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 امللخص
هددفده هدال الددراسدددددددددددددة ئص  اسدددددددددددددت را  الخ دددددددددددددا   السدددددددددددددي وم   دة  

ملقيدا  نيي(  للتعدا ( الدااوت نتقه هد  لب الب لدة النلسدددددددددددددطي يدة، نلداا فقدد 

 ن البة من جامعات   296تم اختيار عيهة عشدددددددددددددوا ية متوفر   وام ا  
ً
 البا

املحافظات الشددددددددلالية  نلسددددددددطين، نأمتن التحقب من دالالت  ددددددددد  البها  

الداخلب، كلا أمتن التحقب من دالالت الثبات  طريقة  ن دددددددددددددد  االوسدددددددددددددا   

حليل العاملب حعد تدنير املحانر   كرنيباخ نألنا ، نثبات اإلعاد ، نأسددددددددددددنر التي

 طريقة فاريلاكس لالختبار عن ثالثة عوامل وشدددددددددددددبي  طلا االختبار أ لب عل لا 

ل عل  ال  ت دد : عددامددل الرأفددة  ددالدداات، نعددامددل اليقظددة نالو ب  ددالدداات، نعددامدد 

 األحاس س اإلنسايية املش  كة،

كلا نأسدنرت الدراسدة عن نجود فرن  لب درجات التعا ( الااوت 

التنددددداعدددددل  ين  وعزى لج س الطدددددالددددد  ل دددددددددددددددددالا اإليدددددا ، ن ص  نجود فرن  لب 

الج س نمو   الجامعة ل دددددددددددالا فلة اإليا  لب لل من الشدددددددددددلال نالوسددددددددددد ، 

أن دددده الدراسددددة   جرا  فيلا لم تتن ههاك فرن ا وعزى ملو   الجامعة. ن د 

مزيد من الدراسدددددددددددددات التب وسدددددددددددددت دم االختبار لب   لات عر ية أخرى نكال  

 عل  فلات علرية أخرى.

 

ا  ل للللللح  لللللل  ييد(  :الكلملتللللللحية الدددددددااوت  ،مقديدددددددا    لدبدددددددة   ،التدعدددددددا ( 

 .الجامعات النلسطي ية

Abstract 
This study aimed to investigate the psychometric 

properties of the Neff’s self-compassion scale in the 

Palestinian environment. Therefore, an available 
simple random sample consisting of 296 university 

students was chosen from the West Bank in Palestine to 

participate in the study. Cronbach α, test-retest validity 
was achieved. The Varimax rotation factor analysis 

method revealed that the Self-Compassion Scale 

consists of three main factors. These factors are: The 

self-kindness factor, mindfulness and self-awareness, 
and common humanity. The study found differences in 

self-compassion due to student gender and interaction 

between gender and the university location, whereas no 
differences were found due to the university location. 

Also, the study recommends the need for further studies 

using the scale in other environments and other age 

groups. 

 
Keywords: Neff’s Compassion Scale, Self- 
Compassion, Palestinian University Students. 

 املقدمة
 رتب  التعا ( الااوت لب أنج  الق ددددور الةددددخ ددددية التب  واج  ا  

ن لددل   األفراد لب حيدداملم، ن ددد وعيب أعلددال م، نيمدداحدداملم لب الحيددا ، فقددد  يي

الدددددداات Neff & Dham, 2015نداهم نمن يي(   التعددددددا ( م     أن 

وشدد ل م دددر راحة للنرد، نوسدداعدل عل  أن كع ء  تنا   لب ممتلع ، ألن  

التعددددددا ( عل   ذاتدددددد ، نيهطو   اين ددددددددددددددددددالدددددد  عن  القيددددددام   الي ذلدددددد  كعنب 

اإلحسدددددددا   املعايا  ئص  جاي  الرمبة العليقة لب الت ني( من تل  املعايا ، 

لنرد االع  اي أنال  املعايا  ناأللم نالتو ( نالخرن  عن  نهاا كعنب أن عل  ا 

ئ ار الع ء املألوي نالحيا  الخا دددددددددة   ، ثم الهظر ئص  املعايا  ناأللم الا  

لتمدددان  املعدددايددا ،  كع شددددددددددددددد   طريقدددة أخرى، نالتنتي  لب نسددددددددددددديلدددة املسددددددددددددددداعددد  

ناألخطا ، نالنشدددل، نكال  عهد مواج ة موا ( الحيا  العامة التب وسددد    

 أللم النتر  أن العا نت أن البدنت.ا 

نيعتب  لدل من مداسدددددددددددددلو نرنجر  من أكا  العللدا  اهتلدامدا ندراسدددددددددددددة  

للتعا ( الااوت، حيث  رى ماسددددددددددلو أن الةددددددددددخ  املتعا ( املحقب لاات  

هو من كسدددددددددددددتطي  أن   دددددددددددددددل ئص  الحددالددة التب  ريددد أن   ون عل لددا، نهو أكا  

من الحلاسدددددددددددددة نالتوجي  يحو   اسدددددددددددددتلتاعا  الحيا  من مي ل، نيع ء لب حالة

أهددافد  املسدددددددددددددتقبليدة نمعنت ذلد  أن داف  التعدا ( الدااوت  معدل من النرد  

عل  الرمم من اإلحبا ات نال ددددددددددعو ات ناملشددددددددددتالت التب تواج   لب محانلة 

 من أن  ح ل عل  أفضل ما  ريد تحقيق .

فيعدددد التعدددا ( الدددااوت  ريقدددة للت ل  من التوتر، نللرضدددددددددددددددا عن  

ذ اإلنسان لاات  نتمليل  ور  الاات نيحظى  أهلية كبي   من  الاات ن يقا

الددددراسددددددددددددددددات التب تمر  حشددددددددددددد دددل ناسددددددددددددد  لب الب لدددات ال ر يدددة نتق ن األدنات 

 ناملقا  س التب تتش( عه .

  أن اإلنسددددددددان   ا   Kanovsky, 2017نترى لايافوكسدددددددد ب ن

 العقل البا ن من أجل أن  حيا حيا  كريلة نسدددددليلة نيسدددددتطي  التعامل م  

 اآلخرين حش ل صحيح، أن حتت ال ملدم شخ  ت  فيلا حعد.

كبي    ين الهدددددا  يحو   أهليدددددة  الدددددااوت  التعدددددا (  نيظرا ملدددددا  حتلددددد  

ف ل م لدداناملم فلن الضدددددددددددددرنر  أن ت ون ههدداك أدنات نمقددا  س  ددادر  عل  

كشددددن    ددددور  د يقة لب الب لات اإلنسددددايية املختلنة ن د  امه نيي(  عام 

 عل  يطا    شددددددددددر هاا املق  2003
ً
يا  نيسددددددددددت دم ا  احثون اخرنن حاليا

 ناس  لقيا  مستوى امتالك الةخ  هال ال نة.

  أن التعدددا ( م  الددداات  رتب  Neff, 2003bنأظ رت يي( ن

 تحقيب يتدا   م لدة عل  أرا الوا   فعل  نجد  التحدد دد نجددت نيي(  أن  

 مرتنعددة عل  مقيددا  التعددا ( م  ا 
ً
لدداات األشدددددددددددددخددان الددا ن أحر نا يقددا ددا

هم أ ددددل عرضددددددددددددددددة لب ددددددددددددددددا ددددة  ددددالقلب ناالكتلددددا ، نيعتب  مقيددددا  ني(  من 

املقدددا  س ال دددامدددة التب تتشددددددددددددد( عن حددداالت القلب نالتوتر ناالكتلدددا  نعددددم 

الثقة  الهنس؛ ئذ ئن التعا ( الااوت من شدددددددددأي  أن كسددددددددداعد اإلنسدددددددددان عل  

  أن ف م مشدددددددددددددداعرل، ندنافعدد ، ناينعدداالتدد . ن ددالتدداصب من امل م أن هدداا املقيددا

 توفر  دددالب لدددة العر يدددة، كلدددا أن عددددم تقهين هددداا املقيدددا  لب الب لدددة العر يدددة  

 بقت عل  افتقار الب لة العر ية النلسددددددددطي ية ملثل هال املقا  س الضددددددددرنرية  

 الستتشاي الحاالت الهنسية املتعلقة  التعا ( الااوت.

  أن التعا ( الااوت  تضدددددلن أن Neff, 2003aنتوضدددددا يي( ن

 لهنسددد  عهدما كعانت أن كشدددعر  الهق ، نأن األشدددخان     ون النرد
ً
متن لا

تمدددددار   أينسددددددددددددد م عهدددددد مواج دددددة  املتعدددددا نين م  ذناملم   ويون لطندددددا  م  

 من الشدددددددددعور  ال ضددددددددد  نالهقد الااوت، نيعتب  التحانر الداخلب  
ً
جد د   دال

م  الهنس عامل تلطي( نوةدددددددددددجي  للنرد نيقلل من القسدددددددددددو  تمال ينسددددددددددد ، 

اخليدة يب تلطي( نوةدددددددددددددجي   ددال من القسدددددددددددددو  نالتقليدل من  فدالحوارات الدد
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 من معا بة الهنس  استلرار حس   النشل 
ً
شأن الاات، نهاا كعنب أي   دال

أن عدددم التنددا   لب ممدداالت متعدددد ، فدد ن النرد  بددال   ددددددددددددددارى ج دددل يحو 

الددددااوت عل  املشدددددددددددددددداعر  امل لددددة التب هو   ددددددددددددددددددهددددا، نكلددددا  هطو  التعددددا ( 

كددة، ئذ أن الجلي   ددد  نشدددددددددددددلون، أن   طلون لب حع  اإلنسددددددددددددددداييددة املشددددددددددددد   

األحيان، نمالبا كشدددددددددددعر اإلنسدددددددددددان   يبة أمل سدددددددددددوا  لب ينسددددددددددد  أن لب ظرني  

حيات ؛ لاا ف ني أ  فقدان أن خسددددددددددار  أ  ردددددددددد ب  هو أمر  بي ب، نهاا الهو  

من الرؤية  معل اإلنسدددددددددان ال كشدددددددددعر  الوحد  نالعزلة، ني ن( من معايات  

ال يقظدددة العقليدددة ف  ى يي( عل  أالدددا  هدددا  مهاه متوا ن تمدددال لب الحيدددا . أمدددا 

املشدداعر السددلبية،  حيث ال  تم املبال ة ف لا، نوعتب  اليقظة العقلية نالو ب 

 عه را أساسيا لب التعا ( الااوت.

