشفقة بالذات فوائد كبيرة لصحة االنساف الجسمية والنفسية
 Martin Seligman""ومارتف سيمجماف " Ed Dienerايد دينر "النفس االيجابي ومنيـ 

أف الشعور بالشفقة بالذات شعور صحي لدى الفرد فيو ُيساعد الفرد عمى عدـ االستسالـ 
 (.103ص,2015,العبودي وصالح)لمحزف او الفشؿ

مما ,      وُتشير الخبرات اإلنسانية الى أف الناس غالبًا ما يكونوف اكثر المًا تجاه أنفسيـ
في حيف أف شدة المعاناة نحو الذات تنبع مف الخوؼ , يتطمب ذلؾ عناية اآلخريف ليـ

حيث يكوف الفرد مشفقًا بذاتو وليس , ومف األنانية وغفراف الذات او التمركز حوؿ الذات
وبداًل مف ذلؾ فاف الشفقة بالذات تميؿ الى تعزيز مشاعر الشفقة , متمركزًا حوليا

معترفًا بيذه المعاناة والفشؿ والعجز كجزء مف تجربة جميع الناس التي سيطرت , واالىتماـ
مع عدـ الحكـ عمييا وأف ىذا الحكـ ينبغي اف يكوف أقؿ , عمى ذاتو التي تستحؽ الشفقة
 (.Neff:2003:85-101)مف حكـ اآلخريف عمى الفرد

الشفقة " ىي نفسياSelf-Compassion" الشفقة بالذات" قد يعتقد البعض أفو      
 حالة نفسية سمبية تجعؿ الفرد الى  تعني بأنيااألخيرةإال أف , Self-Pity"عمى الذات 

عدـ تقبُّؿ الفشؿ وليس لدييا الثقة وال القدرة عمى التعامؿ مع األمور المؤلمة فيي تصدر 
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 عمى العكس مف الشفقة اإلحكاـ القاسية لمذات ويعيش الفرد في العزلة االجتماعية
(. Stober,2003,p71)بالذات

,         أي أف األفراد مف أصحاب الشفقة عمى الذات مغموروف في مشاكميـ الخاصة
أما الشفقة بالذات فتعني , وينسوف أف اآلخريف يتعرضوف لنفس المواقؼ التي يمروف بيا

األنيماؾ في نشاطات ما وراء المعرفة والتي تمكف الفرد مف االنيماؾ في الخبرات 
وبذلؾ تبتعد عف التمركز حوؿ الذات واألنفتاح عمى عالـ , المرتبطة بالذات واآلخريف

(.  Neff,2003a,p224)اآلخريف
 Compassion  الشفقةاجياد عف Self-Compassion      وتختمؼ الشفقة بالذات

Fatigue التي تعني المعاناة الشخصية التي تنتج عف اإلجياد الناتج مف العمؿ في 
الييجاف , الغضب, ظروؼ تكثر فييا المعاناة واأللـ التي مف أعراضيا نقص التعاطؼ

والخوؼ مف التعامؿ مع أشخاص , زيادة نسبة استيالؾ الكحوؿ, القمؽ, فرط اإلثارة
(. Beaumont&et al,2016,p34)معينيف

كمفيـو مف مفاىيـ ,       وقد ظير مفيـو الشفقة بالذات بداية القرف الحادي والعشريف
حيث , (Neff,2003)عمـ النفس االيجابي عمى يد العالمة االمريكية الدكتورة كرستيف نيؼ

وسمة مف سمات , نظرت اليو عمى انو يتضمف ُبعدًا اساسيًا مف أبعاد البناء النفسي لمفرد
وذلؾ , وحاجزًا نفسيًا مف اآلثار السمبية ألحداث الحياة الضاغطة, الشخصية االيجابية

عندما يعيش الفرد حالة مف حاالت الفشؿ او عدـ تحقيؽ اىدافو او عدـ قدرتو عمى حؿ 
 (Neff,el al,2007,pp139-154)مشكالتو 

      عدت نيؼ السعادة النفسية  بػأنيا ليست السالمة مف االمراض النفسية أو الشعور 
 ىي مصدر السعادة Self-Compassionبؿ اف الشفقة بالذات, بالرضا عف الذات فقط
 (.Neff,2003,pp312-318)النفسية الحقيقية لمفرد
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بؿ ُتشير الى ,       والشفقة بالذات ال تتضمف االحساس باألنانية والتمركز حوؿ الذات
ولذلؾ فيي َتقُر بالفشؿ والمعاناة , أىمية اوليات الشخصية في مقابؿ مصالح اآلخريف

كما اليمكف رؤية الشفقة بالذات عمى , والقصور والذي يمثؿ جانبًا مف الطبيعة البشرية
انيا ذريعة لمرضا عف النفس والتقوقع عمى الذات لتجنب تحمؿ المسؤولية عف األفعاؿ 

فيذا يتنافى مع مشاعر الشفقة بالذات الحقيقية التي تتطمع , الضارة
 (. Neff,2003a,p225)لمكمالية

      تنطوي الشفقة بالذات عمى ثالثة مكونات رئيسة متمايزة ومتداخمة بعضيا البعض 
ىذه , في الوقت ذاتو عند مواجية خبرات التجارب التي تسبب المعاناة واأللـ أو الفشؿ

واليقظة العقمية مقابؿ الوحدة النفسية , المكونات ىي المطؼ بالذات مقابؿ إنتقاد الذات
إذ اف اليقظة العقمية وصفاء الذىف ُيقمؿ مف توجيو النقد , واالنسانية المشتركة مقابؿ الُعزلة

مما يعزز , لمذات ويزيد مف فيـ الفرد لذاتو وتساعد في خفض األفكار السمبية عف الذات
كذلؾ اليقطة العقمية تعيؽ األفكار التي تسبب العزلة واألنفصاؿ عف , المطؼ بالذات

بالمقابؿ إف المطؼ , اآلخريف وتزود بأستبصار لمتعرؼ عمى القواسـ المشتركة مع اآلخريف
وعمى سبيؿ , بالذات ومشاعر الترابط األنساني المشتركة تؤدي الى زيادة اليقظة العقمية

المثاؿ اذا توقؼ الفرد عف توجيو المـو والنقد لنفسو فأف التأثير السمبي لمخبرة المؤلمة 
سوؼ يقؿُّ ويسيؿ الحفاظ عمى الوعي المتوازف لالفكار 

 (.Neff,b,2003b,pp87-89)والمشاعر

 :وفيما يأتي توضيح لتمؾ المكونات

حالة :Self-Judgment مقابل انتقاد الذاتSelf-Kindness المطف بالذات– 1
مف فيـ الفرد لنفسو في مواقؼ عدـ الكفاءة الذاتية أو المعاناة أو الفشؿ مف إصدار أحكاـ 

 (.Neff,2003a,223-249)قاسية عمييا او لوميا
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      كما اف ىذا المكوف يتضمف الدؼء العاطفي نحو الذات والفيـ واظيار التأثير 
وال سيَّما حينما يواجو الفرد خبرة الـ ما أو الفشؿ في , االيجابي نحو الذات بداًل مف نقدىا

 (.Neff,2003c,312-318)تحقيؽ ىدؼ معيف 

وأنيـ قد ,      فاالفراد مثاًل الذيف لدييـ الشفقة بالذات يعترفوف بأنيـ ال يتمتعوف بالكماؿ
لذلؾ يميموف الى اف يكونوا لطفاء مع انفسيـ , يفشموف في تحقيؽ بعض اىدافيـ في الحياة

وىذا يساعدىـ عمى التعامؿ , عندما يواجيوف خبرات مؤلمة بداًل مف انتقاد الذات او لوميا
مع خبراتيـ المؤلمة التي يمروف بيا بموضوعية وعقالنية مف دوف انفعاؿ مبالغ فيو عكس 

حيث تزداد , الفرد الذي يرفض الواقع وينتقد ذاتو بقسوة عندما يمر بخبرة غير سارة
معاناتو والتي تتخذ أشكااًل مف التوتر وأالحباط والنقد لمذات 

(Neff&Vonk,2009,pp23-50.) 

 

 يعرؼ :Autism Olonly مقابل الوحدة النفسيةMindfulness اليقظة العقمية – 2
ىذا المكوف عمى انو الممارسة التي يكوف فييا االفراد غير مطمقيف لألحكاـ ويكونوف 

 (.Grossman,et al,2004,p35)مدركيف ألفكارىـ وأفعاليـ في المحظة الحالية

الى اف اليقظة العقمية ىي حالة مف الوعي المتوازف  (Neff,2003)      واشارت نيؼ
وعدـ االرتباط بالخبرة , الذي يجنب الفرد النقيضيف مف التوحد الكامؿ في اليوية الذاتية

وتعني أيضًا , وتكوف لدى الفرد رؤية واضحة لقبوؿ الظاىرة النفسية االنفعالية كما تظير
ومعايشة , االنفتاح عمى عالـ األفكار والمشاعر واألحاسيس المؤلمة والخبرات غير السارة

 (.Neff,2003c,pp312-318)الخبرة في المحظة الحاضرة بشكؿ متوازف
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بأنيا حالة يكوف فييا الفرد منتبيًا وواعيًا بالذي (Brown&Ryan,2003)      ويرى
ىو االىتماـ المعزز والوعي لمتجربة الجارية أو الواقع , يحدث في الوقت الحاضر

 (.Brown&Ryan,2003,p822)الحالي

بأنيا مجاؿ مرف لمقدرة العقمية يكوف غير مرتبط  (Langer,1989)      بينما ترى النجر
ويسمح برؤية جيدة ومتفتحة عمى خبرات الشخص العقمية والحسية , بوجية نظر خاصة

 (.Segal,et al, 2002, p125)ومف دوف إصدار احكاـ, كميا

إف االفراد اليقظيف عقميًا يظيروف أكثر  (Langer&Molddoreau,2000)      وأشار
وأنيـ يكونوف أكثر إبداعًا وأقؿ إتالفًا , إنتباىًا ورغبة في أداء المياـ وتحسيف الذاكرة

 (.(Langer&Molddoreau,2000,p30 لصحتيـ 

ىذا  : Isolationمقابل العزلةCommon Humanity االنسانية المشتركة – 3
المكوف يتضمف الدمج المتوازف بيف الذات واالخريف فيو إدراؾ الصمة بيف التجارب 
الشخصية وتجارب االخريف فيو يتضمف إدراؾ بأف المعاناة الشخصية وعدـ الكفاية 

-Neff&et al,2007,pp908)الذاتية ىو جزء مف التجارب االنسانية العامة المشتركة
916.) 

وحينما , إفَّ البشر جميعيـ يعانوف وىذه معاناة إنسانية عامة (2003نيؼ)      إذ رأت 
أو ,الموت)فأف معاناتو ىذه تعني , ال يعترؼ الشخص إال بمعاناتو وحده في ىذا العالـ

وتقوؿ نيؼ إذا كاف مف شأف االلـ أف يقربنا مف اآلخريف فذلؾ ألف  (أو العزلة, الكمالية
وبالتالي نجد أنفسنا مدفوعيف إلى مشاركة , شقاء الفرد ينكشؼ لنا بقسوة في لحظة تألمو

 (.26ص,2014,العاسمي)ايجابية مباشرة
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 :العوامل المشتركة بين نظريات متغيرات البحث ال ال ة

 :    تشترؾ نظريات متغيرات البحث الثالثة بعوامؿ عدة اىميا

, والوجود النفسي الممتمئ, المعتقدات الدافعية)انبثقت متغيرات البحث الثالثة  .1
إذ اعتمد بنتريش وزمالءه في , مف النظريات االجتماعية والمعرفية (والشفقة بالذات

عمى النظريات االجتماعية المعرفية , بناء انموذج االستراتيجيات الدافعة لمتعمـ
تتضمف تمؾ , ومف خالليا حدد ثالث مكونات اساسية لممعتقدات الدافعية

المكونات ابعاد فرعية تناولتيا اغمب ما جاء بالنظريات التي ُذكرت في االطار 
والتي " كاروؿ رايؼ"اما متغير الوجود النفسي الممتمئ الذي يعود لمدكتورة , النظري

اعتمدت في تحديد ابعادة الستة عمى اغمب النظريات االجتماعية والمعرفية التي 
كذلؾ بالنسبة لمتغير الشفقة , فاخرجت لنا اطارًا نظريًا شامالً , تـ ذكرىا سابقاً 

فاف مكوناتو الثالثة مشتقة " كرستيف نيؼ"بالذات وىو مف المفاىيـ الحديثة لمدكتورة 
 .مف النظريات االجتماعية والمعرفية

ولكف بطرؽ , تناولت مجاالت المتغيرات الثالثة لمبحث مفيـو الذات وركزت عميو .2
فالمعتقدات الدافعية اكدت عمى فعالية الذات وما ليا مف دور كبير في , مختمفة

واف ارتفاعيا او انخفاضيا يؤثر عمى , والتصرفات المختمفة, انماط التفكير
اما في متغير الوجود النفسي فاف احد , المعتقدات الدافعية سواء ايجابًا او سمباً 

فكمما كاف الفرد لديو القدرة عمى تحقيؽ الذات , ابعاده االساسية ىو تقبؿ الذات
فاف ذلؾ سيسيـ في ارتفاع الوجود النفسي , واالتجاىات االيجابية نحو الذات

حيث اف , وتناولت الشفقة بالذات مفيـو الذات ولكف بطريقة مختمفة, والعكس
المطؼ وعدـ لـو الذات او انتقادىا في حالة الفشؿ فاف ذلؾ سيؤدي الى الشفقة 

 .بالذات وبالتالي الى الصحة النفسية
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فالمعتقدات الدافعية ,    اىتمت المتغيرات الثالثة لمبحث في الجانب االجتماعي .3
تتعزز مف خالؿ ما يتمقاه الفرد مف اقناع اشخاص موثوؽ بقدراتيـ في اداء ميمة 

كذلؾ ركزت المعتقدات الدافعية عمى التوجو الخارجي لميدؼ بالنسبة لمطالب , ما
وىذا التوجو , او المدرسيف, او االصدقاء, مف اجؿ الحصوؿ عمى رضا الوالديف

اما في الوجود النفسي الممتمئ اكدت عمى العالقات االيجابية , فيو بعد اجتماعي
فانيا ستؤدي الى الكفاية , مع اآلخريف التي تسودىا االلفة والمحبة والدؼء

وتناولت الشفقة بالذات , وبالتالي ارتفاع الوجود النفسي الممتمئ, االجتماعية
االنسانية العامة المشتركة واف المعاناة والفشؿ ىو حالة عامة واف الجميع يمر 

وايضًا في ىذا البعد جانب , بداًل مف رؤيتيا معزولة ومنفصمة عف اآلخريف, بيا
 .اجتماعي

المتغيرات الثالثة لمبحث ىي مفاىيـ ايجابية ارتفاعيا يؤدي الى السعادة والصحة  .4
 .والنفسية والعكس
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 في التي تتمخص,       يتضمن ىذا الفصل وصفًا لإلجراءات التي قام بيا الباحث
وتوضيح أدوات , العينةواختيار , في تحديد مجتمع البحث ووصفوو ,منيجية البحث

ومقياس الشفقة , ومقياس الوجود النفسي الممتمئ ,مقياس المعتقدات الدافعية)القياس 
فرىا من صدق وثبات لتكون ىذه المقاييس اوتحقيق الشروط العممية الواجب تو (بالذات

. صالحة فضاًل عن الوسائل اإلحصائية المستعممة لتحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيًا 
 منيجية البحث : 

ألنو االفضل في , الدراسات العالقات االرتباطية/       اعتمد الباحث المنيج الوصفي
ويعرف البحث الوصفي , (159ص, 1990,داود وعبد الرحمن)تحقيق اىداف البحث 

بأنو كل استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر التعميمية أو النفسية كما ىي قائمة في 
أو بينيا وبين , بقصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا, الحاضر

فأن من أىم خصائص البحث الوصفي , أو اجتماعية, أو نفسية, ظواىر تعميمية
 (.53ص, 1981, الزوبعي)الموضوعية في التشخيص

 
 مجتمع البحث. 

