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 الولخص :

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة االرتباطية بين التعاطف مع الذات واالحتراق 
سيام التعاطف األكاديمي، والكشف عن الفروق بينيما  باختالف النوع والتخصص الدراسي، وا 

مع الذات في التنبؤ باالحتراق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية، وتكونت العينة من 
اختيارىم بطريقة عشوائية من طالب المرحمة الثانوية ببعض  ( طالًبا وطالبة، تم  222)

( 17,11سط األعمار الزمنية ليذه العينة )المدارس الثانوية التابعة لمحافظة ينبع، وبمغ متو 
(، واستخدمت الدراسة مقياس التعاطف مع الذات من إعداد 1,22سنة، وبانحراف معياري )

(، ومقياس االحتراق األكاديمي من إعداد الباحث، وتوصمت الدراسة إلى 2213الضبع )
بين  (2,21) مستوى عندوجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا -1النتائج التالية: 

وجود فرق دال عدم - 2التعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية، 
النوع، أو التخصص الدراسي، أو التفاعل إلى االحتراق األكاديمي تعزى  الختالف في ا إحصائيً 
 بينيما.

المرحمة الثانوية طالب-االحتراق األكاديمي-*الكممات المفتاحية: التعاطف مع الذات  
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Self-compassion and Relationship with Academic 

Burnout among  Secondary school students 
 Abstract: 

The study aimed to explore correlation between 

self-compassion and academic burnout among  

secondary school students, as well as investigated the 

possibility of prediction of academic burnout from Self-

. The study sample consisted of (200) students (100 male 

and 100 female), Mage = 17. 11, SD = 1,00), were 

selected from secondary schools in Yanbu governorate. 

The study used self-compassion scale which prepared 

by (Al-dabee, 2013), and academic burnout  scale which 

prepared by the researchers. The results showed that: 

1) there was a negative statistically significant 

correlation (p<0.01) between self-compassion and 

academic burnout, 2) There is no an effect of gender 

variables (male / female), Specialization (human/ 

scientific), interaction at academic burnout. 

Key words: Self-compassion- Academic Burnout- 

Secondary school students. 
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 هقذهة: 

إلى  ;Saqib, 2018) (Reddy, Janmenon, & Janathattil, 2018يشير 
أثناء مسيرتيم من مشاكل ا لما يواجيو الطالب يً تعدُّ مصدًرا رئيسالمدرسية  الضغوط أن 

خالليا لمحصول عمى اإلنجازات األكاديمية التي تميد لحياتيم  من  األكاديمية التي يسعون
أصبحت جزًءا من يا ، وىذا يعني أنييمالفشل لدتؤدي إلى المستقبمية، وىي أحد العوامل التي 

الحياة األكاديمية لمطالب نظرًا لمتوقعات الداخمية والخارجية المختمفة المفروضة عمييم. 
المراىقون بشكل خاص لممشاكل المرتبطة بالضغوط األكاديمية مع حدوث التحوالت يتعرض و 

في: عدم الكفاية الشخصية، والخوف ىا در عمى المستوى الفردي واالجتماعي، وتتمثل مصا
  من الفشل، وصعوبات العالقات مع المعممين واألقران، وعدم كفاية التسييالت الدراسية.

 خدمات توفيرأنو من الضروري جدًا  (Aldridge & McChesney, 2018)ويذكر 
كن أن تؤثر عمى في البيئات التعميمية منًعا لظيور المشاكل التي يم الوقائية النفسية الصحة

واخصائي عمم النفس  والمعممين آلباءالطالب، كما ينبغي أن يكون ىناك تعاون بين ا
واإلرشاد المدرسي، وذلك من  التوجيو خدمات مع المدارس في العاممين من وغيرىم المدرسي

تحقيق  في تسيم التي الوقائية النفسية والخدمات اإليجابية المدرسية البيئةمنطمق أىمية 
 مستويات عالية من الصحة النفسية لمطالب. 

 Boyacı & Özhan, 2018) Ríos-Risquez, et al., 2018;ويتفق
Moghadam, et al.,2018;  أن االحتراق األكاديمي )Academic Burnout  أحد

 االستخدام عن ناتجةاإلنياك  حالةأىم المشكالت النفسية التي تواجو الطالب، ويعرف بأنو 
لمضغوط الشديدة التي يعاني منيا الفرد، وُينظر لالحتراق  استجابة الشخصية لمموارد ثفالمك

الضغوط  متالزمة اإلنياك العقمي واالنفعالي التي تنشأ عن  من حالةاألكاديمي عمى أنو 
ومحددات  المنزلية، لمواجبات الزائدالعبء  مثل، Chronic Stress Syndromeالمزمنة 

الوقت، ونقص الموارد الالزمة إلنجاز الميام المطموبة، ويتضمن ثالثة أبعاد: اإلنياك 
Exhaustion ويتضمن الشعور باإلجياد واالستنفاذ والتعب المزمن، ، وتشير إلى اتخاذ ،

 Sense Ofموقف سمبي تجاه األنشطة األكاديمية واألقران، والشعور بعدم الكفاية 
Inadequacyالميام  بأداء يقوم ال أو ء، كف غير نفسو الشخص رتضمن تصو ، وي

  صحيح بشكل األكاديمية



 .التعاطف مع الذات وعالقته باالحتراق األكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية

- 5 - 

وىناك أسباب وعوامل عديدة يمكن أن تؤدي إلى حدوث االحتراق األكاديمي لدى الطالب 
  Azimi,et al., 2016في المرحمة الثانوية، ويمكن تمخيصيا وفًقا لما أشار إليو )

Garratt-Reed, et al 2018; Kljajic, Gaudreau,& Franche, 2017  ( فيما
 قبل من المالئم غير والسموك الدراسي، واالمتحانات، والعبء الدراسية يمي: الضغوط

 أنفسيم، الطالب قبل من الطالب ىؤالء لنتائج والمرتفعة فييا المبالغ والتوقعات المعممين،
وأفراد األسرة، والمعممين، وعدم وجود موارد لدى الطالب لمتعامل مع متطمبات البيئة 

 األكاديمية، وسمات الشخصية التي يتمتع بيا الطالب.  
ويمثل االحتراق األكاديمي عامل خطورة؛ حيث يؤدي إلى تأثيرات سمبية عمى المخرجات 

دت نتائج الدراسات السابقة، ومنيا األكاديمية لمطالب وصحتيم النفسية والجسدية، وقد أي
 ,Fiorilli, et al., 2017 ;Jenaabadi;؛ 2217؛ عبد المطيف، 2217)أخرس، 

Nastiezaie, & Safarzaie, 2017 ;Virtanen, et al. 2018 ;Herrmann, 
Koeppen, & Kessels, 2019 Lee, et al 2019 

كل من المتغيرات التالية: وجود عالقات ارتباطية موجبة بين االحتراق األكاديمي و 
االضطرابات السيكوسوماتية، والتسويف األكاديمي والتسرب المدرسي، ووجود عالقات 
ارتباطية سمبية االحتراق األكاديمي وكل من المتغيرات التالية: فعالية الذات األكاديمية، 

والدافعية والصحة النفسية، واإلنجاز األكاديمي، واالندماج األكاديمي، وتقدير الذات، 
 الداخمية، وتنظيم الذات األكاديمي.