ا مرتنعددة عل  
ً
ننجدددت نيي(  أن األشدددددددددددددخددان الددا ن أحر نا يقددا دد

القلب ناالكتلدا ،  مقيدا  التعدا ( م  الداات هم أ دل عرضددددددددددددددة لب ددددددددددددددا دة  د 

 در  التعا ( م   ب  لKrakovsky, 2017كرالوفس ت نن د وشتته  

بات املشدددددددداعر امل دددددددداحبة  
ش
ن من تقل حت ددددددددش  د  الاات عل  مسدددددددداعد  الها  لب التن

الثقة املشرن ة  الهنس"؛ نيب املش لة التب تتلثل لب ر   تقييل  لهنس  “

ة، مثل الهماح األلاد مب نم بت ِّ
ي
ل قت  وافقة اآلخرين.حعوامل ُمتت

ن دد تم اسدددددددددددددتعراا مملوعدة من الددراسددددددددددددددات التب تهدانلده مقيدا   

  ئص  دراسددددة  2019يي( للتعا ( الااوت، فقد هدفه دراسددددة الع ددددافر  ن

نكددددالدددد   االجتلددددا ب،  الددددااوت ناالهتلددددام  االرتبددددا يددددة  ين التعددددا (  العال ددددة 

لددددددى  لبدددددة  االجتلدددددا ب  ناالهتلدددددام  الدددددااوت  التعدددددا (  ئص  مسدددددددددددددتوى  التعري 

 ال  ن البة من  لبة السدددددددهة   100جامعة األرديية عل  عيهة مؤلنة من ال

األنص  من ت  دد  اإلرشدداد نالاددحة الهنسددية نال   ية الخا ددة، ناسددت دم 

مقيدددا  التعدددا ( الدددااوت ناالهتلدددام االجتلدددا ب، نأظ رت يتدددا   الددددراسدددددددددددددددة 

نجود مسدددددددددددتوى متوسددددددددددد  لب الدرجة ال لية ملقيا  التعا ( الااوت؛ حيث 

 عل  أحعدداد الحتم الددااوت، نالعزلددة، أظ رت  
ً
الدددراسدددددددددددددددة مسدددددددددددددتوى متوسدددددددددددددطددا

الدددددددااوت،  اللط(  أحعددددددداد  لدددددددايددددددده  الددددددداات،   هلدددددددا  تحدددددددد دددددددد هويدددددددة  لب  ناإلفراط 

نال دددددددنات اإلنسدددددددايية املشددددددد  كة، ناليقظة العقلية ذات مسدددددددتوى مه ن ، 

 نجود عال دددة ارتبدددا يدددة ئ مدددا يدددة  ين التعدددا ( 
ً
ن دددد أظ رت الهتدددا   أ ضدددددددددددددددا

 م االجتلا ب لدى  لبة الجامعة األرديية.الااوت ناالهتلا

 Carvalho, Inesنهدفه دراسددددددددددة لارفال و نا ه س نتريداد ن

& Trindade, 2019 الدددددااوت عل      ئص للتعدددددا (  تقهين اختبدددددار يي( 

الب لة السدددددويد ة، نلان ال دي اآلخر هو معرفة ما ئذا لان التعا ( الااوت 

   تل( حسدددددددددد  العلر نالج س لب البال ين  
ً
ا مسددددددددددت دما مقيا     األكب  سددددددددددهي

شدددددددددددددخ دددددددددددددددا من كبدددار السدددددددددددددن تم  594التعدددا ( الدددااوت عل  عيهدددة  وام دددا  

عاما، نأظ رت الدراسة   102ن  66 ين اختيارهم عشوا يا ت  انح أعلارهم  

أن التعا ( الااوت أعل  حشددددددد ل عام لدى الرجال عه    لدى ال سدددددددا ، لته   

 لم   تل( حس  العلر لب هال العيهة من كبار السن.

ن دددددددالددوشددددددددددددددوفدددددددا   نلدددددددايددوفسدددددددددددددد ددت  دراسدددددددددددددددددددة هددددددداالمددوفدددددددا  هددددددددفددددددده  كددلدددددددا 

ئصددددددددد  Halamova,  Kanovsky, & Pacuchova, 2017ن   

ي وم   ة  لل سدددددددددخة السدددددددددلوفاكية من مقيا  التحقب من الخ دددددددددا   السددددددددد 

يي( ناسددت دم املقيا  من خالل يظرية اسددتما ة املاد  نتحليل ال ددالحية 

  1181نتطوير القواعد ن ل ه العيهة الدراسية التب شلل ا االستطال  من 

مشددددددددددددددارلددا، نخل دددددددددددددده الدددراسددددددددددددددة ئص  أن ههدداك يتددا   تحليددل العوامددل ملقيددا   

االسدددددددددددددتمدا دة الدااتيدة للشدددددددددددددنقدة، ناالسدددددددددددددتمدا دة التعدا ( الدااوت لب م ويتين ن

الااتية مي  الشددددددداملة  ، كلا نأسدددددددنرت الدراسدددددددة عن نجود معامالت ارتباط 

عالية نسددددد يا  ين مقيا  التعا ( الااوت ناملت ي ات الخارجية ذات ال دددددلة  

؛ملا  ؤشددددددددر عل   ددددددددالحية  ها  املقيا  التب تؤكد حعد ي االسددددددددتما ة الااتية 

 ي  الشاملة.للشنقة ناالستما ة م

ن نرفدددددددا ددددددد   لددددتددددلددددلددددهددددددددار  دراسدددددددددددددددددددة مددددلددددددداثددددلدددددددة   ,Kumlanderنلددددب 

Lahtinen, Turunen, & Salmivalli, 2018  فح دددددددده البها  

العاملب ملقيا  التعا ( الااوت حشدددددد ل خان، نكال  التحقب من األحعاد 

السدددددتة من مقيا  التعا ( الااوت ناللط( الااوت، ناإلنسدددددايية، نالتعاصب،  

الاهنب، نالحتم الااوت ، نل ال ال ا ة اسدددددددت دم اختبار نالعزلة، نال دددددددنا   

التحليل العاملب، ن د خل دددددددده الدراسددددددددة ئص  نجود عاملين ر  سدددددددديين  ت ون 

تبين أن املقيددددا  التعددددا (  منللددددا املقيددددا ، نءعددددد ئجرا  التحليددددل العدددداملب 

عا ( الااوت، نالقو  الااتية.  الااوت  ت ون من حعد ن فق  هلا: التي

 ,Ronnlund, Astromراسة أريتسون نرفا   ننكلا عه ه د

& Germundsjo, 2018 الددددااوت اثددددار  ريددددام  التعددددا (    ئص  فح  

أسا ي  عل  أعراا اإلج اد ناإلرها  لدى   6القا م عل  شبتة اإلي  يه ملد   

 من عللا  الهنس،  حيث اشدددددتلل الب يام  عل  101عيهة  وام ان
ً
  مشدددددارلا

( الااوت تمال  اآلخرين، ناسددت دم مقيا   تلارين وسدددلدي العقل نالتعا 

يي( للتعا ( الااوت، نخل ددددددده الدراسدددددددة ئص  أني الب يام  التدري ب  د  دم 

الدددددددااتيدددددددة،   الب ند   من  نالتقليدددددددل  الدددددددااوت،  التعدددددددا (  لزيددددددداد    
ً
فعددددددداال  

ً
دعلدددددددا

نالت ني( من التوتر نأعراا اإلرها ، نأن ال سا  أكا  عرضة للسلوكيات 

 ئص  مساعد  من  بل اآلخرين.ناملوا ( التب تحتا  

نرانشددددددددددددددددور نشددددددددددددددددرنفدددر    سدددددددددددددددددددايددددددددرمدددددددان  دراسدددددددددددددددددددة  عدددهددد ددددددده  نكدددددددالددددددد  

   العال ة Sanderman, Ranchor & Schroevers, 2018ن

 ين التعا ( الااوت نالتعا ( م  اآلخرين، ناسدددددددددددتق دددددددددددا  عال ة لل منللا 

 دددالعدددافيدددة الهنسددددددددددددديدددة نأثر املت ي ات الدددد لومرافيدددة عل لدددا، ناختدددار البددداحثون  

 نمشدددددددددددددددداركددددة، ن بب عل لم مملوعددددة من   328 ويددددة من  عيهددددة م
ً
مشددددددددددددددددارلددددا

املقدا  س امل هيدة التب تتشددددددددددددد( عن لدلي من التعدا ( م  اآلخرين نالتعدا ( 

الااوت، نأعراا االكتلا  ناملؤشدددددرات ذات التأثي  السدددددل ب نالتأثي  اإل ماءت  

عل  التعددا ( الددااوت نالتعددا ( م  اآلخرين. نأظ رت الهتددا   أن التعددا ( 

، نأن م  ا 
ً
آلخرين نالتعا ( الااوت لم   ويا مرتبطين ارتبا ا داال ئح دددددددددا يا

  ددرجدة كبي   م  املؤشدددددددددددددرات التب ت سددددددددددددد دد   د  
ً
اوت ظ ر مرتبطددا

ي
التعددا ( الدا

 حش ل أكا  من ارتباط التعا ( م  اآلخرين  لؤشرات ال س     .