الدراسة , طالبًا وطالبة من طمبة جامعة بغداد (45285)      يشمل مجتمع البحث
طالبًا وطالبة لمتخصص  (25394)بواقع (2016/2017) لمعام الدراسي,الصباحية
, أما التخصص (15372)وبمغ عدد االناث(, 10022)  إذ بمغ عدد الذكور,اإلنساني

من  (12036)و, من الذكور (7855)بواقع, طالبًا وطالبة (19891)العممي يتكون من 
 .يوضح ذلك (2)والجدول , اإلناث
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( 2)جدول
 .*الجنسمجتمع البحث موزعًا بحسب الكميات والتخصص و

 الكميات العممية الكميات اإلنسانية
 مجموع اناث ذكور الكمية ت مجموع اناث ذكور الكمية ت
 1712 1042 670 الطب 1 3836 2238 1598 تربية ابن رشد 1
 803 383 420 الطب البيطري 2 3104 1744 1360 المغات 2
تربية لمعموم  3 3941 2338 1603 اآلداب 3

 الصرفة
1262 1392 2654 

 596 421 175 التمريض 4 812 283 529 اإلعالم 4
 2556 1376 1180 اليندسة 5 4163 4163 0 تربية بنات 5
العموم  6

 السياسية
 930 647 283 طب أسنان 6 1192 690 502

 678 417 261 طب الكندي 7 1159 528 631 الفنون الجميمة 7
ىندسة  8 812 569 243 القانون 8

 الخوارزمي
119 426 545 

اإلدارة  9
 واالقتصاد

 2811 1310 1501 الزراعة 9 4610 1857 2753

العموم  10
 اإلسالمية

 2825 1938 887 العموم 10 1765 962 803

 1304 1304 0 عموم بنات 11     
التربية  12     

 الرياضية
772 288 1060 

التربية  13     
الرياضية 
 لمبنات

0 370 370 

 1047 722 325 الصيدلة 14     
 19891 12.36 7855 المجموع 25394 15372 10022 المجموع

 45285 المجموع الكمي
 
من وحدة شؤون الطلبة التابعة لرئاسة  (2017-2016)عداد طلبة الكلٌات للصفٌن الثانً والرابع وللعام الدراسً أتم الحصول على *

 .بغدادجامعة 
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 عينة البحث. 
 التي تجري عميو عدد من األفراد التي يتُّم سحبيا من المجتمعانيا يقصد بالعينة       
, عمى وفق أساليب منيجية عممية من أجل أن ُتمثل المجتمع تمثياًل الدراسة
وحتى تكون العينة ممثمة لمجتمعيا, فقد عمد الباحث . (227ص, 1999,الطبيب)مناسباً 

 Stratified Randomإلى اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة الطبقية العشوائية 
Sample طالبًا  (197) وطالبة من مجتمع البحث, بواقع بٍب طال (400), والبالغ حجميا

طالبًا  (203), و(ابن الييثم) في كمية التربية لمعموم الصرفة وطالبة من التخصص العممي
 ولممرحمتين الثانية والرابعة (اين رشد) في كمية التربية وطالبة من التخصص اإلنساني

 .يوضح تفاصيل عينة البحث األساسية (3)وجدول
 

( 3)جدول 
 .جنس موزعة بحسب الكميات والتخصص والصف الدراسي والاألساسيةعينة البحث 

 ابن الييثم/كمية التربية لمعموم الصرفة)التخصص العممي (كمية التربية ابن رشد)التخصص اإلنساني
 الرابع الثاني القسم الرابع الثاني القسم

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ
 13 4 13 7 الفيزياء 15 8 15 4 المغة العربية
 15 5 23 3 بايموجي 18 9 15 7 عموم القران
 18 8 9 12 حاسبات 12 11 12 7 الجغرافية
 11 8 11 16 الرياضيات 14 8 7 9 التاريخ

العموم التربوية 
 والنفسية

 0 3 11 7 الكيمياء 12 8 6 6

 57 28 67 45 المجموع 71 44 55 33 المجموع
 197 203 المجموع

 400 المجموع الكمي
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  أدوات البحث
بما أن البحث الحالي ييدف إلى التعرف عمى المعتقدات الدافعية وعالقتيا       

لذلك قام , لذا تطمب وجود ثالثة مقاييس, والشفقة بالذات, بالوجود النفسي الممتمئ
وتبنى مقياسين ىما , Motivational Beliefsالباحث ببناء مقياس المعتقدات الدافعية 

ومقياس , (Ryff,1989)لـPsychological Well-Being الوجود النفسي الممتمئ
واجراء , بعد ترجمتيما وتعريبيما, (Neff,2003)لـSelf-compassion الشفقة بالذات

واستخراج الخصائص السايكومترية من حيث , التحميل االحصائي لممقاييس الثالثة
 :وفيما يأتي توضيح لكل مقياس, الصدق والثبات

 :Motivational Beliefs Scale  مقياس المعتقدات الدافعية – 1
 :قام الباحث ببناء مقياس المعتقدات الدافعية عمى وفق الخطوات اآلتية      

. المفيوم تحديد .أ
 كونوبعدما  إلى اأُلطر النظرية, االستناد     تطمب بناء مقياس المعتقدات الدافعية 

, وبناًء عمى المنطمقات النظرية لبناء المقياس فكرة عن االطار النظري لممفيومالباحث 
 (Pintrich,et al,1993)نموذج بينتريش وآخرون أ اعتمادَعمَد الباحث إلى 

نموذج اال عرف المعتقدات الدافعية في ىذا الذي( MSLQ)لالستراتيجيات الدافعة لمتعمم 
المعتقدات التي تدور حول فعالية وتصورات الفرد لذاتو التي تدفعو ألداء سموك )بأنيا 
 والمكون , مكونات رئيسة ىي مكون القيمة ومكون المتوقعةوالتي تتضمن ثالث, معين

وقد حدد ىذا التعريف مجاالت المعتقدات الدافعية , (Pintrich,et al,1993 )(الوجداني
  :باآلتي
 يشير إلى قيم وتوجيات الطمبة  : Value componentمكون القيمة  -1

والتوجيات , نحو الميمة مثل الفضول والتحدي واإلتقان (الداخمية)الجوىرية 
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الخارجية مثل الحصول عمى الدرجات والمكافآت والتقييم من قبل اآلخرين 
 .كما يشير إلى مدى أىمية وفائدة تمك الميمة, والمنافسة

 يشير إلى معتقدات الطمبة : The expectancy comonentمكون المتوقع  -2
وتقييم , التي من شأنيا أن تؤدي إلى نتائج ايجابية كالسيطرة عمى تمك المعتقدات

 .الطمبة لقدراتيم عمى إتقان الميمة أو ما يعرف بالفعالية الذاتية لمتعمم واألداء
وىو عبارة عن بعد واحد فقط  :Affective comonentالمكون الوجداني  -3

ويتكون من االفكار )المجال المعرفي : يشير الى مجالين من قمق االمتحان ىما 
يشير الى العاطفة واالستثارة من )والمجال العاطفي , (السمبية التي تعطل االداء

  .(االمتحان

 .صياغة الفقرات وبدائميا. ب 
, ومقابمة التعريف الذي تبناه الباحث لممعتقدات الدافعية وتحديد مجاالتو الثالثةفي ضوء  

األخذ بالحسبان شروط صياغة ومع , مجموعة من الخبراء في العموم التربوية والنفسية
, وأن تكون الفقرات من حيث سيولتيا ووضوحيا, وأن تكون قصيرة, وتحمل فكرة واحدة

النفي في –  نفي استخدام وتجنب  المختمفة لمطمبة,واالجتماعيةممثمة لممواقف اليومية 
فقرة لممقياس  (32) الباحث أن َيعد بأسموب العبارات التقريريةاستطاع, صياغة الفقرات

و , فقرات لمجال المتوقع (10)و , فقرة لمجال القيمة (11): موزعة عمى مجاالتو كاآلتي
ولغرض التعرف عمى الدرجة التي يحصل عمييا  (1)ممحق, فقرة لممجال الوجداني (11)

, وضع الباحث خمسة بدائل في ضوء معايير سالمستجيب عند اإلجابة عمى فقرات المقيا
  :ىيليكارت 

( 4)والجدول, وتكون المقياس من فقرات ايجابية وسمبية, (أبداً , نادراً , أحياناً , غالباً , دائًما)
. يوضح ذلك
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 . المعتقدات الدافعيةبدائل اإلجابة ودرجة تصحيح فقرات مقياس  (4)جدول
 البدائل اسم المقياس

 الفقرات
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 1 2 3 4 5 باتجاه المقياس المعتقدات الدافعية
 5 4 3 2 1  المعكوسة

 :مدى التحقق من صالحية الفقرات.ج
      لغرض التحقق من مدى صالحية فقرات المقياس وبدائمو ومعرفة مدى مناسبتيا 

محكم من األساتذة  (12), عمى (1)ُعرض المقياس بصيغتو األولية ممحق, لعينة البحث
, وبعد تحميل آرائيم (2)المختصين في العموم التربوية والنفسية والقياس والتقويم ممحق 

وفقا الختبار مربع كاي, إتضح أّن فقرات مقياس المعتقدات الدافعية  مقبولة مع بعض 
 من المجال 5وفقرة ,  من المجال األول5فقرة )التعديالت وعدم صالحية فقرتين ىي

 .يوضح ذلك (5)والجدول , (الثالث
 

 (5)جدول
 آراء السادة المحكمين عمى مدى صالحية فقرات المعتقدات الدافعية

المعتقدات 
 الدافعية

قيمة كاي  آراء الخبراء أرقام الفقرات المجاالت
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 غير الموافقين الموافقون الداللة

 مكون القيمة
 دالة 100% 12 - 12 2/3/4/6/11
 دالة 91,67 8.33 1 11 1/7/8/9/10

 غير دالة 75 3 3 9 5

 مكون المتوقع
 

1/2/4/5/6/7
/8 

 دالة 100 12 - 12

 دالة 83,33 5,33 2 10 9/10
المكون 
 الوجداني

1/2/3/4/6/7
/8/9/10/11 

 دالة 100 12,25 12 12

 غير دالة 75 3 3 9 5
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 .وضوح تعميمات المقياس. د 
 بمثابة الدليل الذي َيرشد الُمستجيب لكيفية اإلجابة عمى فقرات المقياسُتعد تعميمات       

المقياس, ليذا حرص الباحث عمى وضع تعميمات واضحة, تنسجم مع سير تنفيذ 
 :اآلتي, حيث تضمنت  ياسالمق
 مانةأدقة وبكل  ياسحّث الُمستجيبين عمى اإلجابة عمى جميع فقرات المق. 
 بقدر ما ُتعبر عن تفكيره كخدمة ,  التنبيو لعدم وجود إجابة صحيحة أو خاطئة

 . ألغراض البحث العممييقدميا
 لذا طمب منيم عدم ذكر االسم ,  نتائجيم لن يطمع عمييا أحد سوى الباحثإن  

 .الطمأنينة عمى سرية اإلجابةب إشعارىمبيدف 
 خصص, مع ذكر مثال تكالصف والنوع, وال: وتّم التأكيد عمى ملء البيانات األولية

 .توضحي لكيفية اإلجابة عمى الفقرات
      ولمعرفة مدى وضوح الفقرات وتعميمات المقياس ومعرفة الوقت المستغرق, تم 

( 40)تطبيق مقياس المعتقدات الدافعية عمى عينة عشوائية من مجتمع البحث والبالغة 
 (.6)طالبًا وطالبة, مناصفة بين التخصص العممي واإلنساني كما في جدول 

( 6)جدول 
 التجربة االستطالعية لقياس الوقت ومعرفة مدى وضوح فقرات مقياس المعتقدات الدافعيةأفراد عينة 

 المجموع الصف الرابع الصف االثاني التخصص الكمية ت
 إناث ذكور إناث ذكور

التربية ابن  1
 الييثم

 20 5 5 5 5 عممي

 20 5 5 5 5 إنساني  التربية ابن رشد 2
 40 10 10 10 10 المجموع 
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     وقد تبين أّن فقرات المقياس وتعميماتيا واضحة ألفراد العينة, وقد ُاستخرج مدى 
 .دقيقة (15-10)الوقت المستغرق لإلجابة عمى المقياس إذ كان ما بين 

 .ياسالتحميل اإلحصائي لفقرات المق .ىـ 
 تجميع لألدلة التي نستند بيا ىوإلى أن التحميل اإلحصائي " 1976,انستازي"أشارت 

(. Anastasi,1976,p134)عمى ُقدرة المقياس عمى قياس ما ُاعد لقياسو
      كذلك ُيعد التحميل اإلحصائي من األساليب الميمة التي يجب أن يتأكد منيا الباحث 

 معينة ةحينما يريد بناء مقياسو لمحكم عمى صالحية أداة المقياس المراد منو قياس سم
(. 266ص, 2000, ممحم)وقدرتو عمى دراسة الظاىرة

 المراد قياسيا أو في ضوء السمةستنادًا إلى إ      ويقصد بو تحميل درجات المقياس 
أي ىو عبارة عن المدى الذي يمكن أن نقرر بموجبو أن لممقياس , مفيوم نفسي معين

(. Anastasi,1976,p134)ة معينةبناًء نظريًا محددًا أو سم
عمد الباحث  , األفراد عنياواستجابات      وبيدف كشف العالقة بين ما تقيسو الفقرة 

 عمى عّينة التحميل اإلحصائي والبالغة (مقياس المعتقدات الدافعية)أداة البحثإلى تطبيق 
ن الحجم المناسب أ أشارت معظم أدبيات القياس النفسي إلى إذوطالبة,  طالبٍب  (400)

فراد أفرد يختارون بدقة من  (400)ن ال تقل عن ألعينة تحميل فقرات المقياس ُيفضل 
 بالطريقة الطبقية اختيارىاوتم   (Thorndike ,1971, p132)     المجتمع اإلحصائي

 الخصائص المقياس استخرجتوبعدما تم تصحيح , العشوائية ذات األسموب المتناسب
:  اآلتية

 .القوة التمييزية.1
      ُتعد القوة التمييزية لمفقرة مؤشرًا لمفرق بين المستجيبين الحاصمين عمى درجات 

 والحاصمين عمى درجات منخفضة في السمة, أي قدرة الفقرة عمى التمييز بين ,مرتفعة
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ذوي المستويات الُعميا والمستويات الُدنيا من المستجيبين بالنسبة لمسمة التي تقيسيا  
(. 129 :1999الظاىر, )

 ومن ىنا تظير ىناك ضرورة إلى إبقاء الفقرات ذات القوة التمييزية في الصورة النيائية 
عتمد ا واستبعاد الفقرات غير المميزة أو تعديميا وتجريبيا من جديد, وقد ,لالختبار
في إبقاء الفقرات التي  (0,05)عند مستوى داللة  (1,96 )القيمة الجدوليةالباحث 

. تحصل عمى معامل تمييز فأكثر
وفق أسموب المجموعتين عمى تّم حساب القوة التمييزية وبناًء عمى ذلك       

ختيار مجموعتين طرفيتين من اإلفراد بناًء عمى إيتم في ىذا األسموب الطرفيتين, 
ويتم تحميل كل فقرة من فقرات , الدرجات الكمية التي حصموا عمييا في المقياس

لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق  ( Tـtest  )المقياس باستعمال االختبار التائي
 ( .(Edwards,1957,p.152بين متوسطي المجموعة العميا والمجموعة الدنيا

ـ :الباحث الخطوات التالية  ولغرض إجراء التحميل بيذا األسموب اتبع
  عطاء كل فقرة درجة وبحسب نوعيا  قام الباحث بتصحيح كل استمارة وا 

 (سمبي / ايجابي  ) 
  وبحسب مجموع درجات الفقراتاستمارة تحديد الدرجة الكمية لكل .  
  من أعمى درجة إلى أوطأ درجة (400 ) ترتيب االستمارات الـ.  
  من االستمارة الحاصمة عمى أعمى الدرجات والبالغ عددىا    (%27 ) تحديد

من االستمارات الحاصمة عمى أوطأ الدرجات  (% 27)و, استمارة (108)
استمارة أيضا وبذلك تم فرز مجموعتين بأكبر حجم  (108)والبالغ عددىا 
 .وأقصى تمايز

عينتين مستقمتين الختبار الفرق بين متوسطي  ل( tـTest  )      ثم طبق االختبار التائي
 وعدت القيمة التائية مؤشًرا لتميز , والمجموعة الدنيا في كل فقرة,درجات المجموعة العميا

ّن أ اتضح وبعد القيام بتمك اإلجراءات ,(1.96)البالغة  كل فقرة بمقارنتيا بالقيمة الجدولية
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-134)بينأعمى وأدنى درجة بالمجموعة العميا لمقياس المعتقدات الدافعية تراوحت 
, وكانت جميع فقرات (116-53) المجموعة الدنيا تراوحت بين  درجات بينما,(170

ودرجة حرية  (0,05)فقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (30)المقياس البالغ عددىا 
, وىو ما يعني أّن جميع فقرات المقياس كانت مميزة بين المجموعتين الطرفيتين (214)

 .يوضح ذلك (7), وجدول (1,96)العميا والدنيا, إذ كانت أعمى من القيمة الجدولية 

( 7)جدول 
. تٌني بأسلوب العٌنتٌن الطرفالمعتقدات الدافعٌةفقرات مقٌاس ٌة لتمٌٌزالقوة ال

 
الفقر
 ات

 Tقيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا 
المحسوبة 

الداللة 
االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

1 4,0833 1,128 1,477 1,266 16,01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 
 ممٌزة

دالة )
 (احصائٌاًا 

2 4,435 0,788 3,284 1,262 8,04 

3 3,824 1,075 2,917 1,299 5,599 

4 3,521 1,356 3,009 1,235 2,786 

5 3,111 1,320 2,605 1,154 3,002 

6 4,416 0,833 3,091 1,0761 10,139 

7 3,879 1,116 3,027 1,158 5,516 

8 4,324 0,840 3,192 1,174 8,155 

9 3,351 1,209 2,926 0,997 2,826 

10 3,416 1,051 2,715 1,247 4,474 

11 3,796 0,924 2,981 1,154 5,734 

12 3,870 1,388 3,018 1,224 4,796 

13 4,120 1,344 3,137 1,084 5,930 

14 3,962 1,400 2,834 1,023 6,781 

15 3,833 1,343 2,899 1,268 5,268 

16 4,120 1,365 2,779 1,204 7,673 

17 3,731 1,279 2,816 0,973 5,932 

18 4,074 1,392 2,935 1,278 6,275 

19 3,925 1,371 2,816 1,164 6,426 

20 3,490 1,314 2,678 1,169 4,807 

21 3,888 1,096 2,752 1,1639 7,404 

22 4,185 1,120 2,761 1,1538 9,224 

23 4,277 0,873 3,009 0,947 10,255 

24 4,120 1,0565 3,0733 1,199 6,821 

25 4,472 0,759 3,110 1,204 9,798 

26 4,388 0,759 3,366 1,006 8,443 

27 4,046 0,970 2,816 1,131 8,592 

28 4,398 0,885 3,137 1,1177 9,206 

29 3,953 0,941 3,036 1,008 6,924 

30 3,953 1,0266 3,293 0,993 4,813 
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 :التجانس الداخمي لمفقرات.2
    تكمن األىمية اإلحصائية لالتساق الداخمي في معرفة ما إذا كانت كل فقرة من فقرات 

 عَدة أساليب لمتحقق باستعمال, والمقياس تسير في المسار نفسو الذي يسير فيو المقياس
: من االتساق الداخمي, تمثمت ىذه األساليب بإيجاد العالقة االرتباطية بين كل من 

.  ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس-أ
ستعمااًل في تحميل فقرات االختبارات األساليب ا من أكثر األسموبُيعد ىذا       

 من تحديد لمدى تجاُنس فقرات األسموب وذلك لما َيتصف بِو ىذا ,والمقاييس النفسية
(. (Allen & Arour , 1979 : 124المقياس في قياس الظاىرة السموكية 

 العالقة االرتباطية بين درجة إلستخراجوعميو فقد ُاستعمل معامل ارتباط بيرسون       
استمارة وىي االستمارات نفسيا التي  (400)كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لـ 

يوضح كل من معامالت ارتباط درجة الفقرة ( 8)والجدول خضعت لمتحميل اإلحصائي, 
عند  (0,098), وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة لممقياسبالدرجة الكمية 
. دالة إحصائياً  المقياس , نجد أّن جميع فقرات(398)ودرجة حرية  (0,05)مستوى داللة 

 (8)جدول 
 .المعتقدات الدافعيةمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 

الداللة معامل االرتباط الفقرات الداللة معامل االرتباط الفقرات 
1 0,462  

 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 

دالة 
 احصائٌاًا 

 
 

 

16 0,291  
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 

دالة 
 احصائٌاًا 

2 0,321 17 0,386 

3 0,423 18 0,631 

4 0,301 19 0,606 

5 0,303 20 0,518 

6 0,484 21 0,515 

7 0,414 22 0,506 

8 0,520 23 0,473 

9 0,339 24 0,250 

10 0,353 25 0,405 

11 0,454 26 0,342 

12 0,484 27 0,345 

13 0,596 28 0,377 

14 0,611 29 0,397 

15 0,515 30 0,414 
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 : ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليو -ب
ييدف ىذا األسموب إلى إيجاد العالقة االرتباطية بين درجة كّل فقرة والدرجة الكمية      