 Lee,et)وىناك متغيرات كثيرة يمكن أن تسيم في التنبؤ باالحتراق األكاديمي كدراسة 
al .,2017)  والتي أكدت عمى وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بين المساندة

ندة من المعمم كأقوى العوامل االجتماعية واالحتراق األكاديمي عند الطالب، وجاءت المسا
تأثيرًا في االحتراق األكاديمي عند الطالب، ثم مساندة الوالدين، ثم األقران. وكذلك أكدت نتائج 

عمى أن شعور الطالب باالحتراق األكاديمي ينخفض  (Modabber, et al., 017)دراسة 
من التباين في ( 2,6التي تفسر)  Educational Justiceمع زيادة العدالة التربوية 

 االحتراق األكاديمي.
وفي ضوء ما سبق، نستنتج أن االحتراق األكاديمي ظاىرة ال يمكن أن ترجع إلى سبب 
نما تتعدد األسباب والعوامل في تفسيرىا، وىذا ما يحتاج إلى مزيد من البحث  واحد، وا 
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المتنامية لدى والدراسة، ومحاولة اكتشاف عوامل أخرى تكون المسؤولة عن ىذه الظاىرة 
الطالب.  ويعدُّ التعاطف مع الذات من المصادر الشخصية اإليجابية، ويمكن النظر إليو 

 .  باعتباره عاماًل وقائًيا ضد شعور الطالب باالحتراق األكاديمي
إلى متغيرات عمم النفس اإليجابي،  Self-Compassion التعاطف مع الذاتينتمي و 

ت، ويشير إلى كيفية تعامل الفرد مع نفسو في حاالت وىو نوع من عالقة الذات بالذا
القصور، والفشل المدرك، أو المعاناة الشخصية عند يقع الفرد في خطأ ما، أو تكون الظروف 

، (Neff, Whittaker, & Karl, 2017)الخارجية في الحياة أكبر من قدرتو عمى تحمميا 
الذات، ويرتبط بالسعادة والتفاؤل، أو ىو نوع من الحوار الداخمي الذي يتسم بالمطف مع 

والمشاعر اإليجابية، والمقبولية، بداًل من النقد الذاتي، ولوم الذات، والمقارنات الذاتية غير 
 .(Umphrey & Sherblom, 2018)المرغوب فييا، والتوقعات غير الواقعية 

ثالثة أبعاد  ىذا المفيوم في بداية األلفية الثالثة، وحد َد لو Neff (2003)مت وقد  
مقابل الحكم عمى  Self-Kindness( الحنو عمى الذات 1قطبية تتكامل مع بعضيا، وىي: 

 إطالق أحكاميتعامل الفرد مع نفسو برفق ورأفة دون عني أن يو  :Self-Judgment الذات
قاسية عمييا، وخاصة عندما يفشل في موقف معين، أو يرتكب خطأ ما، فال يستخدم لغة 
داخمية قاسية مع نفسو، كأن يقول لنفسو عبارات مثل: )كم أنا ميمٌل، كم كنُت غبًيا، أخجُل 

 :Isolationمقابل العزلة   Common Humanity المشتركة اإلنسانية( 2من نفسي(، و
جزٌء من التجربة اإلنسانية المشتركة، بداًل من نيا عمى أاربو المؤلمة جرؤية الفرد لت وتعني

وتستند اإلنسانية  ،البشراألخطاء من طبيعة الوعي بأن إدراكيا عمى أنيا خبرة فردية، و 
المشتركة إلى مبدأ االعتراف بأن كل إنسان قد يخطئ في موقف ما، وقد يفشل في الحصول 

ة األمل أحياًنا، إما ألسباب شخصية تتعمق بقدراتو أو عمى كل ما يريد، ويعاني من خيب
( اليقظة 3سموكو أو مشاعره، أو ألسباب خارجية ال يستطيع السيطرة عمييا والتحكم فييا، و

: وتعني وعي الفرد  Over-Identificationمقابل التوحد المفرط Mindfulnessالعقمية 
تيا اعر المؤلمة والخبرات غير السارة، ومعايشالمشو  االنفتاح عمى األفكاربالخبرات السمبية، و 

 وعدم إطالق أحكام سمبية، أو تجنبيا، أو قمعيا. في المحظة الحاضرة بشكل متوازن
وقد بدأ ىذا المفيوم ينتشر في عمم النفس الغربي في السنوات العشرة األخيرة نتيجة 

د الشرقية. وقد كان توجو التقارب بين عمم النفس واألفكار المستمدة من الفمسفات والتقالي
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الباحثين في الدراسات النفسية الغربية نحو ىذا المفيوم بمثابة منظور جديد لمسعادة 
النفسية. وفي الوقت نفسو فتح آفاًقا جديدة لمبحث، وعالج االضطرابات النفسية، وبالتالي 

عمم النفس يمكن النظر إليو عمى أنو مفيوم حديث نسبًيا في مجاالت عمم نفس الشخصية، و 
االجتماعي وعمم النفس اإلكمينيكي، وفي مجال التنظيم االنفعالي، حيث ينظر إليو كاستراتيجة 
لمتنظيم االنفعالي، وخاصة في المواقف المؤلمة التي ال يمكن تجنبيا، والوعي بيا بمطف، 

دراكيا كخبرة إنسانية مشتركة .  وا 
 لمفيوم التعاطف مع الذات، قد مت تصوًرا متكامالً  Neff( أن 2218ويرى الضبع )

يتضمن جانًبا معرفًيا يتمثل في الوعي بالمعاناة، باإلضافة إلى الدافعية والقصد والسعي إلى 
تخفيفيا من خالل التعامل الحنون مع الذات، وتقديم الدعم ليا أثناء المرور بخبرة قاسية، 

حادية قاصرة عمى الفرد وعدم توجيو النقد ليا، ورؤيتيا في سياق أوسع من مجرد رؤية أ
 وحده، ومعايشة الخبرة بعقل واع ومنفتح، وبشكل متوازن. 