نأسددنرت الدراسددة كال  عن أن التعا ( م  اآلخرين ظ ر   ددور  

 لددددى األفراد ذن  أعل  لددددى ا 
ً
ل سددددددددددددددددا  مهددد  لددددى الرجدددال، نظ ر مه نضددددددددددددددددا

األفراد ذن  التعليم   لب  أ دددددل  الدددددااوت ف دددددان  التعدددددا (  أمدددددا  املرتن ،  التعليم 

 امله ن .

نفدددريدددمسددددددددددددددددون  نجدددويددديدددددددل  نمددددددداك  دراسدددددددددددددددددددة مدددور دددو  هددددددددفددددددده  نكدددلدددددددا 

  ئص  Mosewich, Mack, Gunnell, & Ferguson, 2018ن

  ددداألدا   اسدددددددددددددتتشددددددددددددددداي مدددا ئذا لدددان التعدددا ( الدددااوت  رت
ً
 ئ مدددا يدددا

ً
ب  ارتبدددا دددا

 م لا لب األدا  الااوت  اسددددددددت دام 
ً
الرياضدددددددد ب، ن ذا لان الهقد الاات يؤد  دنرا
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   82مقيا  يي( للتعا ( الااوت لأدا  للدراسددددة عل  عيهة  وام ا 
ً
مشددددارلا

، نخل دددددددده الدراسددددددددة ئص  أن التعا ( الااوت مرتب  حشدددددددد ل ئ ماءت  
ً
رياضدددددددديا

  يح للرياضددددددددديين النر دددددددددة للتعلم من أخطا لم    األدا  الرياضددددددددد ب األمر الا  

 عهددد أدا لم 
ً
 ند ددة نأكا  اتزايددا

ً
أثهددا  ئدراك أينسددددددددددددد م حشددددددددددددد ددل أكا  نضدددددددددددددوحددا

 للرياضة   هلا نجد أن الهقد الااوت ال  رتب  أ دا  األدا  الرياض ب.

  عن التشددددددددددددد( عن نجود 2017نأ ضددددددددددددددا هددفده دراسددددددددددددددة دانند ن

ت لددى مرضددددددددددددد ت االكتلدا  الر  س فرن  لب اليقظدة العقليدة نالتعدا ( الدااو

اليقظددددة العقليددددة نالتعددددا (  املرضددددددددددددد ت، نعن عال ددددة  مقدددداريددددة  هظرا لم مي  

 من    87الااوت  االكتلا  نالخلل الوظينت. نت ويه عيهة الدراسدددة من  
ً
فردا

الج سدين، ناسدت دمه اسد باية العوامل الخلسدة لليقظة العقلية نمقيا   

العجز ملهظلدة الادددددددددددددحدة العدامليدة  ، ن دا لتب تقييم  SCSالتعدا ( الدااوت ن

ن ا لة  ي  الثايية لالكتلا ، نأسنرت يتا   الدراسة عن نجود فرن  دالة 

 ين مرضدددددددددد ت االكتلا  الر  س نيظرا لم من مي  املرضدددددددددد ت لب اليقظة العقلية 

نالتعددا ( الدداات، كلددا كشدددددددددددددندده عن نجود عال ددة عتسددددددددددددديددة  ين االكتلددا   

ن نجود ارتبداط ناليقظدة العقليدة، ن ين االكتلدا  نالتعد  ا ( الدااوت، كلدا تبيي

سددددل ب  ين الخلل الوظينت ناليقظة العقلية ن ين الخلل الوظينت نالتعا ( 

 الااوت.

ن نرفدددددددا ددددددد   دراسدددددددددددددددددددة مدددددوريدددددس   ,Muris, Meestersنعدددددهددددد ددددددده 

Pieirik & Kock, 2016  ددراسددددددددددددددة العال دات  ين التعدا ( الدااوت    

ت القلب ناالكتلا  عل  ناح  ام الاات نالنعالية الااتية نأعراا اضددطرا ا

ن ن132عديدهدددددددة  دوامد دددددددا  أعدلدددددددارهدم  ديدن  تد د انح    سددددددددددددددهدددددددة، 17-12  مدراهدقدددددددا 

ناسدددددددددددددت ددمده مقيدا  التعدا ( الدااوت نأنضدددددددددددددحده الهتدا   أنال أن مقيدا  

التعدا ( الدااوت لللراهقين لدان موثو دا  د  نأ  أن جلي  أ مدد دات كرنيبداخ  

سدددددددددة ئص  أن   ن  دددددددددالحا من حيث ال  كي  نخل ددددددددده الدرا 70لايه أكب  من  

نأن ههدددداك  الددددااتيددددة  الدددداات نالنعدددداليددددة  اح  ام  ئ مددددا يددددة م   ههدددداك عال ددددات 

ارتبا ات سدددددددددددددلبية  ين التعا ( الااوت نالقلب ناالكتلا .  حيث أن الطلبة 

الدا ن جدددددددددددددجلوا درجدات عداليدة من املقيدا  التعدا ( الدااوت أظ رنا عوا ندا 

جات مه نضدددددة أ ل سدددددلبية نمو نا أكا   بوال من الطال  الا ن جدددددجلوا در 

 من مقيا  التعا ( الااوت.

   Kotsou & Leys, 2016ننليز نفح ددددددده دراسدددددددة لووسدددددددو 

  1725العوامدل امل ويدة ملقيدا  للتعدا ( الدااوت عل  عيهدة  وام دا    مال مدة

كهو  من ال ددددد  التال مت، نأسددددنرت الدراسددددة ئص    SCS اسددددت دام عامل  

ن رند  الهنس ملا   مؤشددددددددددرات املال مة نالتوافب م  درجات التعا ( الااوت

  ؤشر ئص   د  املقيا  نثبات .

  ئص  اختبار Anderson, 2015نأ ضا عه ه دراسة أيدرسون ن

ال سدددددددددددددخدددة السدددددددددددددويدددد دددة امل  جلدددة عل   ال  الجدددامعدددة مسدددددددددددددت ددددمدددا مقيدددا  

الددددددااوت عل  عيهددددددة  وام ددددددا   الهتددددددا     464التعددددددا (  الرجددددددال نأظ رت  من 

مرتنعددة عن  ريب ئعدداد  تطبيب درجددات  ددددددددددددددد   هددا  جيددد ، ندرجددات ثبددات 

 االختبار ناملوثو ية حيث أظ ر املقيا  موثو ية جيد  ن الحية للبها .

ن دراسددددددددددددددددددة د زن نرفدددددا ددددد    & ,Deniz, Kesiciنكلدددددا هددددددفددددده 

Sumer, 2008 ،ئص  تقهين مقيددا  التعددا ( الددااوت لب الب لددة ال  كيددة  

ا جامعيا، ثم  الب  341نأجريه الدراسة عل  أرء  مراحل عل  عيهة  وام ا  

األفراد  أن  الددددددراسددددددددددددددددددة  املقيدددددا ، نأظ رت  التحقب من صدددددددددددددحدددددة ترجلدددددة  تم 

 واج ون مشدددددددددداعر سددددددددددلبية مثل الحزن ناإلرها  نالنشددددددددددل نمن أجل الت ل  

عل  هال املشدددددددددداعر السددددددددددلبية،  م  عل لم الت ني( نال دن ، نالت ل  عل  

عر املشددددددددددددددداعر السدددددددددددددلبيدددة نأن كعز  األفراد وعدددا ن م الدددااوت م  هدددال املشدددددددددددددددا

 السلبية.

 عل  الدراسدددددددددات السدددددددددا قة  لتن القول أني الدراسدددددددددات التب 
ً
نوعقيبا

تهوعدددده  ين دراسددددددددددددددددة العال ددددة   الددددااوت  ددددد  تهددددانلدددده مقيددددا  يي( للتعددددا ( 

لدددددداالهتلددددددام االجتلددددددا ب   نمندددددداهيم أخرى  الددددددااوت  االرتبددددددا يددددددة  ين التعددددددا ( 

ت  ناليقظدة العقليدة ناالكتلدا  نالقلب نالخلدل الوظينت، فيلدا يحده دراسددددددددددددددا 

أخرى لتقهين مقيا  يي( للتعا ( الااوت عل  الب لة السدددددددددددددويد ة نال  كية  

نالسدددددددددددددلوفددداكيدددة نمي هدددا من الب لدددات العدددامليدددة، فيلدددا عه ددده دراسدددددددددددددددات أخرى 

 . دراسة م ويات املقيا  العاملية نالتحقب من خ ا    السي وم   ة

 وأسئلتهاالدراسة  مشكلة
الدددااوت من أهليدددة ك  ملدددا  حتلددد  التعدددا ( 

ً
 من  يظرا

ً
بي   تحددددد كثي ا

ر  
ي
خ ددددددددا   النرد السددددددددلوكية ناالينعالية، ذل  أيي  أمر داخلب امل شددددددددأ، نيؤث

 ملا تزخر    األد  
ً
عل  حيا  األفراد نانع اسددددددددددددداملا  التاصب عل  املجتل ، نيظرا

نالدراسددددات السددددا قة من اهتلام كبي  لب موضددددو  التعا ( الااوت نعال ت  

السددددلوكية، فلن الضددددرنر  أن تتوفر مقا  س   تثي  من املت ي ات الهنسددددية ن 

 ادر  عل  كشددددن    ددددور  د يقة لب الب لات اإلنسددددايية املختلنة، ن د  امه 

  شدددددددددددددر هدداا املقيددا  نيسدددددددددددددت دددمدد   دداحثون من   لددات  2003نيي(  عددام  

م تلنة عل  يطا  ناسددد  لقيا  مسدددتوى امتالك الةدددخ  سدددلة التعا ( 

لددداا فددد ن ههددداك حددداجدددة مددداسددددددددددددددددة لتقهي املقيدددا  الدددا   حظى الدددااوت،  ن هددداا 

 اهتلامات عاملية، لت  تلتن الباحثون لب فلسدددددددددددددطين من  يا  مسدددددددددددددتويات 

التعا ( الااوت نمقارية يتا   دراسدددددددداملم م  الدراسددددددددات العاملية التب تمر   

 لب املجال.