 Pearson Correlationلممجال الذي تنتمي إليو, وباستعمال معامل ارتباط بيرسون
تضح أّن قيم معامل االرتباط المحسوبة لكل مجال دالة إحصائيا عند مستوى داللة ا
, وبيذا (0,098) إذ تبمغ القيمة الجدولية لمعامل االرتباط ,(398) ودرجة حرية ,(0,05)

 .(9 )ولتُقبل جميع الفقرات والجد
 (9)جدول 
 .المعتقدات الدافعيةليو لمقياس إالذي تنتمي جال معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمم

مستوى  المكون الوجداني  مكون المتوقع مكون القيمةالمجاالت 
الداللة 

 0,05معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرا 
1 0,617 2 0,501 3 0,439  

 
 

جميع 
الفقرات 
 دالة

4 0,491 5 0,354 6 0,433 

7 0,528 8 0,472 9 0,549 

10 0,433 11 0,503 12 0,510 

13 0,548 14 0,444 15 0,424 

16 0,380 17 0,584 18 0,506 

19 0,574 20 0,490 21 0,570 

22 0,482 23 0,513 24 0,525 

25 0,440 26 0,457 27 0,369 

28 0,462 29 0,509 30 0,413 

 
 

  :       ارتباط درجة المجال  بالدرجة الكمية لممقياس- ج
 عمى كل مجال والدرجة الكمية مستجيبينإليجاد العالقة االرتباطية بين درجات ال      

ّن معامالت االرتباط المحسوبة  أ الباحث معامل ارتباط بيرسون, وتبين استعمل,لممقياس
عند  (0,098) مقارنتيا بالقيمة الجدولية لكل مجال بالدرجة الكمية دالة إحصائيًا عند

(. 10)  وكما مبين في جدول ,(398)ودرجة حرية  (0,05)مستوى داللة 
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 (10)جدول 

 لمقياس المعتقدات الدافعية والدرجة الكمية مجالمعامالت االرتباط بين درجة ال

 (0,05)الداللة معامل االرتباط المجاالت المقياس
 

 المعتقدات الدافعية
 دالة 0,744 مكون القيمة
 دالة 0,717 مكون المتوقع
 دالة 0,753 المكون الوجداني

 
 :لممقياسالخصائص السيكومترية . د

 بعض الخصائص السيكومترية األساسية, من أجل المقياسفر في ا      ينبغي أن تتو
مناسبة وفاعمة في قياس الظاىرة النفسية وتعطينا وصفًا اة زيادة دقتيا, وحتى تكون األد

وأىّميا الصدق   لتمك الظاىرة, ينبغي أن تتميز ببعض الخصائص القياسية, دقيقاً كمياً 
: باآلتي المقياسوالثبات وعمى وفق ذلك تحقق الباحث من صدق وثبات 

. Validityالصدق: أوالً 
فاألدوات ,       ويعني قدرة أدوات القياس عمى قياس الخاصية التي وضعت لقياسيا

تكون صادقة في تقدير السمة او الظاىرة لدى األفراد كّمما كانت عممية القياس خالية من 
 .(189 ص,2010عمر وآخرون, )تأثير العوامل التي تجعميا متميزة في ذلك التقدير 
 ألنّو يعطي مؤشرًا ظاىريًا لمدى ,ليذا يعد الصدق ضروريًا في بدايات إعداد الفقرات

:  نوعين من الصدق وىما ُاستعملتمثيل الفقرة لمسمة التي ُأعّدت لقياسيا, ولتحقيق ذلك
. الصدق الظاىري.1

 بالمتغير المراد قياسو, بمعنى أنّو يمثل الصورة سُيشير إلى مدى صمة فقرات المقيا     
 ودرجة ما تتمتع بو ,الخارجية لممقياس في نوع المفردات وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا

 .(Anastasi&Urbina,1997,P 148)من موضوعية
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األولية   عرضو بصيغتوعبر لمقياس المعتقدات الدافعية      وتحقق الصدق الظاىري 
المحكمين من ذوي االختصاص في العموم التربوية والنفسية األساتذة عمى مجموعة من 

 وتعميماتو لمقياسومالئمة فقرات اة , لتقدير مدى صالحي(2)والقياس والتقويم ممحق
. المقياسوبدائمو وكما مر ذكره في إجراءات بناء 

. صدق البناءمؤشرات  . 2
      يوصف بأنّو أكثر أنواع الصدق تمثياًل لمفيوم الصدق, ليذا ُيسمى أيضًا بصدق 

ستنادًا إلى البناء إويقوم عمى تحميل درجات المقياس المفيوم أو صدق التكوين الَفرضي, 
     (.98: 1994ربيع, )النفسي لمخاصية المراد قياسيا, أو في ضوء مفيوم نفسي معين 

 لسمة نفسية ُيفترض قياسويتضح صدق البناء في مدى تمثيل درجة الفرد في الم
 تحقق منو قياس ويوجد أكثر من مؤشر يبرىن عمى وجود الصدق في بناء الم,وجودىا

. الباحث سابقاً 
 تحقق الباحث من مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بين األفراد الذين يمتمكون سمة إذ    

 إيجاد معامالت عن طريق ,ما, والذين ال يمتمكونيا بأسموب المجموعتين الطرفيتين
, وىذه تعد مؤشرًا دااًل عمى صدق البناء, والتحقق بأسموب المقياسالتمييز لفقرات 

 العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس إيجاد عبراالتساق الداخمي 
بالدرجة الكمية, وعالقة درجة الفقرة بدرجة المجال, فضاًل عن إيجاد العالقة االرتباطية 

. بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لممقياس
. Reliabilityالثبات : ثانياً 

      ُيعد الثبات من المفاىيم الميمة التي يتطمب أي مقياس التمتع بيا لكي يكون صالحًا 
( . 142ص ,1990,اإلمام  )لالستعمال

ن المقياس ال تتغير أو,       فالثبات يعني أن يكون المقياس موثوقًا بو ويعتمد عميو 
(. 140ص , 1999,الظاىر  )نتائجو لو ُأعيد تطبيقُو مرًة أخرى
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      ويقصد بالمقياس الثابت إن يكون متسقًا في تقدير العالقة الحقيقية لمفرد في السمة 
 عمى نفس الفرد ولعدة استعمالون ال يظير نتائج متناقضة عند تكرار إالتي يقيسيا وذلك ب

 بطريقتين المقياسوقد تم التحقق من ثبات  , (194ص ,1982, عودة والمكاوي )مرات 
: ىما 
. (( Test – Retestإعادة االختبار- اختبار . 1

عمى   تعتمد ىذه الطريقة      معامل الثبات عمى وفق ىذه الطريقة بمعامل االستقرار,
التي سبق إجراء  إعادة تطبيق االختبار عمى العينة نفسيا, وتحت الظروف نفسيا

الزاممي ) عبر التطبيقين  ثم حساب معامل االرتباط بين أداء األفراد,االختبار فييا
 عمى عينة المقياسقام الباحث بتطبيق وعمى ىذا األساس , (257 :2009وآخرون, 

 الطبقيةطالبًا وطالبة من جامعة بغداد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية  (80)بمغت 
المتساوية من التخصصات اإلنسانية والعممية من عينة التحميل اإلحصائي بفاصل زمني 

يوم بين التطبيقين ثم ُحسبت العالقة بين التطبيقين األول والثاني وباستعمال معامل  (14)
 بمغ معامل الثبات لمقياس حيثPearson Correlation Coefficient  ارتباط بيرسون

 . وىو معامل ثبات جيد يمكن الركون اليو(0,84)المعتقدات الدافعية
. معادلة الفا كرونباخ . 2

 ويشير إلى الدرجة ,      ىذه الطريقة تعتمد عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى
ثورندايك  )التي تشترك بيا جميع فقرات المقياس في قياس خاصية معينة عند الفرد

إلى إيجاد قيمة الثبات عمى وفق ىذا  لذلك عمد الباحث,  (79ص, 1989, وىيجن 
 عمى عينة التحميل اإلحصائي لممقياس الطمبة إجابات جميع إخضاعالطريقة من خالل 

استمارة, وبعدما استعممت معادلة الفا كرونباخ تبين أّن معامل الثبات  (400)البالغة 
بطريقتي االتساق , وىذا ما يعني أّن مؤشر الثبات (0,85)لمقياس المعتقدات الدافعية 

 .ة جيدلممقياسالداخمي 
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 : لمتوزيع االعتدالي لمقياس المعتقدات الدافعيةالمؤشرات اإلحصائية. و 
أّن المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف عمى  أدبيات القياس النفسي أكدت      

, الذي يمكن التعرف عميو االعتدالي َتتمثل في الَتعّرف عمى طبيعة التوزيع ,بيا المقياس
فاألول   واالنحراف المعياري,, أىّميا الوسط الحسابي,من خالل مجموعة من المؤشرات

 الدرجات انحرافيمثل مجموع قيم الدرجات مقسومًا عمى عددىا, والثاني ُيعبر عن مقدار 
قتربت درجة االنحراف من الصفر, دلَّ عمى وجود تقاُرب اعن الوسط الحسابي, وكّمما 

 (167ص, 1977البياتي واثناسيوس, )بين قيم درجات التوزيع 
 االعتدالي خاصيتين أو مؤشرين لمتوزيع "التفرطح وااللتواء"       كذلك ُيعّد كل من 

 وااللتواء ,االعتداليُيشير إلى مدى تركيز التكرارات  في منطقة ما لمتوزيع   فالتفرطح
, 1988عودة والخميمي, )ُيشير إلى درجة تركيز التكرارات عند القيم المختمفة لمتوزيع 

 من حيث التطابق والتماثل مؤشرًا إحصائيا "الوسيط والمنوال" َويُعد كل من (.81ص
 وىو األمر الذي دفَع الباحث إلى حساب (.78ص, 1991فيركسون, ) االعتداليلمتوزيع 

( 11)كما ىو موضح في جدول , لمقياس المعتقدات الدافعيةالمؤشرات اإلحصائية 
 (11)جدول 

 المؤشرات اإلحصائية لمتوزيع االعتدالي لمقياس المعتقدات الدافعية

 القٌمةالمؤشرات 

 121,410الوسط الحسابً 

 126,00الوسٌط 

 77,00المنوال 

 20,246االنحراف المعٌاري 

 409,907التباٌن 

-0,906-االلتواء   

 0,122 االلتواء أخط

 0,826التفرطح 

 0,272 التفرطح أخط

117,00 المدى  

 53,00اقل قٌمة 
 150,00 قٌمة أعلى
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( 3)الشكل 

      التوزيع االعتدالي لعينة مقياس المعتقدات الدافعية
 

 :الصيغة النيائية لممقياس. ز 
فقرة موزعة عمى ثالثة  (30)      وبذلك أصبح مقياس المعتقدات الدافعية يتكون من 

( 30)وأدنى درجة متوقعة ىي  (150)مجاالت وان أعمى درجة متوقعة لممقياس ىي 
يوضح بدائل المقياس لإلجابة  (12)والجدول, (5)ممحقاً  (90)والمتوسط الفرضي لممقياس 

 .والفقرات االيجابية والفقرات السمبية
 (12)جدول

 بدائل اإلجابة لممقياس والفقرات االيجابية والسمبية

اتجاه  المقياس
 الفقرة

 بدائل اإلجابة

 
المعتقدات 
 الدافعية

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
الفقرات 
 االيجابية

1/2/4/6/7/8/10/11/13/14/15/16/17/18/19/20/22/23/25/26/28/29 

الفقرات 
 السمبيىة

3/5/9/12/21/24/27/30 

 
 



68 

 

  Psychological Well-Being Scale  مقياس الوجود النفسي الممتمئ– 2

لموجود النفسي الممتمئ وفيما يأتي  (Ryff,1989)      تبنى الباحث مقياس رايف
 :االجراءات التي قام بيا الباحث

 :وصف المقياس.  اواًل 
: فقرة موزعة عمى ستة مجاالت ىي (42)     يتكون المقياس بنسختو االنكميزية من 

الغرض من , التمكن البيئي, االستقاللية, العالقات االيجابية مع اآلخرين, تقبل الذات
وقد اتبعت , والفقرات مصاغة صياغة ايجابية وصياغة سمبية, (النمو الشخصي, الحياة

موافق إلى حد , موافق تماماً , موافق):فقرات المقياس سمم إجابة مكون من ست فئات ىي
, 4, 5, 6)وبأوزان , (غير موافق عمى اإلطالق, غير موافق, غير موافق إلى حد ما, ما
 (.3)ممحق , لمفقرات السمبية (6, 5, 4, 3, 2, 1)و, لمفقرات االيجابية ( 1, 2, 3

:  الخطوات اآلتيةعن طريق  المقياسوقد تحقق الباحث من صدق ترجمة 
 :صدق الترجمة

  الباحث إلى عمد, النسخة األصمية لممقياسطالع الباحث والمشرف عمى إبعد 
 عن طريقترجمة المقياس من المغة االنجميزية إلى الّمغة العربية وبالعكس, 

 *.متخصصين اثنين بالمغة االنجميزية
 متخصصين في العموم ** بعد الترجمة تم عرض النسختان عمى ثالثة اساتذة

التربوية والنفسية ليم دراية في المغة االنكميزية لغرض التأكد من صدق الترجمة 
وان ىناك تطابقًا مع النسختين مع بعض التعديالت , وقد تبين أن الترجمة صادقة

 .عمى الفقرات لتكون مالئمة لمبيئة العراقية
 المترجم عمى مختص بالّمغة العربية لغرض التحقق من سالمتو عرض المقياس 

 .***المغوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزارة التربية/الست شيماء رعد ىندي. جامعة الكوفة/طاىر الموسويم إسحاق .م*
 .كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة بغداد/د ابتسام حسين فياض.م.أ.  د منتيى مطشر عبد الصاحب.م.أ.  د ناجي محمود النواب.أ** 

 كمية التربية ابن رشد/جامعة بغداد/ د إحسان محمد جواد.م.أ*** 
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 :مدى صالحية فقرات المقياس.  ثانيًا 
 تم عرض المقياس بصورتو األولية, ولغرض التعرف عمى مدى صالحية الفقرات      

لتحديد , (2/ممحق)عمى مجموعة من المختصين في التربية وعمم النفس والقياس والتقويم 
وبعد تحميل آرائيم وفقًا الختبار مربع كاي وكما موضح في , مدى صالحية الفقرات

خذ الباحث أ كما و., إتضح أّن فقرات المقياس مقبولة مع بعض التعديالت(13)الجدول 
وتم تحديد خمسة بدائل لإلجابة ,  في الصياغة المغوية وتفسير المعنىبالتعديالت كافة

 .بداًل من ستة وبيذا أصبح المقياس جاىزًا بصيغتو األولية 
 (13)جدول

 آراء المحكمين عمى مدى صالحية فقرات والوجود النفسي الممتمئ 

 المقياس
قيمة كاي  آراء الخبراء أرقام الفقرات المجاالت

المحسو
 بة

النسبة 
 المئوية

مستوى 
الموافقو الداللة

 ن
غير 
 الموافقين

 
 
 

 الوجود
 النفسي
 الممتمئ

 
 تقبل الذات

 دالة 100 12 - 12 2/3/4/5/7
 دالة 91,67 8,33 1 11 6

العالقات 
 االيجابية

1/3/4/5/6/
7 

 دالة 100 12 - 12

2 11 1 8,33 91,67  
/1/2/3/4/5 االستقاللية

6/7 
 دالة 100 12 - 12

التمكن 
 البيئي

1/2/3/4/5/
6/7 

 دالة 91,67 8,33 1 11

الغرض من 
 الحياة

 دالة 91,67 8,33 1 11 4
1/2/3/5/6/

7 
 دالة 100 12 - 12

النمو 
 الشخصي

1/2/3/4/5/
6/7 

 دالة 100 12 - 12
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 :إعداد تعميمات المقياس.  ثالثًا 
,       ُتعد تعميمات المقياس الدليل لممفحوص أو المستجيب أثناء إجابتو لفقرات المقياس

لذلك تم إعداد تعميمات لممقياس وقد روعي في إعداد الفقرات المغة البسيطة والوضوح وأن 
والتأكيد عمى ضرورة أن يختار الُمستجيب بدياًل واحدًا فقد عبر المثال , تكون مفيومة

وتوضيح بان إجابة المستجيب ىي لغرض البحث العممي وال , الموضوع في التعميمات
 .وتقديم الشكر والتقدير لمساىمتيم في مساعدة الباحث إلجراء بحثو, داعي لذكر االسم

 :الدراسة االستطالعية.  رابعاً 
لغرض التعرف عمى وضوح تعميمات المقياس ووضوح فقراتو وبدائمو فضاًل عن       

الكشف عن الصعوبات التي تواجو المستجيب لتالفييا والوقت الذي تستغرقو اإلجابة عمى 
 تم  وطالبةطالبٍب  (40)المقياس فقد قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة بمغت 

اختيارىم عشوائيًا من غير عينة التحميل اإلحصائي وبعد إجراء ىذا التطبيق ومراجعة 
ن مدى أ أن فقرات المقياس وتعميماتو كانت واضحة لدى الطمبة واتضحاالستجابات 

 .دقيقة (15-10) عمى المقياس كانت مابين استجاباتيمالوقت المستغرق في 
 :التحميل اإلحصائي لمقياس الوجود النفسي الممتمئ. خامسًا 

 :تم التحقق من صدق البناء لمقياس الوجود النفسي الممتمئ عبر األساليب اآلتية
 :القوة التمييزية لفقرات مقياس الوجود النفسي الممتمئ: 1

      تم التحقق من القوة التمييزية لفقرات الوجود النفسي الممتمئ باستعمال اسموب 
المجمتوعتين الطرفيتين بتطبيق فقرات المقياس عمى عينة التحميل اإلحصائي والبالغة 

وترتيب , وبعد تصحيح كل استمارة وتحديد الدرجة الكمية ليا ,طالبٍب وطالبة (400)
من االستمارة الحاصمة  (%27 )تحديد و, االستمارات من أعمى درجة إلى أوطأ درجة

من االستمارات الحاصمة  (%27)و, استمارة (108)عمى أعمى الدرجات والبالغ عددىا
 ( tـtest ) التائياالختبار ُطبق ,استمارة أيضا (108)عمى أوطأ الدرجات والبالغ عددىا 
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عمى عينتين مستقمتين الختبار الفرق بين متوسطي درجات المجموعة العميا والمجموعة 
 الدنيا في كل فقرة وعدت القيمة التائية مؤشًرا لتميز كل فقرة بمقارنتيا بالقيمة الجدولية

والمجموعة  (155-180) إذ كانت درجات المجموعة العميا تتراوح بين ,(1.96)البالغة 
, وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين, اتضح أّن (75-126)الدنيا تتراوح بين 