ويشير الباحث إلى التعاطف مع الذات باعتباره اتجاًىا صحًيا في التعامل مع الذات في 
مواقف الحياة وضغوطيا المختمفة. وقد اىتمت الدراسات العربية بدراسة التعاطف مع الذات 

ديدة، وتبين من استقراء ىذه الدراسات أنيا تمت عمى عينات من طالب وعالقاتو بمتغيرات ع
؛ 2216؛ المنشاوي، 2213الجامعة والراشدين وكبار السن؛ حيث تمت دراسات )الضبع، 

( عمى 2217( عمى طالب الجامعة، وأجريت دراسة )كفا، 2218؛ القرني، 2217العبيدي، 
ت ذوي اإلعاقة العقمية، ولم يعثر ( عمى أميا2217المسنين، وتمت دراسة )مختار، 

عمى دراسات تناولت التعاطف مع الذات لدى المراىقين من طالب -في حدود عممو-الباحث
 المرحمة الثانوية.

في المواقف المتعاطفين مع ذواتيم ن األفراد أ Neff & McGehee  (2010)وترى 
، فيم أكثر مرونةً  ،ةفي سماتيم الشخصيالمتعاطفين يختمفون عن األفراد غير الضاغطة 
مما يجعميم  ،في التعامل مع كل جوانب الخبرة وأكثر عقالنيةً  ،ا عمى خبراتيموأكثر انفتاحً 

أو جمد  ،تفيم وانسجام وعطف بداًل من المبالغة في الحكم النقدي ينظرون إلى أنفسيم نظرةَ 
 الذات لما يحدث ليم.

إيجابي نحو الذات في  اتجاهعمى أنو  مع الذات لمتعاطف( 2216وينظر المنشاوي )
وتتضمن الحنو بالذات وعدم توجيو النقد  ،مواقف الفشل والضغوط التي يتعرض ليا الفرد
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ومعالجة  ،وفيم خبرات الذات كجزء من الخبرات التي يعانييا غالبية األفراد ،والموم الشديد ليا
 .المشاعر المؤلمة في وعي الفرد بعقل منفتح

ع الذات في المجال األكاديمي؛ حيث يمكن أن يساعد الطالب وتظير أىمية التعاطف م
إلى أن ىذا المفيوم  Neff (2009)عمى مواجية الضغوط األكاديمية المختمفة. وقد أشارت 

يعد مفيًدا بشكل خاص في بيئات التعمم؛ ألنو يقدِّم وجية نظر صحية في اإلنجاز؛ فالطالب 
افعية داخمية لإلنجاز ألنو ييتم بنفسو، ويريد أن الذي يظير التعاطف مع الذات فإنو يسعى بد

يعمل بشكل جيد، وليس من أجل تجنب الفشل، وبالتالي يتمكن من التخمص من النقد الذاتي 
 في حالة الفشل، أو التقييمات السمبية التي تأتيو من األقران. 

ات في وبمراجعة عدد من الدراسات السابقة تبين من نتائجيا أىمية التعاطف مع الذ
المجال األكاديمي، وخاصة فيما يتعمق بارتباطاتو مع االحتراق األكاديمي؛ حيث أشارت نتائج 

إلى أن التعاطف مع  (Babenko, Mosewich, Abraham1, & Lai, 2018)دراسة 
كأحد أبعاد االحتراق  exhaustion%( من التباين في اإلنياك  32الذات يفسر حوالي )

 ,Narimani, Einy, & Tagavy)كذلك أشارت نتائج دراسة  األكاديمي لدى الطالب؛
إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بين التعاطف مع الذات واالحتراق  (2018

 17األكاديمي، وأن الحنو عمى الذات يسيم في التنبؤ باالحتراق األكاديمي بنسبة إسيام )
%(؛ وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج  32سيام )%(، بينما يسيم بعد اليقظة العقمية بنسبة إ

التي أشارت إلى  (Cheraghian, Faskhodi, Heidari, Sharifi, 2016)دراسة 
وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بين التعاطف مع الذات واالحتراق التعميمي لدى 

لى التعاطف مع إ (Zeinivand, et al., 2017)طالب الجامعة؛ كما أشارت نتائج دراسة 
الذات يتوسط العالقة بين االحتراق األكاديمي والصحة النفسية لدى طالب الجامعة. وأوضحت 

أن التعاطف مع الذات يتوسط في العالقة بين  (Barnett & Flores, 2016)نتائج دراسة 
 ,Richardson)؛ كما أشارت نتائج school burnoutالنرجسية واالحتراق المدرسي 

Jaber, Chan, Jesse, Kaur, & Sangha, 2016)  إلى أن أبعاد التعاطف مع الذات
تسيم في التنبؤ باالحتراق األكاديمي ما عدا بعد اإلنسانية المشتركة، وجاءت قيم بيتا عمى 

، واليقظة 2,41، والعزلة=2,37، والحكم الذاتي=2,34-النحو التالي: الحنو عمى الذات=
 (. 2,33=، والتوحد المفرط2,27-العقمية=
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وبناءًا عمى ما سبق، وألىمية التعاطف مع الذات كمتغير إيجابي في الشخصية، وعدم 
وجود دراسات عربية تناولتو لدى طالب المرحمة الثانوية، باإلضافة إلى خطورة وتأثير 
االحتراق األكاديمي لدييم، وعدم وجود دراسات عربية تناولت العالقة االرتباطية بين المتغيرين 

 ت ىذه الدراسة.ظير 
 :الذراسةهشكلة 

يمكن طرح مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي: ما طبيعة العالقة 
االرتباطية بين التعاطف مع واالحتراق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة ينبع 

 التالية:بالمممكة العربية السعودية؟ ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة 
ما طبيعة العالقة االرتباطية بين التعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى طالب  -1

 المرحمة الثانوية؟
يوجد فرق دال احصائيا في االحتراق األكاديمي يعزى الختالف متغيري النوع ىل  -2