لاا تأوت هال الدراسددة لتقهين مقيا  نيي(  لب الب لة النلسددطي ية 

نالتحقب من خ دددا  ددد  السدددي وم   ة نمن م ويات  العاملية، كلا نتتشددد(  

عن النرن   ين الج سين نالنرن   ين الطلبة عل  اختالي موا   جامعاملم 

نحانله الدراسدددددة اإلجا ة عن ال سددددداؤالت    . لب الضدددددنة ال ر ية من فلسدددددطين

 آلتية:ا 

مدددا امل ويدددات العدددامليدددة لالختبدددار كلدددا  تشددددددددددددد( عنلدددا التحليدددل العددداملب  .1

  طريقة الناريلاكس لتد ر املحانر؟

 ما دالالت  د  االوسا  الداخلب ملقيا  التعا ( الااوت املعري ؟ .2

ما دالالت ثبات اختبار التعا ( الااوت لللمتل  النلسدددطينب املعر   .3

 نا نمعادلة سبي مان  رنان؟كلا تتش( عه  لل معادلة كرنيباخ أل

مددا درجددة التعددا ( الددااوت لدددى  لبددة الجددامعددات النلسدددددددددددددطي يددة كلددا  .4

  تش( عه  مقيا  التعا ( الااوت املعر ؟

هدل ت تل( درجدات التعدا ( الدااوت عل  املقيدا  املق ن عل  الطلبدة  .5

الجددامعيين النلسدددددددددددددطي يين  دداختالي ج س الطددالدد ، ناختالي مو   

ل ر ية، نسدددددددددد  الضددددددددددنة ال ر ية، جهو   الجامعة نشددددددددددلال الضددددددددددنة ا 

 الضنة ال ر ية  نكال  التناعل  ينللا؟
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 الدراسةف اهدأ
الب لددددة  الددددااوت عل   ملدددددي الدددددراسددددددددددددددددة ئص  تقهين مقيددددا  التعددددا ( 

العر ية النلسدطي ية، ناسدت را  خ دا  د  السدي وم   ة من دالالت  دد  

دام هداا نثبدات لب الب لدة العر يدة النلسدددددددددددددطي يدة األمر الدا  كسدددددددددددددلح  داسدددددددددددددت د 

االختبار لب وةددددددددددخي  ن يا  التعا ( الااوت  درجة  لتن التعويل عل لا، 

نكدددالددد  ملددددي الددددراسدددددددددددددددة للتحقب من النرن  لب درجدددات التعدددا ( الدددااوت 

 ل ل من مو   الجامعة التب  تعلم ف لا الطال ، نج س الطال .
ً
 نفقا

 أهمية الدراسة
حيا  النرد ملا  تهطو  دراسدددددددددددة التعا ( الااوت عل  أهلية كبي   لب 

الدددداات يب تلدددد    اإلنسدددددددددددددددداييددددة متعددددا ( م   الدددددناف   ل ددددا من تددددأثي  كبي  عل  

العلليات التب كسددددددددددد   ئل لا الةدددددددددددخ  ئص  تهلية ئم ايات  نف م ذات  نتقبل ا،  

نتتلن أهلية الدراسدددددددددددددة لب أالا تحانل دراسدددددددددددددة الخ دددددددددددددا   السدددددددددددددي وم   ة 

النلسدددددددددددددط العر يددددددة  البي يددددددة  عل   الددددددااوت  التعددددددا (  ي يددددددة، نهو من  الختبددددددار 

املقا  س ال امة التب تتشددددددددددددد( عن التعا ( الااوت لدى فلات الها  لافة، 

نتنتقر الب لددة العر يددة النلسدددددددددددددطي يددة ملثددل هدداا الهو  من املقددا  س التب وعنت 

 لواضددددي  ينسددددية هامة، نلاا فقد تأوت الدراسددددة ل ا ات تقهين هاا املقيا   

حضددددددددددددارية، ن لا كسددددددددددددلح   لا  تال م م  خ ددددددددددددو ددددددددددددية الب لة النلسددددددددددددطي ية ال

العر يدددددة  الب لدددددة  النلدددددات لب هدددددال  املقيدددددا  عل  جلي  م تل(   تطبيب هددددداا 

  لوثو ية.

 متغريات الدراسة
 : الج س، نمو   الجامعة.ا  غيرايةا س قم 

 : التعا ( الااوت.ا  غيرةال حبع

 وحمدداتها الدراسةحدود 
ة لب ا ت ددددرت هال الدراسددددة عل  عيهة من  لبة الجامعات الهظامي

البوليتتهيدد ، نجددامعددة  ي  يدده،   الضدددددددددددددنددة ال ر يددة نجددامعددة الخليددل نجددامعددة 

نجامعة الهماح، نجامعة القد ، نجامعة جهين األمريتية لب الا ة الن دل 

، كلدا نا ت دددددددددددددرت عل  مدا  تلت   د   2020  -2019الددرا ددددددددددددد ب األنل للعدام  

الدددااوت املعر  من دالالت سدددددددددددددي وم   دددة ملدددا  حددددي وعليم  مقيدددا  التعدددا ( 

 .الهتا   عل    لات أخرى 

 اإلجرائيةاالصطالحية و التعريفات
وعد الحاجة ئص  التعا ( الااوت ال دي األسددددددددددددمت الا   تحرك من  

، فشدددددددددددددعور  األخرى، نيؤد  أجددل تحقيب الدددناف   
ً
التعددا ( الددااوت دنرا كبي ا

الها   العجز عن التعا ( لاناملم ن  ماد أدنارهم املهاسددددددددددددبة لب املجتل ، 

لب  الجوهريددددددة ناملعنت  القيلددددددة  النرد  ددددددالتوتر نفقدددددددان  كشدددددددددددددعر  أن   ؤدي  ئص  

 الحيا .

فدد  يي( ن ال عللح اةاللل ا  نعليدد  فدد ن     Neff, 2003aكلددا وعري

د دددد  من يقدددداط  و  نضدددددددددددددع(، نمدددددى رضددددددددددددددددال هو تقبددددل النرد لددددااتدددد  نمددددا لدددد 

 عن  
ً
الةددددخعدددد ب عن  درات  ن م ايات  حشدددد ل  معل  مسددددتلتعا  حيات  راضدددديا

  ناملشددداعر اإلنسدددايية Kindnessينسددد ، نيت ون من الشدددنقة م  الاات ن

  .Mindfulness  نالتعقل نCommon Humanityاملش  كة ن

 لددددا  ددددالدددددرجددددة التب  ح ددددددددددددددددل عل  ال عللللح اةاللللل ا  ة   ا  للللحنيعري  

 .املستمي  عل  مقيا  نيي(  املعري  لب هال الدراسة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 من عيهة الدراسددة نممتلع ا نأدناملا  

ً
وشددلل ئجرا ات الدراسددة كال

 .ندالالت  د  ا نثباملا، ناليات تطبيب أدنات الدراسة

الددددددراسددددددددددددددددددة من  لبدددددة   :وع نتهلللللح  الللللل  ا للللللللللللللللل مج تعةة ت ون ممتل  

  90500ة لب الضدددددددددددددنددة ال ر يددة نالبددال  عددددهم حواصب  الجددامعددات الهظدداميدد 

 لنر ددام املعلهددة عل  موا   الجددامعددات النلسدددددددددددددطي يددة
ً
لب   . ددالدد  ن ددالبددة نفقددا

 ن البة لب جامعات   294شدلله عيهة الدراسدة   دورملا النلا ية حين  
ً
 البا

هال العيهة  طريقة   تم اختيارالضدددددددددددددنة ال ر ية الهظامية،  ل تل( األعلار 

الددددراسدددددددددددددددة،  العيهدددة املتوفر ، التب أمتن الو دددددددددددددول ئل لدددا أثهدددا  تطبيب أدنات 

 .ة   بين تو ي  أفراد العيهة نفقا للج س نمو   الجامع1نالجدنل ن

 

ةتوزيعةأف ادةالع ن ةوفقحةللجنسةوموقعةالجحمع ةة(1  ولة)
الجنس/ةةةة

ةالجحمع 

 حمعحيةشتحلةة

ةالض  ةالغ ب  

 حمعحيةو طةة

ةالض  ةالغ ب  

 حمعحية نوبةة

ةلض  ةالغ ب  ا

ةاملجتوع

 127 64 32 31 ذلور

 167 36 60 71 ئيا  

 294 100 92 102 املجلو 

 :  الدراسةأدوات 
: نهو مقيا   تشدد( عن (ةلم عح اةال ا  Neffمق حسةن اة)

النرن   ين األشخان لب درجات التعا ( م  الاات، ن د أظ رت يي( أن 

الوا  .   نعل   الدددداات  رتب   تحقيب يتددددا   م لددددة عل  أرا  التعددددا ( م  

 فقر  نهو  ضم األحعاد اآلتية: 26نج  التحد د، نيت ون املقيا  من 

، 19، 12،  5يشددلل النقرات: ن   Self-Kindnessبع ةالشلل ق ةة -

23 ،26 

نيشددددلل النقرات:   Self-Judgmentبع ةعنحصلللل ةالالذةال ا  ة -

1 ،8 ،11 ،16 ،21 

 Common Humanityبع ةالعنحصللللللل ةا اسلللللللحن  ةا شللللللل ر  ةةةة -

 15، 10، 7، 3نيشلل النقرات: 

، 13، 4نوشدددددددددددلل النقرات:   Isolation Itemsعنحصلللللللللل ةالع ل ةة -

18 ،25 

، 17، 14،  9نوشددلل النقرات:   Mindfulnessعنحصلل ةال ق  ةة -

22، 

نوشدددددددلل النقرات:   Over-identifiedعنحصللللللل ةعحم ةديرةم  د ة -

2 ،6 ،20 ،24. 