ودرجة  (0,05)فقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (42)جميع الفقرات البالغ عددىا 
وجدول  (1,96)إذ كانت القيمة التائية المحسوبة أعمى من القيمة الجدولية , (214)حرية 

 .يوضح ذلك (14)
 

(14) 
 .تيني بأسموب العينتين الطرفالوجود النفسي الممتمئفقرات مقياس ل يةتمييزالقوة ال

 
الفقر
 ات

 Tقيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا 
المحسوبة 

الداللة 
 االنحراف المعياريالوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

2 3,694 1,155 2,761 1,153 5,951  
 
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 
ممٌزة 

دالة )
 (احصائٌاًا 

3 4,351 0,714 3,045 1,286 9,235 

4 4,129 0,854 3,018 1,387 7,096 

5 3,805 1,139 2,733 1,392 6,203 

6 4,138 0,814 3,293 1,132 6,308 

7 4,416 0,737 2,990 1,404 9,353 

8 3,157 1,060 2,201 1,168 6,306 

9 3,944 0,905 2,816 1,355 7,204 

10 3,203 1,351 2,302 1,265 5,069 

11 4,166 0,990 2,908 1,371 7,745 

12 4,490 0,901 3,256 1,264 8,270 

13 3,268 1,156 2,211 1,262 6,432 

14 3,777 1,194 2,027 1,125 11,114 

15 3,712 1,168 2,100 1,224 9,924 

16 3,962 0,946 2,431 1,335 9,742 

17 3,842 1,112 2,220 1,234 10,171 

18 4,074 1,181 2,605 1,360 8,487 

19 4,064 1,178 3,192 1,426 5,424 

20 4,148 1,359 3,192 1,512 4,894 

20 4,148 1,359 3,192 1,512 4,894 

21 2,592 1,600 1,669 1,027 5,059  
22 4,074 1,173 2,834 1,542 6,656 

23 3,268 1,107 1,917 1,163 8,763 

24 3,898 1,183 2,559 1,436 7,489 

25 3,398 1,191 2,587 1,327 4,734 

26 4,037 1,159 2,981 1,484 5,834 

27 3,953 1,292 3,027 1,530 4,814 
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28 3,388 1,221 2,018 1,138 8,554 

29 4,009 1,156 2,779 1,335 7,248 

30 3,251 1,184 2,284 1,401 5,478 

31 3,333 1,050 2,137 1,066 8,232 

32 3,677 1,213 2,082 1,114 10,076 

33 3,444 1,306 2,146 1,145 7,784 

34 3,629 1,212 2,173 1,208 8,860 

35 3,544 1,336 2,908 1,487 3,081 

36 3,870 1,312 3,220 1,486 3,414 

37 3,240 1,296 2,614 1,496 3,293 

38 3,916 1,231 2,981 1,515 4,986 

39 4,092 1,123 3,504 1,191 3,740 

40 3,916 1,161 3,422 1,157 3,143 

41 3,583 1,347 3,100 1,246 2,737 

42 3,138 1,256 2,403 1,248 4,324 

 
 :التجانس الداخمي لفقرات المقياس. 2

تمثمت ىذه األساليب بإيجاد وقد  الداخمي, النجانس لمتحقق من اساليب عدة استعممت
 :العالقة االرتباطية بين كل من 

 
 : الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسدرجة ارتباط. أ 

 العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات الستخراجُاستعمل معامل ارتباط بيرسون 
 وىي االستمارات نفسيا التي خضعت لمتحميل ,استمارة (400)المقياس والدرجة الكمية لـ 

وقد اتضح أن جميع معامالت االرتباط دالة أحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة , اإلحصائي
وىذا مؤشر عمى , (398)وبدرجة حرية  (0,05)عند مستوى داللة  (0,98)الجدولية 

وكما ىو موضح في , صدق الفقرات وان المقياس صادق لقياس الظاىرة المراد قياسيا
 (.15)الجدول

 
 
 
 



73 

 

 (15)جدول 
 .الوجود النفسي الممتمئقيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 

الداللة معامل االرتباط الفقرات الداللة معامل االرتباط الفقرات 
1 0,2178  

 
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 

دالة 
 احصائٌاًا 

22 0,3113  
 
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 

دالة 
 احصائٌاًا 

2 0,2836 23 0,5610 

3 0,2517 24 0,4474 

4 0,3480 25 0,2853 

5 0,4999 26 0,2563 

6 0,3135 27 0,4989 

7 0,3664 28 0,5281 

8 0,2487 29 0,3052 

9 0,3345 30 0,4401 

10 0,2385 31 0,5169 

11 0,4934 32 0,5614 

12 0,4222 33 0,4804 

13 0,4348 34 0,5215 

14 0,3133 35 0,3654 

15 0,3311 36 0,4613 

16 0,2869 37 0,4501 

17 0,3777 38 0,4788 

18 0,4826 39 0,4164 

19 0,5248 40 0,3793 

20 0,4845 41 0,3270 

21 0,3226  42 0,2985 

 
 

 : الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليو درجة ارتباط. ب 
 ولتحقيق , الباحث ىذا األسموب لمتأكد من إن فقرات كل مجال تعبر عنو      استعمل

استمارة وىي االستمارات نفسيا التي خضعت لتحميل  (400 )ذلك اعتمد الباحث لـ 
 ثم الستةالفقرات إذ تم حساب الدرجة الكمية ليؤالء األفراد عمى وفق مجاالت المقياس 

استعمل معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين درجات ىؤالء اإلفراد عمى 
القيمة الجدولية لداللة معامل كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي توجد فيو وباستعمال 

ن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مقارنتيا بالقيمة أ ظير ,االرتباط
وجدول . (398)وبدرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة  (0,98)الجدولية البالغة 

 .وضح ذلكي( 16)
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 (16)جدول 

 الوجود النفسي الممتمئليو إ الذي تنتمي جالمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمم
 

مستوى  المجاالت
 الداللة
0,05 

العالقات االيجابية مع - 2 تقبل الذات-1
 اآلخرين

 االستقاللية -3

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

معامل  الفقرات
 االرتباط

1 0,6219 2 0,5275 3 0,5402  
 

جميع 
 الفقرات دالة

7 0,6565 8 0,5716 9 0,3884 

13 0,4578 14 0,4102 15 0,5655 

19 0,6621 20 0,3496 21 0,6235 

25 0,4252 26 0,4863 27 0,4385 

31 0,5179 32 0,4684 33 0,5560 

37 0,4955 38 0,5900 39 0,4532 

مستوى  المجاالت
 الداللة
0,05 

 النمو الشخصي-6  الغرض من الحياة– 5 التمكن البيئي -4
معامل  الفقرات

 االرتباط
معامل  الفقرات

 االرتباط
معامل  الفقرات

 االرتباط
4 0,5594 5 0,5480 6 0,5756  

 
 

جميع 
 الفقرات دالة

10 0,4294 11 0,4379 12 0,4062 

16 0,5761 17 0,5839 18 0,5914 

22 0,4191 23 0,6138 24 0,4549 

28 0,5218 29 0,4077 30 0,6067 

34 0,4941 35 0,5676 36 0,5471 

40 0,5437 41 0,5431 42 0,3463 
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  :       ارتباط درجة المجال  بالدرجة الكمية لممقياس. ج 
الوجود النفسي الممتمئ إن اليدف من ىذه اإلجراء ىو معرفة ىل إن مجاالت مقياس 

الوجود وقد تم حساب معامالت االرتباطات البينية لمجاالت مقياس , ترتبط مع بعضيا
ّن معامالت االرتباط المحسوبة  أ وتبين, باستعمال معامل ارتباط بيرسونالنفسي الممتمئ

( 0,098) مقارنتيا بالقيمة الجدولية  دالة إحصائيًا عندلممقياسلكل مجال بالدرجة الكمية 
 .يوضح ذلك (17)والجدول ,(398)ودرجة حرية  (0,05)مستوى داللة عند 

 (17)جدول
 لمقياس الوجود النفسي الممتمئ والدرجة الكمية مجالمعامالت االرتباط بين درجة ال

 (0,05)الداللة معامل االرتباط المجاالت المقياس

 
الوجود النفسي 

 الممتمئ

 دالة 0,718 تقبل الذات
 دالة 0,739 العالقات االيجابية مع اآلخرين

 دالة 0,70399 االستقاللية
 دالة 0,744 التمكن البيئي

 دالة 0,693 الغرض من الحياة
 دالة 0,732 النمو الشخصي

 
 :ثبات المقياس .  3

 :تم التحقق من ثبات المقياس بالطرق اآلتية
عادة االختبار–أ   Retest-test طريقة االختبار وا 

ًا طالب (80)نحو عمى عينة بمغت الوجود النفسي الممتمئقام الباحث بتطبيق مقياس        
بالطريقة العشوائية الطبقية المتساوية من  تم اختيارىم ,وطالبة من جامعة بغداد

يومًا بين  (14)التخصصات اإلنسانية والعممية من عينة التحميل اإلحصائي بفاصل زمني 
 وباستعمال معامل ارتباط بيرسون ,ثم حسبت العالقة بين التطبيقين األول والثانيالتطبيقين 

. وىو معامل ثبات جيد يمكن الركون اليو وفقًا لممعيار المطمق(, 0,80)بمغ معامل الثبات
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(  Alfa cronbch ) معادلة الفاكرونباخ .ب
تم استعمال ىذه  المعادلة الستخراج معامل ثبات الفا لمقياس الوجود النفسي       

بطريقتي االتساق وىذا ما يعني أّن مؤشر الثبات ( 0.81)الممتمئ وقد ظير أنو يساوي 
 . لممقياس جيدةالداخمي 
 :المؤشرات اإلحصائية. سادسًا 

( 18)الجدول,       تم التحقق من المؤشرات اإلحصائية لمقياس الوجود النفسي الممتمئ
 :يوضح ذلك

 (18)جدول 
 المؤشرات اإلحصائية لمتوزيع االعتدالي لمقياس الوجود النفسي الممتمئ

 القيمة المؤشرات اإلحصائية
 78,8000الوسط الحسابً 

 78,000الوسٌط 

 70,00المنوال 

 16,1588االنحراف المعٌاري 

 261,108التباٌن 

,-179-االلتواء   

,122خطاء االلتواء   

,-298-التفرطح   

,233 التفرطح أخط  

 73,00 المدى

 40,00اقل قٌمة 

 113,00اعلى قٌمة 
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 (4)شكل

 التوزيع أالعتدالي لعينة مقياس الوجود النفسي الممتمئ
 
 

 .الصيغة النيائية لمقياس الوجود النفسي الممتمئ.  سابعًا 
فقرة موزعة عمى , (42)      وبذلك أصبح مقياس الوجود النفسي الممتمئ يتكون من 

وان أعمى قيمة متوقعة لممقياس ىي , ستة مجاالت تندرج تحتيا خمسة بدائل لإلجابة
والجدول , (6)ممحقاً  (126)والمتوسط الفرضي لممقياس بمغ (42)وأدنى قيمة ىي  (210)
 .يوضع بدائل اإلجابة والفقرات االيجابية والفقرات السمبية لفقرات المقياس (19)

 ( 19)جدول 
 بدائل اإلجابة والفقرات االيجابية والفقرات السمبية

غير موافق عمى  غير موافق غير متأكد موافق موافق تماماً  بدائل اإلجابة
 اإلطالق

/1/3/4/6/7/9/11/12/19/20/22/24/26/27/29/35/36/37/38 الفقرات االيجابية
39/40/41 

/5/8/10/13/14/15/16/17/18/21/23/25/28/30/31/32/33 الفقرات السمبية
34/42 
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   Self-compassion Scale :مقياس الشفقة بالذات .  3
 (.Neff,2003)لـ  Self-compassionتبنى الباحث مقياس الشفقة بالذات 

 :وصف المقياس.  اواًل 
في بناء مقياسيا عمى انموذج يتكون من ثالثة مجاالت  (Neff,2003)اعتمدت نيف
-Self في مقابل الحكم الذاتيSelf-Kindnessالمطف بالذات ):أساسية ىي

Judgment  ,  اليقظة العقميةMindfulnessمقابل التوحد المفرط مع الذات Over-
Identification ,المشتركة"اإلنسانية العامة "Common Humanity في مقابل العزلة 

Isolation تندرج عمى مدرج إجابة مكون من خمسة بدائل تبدأ من ال تنطبق بالمرة إلى 
وتتراوح الدرجة , (4)تنطبق دائمًا والفقرات مصاغة صياغة ايجابية وصياغة سمبية ممحق 

والمتوسط الفرضي , كحد أقصى (130)كحد أدنى إلى  (26)عمى ىذا المقياس بين 
وتشير الدرجة المرتفعة إلى أن المستجيب يشعر بالشفقة عمى ذاتو , (78)لممقياس ىو

بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى أن , عندما يمر بخبرات مؤلمة أو حاالت الفشل
وقد , المستجيب يكون أكثر قسوة عمى ذاتو أو كثير االنتقاد لذاتو في المواقف الضاغطة

من صدق وثبات المقياس عبر تطبيقو عمى عينة حجميا  (Neff,2003)تحققت نيف
 .طالبًا وطالبة من طالب الجامعة (391)

بأسموب الترجمة والترجمة العكسية  عبر ترجمتو من *  تم ترجمة المقياس:صدق الترجمة
المغة االنكميزية إلى المغة العربية وبالعكس من المغة العربية إلى المغة االنكميزية من قبل 

وبعد الترجمة تم عرض النسختين عمى ثالثة أساتذة متخصصين , استاذيين متخصصيين
بالتربية وعمم النفس ليم دراية بالمغة االنكميزية لغرض التأكد من صدق الترجمة وكذلك 

وقد , لكي تكون الفقرات مصاغة صياغة نفسية وال تبتعد عن المحتوى التي تسعى لقياسو
 .تبين أن الترجمة صادقة وان ىناك تطابقًا بين النسختين بعد إجراء بعض التعديالت عميو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تم ترجمة المقياس دفعة واحدة مع مقياس الوجود النفسي الممتمئ من قبل االساتذة انفسيم *
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 :مدى صالحية فقرات المقياس.    ثانيًا 
      وقد تم توزيع المقياس عمى مجموعة من الخبراء المختصين في التربية وعمم النفس 

وطمب منيم متفضمين التحقق من صالحية عبارات المقياس  (2)والقياس والتقويم ممحق
وبعد تحميل آرائيم وفقًا الختبار , ومناسبتيا وقدرتيا عمى قياس ما يمكن قياسو من األبعاد

 (.20)مربع كاي كما موضح في الجدول 
 (20)جدول  

 آراء المحكمين عمى مدى صالحية فقرات المعتقدات الشفقة بالذات

 المقياس
قيمة كاي  آراء الخبراء أرقام الفقرات المجاالت

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 غير الموافقين الموافقون الداللة

 
الشفقة 
 بالذات

 
 
 

 دالة 100 12 - 12 1/2/4/5 المطف بالذات
 دالة 91,67 8,33 1 11 3/7/9/10
 دالة 83,33 5,33 2 10 6

 دالة 100 12 - 12 1/2/3/4/5/6 اليقظة العقمية

 دالة 83,33 5,33 2 10 7/8
اإلنسانية 
 المشتركة

1/2/3/4/5/6
/7/8 

 دالة 100 12 - 12

 بالتعديالت كافةخذ الباحث أ, كما واتضح أّن فقرات المقياس مقبولة مع بعض التعديالت
 .في الصياغة المغوية وتفسير المعنى

 :إعداد تعميمات المقياس.  ثالثًا 
,       تعد تعميمات المقياس الدليل لممفحوص أو المستجيب أثناء إجابتو لفقرات المقياس

 .لذلك تم إعداد تعميمات لممقياس عمى النحو اآلتي
 روعي في إعداد الفقرات المغة البسيطة والوضوح وان تكون مفيومة. 
  تم التأكيد عمى ضرورة أن يختار المستجيب بدياًل واحدًا فقد عبر المثال الموضوع 

 .في التعميمات
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  تم التأكيد عبر التعميمات بأن إجابة المستجيب ىي لغرض البحث العممي وال 
 .داعي لذكر االسم

 تقديم الشكر والتقدير لمساىمتيم في مساعدة الباحث إلجراء بحثو . 
 :الدراسة االستطالعية.  رابعاً 

لغرض التعرف عمى وضوح تعميمات المقياس ووضوح فقراتو وبدائمو فضاًل عن       
الكشف عن الصعوبات التي تواجو المستجيب لتالفييا والوقت الذي تستغرقو اإلجابة عمى 

 تم  وطالبةطالبٍب  (40)المقياس فقد قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة بمغت 
اختيارىم عشوائيًا من غير عينة التحميل اإلحصائي وبعد إجراء ىذا التطبيق ومراجعة 
االستجابات اتضح أن فقرات المقياس وتعميماتو كانت واضحة لدى الطمبة وان مدى 

 دقائق( 10-7)الوقت المستغرق في استجاباتيم عمى المقياس كانت مابين 
 :التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس.  خامسًا 

 :      تم التحقق من صدق البناء لمقياس الشفقة بالذات عبر األساليب اآلتية
القوة التمييزية لفقرات مقياس الشفقة بالذات بأستعمال إسموب المجموعتين . 1

 :الطرفيتين
            تم التحقق من القوة التمييزية لفقرات الشفقة بالذات باستعمال اسموب 

المجموعتين الطرفيتين بتطبيق فقرات المقياس عمى عينة التحميل اإلحصائي والبالغة 
 ) ويتم تحميل كل فقرة من فقرات المقياس باستعمال االختبار التائي,طالبٍب وطالبة (400)

 testـT )  داللة الفروق بين متوسطي المجموعة العميا الختبارلعينتين مستقمتين 
بينما  (89-113)وقد تراوحت درجات المجموعة العميا ما بين , والمجموعة الدنيا

وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين,  (40-70)المجموعة الدنيا  تراوحت ما بين 
(,  0,05) جميع الفقرات حققت ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد أن
 يوضح ذلك (21)وجدول 
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 (21)جدول 
 .تيني بأسموب العينتين الطرفالشفقة بالذاتفقرات ية لتمييزالقوة ال

 
الفقرات 

 Tقيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا 
المحسوبة 

الداللة 
االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

1 3,75 0,996 2,642 1,150 7,579  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمٌع 
الفقرات 
 ممٌزة