 لدى طالب المرحمة الثانوية؟ والتفاعل بينيماوالتخصص الدراسي ، 
 أهذاف الذراسة:

 ت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:ىدف
التعرف عمى طبيعة العالقة االرتباطية بين التعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى  -1

 طالب المرحمة الثانوية.
التعرف عمى الفروق في االحتراق األكاديمي في ضوء اختالف متغيري النوع والتخصص   -2

 ب المرحمة الثانوية.لدى طال والتفاعل بينيماالدراسي، 
 أهوية الذراسة:

 األىمية النظرية:
تقديم إطار نظري في المتغيرين الممذين تتناولتيما الدراسة، وىما: التعاطف مع الذالت، -1

 واالحتراق األكاديمي.
أىمية المتغيرين الذين تتناوليما الدراسة؛ فالتعاطف مع الذات من المصادر الشخصية -2

تؤدي إلى التوافق الصحة النفسية، واالحتراق األكاديمي الذي ينتشر اإليجابية التي 
بمعدالت مرتفعة لدى الطالب، ويؤثر سمبًيا عمى محتمف جوانب حياتيم، ودراسة ىذين 

 المتغيرين مًعا قد يؤدي إلى فيم أعمق لظاىرة االحتراق األكاديمي.
ة، وخصوًصا لدى طالب ندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسة الحالي -3
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 المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية.
أىمية عينة الدراسة التي تمثمت في طالب المرحمة الثانوية الذين ينتمون إلى مرحمة  -4

المراىقة بضغوطيا وتحدياتيا المختمفة، فضاًل عما يعانيو ىؤالء الطالب من ضغوط 
 يمي والنفسي. أكاديمية تؤثر سمبًيا عمى توافقيم األكاد

 األىمية التطبيقية:
لفت نظر العاممين في الحقل التربوي من معممين ومسؤولين عن العممية التعميمية،  -1

وكذلك أولياء األمور إلى خطورة االحتراق األكاديمي لدى الطالب، والعمل عمى تييئة بيئة 
 تعميمية وأسرية داعمة ليم.

الصدق والثبات لمقياس التعاطف مع الذات  التحقق من الخصائص السيكومترية من حيث -2
لدى طالب المرحمة الثانوية، وكذلك إعداد مقياس االحتراق األكاديمي لدى طالب المرحمة 

 الثانوية.
إعداد برامج إرشادية لتنمية التعاطف مع الذات، وخفض االحتراق األكاديمي لدى طالب  -3

 المرحمة الثانوية.
 :المصطمحات وتعريفاتيا اإلجرائية

 :Self-compassionالتعاطف مع الذات 
( التعاطف مع الذات بأنو شكٌل من أشكال المساندة الذاتية لمفرد 2218عر ف الضبع )

 Self to Selfتجاه معوقاتو، وأزماتو، وضغوطو، أو أنو الدعم الموجو من الذات لمذات 
عد عن النقد الذاتي، أثناء األزمات، والذي يتمثل في الحنو عمى الذات، والرفق بيا، والب

والتعامل مع األزمات بموضوعية، ورؤيتيا في إطار خبرات إنسانية مشتركة، والوعي باألفكار 
والمشاعر واالنفعاالت، ومراقبتيا بانفتاح وتفيم دون إصدار أحكام تمقائية سمبية. ويتبنى 

ضوئو المقياس الباحث التعريف السابق لمتعاطف مع الذات؛ ألنو التعريف الذي ُأِعَد في 
بأنو الدرجة التي يحصل -اإجرائيً -التعاطف مع الذات فيعرّ المستخدم في الدراسة الحالية، و 

 .مقياسالطالب عمى العمييا 
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 االحتراق األكاديمي
 ،الجسدي واالنفعالي اإلنياكعرف الباحث االحتراق األكاديمي بأنو حالة انفعالية من 

واالتجاىات السمبية نحو الدراسة، وفقدان المعنى من قيمة الدراسة وأىميتيا، وانخفاض 
البيئة األكاديمية، وذلك نتيجة لمضغوط التي تدني اإلنجاز الشخصي في الكفاء األكاديمية، و 

المتطمبات مى التعامل مع كثرة يتعرض ليا الطالب في البيئة المدرسية، وعدم قدرتيم ع
الطالب عمى بأنو الدرجة التي يحصل عمييا -اإجرائيً -االحتراق األكاديمي فيعرّ و  األكاديمية.

 المعد لالستخدام في الدراسة الحالية.  مقياسال
 حذود الذراسة: 

 المرحمة  طالبلدى  األكاديميالتعاطف مع الذات وعالقتو باالحتراق   :الموضوعية الحدود
 الثانوية.

  المرحمة الثانوية. طالب :الحدود البشرية
تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي    الحدود الزمانية:

 ىـ.1439-1442
 في محافظة ينبع في المممكة العربية السعودية. ةالثانوي المرحمةمدارس    الحدود المكانية:

 فروض الذراسة:

 طالبالتعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى بين  دالة إحصائياعالقة ارتباطية توجد -1
 المرحمة الثانوية. 

ختالف متغيري النوع إحصائًيا في االحتراق األكاديمي يعزى ال ال يوجد فروق دال -2
 المرحمة الثانوية.  طالبلدى  والتفاعل بينيماوالتخصص الدراسي ، 
 الونهج واإلجراءات: 

 أواًل: منيج الدراسة:
، وذلك من أجل التعرف عمى العالقة المنيج الوصفي الدراسة الحالية عمىاعتمدت 

االرتباطية بين التعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي، والكشف عن الفروق في ىذين 
 المرحمة الثانوية. طالبالمتغيرين باختالف النوع والتخصص الدراسي لدى 
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 ثانًيا: عينة الدراسة:
  :عينتين، وىما إلى الدراسةعينة  متنقس
 العينة االستطالعية:-أ 

( طالًبا، تم  اختيارىم بطريقة عشوائية من 123تكونت عينة البحث االستطالعية من )
 –15طالب المرحمة الثانوية بمحافظة ينبع، وتراوحت األعمار الزمنية ليذه العينة ما بين )

(، وقد تمثل 2,99معياري ) ( سنة، وبانحراف17,13( سنة، وبمتوسط عمر زمني قدره )21
اليدف من ىذه العينة في التحقق من مدى مالءمة أدوات البحث لمتطبيق عمى عينتو 