ة نةت  تلل ةا ق للحس   backتم اللجو  ئص  اليددة ال  جلددة العتسددددددددددددديددي

translation ) للتحقب من صدددددددددددددحة ترجلة فقرات مقيا  يي( للتعا  

الدددااوت، ئذ تلددده ترجلدددة النقرات للعر يدددة، ثم أعطيددده هدددال النقرات ألحدددد 
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 نبيل جبرين اجلندي  د. أ. 
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الل دددددددة  املقيدددددددا  ئص   ئعددددددداد   املخت دددددددددددددين  دددددددال  جلدددددددة اإليمليز دددددددة ن لددددددد  مهددددددد  

اشدددددددددددددتللددده عل  ثالثدددة من  اإليمليز دددة، نءعدددد ذلددد  تم عقدددد جلسددددددددددددددددة موا مدددة 

نس ل  جلدة، نتم وعدد دل حع  املخت دددددددددددددين لب علم الهي
ي
لتحقب من سدددددددددددددالمدة ال 

 ال للات.

عددديدددهدددددددة ةةالللل للل للللةايوسللل ةللللملللتلللقللل للللللحس  تدددطدددبددديدددب املدددقددديدددددددا  عدددلددد   تدددم 

 ن البة من  لبة جامعة الخليل لب الا ة العام   30استطالعية  وام ا 
ً
 البا

أيدددي  2019 طبيب فوجدددد  الدددا   حتددداجددد  املقيدددا  للتي ، نتم حسدددددددددددددددا  الزيمن 

 د ا ب. 5 -4كست ر  حواصب  

طبيب عل  ن ددددد   حظت االختبددددار  دددددالالت ثبددددات عن  ريب ئعدددداد  التي

ة  نا ددددددددل  منب  درل أسددددددددبوعان ن د  ل ه  يلة معامل   هة االسددددددددتطالعيي العيي

طبيقين القبلب نالبعد .0.85ارتباط  ي سون نر=      ين التي

للتعدددددا ( مقيدددددا  خلدددددا ددددددددددددد ب ةةتصللللللللللللا  ةا ق لللللحس  مقيدددددا  يي( 

درجات عهدما  5ددستمي  علددى  االستما ة  طريقة نليترت  حيددث  حدد ل امل

درجددات عهدددما   3درجددات عهدددما  ميدد  نموافب ،    4 ميدد  نموافب حشد  ، 

 ميددددد  نمحا د ، ندرجتين عهددددددما  ميددددد  نمعارا ، ندرجدددددة ناحدددددد  عهددددددما 

ئص  وعا ( ذاوت   2.33-1 ميددددددددددددددددددددددد  نمعارا حشددددددددددد  . نوشددددددددددي  الدرجة من 

و 3.66-2.33مه ن ، نالدددددرجددددة من   عددددا ( ذاوت معتدددددل، وشدددددددددددددي  ئص  

تؤشدددددددر عل  درجة عالية من التعا ( الااوت، نهاا   5  -3.66نالدرجة من 

  لب دراسدددددددددلا Neff, 2003aالتاددددددددحيح هو ذات  الا  اسددددددددت دمت  يي( ن

األ ددل، نيتم عتس النقرات السددلبية عهد حسددا  الدرجة ال لية للتعا ( 

 .الااوت

 حصائيةاملعاجلة اإل
يددات دراسددددددددددددددللددا حعددد تطبيب املقيددا   اعتلددد البدداحثددان لب تحليددل  يددا

ة للعلوم االجتلدداعيددة،  راسددددددددددددددة، حزمدة الب ام  اإلح ددددددددددددددا يددي عل  أفراد عيهددة الددي

االسدددددددددددددتتشددددددددددددددددالب ن التحليددددل العدددداملب   ، ناسدددددددددددددت دددددمدددده  EFAناسدددددددددددددت دددددمدددده 

ة،   طدددات الحسدددددددددددددددا يدددي املعيددداريدددة نمعدددادلدددة كرنيبددداخ ألندددا،   نااليحرافددداتاملتوسدددددددددددددي

ان العددامددة، نمعددامددل ارتبدداط  نمعددامددل ارتبدداط سدددددددددددددبي مددان  رانن نمعددادلددة جتلدد 

بددا ن املتعدددد، ناختبددار شدددددددددددددينيدد  ن    Scheffe ي سدددددددددددددون، ناختبددار تحليددل التي

 .لللقاريات الثها ية البعد ة

 نتائج الدراسة ومناقشتها

س اا  النتائج املتعلقة أواًل:  ص   بال لالختبار    ما امل ويات العاملية"األو ، ون

 "؟كلا  تش( عن التحليل العاملب  طريقة الناريلاكس لتد ر املحانر 

التحليدل العداملب  طريقدة  سدددددددددددددؤال تم اسدددددددددددددت ددام  هداا البجدا دة عن ل

من  لبة    البا ن البة   294سددددددددداسدددددددددية عل  العيهة امل وية من نامل ويات األ 

   26ت ون مقيا  التعا ( الااوت من ن ئذ،  الضدددددددددددددنة ال ر يةالجامعات لب 

 تم ت ددددددددددددد ين دا حسددددددددددددد  التعدا ( الااوت، نتم التدأكد من كندا ة  جم  
ً
مت ي ا

 ، ناسدت دم 0.96  الا   ل ه  يلت  نKMOالعيهة  اسدت دام اختبار ن

 2  حيددددث  ل دددده  يلددددة لدددداBartlett's test of Sphericityاختبددددار ن

 الختالي 0.00   داللة ئح دددا ية  ل ه ن6180.14ن
ً
  نيعد هاا مؤشدددرا

تباط عن م ددنوفة الوحد ،  لعنب أي  توجد تبا هات مشدد  كة م ددنوفة االر 

 ين مت ي ات الدراسددددددددددة التب وشدددددددددد ل مملوعة من العوامل الخنية، ثم تركيز  

املت ي ات عل  عدد أ ل من العوامل لب  ددددددددور  م ددددددددنوفة العوامل نالتب  تم 

 تنسي ها  است دام  ريقة امل ويات األساسية.

سددددددددددددد ت التب  العوامدددددل  لدددددل عدددددامدددددل من  م تنسدددددددددددددي هدددددا كعظم جلي  ئن 

املت ي ات، نءعد الح ددول عل  م ددنوفة االرتبا ات  ين املت ي ات نتحليل ا، 

  من 65.40  عوامل من امل ويات الر  سددددددددددة تنسددددددددددر ما نسدددددددددد ت  ن3ظ رت ن

    بين وشبعات العوامل  بل التدنير.2نالجدنل ن .ئجلاصب التبا ن

ة

 (ة شبعحيةالعواملةقبلةال  وي 2  ولة)
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1 2 3 
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   66. . أحانل أن ألون محبا لهنس ب عهدما   تا نب شعور  األلم العا نت . 5

   60. . اآلخرين . أحانل أن أيظر إلخنا اوت عل  أالا جز  ال  تمزأ من حال 15

  56. 58. ة يب جز  من جواي  الحيا  التب  لر طلا الجلي . . ال عو ات اليومي3

   57. . عهدما أشعر  اإلحباط ف ينب أح ر تنتي   لب األشيا  الخطأ. 2

 65.40الجار ال امن = 

 0.96=   (KMO) يلة اختبار  

   0.00الداللة اإلح ا ية ن 6180.14) = (ا  2نلا  Bartlett'sاختبار 

 .  ئص  وشبعات العوامل حعد التدنير3نيشي  الجدنل ن

ة

 (ة شبعحيةالعواملةبع ةال  وي ة3  ولة)

 ا  غيراي
 ا لونحي

1 2 3 

   74. أوسامح م  عيوءت نأنج    ور . . 23

عهدما   تا نب شعور  اإلحباط ف ينب أحانل مقار ة مشاعر   االينتاح  . 22

 نح  االستطال . 
.74   

   72. عهدما تحد  صب أشيا  مؤملة ف ينب أتنلد للت ل  منلا. . 24

   72. ألون ند ا م  ذاوت عهدما أشعر  املعايا  ناأللم.   .19

. عهدما تحد  صب حع  األشيا  املزعجة ف ينب أميل ئص  االحتناظ  توا ن  9

 مشاعر  
.68   

   60. السلبية لب شخ يتب. . أحانل أن ألون متن لا ن بورا تمال الجواي  26

   57. ألون مي  مبال لهنس ب حين أناج  املعايا .   .21
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عهدما أخنب لب حع  األشيا  امل لة  ال سبة صب ف ينب أميل للشعور   .25