دالة )
 (احصائٌاًا 

2 4,175 0,759 3,577 1,369 3,972 

3 3.805 0,931 2,880 1,119 6,160 

4 3,907 0,902 2,908 1,084 7,377 

5 3,990 1,063 3,238 1,297 4,669 

6 3,759 0,975 2,844 1,210 6,130 

7 3,888 0,868 2,990 1,315 5,929 

8 3,842 1,033 2,715 1,179 7,485 

9 4,120 0,872 3,201 1,289 6,141 

10 3,564 0,899 2,852 1,406 4,436 

11 4,0277 0,869 2,981 1,353 6,766 

12 4,074 0,882 3,036 1,185 7,306 

13 4,0462 0,941 2,926 1,431 6,802 

14 4,212 0,917 3,568 1,442 3,921 

15 3,879 0,924 2,834 1,322 6,739 

16 3,638 1,241 2,238 1,096 8,812 

17 3,861 1,256 3,036 1,380 4,599 

18 3,759 1,075 2,651 1,363 6,643 

19 3,907 1,115 2,908 1,378 5,869 

20 3,879 0,914 2,798 1,176 7,557 

21 4,092 0,881 2,733 1,143 9,800 

22 3,768 1,164 2,284 1,347 8,677 

23 4,055 0,851 2,862 1,499 7,198 

24 3,962 0,994 3,247 1,497 4,140 

25 3,898 0,885 2,733 1,102 8,574 

26 3,870 0,977 2,963 1,367 5,619 
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 :التجانس الداخمي لفقرات المقياس .2
تمثمت بإيجاد العالقة , لمتحقق من التجانس الداخمي ُاستعممت اساليب عدة      

 :االرتباطية بين كل من
 : الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسدرجة ارتباط. أ 

لمقياس كل من معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية يوضح  (22)      الجدول
عند مستوى داللة  (0,098), وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة الشفقة بالذات

 . دالة إحصائياً ياس, نجد أّن جميع فقرات المق(398)ودرجة حرية  (0.05)
 (22)جدول 

 الشفقة بالذاتقيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 
الداللة معامل االرتباط الفقرات الداللة معامل االرتباط الفقرات 

1 0,412  
 
 

جمٌع 
 الفقرات دالة

14 0,302  
 
 

جمٌع 
الفقرات 

 دالة

2 0,299 15 0,332 

3 0,332 16 0,359 

4 0,364 17 0,317 

5 0,330 18 0,352 

6 0,291 19 0,317 

7 0,362 20 0,397 

8 0,352 21 0,405 

9 0,351 22 0,382 

10 0,306 23 0,295 

11 0,371 24 0,314 

12 0,367 25 0,350 

13 0,398 26 0,284 

 
 

 : الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليو درجة ارتباط. ب 
, اتضح أّن قيم معامل Pearson Correlationوباستعمال معامل ارتباط بيرسون      

 الشفقة بالذات دالة إحصائيا عند مستوى داللة مقياساالرتباط المحسوبة لكل مجال في 
, وبيذا (0,098)إذ تبمغ القيمة الجدولية لمعامل االرتباط  (398)ودرجة حرية  (0,05)

 . يوضح ذلك(23 )ولتقبل جميع الفقرات والجد
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 (23)جدول 

 الشفقة بالذاتليو لمقياس إ الذي تنتمي جالمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمم
االنسانية العامة  اليقظة العقمية المطف بالذاتالمجاالت 

 (المشتركة)
مستوى 
الداللة 

 0,05معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط  تالفقرا
1 0,412 2 0,371 3 0,317  

 
 

جميع 
الفقرات 
 دالة

4 0,299 5 0,376 6 0,397 

7 0,332 8 0,398 9 0,405 

10 0,364 11 0,302 12 0,382 

13 0,330 14 0,332 15 0,295 

16 0,291 17 0,359 18 0,314 

19 0,362 20 0,317 21 0,350 

22 0,362 23 0,352 25 0,284 

24 0,351 -  -  

26 0,306 -  -  

 
 

  :        المجال  بالدرجة الكمية لممقياسدرجة ارتباط . ج 
ّن معامالت االرتباط المحسوبة لكل مجال  أمعامل ارتباط بيرسون, تبين      باستعمال 
مستوى عند (0,098) مقارنتيا بالقيمة الجدولية  دالة إحصائيًا عندلممقياسبالدرجة الكمية 

 (.24)جدول ال في موضح  وكما ,(398)ودرجة حرية  (0,05)داللة 
 

 (24)جدول 

 لمقياس الشفقة بالذات والدرجة الكمية مجالمعامالت االرتباط بين درجة ال
 (0,05)الداللة معامل االرتباط المجاالت المقياس

 دالة 0,743 المطف بالذات الشفقة بالذات
 دالة 0,784 اليقظة العقمية

 دالة 0,766 اإلنسانية العامة المشتركة
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 :Reliabilityالثبات  . 3

 :تم التحقق من ثبات المقياس عبر االتي      
 :(( Test – Retestإعادة االختبار- اختبار. أ

إذ ,      طبق المقياس كدفعة واحدة مع مقياس الوجود النفسي الممتمئ وعمى العينة نفسيا
ومما يعني ان معامل الثبات جيد ,  (0,84)معامل الثبات لمقياس الشفقة بالذات بمغ 

 .يمكن الركون اليو
 :معادلة الفا كرونباخ. ب

 الشفقة بالذات معادلة الفا كرونباخ تبين أّن معامل الثبات لمقياس باستعمال      
 . جيدةبطريقتي االتساق الداخمي وىذا يعني أّن مؤشر الثبات ,(0,86)

 :المؤشرات اإلحصائية .سادسًا 
يوضح  (25)الجدول,      تم التحقق من المؤشرات اإلحصائية لمقياس الشفقة بالذات

 :ذلك
 

 (25)جدول
 والشفقة بالذات لمقٌاس  للتوزٌع االعتدالًاإلحصائٌةمؤشرات ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المؤشرات 

 
 الشفقة بالذات

 138,1075الوسط الحسابً 

 143,0000الوسٌط  
 79,00المنوال 

 25,01390االنحراف المعٌاري 

 625,695التباٌن 
,-951-االلتواء   

,122 االلتواء أخط  

,340التفرطح   
,243 التفرطح أخط  

 105,00 المدى

 75,00اقل قٌمة  
 130,00اعلى قٌمة  
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 (5)شكل

 .التوزيع أالعتدالي لعينة مقياس الشفقة بالذات
 :الصيغة النيائية لمقياس الشفقة بالذات. سابعًا 

فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت تندرج  (26)      وبيذا تألف مقياس الشفقة بالذات من 
وأدنى قيمة  (130)وان أعمى قيمة متوقعة لممقياس ىي , تحتيا خمسة بدائل لإلجابة

( 26)والجدول , (7)ممحق  (78)والمتوسط الفرضي لممقياس بمغ  (26)متوقعة ىي 
 .يوضح بدائل اإلجابة والفقرات االيجابية والسمبية

 (26)جدول
 بدائل اإلجابة والفقرات االيجابية والسمبية لمقياس الشفقة بالذات

 
 مقياس
الشفقة 
 بالذات

تنطبق بدرجة  تنطبق فميالً  ال تنطبق 
 متوسطة

تنطبق يدرجة  تنطبق
 كبيرة

 1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13/20 الفقرات االيجابية
 5/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/25/26 الفقرات السمبية
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 التطبيق النيائي ألدوات البحث .
المعتقدات الدافعية مقياس بعد أن استكمل الباحث اإلجراءات الضرورية من بناء      
وبعد التحقق من الصدق ,  والشفقة بالذات, ىما الوجود النفسي الممتمئمقياسينوتبني 

طبق الباحث المقاييس عمى عينة البحث ,  والثبات لجميع األدوات,وصدق الترجمة
التي اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية من التخصصات , طالب وطالبة (400)والبالغة 

 ومن التخصص العممي ,ولنفس االعداد في عينة التحميل االحصائي, العممية واالنسانية
 12/ 15 إلى 2017 /10 / 20الواقعة من لممدة و,واإلنساني ولممرحمتين الثانية والرابعة

وقد واجيت الباحث بعض الصعوبات منيا اقناع الطمبة في االجابة بما .    2017/ 
فقد خصص الباحث وقتًا قبل , واختيار البديل الذي يتناسب وافكارىم, يشعرون بو حقاً 

وايضًا صعوبة جمع الطمبة في , تطبيق المقياس لتوضيح اىمية االجابة لمبحث العممي
وكان ىناك دورًا كبيرًا الساتذة الكميتين في منحي جزءًا من محاضراتيم , القاعة الدراسية

واستبعد الباحث االستمارات التي يشعر ان اجابتيا كانت , الستكمال تطبيق المقياس
واظيرت النتائج التي سيتناوليا , وبعدىا تم تحميل اجابات الطمبة احصائياً , عشوائية

 .الفصل الرابع
 الوسائل اإلحصائية. 

      اعتمد الباحث عمى وسائل إحصائية عدة, في تحميل البيانات المستحصمة من عينة 
 Statistical Packageالبحث, وذلك باستعمال الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

For Social Scienceوالوسائل اإلحصائية ىي , :
الستخراج اتفاق آراء المحكمين لمقياس المعتقدات الدافعية : Ch-Squareمربع كاي.1

. ومقياس والوجود النفسي الممتمئ ومقياس الشفقة بالذات
الستخراج القوة التميزية لممقاييس : لعينتين مستقمتين (T-Test)االختبار التائي .2

. الثالثة بإيجاد داللة الفروق بين المجموعتين العميا والدنيا
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 إليجاد معامالت :Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون .3
درجة الفقرة بدرجة وكذلك في معرفة عالقة , ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية 

, ودرجة المجال بالدرجة الكمية  لممقاييس كذلك في استخراج المجال الذي تنتمي إليو
.   معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار لممقاييس

 الختبار الفرق بين المتوسط الحسابي :لعينة واحدة (T. test)االختبار التائي. 4
. لدرجات العينة عمى مقاييس البحث الثالثة والمتوسط الفرضي ليا

استخدم  إليجاد  الفروق بين  متغيرات  الدراسة  لكل  من   : تحميل التباين الثنائي. 5
. الجنس, والتخصص, لممقاييس

 إليجاد العالقة بين متغيرات : Mutiple Correlation معامل االرتباط المتعدد .6
 .البحث الثالث معاً 

لتحميل البيانات : Multiple Regression Coefficientتحميل االنحدار المتعدد. 7
 .النيائية ومعرفة المتغيرات المحددة في البحث ذات اإلسيام في المعتقدات الدافعية

 



 
 
 

 الفصل الرابع
 

 

 

 عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها  
 االستنتاجات  
 التىصيات  
 املقرتحات  
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 : عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
وفقًا  ,       يتضمن ىذا الفصل عرض وتفسير ومناقشة النتائج التي توصل الييا الباحث

 .فضاًل عن عرض االستنتاجات والتوصيات والمقترحات, الىداف البحث
 .التعرف عمى المعتقدات الدافعية عند طمبة الجامعة: الهدف األول

طالب  (400)       بعد تطبيق مقياس المعتقدات الدافعية عمى عينة البحث البالغة
( 123,630)أشارت النتائج الى أن المتوسط الحسابي لدرجات افراد العينة قد بمغ, وطالبة

وباستعمال , (90)والمتوسط الفرضي لممقياس بمغت قيمتو, (15,516 )وبانحراف معياري
وىي أكبر من , (43,348)ظير أن القيمة التائية المحسوبة , االختبار التائي لعينة واحدة

وبدرجة حرية  (0.05)وىي دالة إحصائيًا عند مستوى , (1,96)القيمة التائية الجدولية 
 مما ُيشير ىذا يعني وجود فرق دال احصائيًا لصالح المتوسط الحسابي لمعينة, (399)

 .يوضح ذلك (27)والجدول , إلى أن طمبة الجامعة لدييم معتقدات دافعية
 (27)جدول

 االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الفرضي لمقياس المعتقدات الدافعية

 
 المتغير

 
أفراد 
 العينة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 الفرضي

  (t)القيمة التائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 الجدولية المحسوبة

المعتقدات 
 الدافعية

 دالة 399 1,96 43,348     90 15,516 123,630 400

   تنسجم ىذه النتيجة حول ما  تناولو مكون القيمة احد مجاالت المعتقدات الدافعية الذي 
تركيز الطالب عمى قيمة الميمة في حد ذاتيا التي تشير و, يمثل أىمية المادة الدراسية

-Pintrich&Schunk,2002,pp127)الى تقييم الطالب لمدى أىمية وفائدة الميمة 
منيا :  حيث أن الطمبة في المرحمة الجامعية يبذلون مجيودًا مرتفعًا السباب عدة(.132

انيم بحاجة الى التخرج لمحصول عمى الشيادة الجامعية التي أصبحت مطمبًا اجتماعيًا 
ُيمكن من صاحبو من أن يتبوأ مكانة اجتماعية في المجتمع خصوصًا عندما يرغب 
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وامكانية االستفادة من , فأول سؤال ُيسأل عنُو ما ىو تحصيمك الدراسي, الشاب بالزواج
التي ىم , أو القطاع الخاص, شيادتو في الحصول عمى وظيفة سواء في القطاع العام

كذلك رغبة العديد من , بحاجة الييا نتيجة لمظروف االقتصادية التي يمر بيا أغمب الطمبة
الطمبة في الحصول عمى معدالت عالية من اجل التقديم لمدراسات العميا التي بدأ التوجو 

كذلك يبدو أن أفراد عينة الدراسة يقدرون , عمييا بصورة كبيرة خالل األعوام األخيرة
اضافة الى إدراكاتيم المجردة التي , األنشطة التي يرى منيا الفائدة والقيمة فيقبمون عمييا

وربما ىؤالء الطمبة امتمكوا , تمكنيم من اختيار األنشطة التي تعود عمييم بالفائدة والنفع
واتفقت . مصادر عميقة من المعرفة وقدرات ذاتية قادتيم إلى اإلحساس بأىمية الشيادة

التي أشارت إلى وجود معتقدات دافعية مرتفعة لدى  (2015)ىذه النتيجة مع دراسة ناصر
 .طمبة الجامعة
المعتقدات الدافعية عمى ذات الداللة االحصائية في الفروق التعرف عمى  :الهدف الثاني

الدراسي عند طمبة  (إنساني/عممي) والتخصص,(إناث/ذكور)الجنس وفق متغير
 .الجامعة

      لمتحقق من ىذا اليدف تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (.28)والتي يوضحيا الجدول, (انساني/عممي)ولمتخصص , (اناث/ذكور)لمجنس 

 
 (28)جدول 

 (العممي واإلنساني)وبين التخصص  (الذكور واإلناث)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين 

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 14,224 127,437 عممي 13,126 126,249 ذكور
 16,502 119,827 انساني 15,611 121,015 اناث
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      ولمتحقق من داللة الفروق في المعتقدات الدافعية استعمل الباحث تحميل التباين 
 (.29)وقد كانت النتائج موضحة في الجدول , الثنائي

 
 (29)جدول

 تحميل التباين الثنائي لداللة الفروق في المعتقدات الدافعية تبعًا لمجنس والتخصص

 
 مصدر التباين

 
 مجموع المربعات

 
درجة 
 الحرية

 
متوسط مجموع 

 المربعات
 

  القيمة الفائية
مستوى 
 الداللة

 
داللة 
 الجدولية المحسوبة الفرق

  12,337 2567,097 1 2567,097 الجنس
3,84 

 
 
 
 

 
0,05 

 
 

 دالة
 دالة 5,868 1220,929 1 1220,929 التخصص

غير  020 4,148 1 4,148 التخصص*الجنس
 دالة

   208,076 396 82398,067 الخطأ
    399 86241,1938 الكمي

 :أشارت النتائج في الجدول اعاله الى
إذ بمغت القيمة , (إناث- ذكور)توجد فروق ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير الجنس .  1

عند مستوى  (3,83)وىي أعمى من القيمة الجدولية البالغة , (12,337)الفائية المحسوبة 
إذ بمغ المتوسط الحسابي ليم , ولصالح الذكور (396-1)ودرجتي حرية  (0,05)داللة 

 (.121,015)وىو اكبر من المتوسط الحسابي لإلناث والبالغ  (126,249)
ولعل ,     ويمكن تفسير ىذه النتيجة بان الذكور أكثر مياًل إلى بذل الجيد من اإلناث

سبب ذلك يعود إلى رغبة الطالب في التخرج كي يستطيع إيجاد وظيفة مناسبة لو من 
والرغبة في إثبات وجوده وتكوين , اجل أن يقوم ببناء حياتو واالستقرار بعد الحياة الجامعية

( 2015)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ناصر, أسرة وىذا األمر ال يتحقق اال بعد التخرج
 .التي أظيرت وجود فروق بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في المعتقدات الدافعية
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إذ بمغت  (عممي-إنساني)توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص . 2
عند  (3,83)وىي أعمى من القيمة الجدولية البالغة , (5,868)القيمة الفائية المحسوبة 

لصالح التخصص العممي إذ بمغ , (396-1)ودرجتي حرية  (0,05)مستوى داللة 
وىو اكبر من المتوسط الحسابي لمتخصص اإلنساني  (127,437)المتوسط الحسابي لو 

 (.119,827)والبالغ
     ويمكن عزو ىذه النتيجة الى أن الطمبة ذوو التخصص العممي يشعرون بأن 

فكمما ارتفع مستوى , مما يزيد من فعاليتيم الذاتية, تخصصاتيم مرغوبة أكثر بعد التخرج
وىذا ينسجم مع بعد المتوقع , فعالية الذات ارتفع االنجاز وانخفضت االستثارة االنفعالية

الذي أكد عمى دور الفعالية الذاتية في زيادة المعتقدات , احد مجاالت المعتقدات الدافعية
نتيجة الجيد , كما الطمبة ذوو التخصص العممي يكونون أكثر جدية في الدراسة, الدافعية

وال سيما في مرحمة اإلعدادية إذ إن الدخول إلى , الذي بذلوه طيمة سنوات دراستيم
وبذا فان , التخصصات العممية يتطمب معدالت مرتفعة مقارنة مع التخصصات اإلنسانية

, الطالب يحاول دائما أن ال يذىب جيده سدى بعد أن عانى إلى ما كان يسعى إليو
التي أظيرت فروقًا ذات داللة إحصائية  (2015)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ناصر

 .لصالح التخصص العممي
 

 .التعرف عمى الوجود النفسي الممتمئ عند طمبة الجامعة: الهدف الثالث
( 145,544 )أظيرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة قد بمغ       

وباستعمال  (126)والمتوسط الفرضي لممقياس بمغت قيمتو, (13,454)وبانحراف معياري 
وىي اكبر , (29,0167)ظير أن القيمة التائية المحسوبة , االختبار التائي لعينة واحدة
وبدرجة  (0.05)وىي دالة إحصائيًا عند مستوى , (1,96)من القيمة التائية الجدولية 

 وىذا ىذا يعني وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المتوسط الحسابي لمعينة, (399)حرية 
 .يوضح ذلك (30)والجدول , يعني أن طمبة الجامعة لدييم وجود نفسي ممتمئ
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 (30)جدول
 االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الفرضي لمقياس الوجود النفسي الممتمئ