 النيائية، وذلك من خالل حساب صدقو وثباتو.
 النيائية: البحثعينة -ب 

المرحمة الثانوية طالب اختيارىم من  ، تم  وطالبة ( طالًبا222تكونت العينة النيائية من )
وىي ثالثة مدارس لمبنين )ثانوية أبي طمحة مدارس الثانوية التابعة لمحافظة ينبع، ببعض ال

األنصاري،ثانوية السويق، ثانوية الفقعمي(، وثالثة مدارس لمبنات )مجمع السويقي التعميمي، 
وقد تراوحت األعمار الزمنية ليذه والثانوية األولى بالجابرية، ومتوسطة وثانوية الفقعمي(، 

( سنة، وبانحراف معياري 17,11( سنة، وبمتوسط عمر زمني قدره )21-15ا بين )العينة م
  الدراسة.(، وقد كان اليدف من ىذه العينة ىو التحقق من فروض 1,22)

 :االدراسة : أدواتثالثًا
 (.2213التعاطف مع الذات من إعداد الضبع ) مقياس -1

 وصف المقياس. - أ
، وقد (Neff, 2003)( مقياس التعاطف مع الذات وفًقا لتصور نيف 2213أعد  الضبع )

( عبارة موزعة عمى ستة أبعاد. يأخذ البعد األول 24تكون المقياس في صورتو النيائية من )
(، ويأخذ البعد الثاني )الحكم الذاتي( 19،13،7،1)الحنو عمى الذات( العبارات أرقام )

(، ويأخذ البعد الثالث )اإلنسانية المشتركة( العبارات أرقام 4،12،16،22)العبارات أرقام 
(، ويأخذ البعد 6،12،18،24(، ويأخذ البعد الرابع )العزلة( العبارات أرقام )15،9،3،21)

(، ويأخذ البعد السادس )التوحد 23، 5،11،17أرقام ) تالخامس )اليقظة العقمية( العبارا
ويجاب عن عبارات المقياس في ضوء تدرج خماسي  (.2،8،14،22أرقام ) تالمفرط( العبارا

وعند التعامل مع األبعاد الفرعية لممقياس تكون ، ًقا(تنطبق مطم ال-ًماتنطبق تما) وح بيناتر ي
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(، وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع 1،2،3،4،5كل العبارات موجبة، ويتم تقدير الدرجات بـ)
د فرعي، وفي حالة التعامل مع الدرجة الكمية لممقياس، تكون درجة الصفة التي يقيسيا كل بع

 ( عمى الترتيب.5،4،3،2،1( سالبة، ويتم تقدير الدرجات بـ )2،4،6عبارات األبعاد أرقام )
وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس في البيئة المصرية عمى عينة قواميا 

ية بجامعة سوىاج. وأسفرت النتائج عن وجود ( طالًبا وطالبة من طالب كمية الترب122)
والدرجة  عبارةحساب معامالت االرتباط بين درجة كل اتساق داخمي جيد لممقياس من خالل 

، 2,62، 2,39وبمغت قيم معامالت االرتباط لعبارات البعد األول )الكمية لمبعد المنتمية إليو، 
(، ولعبارات البعد 2,58، 2,69، 2,37، 2,51(، ولعبارات البعد الثاني )2,48، 2,57

، 2,47، 2، 2,31(، ولعبارات البعد الرابع )2,61، 2,59، 2,71، 2,65الثالث )
(، ولعبارات 2,73، 2,62، 2,65، 2,71(، ولعبارات البعد الخامس )2,53، 2,2,64

(، وجميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى 2,36، 2,59، 2,64، 2,48البعد السادس )
 التي باألبعادما سبق إلى ارتباط جميع بنود مقياس التعاطف مع الذات (. ويشير ,.21)

 . إلييا تنتمي
كما كان لممقياس صدق عاممي جيد؛ حيث أسفرت نتائج التحميل العاممي بعد تدوير 

%(، 57,67العوامل عن تشبع أبعاد المقياس عمى عاممين بنسبة تباين إجمالية قدرىا )
(، وتشبعت 2,11%( من التباين الكمى، وبجذر كامن )35,16)ويستوعب العامل األول 
الحنو عمى الذات، واإلنسانية المشتركة، واليقظة العقمية، ويمكن : عميو األبعاد اإليجابية

، 2,72تسمية ىذا العامل بعامل التعاطف مع الذات، وكانت تشبعات األبعاد عمى الترتيب )
(، 1,35%( من التباين الكمى، وبجذر كامن )22,51(، ويستوعب العامل الثاني )79، 69

الحكم الذاتي، والعزلة، والتوحد المفرط، وكانت تشبعات األبعاد : وتشبعت عميو األبعاد السمبية
 (، ويمكن تسمية ىذا العامل بعامل القسوة عمى الذات.2,65، 81، 2,76عمى الترتيب )

 لبحث الحالي:التعاطف مع الذات في ا مقياسالخصائص السيكومترية ل-ب
 ( صدق االتساق الداخمي: 1)

عمى عينة استطالعية  التعاطف مع الذات الباحث الحالي بحساب الصدق مقياس مقا
( طالًبا ممن يدرسون في المرحمة الثانوية بمحافظة ينبع، وذلك باستخدام 92مكونة من )
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مصفوفة االرتباطات بين األبعاد األساسية طريقة االتساق الداخمي حيث قام الباحث بحساب 
 ( نتائج ذلك. 1الكمية. ويوضح جدول )والدرجة  التعاطف مع الذات مقياسلالمكونة 

 والدرجة الكمية مقياسمل المكونة األساسية األبعاد( مصفوفة االرتباطات بين 1جدول )
 بالدرجة الكميةمعامل االرتباط  البعد معامل االرتباط بالدرجة الكمية البعد

 **2,694 الحكم الذاتي **2,721 الحنو عمى الذات
 **2,646 العزلة **2,717 اإلنسانية المشتركة

 **2,772 التوحد المفرط **2,516 التمييز اليقظ
  (2,21** دالة عند مستوى )

حظيت بدرجة مقبولة من  التعاطف مع الذات( إلى أن 1تشير النتائج المبينة في جدول )
إذ امتدت معامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية لمقائمة بين  الداخمي،التماسك واالتساق 

 عند مستوىدالة إحصائًيا **( وجميع تمك المعامالت كانت 2,922 -** 2,524)
(2,21.) 
 المقياس:ثبات ( 2)