 ئخناقب لب نحيد  أنت 
.56   

عهد مرنر   أن ات ع  بة ف ينب أظ ر لهنس ب االهتلام نالر ة   . 12

 نالحهان. 
.54   

   44. أحانل أن ألون محبا لهنس ب عهدما   تا نب شعور  األلم العا نت . 5

 14.82الجار ال امن للعامل األنل                                                              

 % 65.99نسبة التبا ن املنسر من  بل العامل                                                    

  70.  عهدما أشعر  اإلحباط ف ينب أح ر تنتي   لب األشيا  الخطأ . 2

  69.  . عهدما أيظر ئص  الجواي  السلبية لب شخ يتب ف ينب أشعر  اإلحباط. 16

.  عهدما أخنب حش ب  م م  ال سبة صب، أحانل أن أض  األمور لب ي اطلا  17

 الاحيح. 
 .68  

  67.  تمال الهواحب التب ال أحبلا لب شخ يتبألون مي  م سامح نيافا ال ب  . 11

  66.  أرف  ال سر  لب الحتم عل  عيوءت نأنج  الق ور لد .  .1

  65.  ينس ب عل    . عهدما ت ون ظرنلب  اسية ف ينب أميل للقسو 8

  62.  عهدما أناج  موا ( مؤملة ف ينب أيظر لللو ( يظر  متوا ية . 14

  62.  األشيا  ف ينب أذه   لشاعر  حعيدا عنلا. .  عهدما  زعجنب حع  20

  52.  . أشعر حعدم التنا   عهدما أخنب لب ر ب  م م ال سبة صب 6

 1.24الجار ال امن للعامل الثانت                                               

 % 4.76نسبة التبا ن املنسر من  بل العامل                                     

 78.   . ال عو ات اليومية يب جز  من جواي  الحيا  التب  لر طلا الجلي 3

عهدما ألون محبطا ف ينب أذكر ينس ب  أن ههاك التثي  من الها    تاطلم  . 7

 ينس  الشعور. 
  .70 

. عهدما   تا نب شعور  اإلحباط ف ينب أميل للشعور ل البية الها   13

 منب. السعدا  نس يا أكا  
  .70 

. عهدما أفتر لب أنج    ور  ف ينب أميل ئص  العزلة ناال تعاد عن  قية  4

 الها . 
  .65 

  اآلخرين . عهدما ألون لب حالة  را  ف ينب أميل ئص  الشعور مثل الها  18

 الا ن  م  أن  قللوا من شأن ذل . 
  .65 

 57.   . اآلخرين حال. أحانل أن أيظر إلخنا اوت عل  أالا جز  ال  تمزأ من 15

. عهدما أشعر حعدم التنا   أحانل أن أذكر ينس ب  أن هاا الشعور  10

 مش  ك  ين العد د من الها . 
  .52 

 1.00الجار ال امن للعامل الثالث                                                

 % 3.65          نسبة التبا ن املنسر من  بل العامل                           

 

ن يم   أن النقرات  ددد و ي  تو يع ددا  3وشدددددددددددددي  البيددايددات لب الجدددنل ن

عل  العوامل املسدت ل دة، نتم  بول العامل حشدرط أن ت شدب  علي   وشدبع ا

الددددا   ثال  فقرات دالددددة عل  األ ددددل، نأن   ون وشدددددددددددددب  النقر  عل  العددددامددددل 

   أن أكا .0.3ت تمب ل  ن

من التحليل العاملب االسددددددددتتشددددددددالب    ن الهظر للعوامل املسددددددددت ل ددددددددة

تبين نجود ثالثدددددة Varimax طريقدددددة فددددداريلددددداكس ن   نمضددددددددددددددددددامينلدددددا، فقدددددد 

الثددانت: عددامددل اليقظددة   عوامددل، العددامددل األنل عددامددل الرأفددة  ددالدداات، نالعددامددل 

 .نالو ب  الاات، نالعامل الثالث: عامل األحاس س اإلنسايية املش  كة

األحعاد التب تم اسدددددت با  ا نيالحظ أن هال األحعاد  د اختلنه عن 

 ,Halamova)هداالموفدا نرفقداهدا  لللقيدا  لب   لدات أخرى مثدل دراسددددددددددددددة  

Kanovsky, & Pacuchova, 2017) كللهدار نرفا   ، ندراسدددددددددة

(Kumlander, Lahtinen, Turunen, & Salmivalli, 

 ,Deniz, Kesici, & Sumer)دراسدددددددددددددددددددة د زن نرفدددددددا ددددددد   ، ن 2018

2008). 

س اا  النتائج املتعلقة : ثانيًا ص   ثانيالبال ما دالالت  دددددد  االوسدددددا  "، ون

 "؟الداخلب ملقيا  التعا ( الااوت املعري 

تم التحقب من  دددددددد  االوسدددددددا  الداخلب   سدددددددؤالهاا العن  لبجا ة  

  (Pearson Correlation)لللقيا   حسددددا  معامل ارتباط  ي سددددون  

للقيدددا ، نذلددد  كلدددا هو ل دددل فقر  من فقرات املقيدددا  م  الددددرجدددة ال ليدددة ل

 . 5ناضا لب الجدنل ن

 
ا ق حسةمعةةمنة(ةن ح جةمعحملةاال تبحطةبير ونة ص وف ةا تبحطةكلةفق  ة5  ولة)

ةال    ةالكم  ة

 ال ق اي
معحملة

ةبير ونة

الق ت ةة

ةاال  تحل  ة

 00. **85. أوسامح م  عيوءت نأنج    ور . 
مقار ة مشاعر   االينتاح  عهدما   تا نب شعور  اإلحباط ف ينب أحانل 

 نح  االستطال . 
.83** .00 

 00. **82. عهدما تحد  صب أشيا  مؤملة ف ينب أتنلد للت ل  منلا. 
عهدما أشعر حعدم التنا   أحانل أن أذكر ينس ب  أن هاا الشعور  

 مش  ك  ين العد د من الها . 
.83** .00 

ئص  االحتناظ  توا ن  عهدما تحد  صب حع  األشيا  املزعجة ف ينب أميل 

 مشاعر . 
.76** .00 

 00. **83. أحانل أن ألون متن لا ن بورا تمال الجواي  السلبية لب شخ يتب. 
 00. **83. ألون مي  مبال لهنس ب حين أناج  املعايا . 

عهدما أخنب لب حع  األشيا  امل لة  ال سبة صب ف ينب أميل للشعور  أنت   

 نحيد لب ئخناقب. 
.75** .00 

 00. **82. عهد مرنر   أن ات ع  بة ف ينب أظ ر لهنس ب االهتلام نالر ة نالحهان. 
 00. **68. أحانل أن ألون محبا لهنس ب عهدما   تا نب شعور  األلم العا نت. 

 00. **87. ألون ند ا م  ذاوت عهدما أشعر  املعايا  ناأللم. 
 00. **84. ف ينب أشعر  اإلحباط. عهدما أيظر ئص  الجواي  السلبية لب شخ يتب  

عهدما أخنب حش ب  م م  ال سبة صب، أحانل أن أض  األمور لب ي اطلا  

 الاحيح. 
.82** .00 

عهدما ألون لب حالة  را  ف ينب أميل ئص  الشعور مثل الها  اآلخرين  

 الا ن  م  أن  قللوا من شأن ذل . 
.84** .00 

ف ينب أميل للشعور ل البية الها   عهدما   تا نب شعور  اإلحباط  

 السعدا  نس يا أكا  منب. 
.78** .00 

 00. **68. أحانل أن أيظر إلخنا اوت عل  أالا جز  ال  تمزأ من حال  اآلخرين. 
 00. **81. عهدما أناج  موا ( مؤملة ف ينب أيظر لللو ( يظر  متوا ية. 

 00. **83.  لشاعر  حعيدا عنلا. عهدما  زعجنب حع  األشيا  ف ينب أذه  
عهدما أفتر لب أنج    ور  ف ينب أميل ئص  العزلة ناال تعاد عن  قية  

 الها . 
.80** .00 

 00. **72. ال عو ات اليومية يب جز  من جواي  الحيا  التب  لر طلا الجلي . 
  تاطلم  عهدما ألون محبطا ف ينب أذكر ينس ب  أن ههاك التثي  من الها  

 ينس الشعور. 
.81** .00 

 00. **86. أرف  ال سر  لب الحتم عل  عيوءت نأنج  الق ور لد . 
 00. **81. أشعر حعدم التنا   عهدما أخنب لب ر ب  م م  ال سبة صب. 

 00. **83. ألون مي  م سامح نيافا ال ب  تمال الهواحب التب ال أحبلا لب شخ يتب. 
 00. **80.  اسية ف ينب أميل للقسو   عل  ينس ب. عهدما ت ون ظرنلب  

 00. **67. عهدما أشعر  اإلحباط ف ينب أح ر تنتي   لب األشيا  الخطأ. 

  ئص  أن جلي   يم م دددنوفة  4وشدددي  املعطيات الوارد  لب الجدنل ن

، ملا كشدددددددي  ئص   و  
ً
ارتباط فقرات املقيا  م  الدرجة ال لية دالة ئح دددددددا يا

الددداخلب لنقرات املقيددا ، نهدداا  ددالتدداصب كعب  عن  ددددددددددددددد  فقرات االوسددددددددددددددا   

 املقيا  لب  يا  ما  ي ه من أجل  ياس .