 
 المتغير

 
افراد 
 العينة

 
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 الفرضي

  (t)القيمة التائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 الجدولية المحسوبة

الوجود 
النفسي 
 الممتمئ

 
400 

 
145,544 

 
13,454 

 
126 

 
29,0167 

 
1,96 

 
399 

دال 
 إحصائياً 

 

 
 الطالب إذ إنَّن  ,تشير ىذه النتيجة الى ان طمبة الجامعة لدييم وجود نفسي ممتمئ      

واإلتجاىات اإليجابية , والن القدرة عمى تحقيق الذات , تقباًل لذاتوأكثرالجامعي يكون 
 بما فييا جوانب ايجابية وأخرى سمبية, وتقبل المظاىر المختمفة لمذات, نحو الذات والحياة

وبذلك إرتفاع الوجود النفسي , يجابي تجاه نفسوإ في تكوين مفيوم ُتسيم
 والصداقات في االجتماعية العالقات أنكما , (Ryff&singer,2008,p15)الممتمئ

وىذه من أىم عناصر ,  والتعاونواأللفةيجابية يسودىا المحبة إ األغمبالجامعة تكون في 
الصحة النفسية والسعادة ألنيا تعد معيارًا لمنضج والتوافق والقدرة عمى تحقيق الذات 

 (.17ص,2010,جودت)وتقاسم الوقت مع اآلخرين 
 

 في الوجود النفسي الممتمئ عمى  ذات الداللة االحصائيةالفروقالتعرف : الهدف الرابع
 عند طمبة (انساني/عممي) والتخصص الدراسي (اناث/ذكور)وفق متغير الجنس 

. الجامعة
لمتحقق من ىذا اليدف تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       
 (.31)التي يوضحيا الجدول, (انساني/عممي)ولمتخصص , (اناث/ذكور)لمجنس 
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 (31)جدول 
 (العممي واإلنساني)وبين التخصص  (الذكور واإلناث)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين 

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 14,313 144,670 عممي 16,726 143,606 ذكور
 15,541 146,5.6 انساني 13,523 147,482 اناث

 
     و لمعرفة داللة الفروق في الوجود النفسي الممتمئ عند طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرات 

استعمل الباحث تحميل التباين , ( إنساني–عممي )التخصص, (إناث- ذكور)الجنس
 (.32)وقد كانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول , الثنائي

 (32)جدول
 تحميل التباين الثنائي لداللة الفروق في الوجود النفسي الممتمئ تبعًا لمجنس والتخصص

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  القيمة الفائية
 الداللة

داللة 
 الفرق

 الجدولية المحسوبة

  6,763 1407,855 1 1407,855 الجنس
 

3,84 

 
 

0,05 

 دالة
 غير دالة 3,188 663,732 1 663,732 التخصص

 غير دالة 1,101 229,124 1 229,124 التخصص*الجنس

   208,185 396 82441,062 الخطأ
    399 86128,000 الكمي

 :أشارت النتائج في الجدول اعاله إلى
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الوجود النفسي الممتمئ تبعًا لمتغير .1

وىي أعمى من القيمة  (6,763)إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة , (إناث-ذكور)الجنس
لصالح  (396-1)ودرجتي حرية  (0,05)عند مستوى داللة  (3,84)الجدولية البالغة 
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بينما بمغ المتوسط الحسابي  (147,482)اإلناث إذ بمغ المتوسط الحسابي لين 
 (.143,606)لمذكور

أن سبب ىذه النتيجة ربما يعود إلى أن اإلناث في المرحمة الجامعية يشعرن     
حيث المراقبة الشديدة من قبل , (اإلعدادية)باستقاللية اكبر من المراحل الدراسية السابقة

عكس المرحمة الجامعية التي تقل فييا تمك الضغوط من قبل , الوالدين او إدارة المدرسة
مما يعزز من ثقتيا بنفسيا وينمي فييا الشعور , ويعطون مساحة اكبر لمبنت, الوالدين

, وىذا ينسجم مع بعد االستقاللية في الوجود النفسي الممتمئ, باالستقاللية وتحقيق ذاتيا
كما تم توضيحو في , كما أن العالقات االجتماعية تكون اكثر ايجابية وأوسع من السابق

فضاًل عن قدرتيا عمى التنقل من مكان إلى آخر , بعد العالقات االيجابية مع اآلخرين
وبتحكم أوسع في النشاطات , مما يولد لدييا اإلحساس بالتمكن والكفاءة في إدارة بيئتيا

 (Shek,2001)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة , وىذا ما يعرف بالتمكن البيئي, الخارجية
 .التي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث عمى الذكور

إذ بمغت  (عممي-إنساني)توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص  ال .2
عند  (3,84)وىي اقل من القيمة الجدولية البالغة , (3,188)القيمة الفائية المحسوبة 

 (.396-1)ودرجتي حرية  (0,05)مستوى داللة 
 .التعرف عمى الشفقة بالذات عند طمبة الجامعة: الهدف الخامس

وبانحراف  (81,750)   أظيرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة قد بمغ
وبعد اختبار داللة , (78)والمتوسط الفرضي لممقياس بمغت قيمتو, (14,933)معياري

ظير ىناك فرق بين , الفروق بين المتوسطين باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة
( 5,022)المتوسطين واإلشارة تجاه متوسط العينة إذ إن القيمة التائية المحسوبة بمغت

( 0.05)وىي دالة إحصائيًا عند مستوى , (1,96)وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية 
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والجدول ,  وىذا يشير إلى أن طمبة الجامعة لدييم الشفقة بالذات(,399)وبدرجة حرية 
     .يوضح ذلك (33)

 (33)جدول
 الشفقة بالذاتاالختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الفرضي لمقياس 

 
 المتغير

 
أفراد 
 العينة

 
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 الفرضي

  (t)القيمة التائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 الجدولية المحسوبة

الشفقة 
 بالذات

 
400 

 
81,750 

 
14,933 

 
78 

 
5,022 

 
1,96 

 
399 

دال 
 إحصائياً 

 

     
حسب ما توصمت إليو نيف في ,  بما أن الشفقة بالذات ترتبط ايجابيًا بالسعادة النفسية

وكما أن الشفقة بالذات تؤدي إلى تحسين , (Neff&Pittman,2010.P225)دراستيا 
 Neff, et)وتشعر الفرد بالتفاؤل وتقوي الروابط االجتماعية, جودة الحياة

al,2007,p910) ,يرى , وىذه السمات جميعيا من مقومات الوجود النفسي الممتمئ
الباحث أن ىذه النتيجة منطقية إذ إنيا مكممة لمنتيجة التي توصل إلييا البحث الحالي 

ومن ناحية أخرى , ىذا من ناحية, حول أن طمبة الجامعة يتمتعون بوجود نفسي ممتمئ
رىاب وأزمات  يرى الباحث انو نتيجة الظروف الصعبة التي مرت عمى البمد من حروب وا 

, إذ انو بداًل من أن تقوض المجتمع العراقي, وما خمفتو من آالم وخبرات مؤلمة, اقتصادية
جعمت منو مجتمعا يشعر أفراده بأن الجميع معرض لتمك , وتؤثر عمى نسيجو االجتماعي

وقد , مما عزز اإلنسانية المشتركة لدييم وىي إحدى أبعاد الشفقة بالذات, الخبرات المؤلمة
أكسبت الطمبة العديد من استراتيجيات التعامل مع تمك الظروف بعيدًا عن القسوة عمى 

وان الحياة يجب أن تستمر كي تكتمل , متحدين الصعاب, مندفعين نحو الحياة, الذات
 .مسيرتيم
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في الشفقة بالذات عمى التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية : الهدف السادس
.  عند طمبة الجامعة(انساني/عممي) الدراسي والتخصص(اناث/ذكور)وفق متغير الجنس

 
لمتحقق من ىذا اليدف تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       
 (.34)التي يوضحيا الجدول, (انساني/عممي)ولمتخصص , (اناث/ذكور)لمجنس 

 (34)جدول 
 (العممي واإلنساني)وبين التخصص  (الذكور واإلناث)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين 

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 16,723 80,004 عممي 14,886 79,313 ذكور
 14,933 83,510 انساني 15,563 84,200 اناث

 
       ولمعرفة داللة الفروق في الشفقة بالذات عند طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرات الجنس 

, استعمل الباحث تحميل التباين الثنائي, ( إنساني–عممي )التخصص , (إناث- ذكور)
 (.35)وقد كانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول 

 (35)جدول
 تحميل التباين الثنائي لداللة الفروق في الشفقة بالذات تبعًا لمجنس والتخصص

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  القيمة الفائية
 الداللة

داللة 
 الفرق

 الجدولية المحسوبة

  11,410 2238,069 1 2238,069 الجنس
 

3,84 
 
 

 
 

0,05 

 دالة

 دالة 14,483 2840,743 1 2840,743 التخصص

 غير دالة 2,916 572,037 1 572,037 التخصص*الجنس

   196,143 396 77672,676 الخطأ

    399 82959,040 الكمي
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 :أشارت النتائج في الجدول أعاله إلى
-ذكور)توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الشفقة بالذات تبعًا لمتغير الجنس. 1

وىي أعمى من القيمة الجدولية , (11,410)إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة , (إناث
لصالح اإلناث إذ  (396-1)ودرجتي حرية  (0,05)عند مستوى داللة  (3,83)البالغة 

(. 79,313)بينما بمغ المتوسط الحسابي لمذكور (84,200)بمغ المتوسط الحسابي لين 
التي أشارت إلى أن  (Neff, et al,2007)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة نيف وآخرون

 (.Neff, et al,2007)الشفقة بالذات تكون أعمى لدى اإلناث مقارنة بالذكور 
إذ بمغت , (عممي-إنساني) توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص .2

عند  (3,83)وىي اعمى من القيمة الجدولية البالغة , (14,483)القيمة الفائية المحسوبة 
إذ بمغ , لصالح التخصص اإلنساني (396-1)ودرجتي حرية  (0,05)مستوى داللة 

بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتخصص العممي  (83,510)المتوسط الحسابي لو 
إن ىذه النتيجة تؤكد عمى أن طمبة التخصص اإلنساني لدييم انفتاح عمى , (80,004)

انخفاض مستوى الطموح لدييم مما يؤدي , وذلك ألسباب عدة منيا, الذات والمطف بيا
عمى عكس طمبة , إلى انخفاض اآلثار السمبية لمواقف الفشل في حياتيم الدراسية
نتيجة المكانة العممية , التخصص العممي فان ارتفاع مستوى الطموح لدييم يكون اعمى

مما يولد ضغطًا عمى أنفسيم في سبيل , واالجتماعية التي يفرضيا عمييم تخصصيم
واتفقت ىذه النتيجة مع , التفوق والنجاح ويكونون أكثر لومًا وانتقادًا لذاتيم في حالة الفشل

 (.2014,العاسمي)دراسة 
       

التعرف عمى االعالقة االرتباطية بين الوجود النفسي الممتمئ والشفقة  :الهدف السابع
 . بالذات بالمعتقدات الدافعية

     تحقيقًا ليذا اليدف عمد الباحث الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات الوجود 
وباستعمال , بالمعتقدات الدافعية الفراد العينة التطبيقية, والشفقة بالذات, النفسي الممتمئ

وىي دالة  (0,18)إذ بمغت قيمة معامل االرتباط المتعدد , معامل االرتباط المتعدد
عند  (0,098)واكبر من القيمة الجدولية البالغة , (0,05)إحصائيًا عند مستوى داللة 



99 
 

وىذا يعني وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين متغيرات , (398)درجة حرية 
 .يوضح ذلك (36)البحث الثالثة والجدول 

 (36)جدول
 قيمة معامل االرتباط المتعدد لمتغيرات البحث

قيمة معامل  المتغيرات
 االرتباط المتعدد

مربع معامل 
 االرتباط

 (0,05)الداللة

 الوجود النفسي الممتمئ
 الشفقة بالذات

 دالة 0,0324 0,18

       
الوجود النفسي الممتمئ والشفقة "  مدى إسهام المتغيرات المستقمة :الهدف الثامن

 .بالمتغير التابع المعتقدات الدافعية" بالذات
     بعد ان قام الباحث باستخراج العالقة االرتباطية لمتغيرات البحث الثالثة في اليدف 

ولغرض التنبؤ بمستوى المعتقدات الدافعية بداللة , تمييدًا لمتحقق من ىذا اليدف, السابع
  تم استخراج تحميل االنحدار المتعدد (والشفقة بالذات, الوجود النفسي الممتمئ)المتغيرين

Multip Regression Analysis  ,(.37)كما ىو موضح في الجدول 
 (37)جدول

 تحميل التباين لالنحدار المتعدد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
 Fالقيمة 

 الجدولية
الداللة 
0,05 

  2460,195 2 4920,390 المتبقي
10,716 

 

 
2,99 

 
 229,579 397 91142,850 الثابت  دال

  399 96063,240 الكمي

اكبر من القيمة الفائية  (10,716)    من الجدول أعاله تبين أن القيمة الفائية المحسوبة 
وىذا , (399-2)ودرجتي حرية  (0,05)وىي دالة عند مستوى داللة  (2,99)الجدولية 

والشفقة بالذات في المعتقدات , ُيشير إلى وجود منبئ من منبئات الوجود النفسي الممتمئ
 .الدافعية
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الوجود النفسي "      أما لمتعرف عمى اإلسيام النسبي لكل متغير من المتغيرات المستقمة 
فيذا تعكسو معامالت االنحدار في معادلة التنبؤ في صيغة " الممتمئ والشفقة بالذات

إذ اختبرت المتغيرات , (Beta)وما يقابميا من قيم معياريو تعكسو قيم , (B)درجات خام 
 .يوضح ذلك (38)بحسب إسياميا والجدول

 
 (38)جدول

 تحميل االنحدار لمدى اسهام الوجود النفسي الممتمئ والشفقة بالذات في المعتقدات الدافعية
 

       المتغيرات
  المعامالت الالمعيارية

 Betaمعامل 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
( B)قيمة الداللة

لإلسهام 
 النسبي

الخطأ 
 المعياري

 الجدولية المحسوبة

  11,076  7,955 88,104 الحد الثابت
1,96 

 
 4,416 0,219 0,051 0,226 الوجود النفسي الممتمئ 0,05

 0,629 0,031 0,52 0,03 الشفقة بالذات

إذ ,      يتضح من الجدول أعاله أن ىناك إسيامًا لممتغيرين المستقمين في المتغير التابع
وىي دالة عند , (88,104)لإلسيام النسبي قد بمغت  (B)ُتشير النتيجة إلى أن قيمة 

وىي اكبر من , (11,076)حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة , (0,05)مستوى داللة 
وىذا ُيشير إلى وجود متغيرات أخرى ليا عالقة , (1,96)القيمة التائية الجدولية البالغة 

 .لم يشمميا البحث الحالي" المعتقدات الدافعية"في اإلسيام بالمتغير التابع
إلى أن قيمة اإلسيام النسبي لمتغير الوجود  (38)      كما وتشير النتيجة في الجدول 

إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة , وىي دالة إحصائياً , (0,226)قد بمغت, النفسي الممتمئ
تقريبًا من التباين  (%23)أي أن , (1,96)وىي اكبر من القيمة الجدولية  (4,416)

حيث اشارت , المفسر في درجات المعتقدات الدافعية يعود إلى الوجود النفسي الممتمئ
الى أن الوجود النفسي الممتمئ يفيد في مجال تنمية  الطاقات  (Ryff,1989)رايف

 ,Ryff, 1989)وحل المشكالت وتمكن الفرد من مواجية الضغوط , النفسية والعقمية ذاتياً 
p1070) . وان ذلك بالتأكيد سيؤدي الى ارتفاع المعتقدات الدافعية عند الطمبة مما
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وتحقيق اىدافيم لذا فان الباحث يرى ان , ينعكس ايجابيًا في رغبتيم في تحسين معدالتيم
 .ىذه النسبة امرًا منطقيًا وضروريًا في تحسين المعتقدات الدافعية عند الطمبة

     أما فيما يتعمق بقيمة اإلسيام النسبي لمتغير الشفقة بالذات في المتغير التابع 
وىي , (0,629)والقيمة التائية المحسوبة بمغت , (0,03)قد بمغت " المعتقدات الدافعية"

إي أن نسبة , (0,05)عند مستوى داللة  (1,96)اصغر من القيمة الجدولية البالغة 
وترجع ىذه النسبة الى أن , فقط (%3)إسيام الشفقة بالذات في المعتقدات الدافعية بمغت 

, اغمب طمبة الجامعة عمى الرغم من أن لدييم معتقدات دافعية ورغبة في النجاح والتخرج
وان االمر طبيعي لدى , اال انيم ال يقسون عمى انفسيم في حالة الفشل او الرسوب

لذا فان الشفقة بالذات قد ال تؤثر تأثيرًا كبيرًا في ارتفاع او انخفاض المعتقدات , اغمبيم
 .الدافعية عند الطمبة

    ويتضح مما تقدم أن متغير الوجود النفسي الممتمئ قد حظي بدرجة من اإلسيام أعمى 
إذ كان الوزن المعياري لموجود , من اإلسيام النسبي لمشفقة بالذات في المعتقدات الدافعية

وىو اكبر من الوزن المعياري إلسيام الشفقة بالذات الذي  (0,219)النفسي الممتمئ بمغ 
 (. 0,031)بمغ 
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 :االستنتاجات
 :         في ضوء نتائج البحث الحالي تم إستخالص النقاط االتية 

نتيجة الدراك مجتمع البحث لقيمة الميمة واعتقادىم أن جيودىم ستؤدي الى نتائج  -1
 .ايجابية في المستقبل فان ذلك أدى الى تمتعيم بالمعتقدات الدافعية

ادى الى تفوق , الحصول عمى الشيادة الجامعية والرغبة في االستقرار والتوظيف -2
 .الذكور عمى اإلناث في المعتقدات الدافعية

وعالقات المحبة التي تسود الوسط الجامعي بعيدًا عن , تكامل شخصية الطالب -3
أدى الى تمتع مجتمع البحث بالوجود , والشعور باالستقاللية, ضغوط الحياة
 .النفسي الممتمئ

وقمة القيود التي كانت تمارس عمييا سابقًا في فترة , شعور الطالبة باالستقاللية -4
التي ىي متوفرة أساسا لدى , وتمكنيا من بيئتيا, وقدرتيا عمى التنقل, االعدادية

 .ادى الى تفوقيا عمييم في الوجود النفسي الممتمئ, اغمب الذكور

والظروف , واالنفتاح عمى عالم االفكار, وتكامل اليوية الذاتية, الوعي المتوازن -5
الصعبة التي مرت عمى المجتمع العراقي التي بداًل من أن تفرقو جعمتو يشعر 