 استطالعية عينةعمى  التعاطف مع الذات قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات مقياس
وذلك باستخدام  ينبع محافظة في الثانوية المرحمة في يدرسون ممن ( طالًبا123) شممت
(.  كما تم التحقق 2,842بمغ معامل ثبات المقياس ) Cronbach’s Alpha طريقة

من ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون، وبمغ معامل 
معامل ثبات ألفا كرونباخ لممقياس ككل بمغت قيمة (. كما 2,751الثبات عمى المقياس ككل )

 المقياس. (، وىي قيم مرتفعة؛ مما يعني ارتفاع ثبات2,713)
 هقياس االحتراق األكاديوي لذي طالب الورحلة الثانىية إعذاد الباحث.  -0

 االحتراقنظرًا لعدم توفر أداة بحثية سواًء في البيئتين المحمية أم العربية تعنى بقياس 
 الثانوية أسفرت مراجعة الباحث لبعض األدبيات المتعمقة المرحمة طالب لدى األكاديمي
( عبارة 17عن إعداد ىذا المقياس، الذي تكون في صورتو األولية من ) األكاديمي االحتراق

موافق بدرجة –موافق بدرجة قميمة–تتم اإلجابة عنيا وفق التدرج السداسي )غير موافق 
 االحتراق مقياسل الخصائص السيكومتريةموافقة بدرجة كبيرة جًدا(. وفيما يمي -متوسطة
 .األكاديمي

 



 .التعاطف مع الذات وعالقته باالحتراق األكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية

- 15 - 

 : الظاىريالصدق -أ

( محكمين من المختصين في عمم 7( عمى )17الباحث بعرض عبارات المقياس الـ ) مقا
والتقويم النفسي الستطالع آرائيم حول مدى  سالنفس التربوي، واإلرشاد النفسي، والقيا

لحساب صدق المحكمين  Cooper1 عمى معادلة دمناسبة عبارات المقياس. وباالعتما
تم ُتَعدُّيل و لتقرير مدى قبول ُتَعدُّيل صياغة العبارة أو حذفيا أو اإلبقاء عمييا في المقياس، 

المحكِّمين، وبذلك استقرت  آراء منيا لعدم صالحي تيا بحسب( 2)( عبارات، وحذف 6صياغة )
 .األكاديمي االحتراق عبارة تقيس (15)الصورة األولية عمى 

 العاممي:  الصدق-ب
 Exploratory Factor االستكشافي من الصدق العاممي بالتحقق الباحث قام

Analysis ( عبارة عمى عينة استطالعية شممت 15لفقرات المقياس البالغ عددىا )
 ( نتائج ذلك.2( طالًبا من طالب المرحمة الثانوية. ويوضح جدول )123)

 Bartlett’s Test of Sphericity واختبار بارتميت ((KMO( قيم مؤشر2جدول )

 لدقة العينة

 قيم مؤشر
(KMO Kaiser- Myer- Olkin) 

-Chi اختبار بارتميت

square 
 مستوى الداللة درجة الحرية

2,849 663,877 136 2,22 
وىي قيمة أعمى من القيمة ( 2,849بمغت )( KMO) ( أن قيمة مؤشر2يبين جدول )

 Bartlett’s Test of (، كما أن اختبار بارتميت2,5) الدنيا المقبولة لدقة العينة وىي
Sphericity ( مما يشير إلى أن عينة 2,25كان دال إحصائًيا لتوزيع العينة عند مستوى )

 الدراسة االستطالعية كانت مناسبة ألغراض التحميل العاممي االستكشافي.
يقة المكونات الباحث باستخدام طر  مولمتأكد من صدق البناء الكامن لممقياس، قا

المحاور بطريقة  (Rotation)ليولتينج وتدوير Principal Component  األساسية
وأسفرت  Kaiser Normalizationاستخدام محك كايزرمع  Varimaxالفاريماكس 
من عبارات المقياس بمغت تشبعاتيا أعمى من القيمة اإلحصائية  ة( عبار 12)النتائج أن 

                                      
 111×عدد مرات االختالف(  -)عدد مرات االتفاق÷صدق المحكمين = عدد مرات االتفاق 1
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 كانت ت( عبارا3حذف ) مباإلضافة إلى تمتعيا بقيم سالبة، وت( 2,35)المتعارف عمييا 
 . (2,35) عمييا المتعارف اإلحصائية القيمة من تشبعاتيا أقل

( نتائج قيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر لعوامل مقياس االحتراق 3جدول )
 (Varimax)األكاديمي قبل وبعد التدوير المتعامد 

 العامل
 بعد التدوير قبل التدوير

 المجموع
نسبة 
 التباين

نسبة التباين 
 نسبة التباين المجموع التراكمية

نسبة التباين 
 التراكمية

1 7,217 35,523 35,523 7,217 35,523 35,523 

( قد فسرت مقداًرا كمًيا من التباين بمغ 12( أن عبارات المقياس الـ )3يظير من جدول )
أدى إلى تفسير أفضل لمعامل العام ( Varimax)(، كما أن التدوير المتعامد 35,523)

المكون لمقياس االحتراق األكاديمي مما يؤدي إلى االستنتاج بأن مقياس االحتراق التعميمي 
( يوضح تشبعات عبارات مقياس االحتراق األكاديمي عمى 4احد.  ويوضح )يتكون من عامل و 

 العامل العام لممقياس. 
 ( أرقام عبارات المقياس وتشبعاتيا بالعامل العام4جدول )

 6 5 4 3 2 1 أرقام العبارات
 2,64 2,62 2,59 2,84 2,66 2,71 التشبع بالعامل العام

 12 11 12 9 8 7 أرقام العبارات
 2,72 2,63 2,51 2,69 2,79 2,53 التشبع بالعامل

 الثبات:-ج
قام الباحث بحساب معامل ثبات االستبيان عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ عمى 

، وبمغت قيمة معامل الثانوية المرحمةمن يدرسون بم البط( 123عينة استطالعية شممت )
( وىي ُتَعدُّ نتيجة مقبولة تطمئن الباحث من حيث استخدام ىذا المقياس  في 2,884الثبات )

، ويتبين من العرض السابق لنتائج الصدق والثبات أن مقياس االحتراق الدراسة الحالية
يتمتع بمعامالت صدق وثبات عالية تعبر عن دالالت  الدراسة الحاليةاألكاديمي المستخدم في 

إيجابية في فاعمية األداة في قياس االحتراق األكاديمي، وبالتالي يطمئن الباحث في استخدام 
 .الدراسة الحاليةاألداة في 
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 نتائج الذراسة:

 :األولنتائج الفرض 
إحصائية بين نص  ىذا الفرض عمى أنو: "توجد عالقة ارتباطية سمبية وذات داللة 

 المرحمة الثانوية".  طالبالتعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى 
والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب معامل االرتباط )بطريقة بيرسون( بين الدرجات 

المرحمة الثانوية عمى مقياس التعاطف مع الذات  طالبالخام ألفراد عينة الدراسة من 
 ( نتائج ذلك.5ق األكاديمي. ويوضح جدول )ودرجاتيم عمى مقياس االحترا

المرحمة الثانوية عمى  طالبجدول )( معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة من 
 (222مقياس التعاطف مع الذات ودرجاتيم عمى مقياس االحتراق األكاديمي )ن=

 المتغيرات
 االحتراق األكاديمي

 معامل االرتباط
 ** 2,519- التعاطف مع الذات

 (2,21دالة عند مستوى )   **
ذات داللة وجود عالقة ارتباطية سمبية و  (5)النتائج الواردة في جدول يتضح من 

 طالبالتعاطف مع الذات واالحتراق األكاديمي لدى بين  (2,21) عند مستوىإحصائية 
كمما ارتفع مستوى التعاطف مع الذات لدى أفراد تشير ىذه النتيجة إلى أنو . و المرحمة الثانوية

وتحقق ىذه النتيجة صحة ، االحتراق األكاديميعينة البحث انخفض تبًعا لذلك مستوى ال
 الفرض األول.

 نتائج الفرض الثاني:
ختالف االحتراق األكاديمي يعزى الإحصائًيا في  يوجد فرق دالال "نص  الفرض عمى أنو: 

 ."المرحمة الثانوية طالبلدى  والتفاعل بينيمامتغيري النوع والتخصص الدراسي، 
: النوع) 2×2والختبار مدى صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين الثنائي 

وذلك لبيان أثر متغيري (، عموم طبيعية/عموم شرعية: التخصص الدراسي( ×  )ذكور/إناث
المرحمة  طالبلدى لدى  االحتراق األكاديميالتفاعل بينيما عمى ، و والتخصص الدراسي، النوع

 ( نتائج ذلك.6ل )ووضح جديو . الثانوية
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والتفاعل النوع والتخصص الدراسي لتأثير متغيري نتائج تحميل التباين الثنائي  (6جدول )
 عمى االحتراق األكاديميبينيما 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 غير دالة 2,23 157,745 1 157,745 )أ( النوع 
 غير دالة 2,26 4,331 1 4,331 )ب( التخصص الدراسي

 غير دالة 2,758 58,825 1 58,825 ب(×التفاعل )أ
   77,624 196 15212,345 داخل المجموعات )الخطأ(

    222 325313,222 يالمجموع الكم
 (2,25دالة عند مستوى )       *   (2,21دالة عند مستوى )  **

 ( ما يمي:6يتضح من جدول )
 النوع )ذكر/أنثى(.ترجع إلى االحتراق األكاديمي في ا وجود فروق دالة إحصائيً عدم  -
التخصص الدراسي )عموم ترجع إلى االحتراق األكاديمي في ا وجود فروق دالة إحصائيً عدم  -

 شرعية(.طبيعية/عموم 
التفاعل بين النوع ترجع إلى االحتراق األكاديمي في ا وجود فروق دالة إحصائيً عدم  -

 والتخصص الدراسي.
 ويتناول الباحث نتائج ىذا الفرض عمى النحو التالي:

 :في االحتراق األكاديميالفروق بين الجنسين  -1
(، والتباين النوعالمستقل )( أن قيمة )ف( الدالة عمى تباين المتغير 6يتضح من جدول )

، مما يشير إلى دالة إحصائياً غير (، وىي قيمة 2,23داخل المجموعات )الخطأ( تساوي )
  .االحتراق األكاديميبين الجنسين في ا وجود فروق دالة إحصائيً عدم 

 :ذوي التخصص الطبيعي والتخصص الشرعي في االحتراق األكاديميالفروق بين -2
(، التخصص( أن قيمة )ف( الدالة عمى تباين المتغير المستقل )6يتضح من جدول )   

دالة إحصائيًا، مما غير (، وىي قيمة 2,26والتباين داخل المجموعات )الخطأ( تساوي )
ذوي التخصص الطبيعي والتخصص بين ا وجود فروق دالة إحصائيً عدم يشير إلى 

 االحتراق األكاديمي.في  الشرعي
 وع والتخصص الدراسي في االحتراق األكاديمي.تأثير التفاعل بين الن-3
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، النوع( أن قيمة )ف( الدالة عمى تباين المتغيرين المستقمين )6يتضح من جدول )
قيمة غير (، وىي 2,758( والتباين داخل المجموعات )الخطأ( تساوي )والتخصص الدراسي

لنوع والتخصص الدراسي اوجود تأثير لمتفاعل بين متغيري ؛ مما يشير إلى عدم دالة إحصائياً 
 عمى االحتراق األكاديمي.

 تفسير النتائج:
إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية ودالة ( 5جدول )أشارت نتائج الفرض األول الواردة في 

بين التعاطف مع الذات والحتراق األكاديمي لدى أفراد عينة  (2,21) عند مستوىإحصائًيا 
الدراسة الحالية من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة ينبع. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج 

التي أشارت   (Narimani, et al., 2018; Cheraghian, et al., 2016)دراسات 
. التعاطف مع الذات واالحتراق األكاديميوجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بين إلى 

ويمكن تفسير ذلك بأن التعاطف مع الذات يعمل عمى تخفيف االحتراق بشكل عام، واالحتراق 
األكاديمي بشكل خاص، ومن ثم التقميل من آثاره، ومساعدة الفرد عمى التغمب عمى التداعيات 

فرد وصموده عمى الميام بعد تكرار المصاحبة لالحتراق األكاديمي، وتؤدي إلى زيادة إصرار ال
الفشل، ومن ثم تعمل عمى تقميل األعراض المصاحبة لالحتراق األكاديمي )المنشاوي، 

من أن التعاطف مع الذات يمكن أن  Allen & Leary (2010)مع (. ويتفق ذلك2216
األفراد يستخدم كاستراتيجية لممواجية تعزز الصحة النفسيو، والوظائف النفسية اإليجابية؛ ف