كلدا أمتن حسدددددددددددددا  معدامالت ارتبداط لدل حعدد من أحعداد املقيدا  م  

ارتبدداط درجددة لددل 6الدددرجددة ال ليددة، نالجدددنل ن    بين م دددددددددددددنوفددة معددامالت 

 لللقيا .ممال من مماالت املقيا  م  الدرجة ال لية 

ة

(ةمص وف ةمعحماليةا تبحطةد   ةكلةمجحلةمنةمجحاليةا ق حسةمعةال    ة6  ولة)

ةالكم  ةلمتق حس.

ةمس وىةال الل ةةمعحملةا تبحطةبير ونة) (ةةا  غيراي

 00. **96. العامل األنل* الدرجة ال لية 
 00. **95. العامل الثانت* الدرجة ال لية

 00. **90. ال ليةالعامل الثانت* الدرجة 
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 نبيل جبرين اجلندي  د. أ. 
 اخلصائص السيكومترية ملقياس "نيف" للتعاطف الذّاتي على طلبة اجلامعات الفلسطينية  حنان سامي طنطاوي أ. 

 

  أن جلي  املجاالت 5 تضا من خالل البيايات الوارد  لب الجدنل ن

 ذ
ً
اللدة ئح ددددددددددددددا يدة عهدد مسدددددددددددددتوى ا دترتب   دالددرجدة ال ليدة لللقيدا  ارتبدا دا

ن معدامدل ارتبداط  ي سدددددددددددددون للعال دة  ين درجدة لدل  ئ حيدث   (α≤.001)داللدة 

، ملدددا  
ً
كشدددددددددددددي  ئص   و  االوسدددددددددددددددا  ممدددال نالددددرجدددة ال ليدددة لللقيدددا  لدددان  ويدددا

الدداخلب لنقرات املقيدا  نأالدا وشددددددددددددد  ك معدا لب  يدا  التعدا ( الدااوت لددى 

ر عل  االوسدددددا  الداخلب لأحد الخ دددددا    أفراد عيهة الدراسدددددة
ي

، نهاا  ؤشددددد

 السي وم   ة ال امة لللقيا .

س   اا  النت ائج املتعلق ة : ث الث ًا ص     ث ال  الب ال مدا دالالت ثبدات مقيدا   "، ون

التعا ( الااوت املعر ي لب الب لة النلسددددطي ية كلا تتشدددد( عه  لل معادلة 

 "؟كرنيباخ ألنا نمعادلة سبي مان  رنان

 اسددددت دام  ام الباحثان  حسددددا  الثبات    سددددؤالهاا العن  لبجا ة  

حسددددددددددددددا  الثبددات  طريقددة التمز ددة اله دددددددددددددنيددة،  نكددالدد    αمعددادلددة كرنيبدداخ 

  .7ضا لب الجدنل ننذل  كلا هو مو 

 
ة(ةمعحماليةالثبحية ق حسةال عح اةال ا  ة7  ولة)

 ا  غيراي
ع دة

 ال ق اي

  ونبحخةة

 أل حة

ال ج   ة

  النص  

 92. 94. 10 الرأفة  الاات  األنل: عاملالعامل 

 93. 93. 9 العامل الثانت عامل اليقظة نالو ب  الاات، 

 87. 89. 7 اإلنسايية املش  كة عامل األحاس س  العامل الثالث:

 94. 97. 26 الدرجة ال لية لللقيا  

 

الجددددددنل ن لب  ثبدددددات 6وشدددددددددددددي  البيدددددايدددددات الوارد     أن  يلدددددة معدددددامدددددل 

لللقيدددددا  لدددددايددددده  كرنيبددددداخ ألندددددا لجلي  ممددددداالت املقيدددددا  نللددددددرجدددددة ال ليدددددة 

مرتنعددة، حيددث ترانحدده  يم معددامددل ثبددات كرنيبدداخ ألنددا ملجدداالت املقيددا  مددا 

ثبددددات كرنيبدددداخ ألنددددا للدددددرجددددة ال ليددددة  0.94  –  0.89 ين ن  ، ن ل  معددددامددددل 

 ، كددالدد  تم التحقب من ثبددات املقيددا   حسددددددددددددددا  الثبددات 0.97لللقيددا  ن

 طريقة التمز ة اله ددددددددددنية، ن ل  معامل سددددددددددبي مان  رانن املادددددددددد ا للدرجة 

ملدا كشدددددددددددددي  ئص  أن املقيدا   تلت   ددرجدة مرتنعدة   ، 0.94ة لللقيدا  نال ليد 

املددقدديدددددددا   دددددددددددددددددددالددا لددلددتددطددبدديددب   أن  ئصدد   كشدددددددددددددديدد   نهددددددداا  الددثددبدددددددات،  الددبدد ددلدددددددة مددن  لددب 

من الثقة عهد اسدددددددددددددت دام    عالية الباحثين درجة تكعط ملا ،النلسدددددددددددددطي ية

ر ئص   ، ن لاشدددددددددددنة عن التعا ( الااوتاملقيا  لأدا   
ي

أن املقيا   لتن  يؤشددددددددددد

ئذا مددددا أعيددددد تطبيقدددد  لب ذات أن يتددددا   متقددددار ددددة  أن كعطت الهتددددا   ينسددددددددددددد ددددا  

 الظرني التطبيقية.

س  اا  النتائج املتعلقة : رابعًا ص    رابعالبال التعا ( الااوت ما درجة  "، ون

 "؟لدى  لبة الجامعات النلسطي ية كلا  تش( عه  الااوت املعر 

اسدددددددددددددت رجدده املتوسدددددددددددددطددات الحسددددددددددددددا يددة   سدددددددددددددؤالهدداا العن  لبجددا ددة  

نااليحرافات املعيارية ناألن ان ال سددددددددددددد ية لدرجة التعا ( الااوت لدى أفراد 

  .8عيهة الدراسة، كلا هو موضا لب الجدنل ن

ة

ة

ة

افحيةا ع ح ي ةوايوزانةالنسب  ةل    ة(ةا  و طحيةا8  ولة) لاسحب  ةواالن  

.ة
ً
 ال عح اةال ا  ةل ىةأف ادةع ن ةال  ا  ةم تب ةتنحزل ح

 ا  غير
ا  و طة

 الاسحب ة

االن  افةة

 ا ع ح ية

الوزنةة

 النسبي
 ال تب 

د   ةة

افق   ا و

عامل  : العامل الثالث

األحاس س اإلنسايية 

 املش  كة

 كبي   1 % 80.2 55. 4.01

عامل   :العامل الثانت 

 اليقظة نالو ب  الاات 
 كبي   2 % 78.4 64. 3.92

عامل الرأفة   :العامل األنل 

  الاات 
 كبي   3 % 76.0 67. 3.80

الدرجة ال لية للتعا (  

 الااوت 
 كبي   % 78.2 62. 3.91

 

أن درجة التعا ( الااوت ئص     7وشي  البيايات الوارد  لب الجدنل ن

أفراد عيهة الدراسددددة لايه كبي  ، حيث  ل  املتوسدددد  الحسدددداءت للدرجة  لدى 

 % .78.2  ن  سبة ملوية  ل ه ن3.91ال لية للتعا ( الااوت ن

  لب عامل األحاسددددد س اإلنسدددددايية املشددددد  كةن د جا  العامل الثالث ن

% ، تالل لب 80.2  ننسدددددددبة ملوية ن4.01املركز األنل  لتوسددددددد  حسددددددداءت ن

   لتوسد  حسداءت  عامل اليقظة نالو ب  الااتعامل الثانت ناملركز الثانت ال

% ، نجدددا  لب املركز الثدددالدددث العدددامدددل األنل 78.4  ننسدددددددددددددبدددة ملويدددة ن3.92ن

الرأفدددددة  دددددالدددددااتن ن   عدددددامدددددل  ة   ننسدددددددددددددبدددددة ملويددددد 3.80 لتوسددددددددددددد  حسدددددددددددددددددداءت 

(76.0%). 

نت تل( هددال اله يمددة م  حع  الدددراسددددددددددددددات التب أجريدده لب الب لددة 

  درجات  2019افر  نالع دددد العر ية مثل دراسددددة 
ً
 ذاتيا

ً
  التب نجدت وعا نا

 متوسطة لدى  لبة الجامعات األرديية.

س   ًا س   اا  النت ائج املتعلق ة : خام ص     امساخل بال هل ت تل( درجات  "، ون

التعدا ( الدااوت عل  املقيدا  املق ن عل  الطلبدة الجدامعيين النلسدددددددددددددطي يين  

لضدددددددنة ال ر ية،   اختالي ج س الطال ، ناختالي مو   الجامعة نشدددددددلال ا 

 "؟نس  الضنة ال ر ية، جهو  الضنة ال ر ية  نالتناعل  ينللا

تم اسدددددددددددددت ددددام تحليدددل التبدددا ن الثهدددا ت   سدددددددددددددؤالهددداا العن  لبجدددا دددة 

الددددااوت لدددددى  لبددددة الجددددامعددددات  الختبددددار داللددددة النرن  لب درجددددات التعددددا ( 

الجدددددامعدددددة نالتنددددداعدددددل  ينللدددددا،  الج س نمو    ل دددددل من  النلسدددددددددددددطي يدددددة وعزى 

    بين ذل .8نالجدنل ر م ن

ة

ت م لةال بحينةالثنحئ ةالخ بح ةدالل ةال  وقةف ةد  حيةال عح اةال ا  ةل ىةة(ة8  ولة)

ةال  حعلةب نهتحوة مب ةالجحمعحيةال مسط ن  ة ع ىةلكلةمنةالجنسةوموقعةالجحمع ة

ةدةةةحةمجتوعةا  بعحيةمص  ةال بحينة
م و طة

ةا  بعحي
ةق ت ةفة

مس وىةة

ةال الل 

 01. 2216.28 502613.46 6 3015680.78 الهلوذ  

 03. 6.19 1404.57 1 1404.57 الج س 

24. 1.40 317.46 2 634.92 مو   الجامعة   

10. 5.00 1135.03 2 2270.06 التناعل   

   226.78 288 65313.21 الخطأ

    294 3080994 املجلو 
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نااليحرافات املعيارية ل ل كلا تم حسددددددددا  املتوسددددددددطات الحسددددددددا ية 

 ملو   الجدددامعدددة نالجددددنل التددداصب ر م ن
ً
  9من الدددالور ناإليدددا  نكدددالددد  نفقدددا

  بين ذل .