 .أدت الى أن يتمتع مجتمع البحث بالشفقة بالذات, باالنسانية المشتركة

فان ذلك سيسيم في , عند توافر مقومات الوجود النفسي الممتمئ بابعاده الستة -6
 .ارتفاع المعتقدات الدافعية عند الطمبة

اال أنيا , ربما أن نسبة اسيام الشفقة في الذات كانت قميمة في المعتقدات الدافعية -7
والقدرة , وبالتالي شعور الفرد بالسعادة, قد تؤدي الى تحسين الصحة النفسية لمفرد

 .عمى تجنب مواقف الفشل والنيوض من جديد

 
 



103 
 

 :التوصيات
اإلفادة من مقياس المعتقدات الدافعية في إستعمالو إلختيار الطمبة في بداية كل  -1

 .عام دراسي ألجل توزيعيم حسب مستوى المعتقدات الدافعية لدييم 
عقد ندوات مع الطمبة ولمرتين عمى األقل سنويًا من قبل عمادة الكميات أو رئاسة  -2

الجامعة أو المسؤولين عمى المؤسسة التعميمية لتعزيز المعتقدات الدافعية ليم عبر 
 .توضيح اىمية الشيادة الجامعة لمشاب

عبر تنظيم برامج تدريبية , ترسيخ مقومات الوجود النفسي الممتمئ لدى الطمبة -3
رشادية لمساعدتيم عمى تحقيق أعمى قدر ممكن من الوجود النفسي الممتمئ  .وا 

تدريب الشباب عمى كيفية مواجية ضغوط الحياة واألحداث المؤلمة التي تسبب  -4
عبر توظيف موضوع الشفقة بالذات , ليم القسوة عمى الذات والعزلة االجتماعية

 .في مفردات المنيج الدراسي لعمم النفس ولكافة المراحل الدراسية الجامعية

 :المقترحات
 :يقترح الباحث إجراء الدراسات االتية       
 . قمق االمتحان وعالقتو بالمعتقدات الدافعية واستراتيجيات التعمم -1
 .المعتقدات الدافعية وعالقتيا برضا الطالب عن جودة البيئة التعميمية -2
 .دراسة المتغيرات نفسيا عمى طمبة المرحمة اإلعدادية -3
 .اساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالوجود النفسي الممتمئ والشفقة بالذات -4
فاعمية برنامج إرشادي مستند إلى إبعاد الوجود النفسي الممتمئ في خفض مستوى  -5

 .القمق
 . الشفقة بالذات وعالقتيا بالمستوى الدراسي وتقدير الذات -6
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 (1)يهحك

 يمٍاس انًعرمداخ اندافعٍح تصٕزذّ األٔنٍح
 جامعة بغداد           

 (ابن الييثم)كمية التربية لمعموم الصرفة
    قسم العموم التربوية والنفسية

      عمم النفس التربوي
 الدكتوراه/   الدراسات العميا

 آراء السادة المحكمين لصالحية فقرات مقياس المعتقدات الدافعية
 المحترم................................................................األستاذ الفاضل

 ....تحية طيبة
المعتقدات الدافعية وعالقتيا بالوجود النفسي الممتمئ )      يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم 

يقوم الباحث ببناء مقياس , ومن متطمبات إجراء البحث (والشفقة بالذات عند طمبة الجامعة
 (Pintrich,et al,1993)المعتقدات الدافعية باالعتماد عمى تعريف بنتريش واخرون 

انرً , انًعرمداخ انرً ذدٔز حٕل فعانٍح ٔذصٕزاخ انفسد نراذّ ٔانرً ذدفعّ ألداء صهٕن يعٍٍ"

 "ذرضًٍ ثالثح يكَٕاخ زئٍضح ًْ يكٌٕ انمًٍح ٔيكٌٕ انًرٕلع ٔانًكٌٕ انٕجداًَ
(Pintrich,et al,1993.) 

 .(ابداً , نادراً , احياناً ,  الباً , دائًما): عمما أن بدائل المقياس ىي
ٗىثقت اىببحث اىعبىٞت ىَب تتَتعُ٘ بٔ ٍِ سعت االطالع ٗاىخبشة فأّٔ ٝ٘د بٞبُ سأٝنٌ فٜ ٍذٙ 

 .ٍع ٗافش االحتشاً ٗاىتقذٝش ....... ٍالءٍت اىفقشاث مو حسب ٍجبىٖب

 

 

 

 

               اىَششف                                                          اىببحث

 األصراذ اندكرٕز فاضم جثاز جٕدج                                      خاند احًد حاجى
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نحو  (الداخمية)يشير إلى قيم وتوجهات الطمبة الجوهرية :Value Componentمكون القيمة:اووً 

والتوجهات الخارجية مثل الحصول عمى الدرجات والمكافآت , المهمة مثل الفضول والتحدي واإلتقان
كما يشير إلى مدى أهمية وفائدة تمك المهمة , والتقييم من قبل اآلخرين والمنافسة

(Pintrich&Schunk,2002.) 
 ير  صالحة الــفــقـــرات ت

 صالحة
 التعديل

أفضل المواد الدراسية التي فييا تحدي حتى استطيع أن  1
 أتعمم أشياء جديدة

   

أفضل المواد الدراسية التي تثير فضولي حتى وان كان  2
 من الصعب تعمميا

   

أكثر األمور مرضية بالنسبة لي ىو محاولة فيم المحتوى  3
 الدراسي بأقصى قدر ممكن 

   

اختار الواجبات الدراسية الصعبة ألتعمميا حتى وان كانت  4
 و تضمن لي درجة جيدة

   

الحصول عمى درجة جيدة أكثر األمور مرضية بالنسبة  5
 لي

   

أىم شئ بالنسبة لي ىو تحسين المعدل العام لدراستي  6
 الجامعية

   

    من الطمبة اآلخرينأسعى لمحصول عمى درجات أفضل  7

أسعى في دراستي إلظيار قدرتي أمام عائمتي وأصدقائي  8
 ومعارفي

   

    أسعى ألكون مميز أمام أساتذتي 9

اعتقد إنني سأكون قادرًا عمى اوستفادة مما تعممتو من  10
 الجامعة في حياتي العممية

   

اعتقد أن نجاحي في دراستي سيوفر لي مينة جيدة  11
 مستقبالً 
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يشير إلى معتقدات الطمبة التي من : The Expectancy Componentمكون المتوقع: ثانياً 

وتقييم الطمبة لقدراتهم عمى إتقان , شأنها أن تؤدي إلى نتائج ايجابية كالسيطرة عمى تمك المعتقدات
  (.Pintrich&Schunk,2002)المهمة أو ما يعرف بالفعالية الذاتية لمتعمم واألداء

 
 
 
 

 ير  صالحة                   الــفــقـــرات  ت
 صالحة

      التعديل

استخدام الطرق المناسبة لمدراسة تجعمني قادرًا عمى  1
 تعمم المواد الدراسية بسيولة

   

عدم قدرتي عمى فيم المواد الدراسية ىو بسبب أخطائي  2
 في القراءة

   

اعتقد أن بذل الجيد بما فيو الكفاية يجعمني استوعب  3
 المواد الدراسية

   

    مياراتي في المذاكرة ممتازة مقارنة مع زمالئي 4

    أثق بأن جيودي في الدراسة لن تذىب سدى 5

    اعتقد أنني سوف احصل عمى درجات عالية في دراستي 6

اشعر بأنني استطيع فيم أصعب المواد الدراسية التي  7
 تتناوليا دراستي

   

أثق بنفسي بأنني يمكن أن افيم المفاىيم األساسية  8
 التي تتناوليا دراستي

   

    بالنظر لصعوبة دراستي اعتقد أنني سوف أكون جيداً  9

    لدى قدرات تجعمني متفوقًا عمى زمالئي 10
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وهو عبارة عن بعد واحد فقط  : Affective Component(قمق اومتحان)المكون الوجداني:ثالثاً 
ويتكون من االفكار السمبية )المجال المعرفي : يشير الى مجالين من قمق االمتحان هما 

يشير الى العاطفة واالستثارة من )والمجال العاطفي , (التي تعطل االداء
 (.484ص, 2013, مصطفى)(االمتحان

 

 ير  صالحة                   الــفــقـــرات  ت
 صالحة

      التعديل

اشعر بالضيق وعدم اورتياح عندما ادخل قاعة  1
 اومتحان

   

 في اومتحان أحاول أن قميمةعندما احصل عمى درجة  2
 أتعمم من أخطائي

   

عند دخولي إلى قاعة اومتحان أتوقع أن تكون درجتي  3
 قميمة

   

    اشعر بتسارع دقات قمبي عندما اذىب لقاعة اومتحان 4

    اشعر بقمق كبير إزاء اومتحانات 5

عندما اجري اومتحان أحاول أن أتذكر العديد من  6
 المعمومات ما استطعت

   

لدي القدرة في السيطرة عمى انفعاوتي وقمقي أثناء  7
 اومتحان

   

اشعر بالتوتر عندما يقترب موعد اومتحان خوفًا من  8
 الفشل

   

عندما ادخل قاعة اومتحان اشعر باني و أتذكر شيئًا  9
 مما قرأتو

   

    اشعر بتشتت تركيزي أثناء اومتحان 10

خوفي من عدم اإلجابة يعيق انتباىي وتركيزي في  11
 اومتحان
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 (2)يهحك

 أصًاء انضادج انًحكًٍٍ انرٌٍ عسضد عهٍٓى انًماٌٍش انثالثح

المقب ت 
العممي 

مكان العمل التخصص اسم الخبير 

قسم /كمية التربية لمعموم الصرفةقياس وتقويم احسان عميوي ناصر د .أ 1
العموم التربوية والنفسية 

قسم /كمية التربية لمعموم الصرفةعمم النفس التربوي إسماعيل إبراىيم عمي د .أ 2
العموم التربوية والنفسية 

قسم /كمية التربية لمعموم الصرفةعمم النفس النمو جمال حميد قاسم د .أ 3
العموم التربوية والنفسية 

 بغداد/الكمية التقنيةعمم النفس التربوي حيدر كريم سكر د .أ 4
 كمية التربية ابن رشد/جامعة بغداد عمم النفس التربوي عبد اومير عبود الشمسي د.أ 5
كمية التربية /جامعة القادسيةعمم النفس التربوي عمي صكر جابر د .أ 6
قسم /كمية التربية لمعموم الصرفةعمم النفس التربوي ناجي محمود ناجي د .أ 7

العموم التربوية والنفسية 
 (ع)كمية اومام الكاظم عمم النفس التربوي  امجد كاظم فارسد .م.أ 7
قسم /كمية التربية لمعموم الصرفةارشاد تربوي جبار وادي باىض د .م.أ 8

العموم التربوية والنفسية 
9 

 
 (ع)كمية اومام الكاظم عمم النفس التربوي حيدر كريم الجزائري د.م.أ

قسم /كمية التربية لمعموم الصرفة عمم النفس التربوي منتيى مطشر عبد الصاحب د.م.أ 11
العموم التربوية والنفسية 

 كمية التربية لمعموم الصرفة عمم النفس التربوي حسن عبد اومير د.م 12
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 (3)يهحك 

 يمٍاس انٕجٕد انُفضً انًًرهئ تصٍغرّ االَكهٍزٌح

 
Ryff’s Psychological Well-Being Scales (PWB), 42 Item version 

Please indicate your degree of agreement (using a score ranging from 1-6) to the 

following sentences. 

 1.I am not afraid to voice my opinions, even when they are in opposition to 

the opinions of most people. 

 .2.In general, I feel I am in charge of the situation in which I live 

 3.I am not interested in activities that will expand my horizons. 

 4.Most people see me as loving and affectionate. 

 5.I live life one day at a time and don't really think about the future. 

 6.When I look at the story of my life, I am pleased with how things have 

turned out. 

 7.My decisions are not usually influenced by what everyone else is doing. 

8 .The demands of everyday life often get me down. 

 9.I think it is important to have new experiences that challenge how you 

think about yourself and the world. 

 10.Maintaining close relationships has been difficult and frustrating for me 

 11.I have a sense of direction and purpose in life 

 12.In general, I feel confident and positive about myself 

 13.I tend to worry about what other people think of me 

14.I do not fit very well with the people and the community around me 

15.When I think about it, I haven't really improved much as a person over the years 

16.I often feel lonely because I have few close friends with whom to share my 

concerns. 

17.My daily activities often seem trivial and unimportant to meI feel like many of 

18.the people I know have gotten more out of life than I have 

19.I tend to be influenced by people with strong opinionsI am quite good at 

20.managing the many responsibilities of my daily life. 

21.I have the sense that I have developed a lot as a person over time. 

 22.I enjoy personal and mutual conversations with family members or 

friends. 

 

 23I don't have a good sense of what it is I'm trying to accomplish in life. 

 .24I like most aspects of my personality. 

 25.I have confidence in my opinions, even if they are contrary to the general 

consensus. 

 26.I often feel overwhelmed by my responsibilities 
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 27.I do not enjoy being in new situations that require me to change my old 

familiar ways of doing things. 

 28.People would describe me as a giving person, willing to share my time 

with others. 

 29.I enjoy making plans for the future and working to make them a reality 

 30.In many ways, I feel disappointed about my achievements in life 

31.It's difficult for me to voice my own opinions on controversial 

 matters. 

 32.I have difficulty arranging my life in a way that is satisfying to me 

 33.For me, life has been a continuous process of learning, changing, and 

growth. 

 34.I have not experienced many warm and trusting relationships with others. 

 35.Some people wander aimlessly through life, but I am not one of them. 

 36.My attitude about myself is probably not as positive as most people feel 

about themselves. 

37.I judge myself by what I think is important, not by the values of 

 what others think is important. 

38.I have been able to build a home and a lifestyle for myself that is much to my 

liking. 

39.I gave up trying to make big improvements or changes in my life a long time 

ago. 

40.I know that I can trust my friends, and they know they can trust me. 

 41.I sometimes feel as if I've done all there is to do in life 

42.When I compare myself to friends and acquaintances, it makes me feel good 

about who I am. 

Scoring Instruction: 

 

1)Recode negative phrased items: # 3, 5, 10, 13,14,15,16,17,18,19, 23, 26, 27, 

30,31,32, 34, 36, 39, 41. (i.e., if  the scored is 6 in one of these items, the adjusted 

)score is 1; if 5, the adjusted score is 2 and so on… 

 2)Add together the final degree of agreement in the 6 dimensions: 

 a.   Autonomy: items 1,7,13,19,25, 31, 37 

 b.Environmental mastery: items 2,8,14,20,26,32,38 

 c.Personal Growth: items 3,9,15,21,27,33,39 

 d.Positive Relations: items: 4,10,16,22,28,34,40 

 e.   Purpose in life: items: 5,11,17,23,29,35,41 

f.   Self-acceptance: items 6,12,18,24,30,36,42 
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(4)يهحك  

 يمٍاس انشفمح تانراخ تصٍغرّ االَكهٍزٌح

 

 

Self-Compassion Scale  

 
To Whom it May Concern: 

 

Please feel free to use the Self-Compassion Scale in your research. Masters and 

dissertation students also have my permission to use and publish the Self-

Compassion Scale in their theses. The appropriate reference is listed below. 

Best, 

Kristin Neff, Ph. D. Associate Professor 

Educational Psychology Dept. 

University of Texas at Austin 

 

e-mail: kneff@austin.utexas.edu 

 

Reference: 

Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-

compassion. Self and Identity, 2, 223-250. 

Coding Key: 

Self-Kindness Items: 5, 12, 19, 23, 26 

Self-Judgment Items: 1, 8, 11, 16, 21 

Common Humanity Items: 3, 7, 10, 15 

Isolation Items: 4, 13, 18, 25 

Mindfulness Items: 9, 14, 17, 22 

Over-identified Items: 2, 6, 20, 24 

 

Subscale scores are computed by calculating the mean of subscale item responses. 

To compute a total self-compassion score, reverse score the negative subscale items 

before calculating subscale means - self-judgment, isolation, and over-identification 

(i.e., 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3. 4 = 2, 5 = 1) - then compute a grand mean of all six 

subscale means. Researchers can choose to analyze their data either by using 

individual sub-scale sores or by using a total score. 

 

(This method of calculating the total score is slightly different than that used in the 

article referenced above, in which each subscale was added together. However, I 

find it is easier to interpret the total score if a mean is used.) 

 

 

 

OW I TYPICALLY ACT TOWARDS MYSELF IN DIFFICULT TIMES 
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Please read each statement carefully before answering. To the left of each item, 

indicate how often you behave in the stated manner, using the following scale: 

 

Almost Almost 

never always 

1 2 3 4 5 

 

 

   1.  I’m disapproving and judgmental about my own flaws and inadequacies. 

   2. When I’m feeling down I tend to obsess and fixate on everything that’s 

wrong. 

   3. When things are going badly for me, I see the difficulties as part of life 

that everyone goes through. 

   4. When I think about my inadequacies, it tends to make me feel more 

separate and cut off from the rest of the world. 

   5. I try to be loving towards myself when I’m feeling emotional pain. 

   6. When I fail at something important to me I become consumed by feelings 

of inadequacy. 

   7. When I'm down and out, I remind myself that there are lots of other 

people in the world feeling like I am. 

   8. When times are really difficult, I tend to be tough on myself. 

   9. When something upsets me I try to keep my emotions in balance. 

   10. When I feel inadequate in some way, I try to remind myself that feelings 

of inadequacy are shared by most people. 

   11. I’m intolerant and impatient towards those aspects of my personality I 

don't like. 

   12. When I’m going through a very hard time, I give myself the caring and 

tenderness I need. 

   13. When I’m feeling down, I tend to feel like most other people are 

probably happier than I am. 

   14. When something painful happens I try to take a balanced view of the 

situation. 

   15. I try to see my failings as part of the human condition. 

   16. When I see aspects of myself that I don’t like, I get down on myself. 

   17. When I fail at something important to me I try to keep things in 

perspective. 

  

   18. When I’m really struggling, I tend to feel like other people must be 

having an easier time of it. 

   19. I’m kind to myself when I’m experiencing suffering. 

   20. When something upsets me I get carried away with my feelings. 

   21. I can be a bit cold-hearted towards myself when I'm experiencing 

suffering. 

   22. When I'm feeling down I try to approach my feelings with curiosity and 

openness. 

   23. I’m tolerant of my own flaws and inadequacies. 
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   24. When something painful happens I tend to blow the incident out of 

proportion. 

   25. When I fail at something that's important to me, I tend to feel alone in 

my failure. 