الذين يبدون تعاطًفا مع ذواتيم يجدون ضغوًطا أقل بسبب أنيم يستخدمون استراتيجيات 
مواجية تكيفية وفعالة وذات كفاءة مرتفعة مثل: إعادة البناء المعرفي )إعادة صياغة األحداث 
الضاغطة بشكل إيجابي(، وحل المشكالت )التخطيط واتخاذ خطوات فعالة لمتعامل مع 

يتضمن ما سبق أن التعاطف مع الذات مصدر إيجابي في الشخصية ُيَمكِّن طالب الضغوط(. و 
المرحمة الثانوية من إدارة ومواجية الضغوط المختمفة التي تواجييم في الدراسة، ومن ثم 

 تقميل أعراض شعورىم باالحتراق. 
ا ئيً وجود فروق دالة إحصاعدم ( إلى 6وأشارت نتائج الفرض الثاني الواردة في جدول )

النوع )ذكر/أنثى(، أوالتخصص الدراسي )عموم طبيعية/عموم ترجع إلى االحتراق األكاديمي في 
؛ 2216شرعية(، أو التفاعل بينيما. واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )المنشاوي، 

؛ ( التي أظيرت عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث 2217؛ عبد المطيف، 2217أخرس، 
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؛ 2218في االحتراق األكاديمي، بينما اختمفت مع نتائج دراسات )الصادق وعبادي، 
Herrmann, et al.,  2019 التي أظيرت وجود تأثير لمنوع عمى االحتراق األكاديمي )
التي  (Pirani, Faghihi, & Moradizade, 2016)لصالح اإلناث، ونتائج دراسة 

كما اختمفت مع حتراق األكاديمي لصالح الذكور، أظيرت وجود فروق دالة إحصائًيا في اال
( التي أظيرت وجود فروق دالة إحصائًيا في االحتراق 2217نتائج دراسة عبد المطيف )

 األكاديمي في اتجاه طالب التخصص العممي. 
ويرجع عدم وجود فروق بين الجنسين في االحتراق األكاديمي إلى أن ظروف عممية 

المرحمة الثانوية لدى كل من البنين والبنات، والتي تشابو  التعمم متشابية وخاصة في
(. كما يمكن تفسير ذلك أيًضا كاًل من 2216المشكالت التي منيا كٌل منيما )المنشاوي، 

الذكور واإلناث من طالب المرحمة الثانوية يتعرضون لضغوط متشابية، وأن مرحمة الثانوية 
جميع الطالب بغض النظر عن النوع )أخرس،  العامة تمثل مرحمة ضغوط شديدة يتأثر بيا

2217.) 
ويمكن تفسير أن ارتفاع مستوى التعاطف مع الذات لدى الطالب يجعميم أكثر عقالنية 
في النظر إلى ما يمرون بو من مشكالت وضغوط، وخاصة الضغوط األكاديمية، وقد يرونيا 

بعيًدا عن جمد الذات، وىذا كتقييم إيجابي لمذات، وفرصة لتصحيح األخطاء، وعوامل الفشل 
يجعميم يبتعدون عمى النقد الذاتي القاسي، ووضع معيير واقعية لسوكياتيم، كما يقيِّمون 

 اآلخرين بموضوعية.
 تىصيات الذراسة:

 في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:
، وعدم التعاطف مع الذاتبأىمية عمل محاضرات تثقيفية وتوعوية لطالب المرحمة الثانوية -1

 .القسوة عمييا، والتعامل معيا برفق ولين، وال سيما عند التعرض لمضغوط المختمفة
توعية أولياء األمور والمعممين والمسؤولين عن العممية التعميمية بخطورة االحتراق -2

 األكاديمي وتأثيره السمبي عمى طالب المرحمة الثانوية.
التعاطف مع الذات، وخفض مستوى  تيدف إلى تنمية وتعزيزبرامج إرشادية بناء برامج -3

 االحتراق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية.ا
التي تعمل حاجز ضد االحتراق األكاديمي اإليجابية والموارد االىتمام بدراسة المصادر -4

 سواء كانت مصادر شخصية، أو خارجيو.
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(. االحتراق النفسي لدى طالب الثانوية العامة في األردن 2217أخرس، نائل محمد عبد الرحمن )
(، 12)9، جامعة الخرطوم، السودان، مجمة كمية التربيةوعالقتو باالضطرابات السيكوسوماتية. 

229-264. 
رات وسيطة المعتقدات ما وراء المعرفية كمتغي(. 2218الصادق، عادل محمد؛ وعبادي، عادل سيد )

مجمة العموم . بين الكمالية األكاديمية واالحتراق األكاديمي لدى الطالب والباحثين بالجامعة
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81. 

(. النموذج البنائي لمعالقات بين أنماط الخوف من التعاطف 2217الضبع، فتحي عبد الرحمن )
وخبرات الحياة المبكرة والتعمق الوجداني غير اآلمن لدى طالب الجامعة. المجمة المصرية 

 . 212-167، 95، الجمعية المصرية لمدراسات النفسيةلمدراسات النفسية، 
كاديمي (. التعاطف مع الذات كمدخل لخفض الشعور بالخزي األ 2218) .الرحمن الضبع، فتحي عبد

 .639-569(، 3) 34، مصر، أسيوط، جامعة مجمة كمية التربيةلدى طالب الجامعة، 
(. الشفقة بالذات وعالقتيا بسمات الشخصية لدى عينة من طالب 2214العاسمي، رياض نايل )
 .56-17(، 1) 32، مجمة جامعة دمشقجامعة الممك خالد. 

 لدى األكاديمي بالتسويف وعالقتو يميالتعم االحتراق(. 2217عبد الرسول عبد الباقي )عبد المطيف، 
، كمية المجمة التربوية. الدراسي والتخصص االجتماعي النوع متغيري ضوء في التربية كمية طالب
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(. الشفقة بالذات لدى طالب الجامعة في ضوء بعض 2217العبيدي، عفراء إبراىيم خميل )

 .55-41، 26، مجمة العموم االجتماعيةالمتغيرات. 
الشفقة بالذات وعالقتيا بالمرونة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى (. 2218فارس، أشرف حكيم )

، 32، جامعة طنطا، مجمة كمية اآلدابا. المنيلمشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة 
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، كمية التربية بقنا، مجمة العموم التربوية. بالذات وعالقتيا بفاعمية الذات لدى طالب الجامعة
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