ة

افحيةا ع ح ي ةلجنسةالطحلبةوموقعة9  ولة) (ةا  و طحيةالاسحب  ةواالن  

ةالجحمع ة

ةالع دةةاالن  افةا ع ح يةةالو طةالاسحب ةةموقعةالجحمع ةةالجنس

 64 16.19 98.29 الضنة ال ر يةشلال  ذلور

 32 19.93 93.50 الضنة ال ر ية نس  

 31 13.48 101.23 الضنة ال ر يةجهو   

 127 16.16 98.56 املجلو  

 36 13.59 105.95 الضنة ال ر يةشلال  ئيا  

 60 13.07 103.25 الضنة ال ر ية نس  

 71 17.43 97.72 الضنة ال ر يةجهو   

 167 14.58 103.20 املجلو  

 100 14.78 103.62 الضنة ال ر يةشلال  ملجلو ا

 92 16.37 99.85 الضنة ال ر ية نس  

 102 15.03 99.97 الضنة ال ر يةجهو   

 294 15.43 101.20 املجلو  

 

  ئص  نجود فرن  ذات داللة ئح ددددددا ية 8وشددددددي  الهتا   لب الجدنل ن

 لبة الجامعات النلسدددددطي ية كلا كشددددد(  لب مسدددددتوى التعا ( الااوت لدى 

  6.19عهدددد  مقيددددا  التعددددا ( املعري  وعزى للج س، ئذ  ل دددده  يلددددة ي ن

ملدا لدان املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددداءت لبيدا  ن   (α≤0.03)  نيب دالدة عهدد مسدددددددددددددتوى 

  ف ن ذل  كشدددددددددددددي  ئص  أن مسدددددددددددددتوى 98.56  أعل  من الالور ن103.20ن

 الالور.التعا ( الااوت لدى اإليا  أعل  من 

اإليددددا  التب تحددددانل أن تتضددددددددددددددددامن م   ذلدددد  كعود ئص   بيعددددة  نلعددددل 

نأن من سددددددددلات اإليا  أالن ينسدددددددد ا لب أن ات الضدددددددد وط التب  تعرضددددددددن ل ا، 

الت شدددددددددددددلدددددة   نرأفدددددة  دددددأينسددددددددددددد ن نذلددددد  كسدددددددددددددت ب  من علليدددددات 
ً
وعدددددا ندددددا أكا  

البهددددا  ناملشددددددددددددددددداعر،   لددددا ر يقددددة لب  أاي األينت عل   التب ترءت  حعتء  االجتلدددداعيددددة 

،  من القسدددددو  لب الت شدددددلة االجتلاعية حع  ور الا ن  تم ت شدددددلدلم عل  الال

ل، الددددالور كعتب  أن   نأني من  دددددددددددددنددددات الرجولددددة التحلددددي ملددددا  معددددل كثي  من 

ل التعدددا (   لور تحلدددي
ي
الدددا الددداات هو يو  من الوهن الهنسددددددددددددد ب، نأن عل   م  

 نفب مهظومة الت شدددلة االجتلاعية،  
ً
املشدددا  نال دددعو ات فق  ل والم رجاال

 ,Sanderman) سددددددددددددددايددرمدان نرفدا د   تنب هدال اله يمدة م  دراسددددددددددددددة  نت

Ranchor & Schroevers, 2018)  لبيا  لب 
ً
التب أظ رت تنو ا

أريتسدددددددون نرفا   التعا ( الااوت، نت تل( هال اله يمة م  يتا   دراسدددددددة 

(Ronnlund, Astrom, & Germundsjo, 2018)    نم  دراسددة

 & ,Yarnell, Stafford, Neff, Reilly, Knox) ارييل نرفا  ا 

Mullarkey, 2015)   التب أسددنرت عن أن الالور لدملم درجات أعل  لب

التعددا ( الددااوت، نلعددل هدداا االختالي كعود ئص  اختالي الب لددة الحضدددددددددددددداريددة 

 التب أجريه ف لا تل  الدراسات.

ا فيلا  تعلب  لو   الجامعة فلم تظ ر ههاك داللة ئح دددددا ية لب  أمي

الجامعة ئذ  ل ه  يلة ملو     سددددددطات التعا ( الااوت وعزى النرن  لب متو 

، ملا كشدددددددددددي  ئص  أي  سدددددددددددوا  لان الطلبة 1.40ي ن
ً
  نيب مي  دالة ئح دددددددددددا يا

 تعللون لب شددلال الضددنة ال ر ية أن نسددط ا أن جهوطلا ف الم ال   تلنون لب 

اله يمددددة  ددددأن الطلبددددة  الددددااوت، نيلتن تنسدددددددددددددي  هددددال  مسدددددددددددددتويددددات التعددددا ( 

لب الضددددنة ال ر ية كع شددددون لب الظرني االجتلاعية نالسددددياسددددية  الجامعيين  

نيتعرضددون لاات الضدد وط األمر الا  لم  معل  ينلم ينسدد ا  ناال ت دداد ة 

 
ً
ن  لب متوسددددددطات التعا ( الااوت، نأما  ال سددددددبة للتناعل  ين الج س  فرن ا

  نيب  يلددة دالدة عهددد مسدددددددددددددتوى 5.00الجددامعددة فقددد  ل دده  يلددة ي ن  مو  

لللقددداريدددات   (Scheffe) يلدددة اختبدددار شدددددددددددددينيددد  ن دددالهظر ئص      α≥ 0.007ن

البعد ة فقد تبين نجود فرن   ين اإليا  نالالور لب مهطقة نسدددد  الضددددنة 

  نيب دالة ئح ددددا يا 9.75ال ر ية، ئذ  ل ه  يلة النرن  لب املتوسددددطات ن

ل دددددددددددددددالا اإليدددا ، نكدددالددد   ل ددده  يلدددة النرن  لب املتوسدددددددددددددطدددات  ين الدددالور 

 دالة ئح ددا يا 7.66طقة شددلال الضددنة ال ر ية نناإليا  لب مه
ً
  نيب أ ضددا

ل ددددددددددالا اإليا ، فيلا لم تتن ههاك فرن  لب املتوسددددددددددطات لب مهطقة جهو  

 الضنة ال ر ية.

الددددااوت لب لددددل من شدددددددددددددلددددال  ئن هددددال اله يمددددة لب درجددددات التعددددا ( 

الضدددنة ال ر ية ننسدددط ا ل دددالا الطالبات اإليا  تؤشدددر عل  أن اإليا  أكا  

 وعا ن
ً
 م  أينسددددددد ن نر لا كعزى ذل  ئص  أني  بيعة اإليا  أكا  وعا نا

ً
 ذاتيا

ً
ا

التعدددا ( اينتددداح الطدددالبدددات لب هدددال   م  أينسددددددددددددد ن نم  اآلخرين، نعز  هددداا 

أكداد   تدو ددددددددددددد(  دددددددأادلدددددددا  الدجدهدو  الدتدب  حدعدتدس مدهدطدقدددددددة  املدجدتدلد   املدهدددددددا دب عدلد  

محددافظددة، نهداا األمر سدددددددددددددداعدد لب اك سددددددددددددددا  اإليدا  درجدات عداليددة من الو ب 

التنتي  نتحسدددددددددددددس يقددددداط القو  نالضدددددددددددددع( لب  دددددالددددد  اات ناالسدددددددددددددتقالليدددددة لب 

الدددالور عل   شدددددددددددددخ ددددددددددددديددداملن ملدددا سدددددددددددددددداعددددهن عل  ت وين درجدددات أعل  من 

 .التعا ( الااوت

 توصياتال
 اآلوت:ة  ضرنر  تو ي الدراسة ئص لب ضو  يتا   الدراسة ت ل  

اسدددددددددددددت ددام مقيدا  التعدا ( الدااوت  دأحعدادل الثالثدة املسدددددددددددددت رجدة لب  .1

الب لة النلسدددطي ية لب دراسدددات أخرى نالتحقب من دالالت  عل  فلات 

 أخرى.

ئجرا  دراسدات ارتبا ية  ين التعا ( الااوت نمت ي ات ينسدية أخرى  .2

 ترتب   التعا ( الااوت.

تدددريدد  الطلبددة لب الجددامعددات النلسدددددددددددددطي يددة عل  علليددة التعددا ( ذ   .3

صدددحة ينسدددية  املعنت م  الاات ألن من شدددأن ذل  أن كسددداعد عل   ها 

 سليلة.

تدددريدد  الطددالبددات الجددامعيددات لب مهددا ب جهو  الضدددددددددددددنددة ال ر يددة من  .4

 أجل تلتينلن من  ها  درجات أفضل لب التعا ( الااوت.
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