   26. I try to be understanding and patient towards those aspects of my 

personality I don't like. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   130 

 
(5)يهحك   

 يمٍاس انًعرمداخ اندافعٍح تصٍغرّ انُٓائٍح
               جايعح تغداد

 (اتٍ انٍٓثى)كهٍح انرستٍح نهعهٕو انصسفح

     لضى انعهٕو انرستٌٕح ٔانُفضٍح

 اندكرٕزاِ /     اندزاصاخ انعهٍا

        عهى انُفش انرستٕي

 

 ....عزٌزذً انطانثح

 ....عزٌزي انطانة

 ...ذحٍح طٍثح

 

ىزا أسج٘ ٍْل قشاءة اىفقشاث بص٘سة دقٞقت , بِٞ ٝذٝل فقشاث تَثو ٍ٘اقف ٍختيفت      

, ٗاإلجببت عْٖب بَ٘ض٘عٞت بحٞث تعنس فعالً ٍب تفنش ٗتشعش بٔ حٞبه ٕزا اىَ٘ض٘ع

أٍبً  (   )ٗعذً تشك أٛ فقشة دُٗ إجببت ٗأختش بذٝالً ٗاحذاً فقط ىنو فقشة ب٘ضع إشبسة

عيَبً أُ إجببتل عْٖب ستنُ٘ , اىبذٝو اىزٛ تشآ ْٝطبق عيٞل مَب ٍ٘ضح فٜ اىَثبه األتٜ

 .سشٝت ٗتستعَو إلغشاض اىبحث اىعيَٜ 

 

يع ٔافس انشكس ٔانرمدٌس نرعأَكى يعُا                                   

 

 
 :                           ٌسجى يهئ انًعهٕياخ اَذٍح    

  اىَشحيت  اىقسٌ  اىنيٞت  اىجْس

 

 داعً نركس االصىال 

 /     يثال

 أتداًا  َادزاًا  أحٍاَاًا   انثاًا  دائًاًا  انفمسج

أصعى ألكٌٕ يًٍزاًا أياو 

 أصاذرذً
     

 

                                                        

 طانة اندكرٕزاِ                                                                                

                                                                                 خاند احًد حاجى
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 أتداًا  َادزاًا  أحٍاَاًا   انثاًا  دائًاًا    انفمساخ خ

 

      أفضل المواد الدراسية التي فييا تحدي بيدف تعمم أشياء جديدة 1

      استخدام الطرق المناسبة لمدراسة تجعمني قادرًا عمى تعمم المواد الدراسية بسيولة 2

      اشعر بالضيق وعدم اورتياح عندما ادخل قاعة اومتحان 3

      أفضل المواد الدراسية التي تثير فضولي حتى وان كان من الصعب تعمميا 4

     اعتقد أن ضعف قدرتي عمى فيم المواد الدراسية ىو بسبب أخطائي في القراءة  5

     عند حصولي عمى درجة قميمة في اومتحان أحاول أن أتعمم من أخطائي  6

      أكثر األمور مرضية بالنسبة لي ىو محاولة فيم المحتوى الدراسي بعمق 7

     اعتقد أن بذل الجيد بما فيو الكفاية يجعمني استوعب المواد الدراسية  8

     عند دخولي إلى قاعة اومتحان أتوقع أن تكون درجتي قميمة  9

أختار الواجبات الدراسية الصعبة ألتعمميا دون اولتفات إلى ما سأحصل عميو من  10
درجة 

     

     مياراتي في المذاكرة ممتازة مقارنة مع زمالئي  11

     اشعر بتسارع دقات قمبي عندما اذىب لقاعة اومتحان  12

     أىم شئ بالنسبة لي ىو تحسين المعدل العام لدراستي الجامعية  13

     أثق بأن جيودي في الدراسة لن تذىب سدى  14

     أثناء اومتحان , أحاول تذكر المعمومات حيثما استطعت 15

     أسعى لمحصول عمى درجات أفضل من الطمبة اآلخرين  16

     اعتقد أنني سوف احصل عمى درجات عالية في دراستي  17

     لدي القدرة في السيطرة عمى انفعاوتي أثناء اومتحان  18

     أسعى في دراستي إلظيار قدرتي أمام عائمتي وأصدقائي ومعارفي  19

     اشعر بأنني استطيع فيم أصعب المواد الدراسية التي تتناوليا دراستي  20

     اشعر بالتوتر عندما يقترب موعد اومتحان خوفًا من الفشل  21

       أمام أساتذتياً أسعى ألكون مميز 22

     أثق بنفسي بأنني يمكن أن افيم المفاىيم األساسية التي تتناوليا دراستي  23

     يتممكني شعور بفقدان المعمومات عند دخول قاعة اومتحان  24

      اعتقد إنني سأكون قادرًا عمى اوستفادة مما تعممتو من الجامعة في حياتي العممية 25

     ر م صعوبة دراستي اعتقد أنني سوف أكون جيدًا   26

     اشعر بتشتت تركيزي أثناء اومتحان  27

     اعتقد أن نجاحي في دراستي سيوفر لي مينة جيدة مستقباًل  28

      قدرات تجعمني متفوقًا عمى زمالئي يلد 29

     خوفي من عدم اإلجابة يعيق انتباىي وتركيزي في اومتحان  30
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(6)يهحك  

 يمٍاس انٕجٕد انُفضً انًًرهئ تصٍغرّ انُٓائٍح
               جايعح تغداد

 (اتٍ انٍٓثى)كهٍح انرستٍح نهعهٕو انصسفح

    لضى انعهٕو انرستٌٕح ٔانُفضٍح 

اندكرٕزاِ  /     اندزاصاخ انعهٍا

       عهى انُفش انرستٕي 

 

.... عزٌزذً انطانثح

.... عزٌزي انطانة

 

... ذحٍح طٍثح

ىزا أسج٘ ٍْل قشاءة اىفقشاث بص٘سة دقٞقت , بِٞ ٝذٝل فقشاث تَثو ٍ٘اقف ٍختيفت      

, ٗاإلجببت عْٖب بَ٘ض٘عٞت بحٞث تعنس فعالً ٍب تفنش ٗتشعش بٔ حٞبه ٕزا اىَ٘ض٘ع

أٍبً  (   )ب٘ضع إشبسة ٗعذً تشك أٛ فقشة دُٗ إجببت ٗأختش بذٝالً ٗاحذاً فقط ىنو فقشة

عيَبً أُ إجببتل عْٖب ستنُ٘ , اٟتٜاىبذٝو اىزٛ تشآ ْٝطبق عيٞل مَب ٍ٘ضح فٜ اىَثبه 

 .سشٝت ٗتستعَو إلغشاض اىبحث اىعيَٜ 

 

 يع ٔافس انشكس ٔانرمدٌس نرعأَكى يعُا                              

 

 

 

 

 ال داعً نركس االصى

 

 /يثال
 ٍس يٕافك عهى   ٍس يٕافك  ٍس يرأكد يٕافك يٕافك ذًاياًا  انفمسج

 اإلطالق

أجد أٌ يطانة انحٍاج انٍٕيٍح 

 ذؤزلًُ
     

 

                                                                

 

طانة اندكرٕزاِ                                                                 

   خاند احًد حاجى                                                               

 

 

     

    



   133 

 
يٕافك  انفمسج خ

 ذًاياًا 

 ٍس  يٕافك

 يرأكد

 ٍس 

 يٕافك

 ٍس 

يٕافك 

عهى 

 اإلطالق

     يسرني كيف تغيرت األمور عندما أراجع مسيرة حياتي  1

     أجد أن معظم الناس يبادلوني الحب والحنان  2

     . اعبر عن آرائي بكل ثقة وان كانت مخالفة آلراء اآلخرين 3

     اشعر أني مسؤول عن الوضع الذي أعيش فيو  4

     أعيش الحياة يوما بيوم من  ير تفكير في المستقبل  5

     أجد أني ميتم في األنشطة التي من شانيا توسيع آفاقي  6

     اشعر بالثقة واويجابية عن نفسي  7

أدرك أن الحفاظ عمى عالقات وثيقة كان أمرًا صعبًا ومحبطًا  8
 بالنسبة لي

     

     قراراتي و تتأثر عادة بأداء اآلخرين  9

     أجد أن مطالب الحياة اليومية تؤرقني  10

     لدي إحساس بالحياة واليدف منيا  11

اعتقد أن خوض تجارب جديدة في الحياة تغير من قدرة الفرد  12
عمى معرفة نفسو والعالم من حولو 

     

اشعر بان الكثير من الناس الذين اعرفيم قد حصموا عمى المزيد  13
. من الفرص مقارنة مما حصمت عميو أنا

     

 من األشخاص المقربين وً  قميًا اشعر بالوحدة ون لدي عدد 14
الذين يشاركونني اىتماماتي 

     

     اشعر بالقمق لما يعتقده اآلخرون عني  15

أجد صعوبة في اوندماج بشكل جيد مع الناس والمجتمع من  16
حولي 

     

     أدرك أن أنشطتي اليومية مممة و ير ميمة بالنسبة لي  17

     أرى أن شخصيتي لم تتطور عمى مر السنين  18

     اعتقد أن سمات شخصيتي مقبولة  19

     استمتع بالمحادثات الشخصية مع أفراد األسرة واألصدقاء  20

     أميل إلى األشخاص الذين لدييم آراء قوية  21

     أدير العديد من مسؤوليات حياتي بشكل ىادئ  22

     افتقد لإلحساس الجيد بخصوص ما أحاول انجازه في الحياة  23

     لدي شعور بأنني قد حققت من النجاحات الكثير عمى مر الزمن  24

 

في كثير من األحيان اشعر بخيبة األمل في نواحي كثيرة بشان  25
ما أنجزتو في حياتي 
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أجد أن اىتمام الناس بي يعطيني الر بة في تقاسم وقتي مع  26

اآلخرين 
     

     لدي ثقة بآرائي حتى وان كانت تتعارض مع آراء اآلخرين  27

     أشعر باإلحباط لمسؤوليتي الكثيرة  28

امتمك القدرة عمى وضع خطط لممستقبل والعمل عمى جعميا  29
حقيقة واقعية 

     

أجد صعوبة في ابتكار مواقف جديدة تتطمب تغيير طرقي القديمة  30
تجاه األمور 

     

     اوتجاه نحو  نفسي ربما ليس ايجابيًا بخالف اآلخرين  31

     أشعر بضعف عالقاتي الدافئة والثقة المتبادلة مع اآلخرين  32

أجد صعوبة في التعبير عن أرائي الخاصة عندما يتعمق األمر  33
بالقضايا الجدلية 

     

     أجد صعوبة في ترتيب حياتي بطريقة مقنعة بالنسبة لي  34

أرى إن بعض الناس يسعون وراء الحياة بميفة ولكن أنا مختمف  35
عنيم 

     

     اعتقد أن حياتي عممية مستمرة لمتعمم والتغيير والنمو  36

عندما أقارن نفسي باألصدقاء والمعارف اشعر بأنني بأفضل حال  37
منيم 

     

     أثق بأصدقائي واعرف أنيم يثقون بي  38

الجأ إلى قيمي في الحكم عمى األمور الميمة وليس ما يعتقده  39
اآلخرون 

     

     أتمكن من بناء نمط لحياتي بما يروق لي  40

اشعر في بعض األوقات إني فعمت كل ما يجب القيام بو في  41
حياتي 

     

      طويمة مدةأجد صعوبة في إجراء تحسينات كبيرة في حياتي منذ  42
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(7)يهحك  

 يمٍاس انشفمح تانراخ تصٍغرّ انُٓائٍح
               جايعح تغداد

 (اتٍ انٍٓثى)كهٍح انرستٍح نهعهٕو انصسفح

    لضى انعهٕو انرستٌٕح ٔانُفضٍح 

اندكرٕزاِ  /     اندزاصاخ انعهٍا

       عهى انُفش انرستٕي 

.... عزٌزذً انطانثح

.... عزٌزي انطانة

... ذحٍح طٍثح

ٝشجٚ بٞبُ ٍذٙ اّطببقٖب عيٞل ٍِ خاله اإلجببت , بِٞ ٝذٝل فقشاث تَثو ٍ٘اقف ٍختيفت

 )ٗرىل ب٘ضع إشبسة, عيٚ مو اىفقشاث اىَعشٗضت أٍبٍل ٗعذً تشك أٝت فقشة دُٗ إجببت

عيَبً , أٍبً اىبذٝو اىزٛ تشآ ْٝطبق عيٞل َٗٝثو ٍب تشعش بٔ مَب ٕ٘ ٍ٘ضح فٜ اىَثبه ( 

, أُ إجببتل ىِ ٝطيع عيٖٞب احذ س٘ٙ اىببحث ألّٖب تستعَو إلغشاض اىبحث اىعيَٜ فقط

. مَب ْٝبٔ اىببحث أّ ال ت٘جذ إجببت صحٞحت ٗأخشٙ خبطئت 

                               شبمشِٝ تعبّٗنٌ ٍعْب 

  اىَشحيت  اىقسٌ  اىنيٞت  اىجْس

 

 ال داعً نركس االصى

/ يثال
تْطبق  ال تْطبق اىفقشة

 قيٞالً 

تْطبق 

بذسجت 

 ٍت٘سطت

تْطبق بذسجت  تْطبق

 مبٞشة

أمُ٘ سفٞقب بْفسٜ عْذٍب أعبّٜ 

 خبشة اىٌ
     

 

                                                        

                                                              

 

   طبىب اىذمت٘سآ                                                             

                                                               خبىذ احَذ حبجٌ 
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ال  انفمسج خ

 ذُطثك

ذُطثك 

 لهٍالًا 

ذُطثك 

تدزجح 

 يرٕصطح

ذُطثك تدزجح  ذُطثك

 كثٍسج

أحاول أن أكون رفيقا بنفسي عندما اشعر  1
. بصدمة انفعالية ما

     

أرى إن الصعوبات ىي جزء من الحياة  2
التي يمر بيا الجميع خصوصا عندما 
تسير األمور بشكل سئ بالنسبة لي 

     

أحافظ عمى اتزاني اونفعالي عندما  3
 ما يء يزعجني ش

     

أكون رفيقا بنفسي عندما أمر بظروف  4
صعبة لمغاية 

     

اشعر بالنقص عندما افشل في تحقيق أمر  5
ميم بالنسبة لي 

     

عندما يحدث لي موقف مؤلم انظر اليو  6
بشكل متوازن 

     

     أكون رفيقا بنفسي عندما أعاني خبرة الم  7

اذكر نفسي بان الشعور بالنقص الذي قد  8
ينتابني يوجد لدى كثير من الناس 

     

أفكر في األمر بعقالنية عندما افشل في  9
شئ ميم بالنسبة لي 

     

عندما يحدث لي شئ مؤلم أعزو ذلك ألمر  10
عارض 

     

أحاول أن انظر إلى إخفاقاتي بوصفيا  11
 من حالة اإلنسان اً جزء

     

عندما تنخفض روحي المعنوية أبحث عن  12
أسباب ذلك باىتمام وفضول 

     

أحاول أن أتقبل الجوانب التي اكرىيا في  13
شخصيتي 

     

     أميل إلى العزلة واونفصال عن العالم  14
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عندما أفكر في أخطائي 

 يء سيءن كل شأيستحوذ عمى تفكيري ب 15
عندما اشعر باإلحباط 

     

نا ارفض إصدار حكٍم عمى عيوبي ا 16
وأخطائي 

     

ينتابني شعور بان اآلخرين أوفر حظا  17
مني عندما اشعر بالفشل 

     

خفق في تحقيق أمر ميم بالنسبة لي أ 18
. شعر بالنقصأعندما 

     

أميل إلى أن أقسو عمى نفسي عندما تمر  19
بي أوقات صعبة 

     

أفضم االَعزال عٍ اَخسٌٍ عُديا  20

 ذٕاجًُٓ يشكهح يا
     

اضغط عمى مشاعري عندما يزعجني أي  21
. يءش

     

أنا  ير متسامح ولست صبورًا تجاه  22
جوانب النقص في شخصيتي 

     

أميل إلى أن أعيش حالة من الوحدة مع  23
 ميم يءفشل في تحقيق شأنفسي عندما 
بالنسبة لي 

     

احزن عمى نفسي عندما أرى جوانب  ير  24
مر وبة في شخصيتي 

     

ايٍم انى اٌ اعٍش حانح يٍ انٕحدج عُديا  25

 افشم فً ذحمٍك شًء يٓى تانُضثح نً
     

أجد أن مشاعري تتبمد عندما أقاسي من  26
خبرة أو تجربة فييا معاناة 
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(8)يهحك   

 كراب ذضٍٓم انًًٓح

 



C 

The psychometric features For the three scales  that have been 

achieved including face validity, construct validity, discriminationg 

power, as well as reliability coefficient has been computed by using 

test-retest and alphacronbach. 

The following statistic means were used: 

  Ch-Square,Two independent sample T-est, Pearson Correlation 

Coefficient, One sample T-test, Two way analysis of  variance, Mutiple 

Correlation,Z- Test, Multiple Regression Coefficient.   

The Researcher find the following results : 

1.The students of the university have Motivational Beliefs. 

2. There are differences in motivation beliefs between (male - 

female) for males, and the existence of differences in between the 

scientific disciplines and humanitarian discipline For scientific 

disciplines. 

3. The students of the university have Psychological Well-Being. 

4. There are differences in Psychological Well-Being between (male - 

female) for female, and There are no differences in between the 

scientific disciplines and humanitarian discipline.  

5. The students of the university have Self-compassion. 

6. There are differences in Self-compassion between (male - female) 

for female, and the existence of differences in between the scientific 

disciplines and humanitarian discipline For the benefit of humanities. 

7. There is a contribution to the Psychological Well-Being of 

motivational beliefs , and the contribution of compassion-self  is very 

much said. 

The researcher has presented anumber of recommendations 

and suggestions. 

 

 



B 

Abstract 

The current search began to identify: 

1.Motivational beliefs among university students 

2.Differences in motivation beliefs on sexual competition (male / 

female) and academic specialization (scientific / human) at 

university students 

3.Psychological well-being of university students 

4.Differences in psychological well-being of the opposite table (male 

/ female) and specialization (scientific / human) 

5.The compassion-self  of the students 

6.Differences in compassion-self  for the variable duty (male / 

female) and the academic (scientific / human) in the university 

students 

7.The formal relationship between the three variables of research? 

8. The extent to which the independent variables contribute to the 

"full and compassionate psychological existence" in the dependent 

variable of the students' motivation. 

The study sample consisted of (400) students from the University of 

Baghdad. They were chosen by randomly  stratified method of 

proportionate distribution, by specialization and gender.  

Three instruments have been used in this research , first Scale of 

Motivational Beliefs  (30) paragraphs divided into three fields, five 

substitutions were included. 

  the second is the  of psychological well-being  presence of ( Ryff 

1989) It consists of (42) paragraphs which the researcher translated. 

Third instrument was the Scale of compassion-self  for  (Neff, 2003) 

and consists of (26) The researcher also translated it. 
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