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 مستخلص البحح 

 المعرفي والعبء بالذات الشفقة: مف بكؿ التعممي اإلجياد عالقة فحص إلى البحث ىدؼ
 الثانية الفرقة طالبات لدى معرفيال والعبء بالذات الشفقة مف التعممي باإلجياد والتنبؤ ،

 بطريقة اختيارىف تـ طالبة 696 مف البحث عينة وتكونت، الجديد بالوادي التربية بكمية
 الجامعي لمعاـ الجديد بالوادي التربية بكمية الثانية الفرقة طالب مف عشوائية طبقية
 العبء،  بالذات ةالشفق التعممي، اإلجياد: )الثالثة المقاييس عمييف ُطبؽ. ـ8168/8169
 والشفقة التعممي اإلجياد بيف إحصائًيا داؿ سالب ارتباط وجود إلى البحث ،وتوصؿ(المعرفي
 ويمكف المعرفي، والعبء التعممي اإلجياد بيف إحصائًيا داؿ موجب ارتباط ووجود ، بالذات
 بكمية الثانية الفرقة طالبات لدى المعرفي والعبء بالذات الشفقة مف التعممي باإلجياد التنبؤ
 يفسراف( المعرفي العبء بالذات، الشفقة: )المستقميف المتغيريف وأف الجديد، بالوادي التربية

 لإلجياد الكمية الدرجة) التابع المتغير درجات في الكمي التبايف مف%  66.6 نسبتو ما
 (.التعممي

 .اإلجياد التعممي، الشفقة بالذات، العبء المعرفيالكممات المفتاحية: 
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Self-compassion and Cognitive Load as Predictors of Learning 

Burnout among the Female students of the Faculty of Education 

in the New Valley 

Dr. Nagwa Ahmed Abdullah Waer 

 

Abstract 

The aim of this research examined the relationship of learning burnout 

with both self-compassion and cognitive load among second-year female 

students at the Faculty of Education in the New Valley. The sample 

consisted of 191 female students who were selected using a stratified 

random sampling method from second-year female students at the Faculty 

of Education in the New Valley (2018/2019 academic year).  Three scales 

were applied: learning burnout, self- compassion, and cognitive load. The 

research found a statistically significant negative correlation between self- 

compassion and Learning burnout, and a significant positive correlation 

between self- compassion and cognitive load.  It is possible to predict the 

learning burnout through self-compassion and the cognitive load of the 

second-year students of the Faculty of Education in the New Valley. The 

independent variables (self- compassion, and cognitive load) explain 

%11.1 of the total variance of the dependent variable (the total score of 

leaning burnout)   
 

Keywords: self- compassion, cognitive load, learning burnout. 
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 البحح مقدمة

يعيش بعض مف طالب الجامعة كثير مف التحديات التعميمية واالجتماعية والثقافية 
إلى إجياد تعممي لذا مف الضروري أف يتمتع الطالب بقدر  مما يؤديواالقتصادية والوجدانية 

 مف الشفقة بالذات نحو ذاتو واالىتماـ بيا حتى يستطيع التعامؿ معيا.
أف الحياة الجامعية يمكف أف تكوف  Ross,Niebling&Heckert (1999)ويري 

صعبة لمغاية ومرىقة. نتيجة لزيادة المسئولية والتنافسية في مختمؼ مجاالت الحياة، بما في 
ذلؾ االىتمامات األكاديمية والعممية والعائمية واالجتماعية والشخصية. وقد تساعد الشفقة 

إلى الحياة الجامعية  بالذات الطالب عمى التكيؼ بشكؿ أفضؿ عند االنتقاؿ
(Terry,Leary,&Mehta,2013). 

الشفقة بالذات أحد أىـ المالمح الميمة ألنيا تمكف الطالب  أف Koole (2009)ويذكر 
مف التقدـ نحو إنجاز األىداؼ كما أف ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف الشفقة بالذات ونواتج 

 التعممي. كاإلجيادطة في الحياة التعميمية التعمـ ألنيا تعد عامؿ ميـ لتجنب األحداث الضاغ
إلى الشفقة بالذات بمثابة عامؿ حماية مف القمؽ  Neff&Rude (2007)ويشير

ذا تـ ربطيا بشيء إيجابي يؤدي إلى الشعور  وترتبط الشفقة بالذات بالرضا. واالكتئاب وا 
دارتيا عمى نحو جيد، وتعد مف المؤشرات ا لتي تساعد في بزيادة الوعي وتقبؿ الخبرات وا 

دارة انفعاالتو مما يؤدي إلى التغمب عمى العديد مف  التعرؼ عمى قدرة الفرد عمى تنظيـ وا 
 .(8166السيد كامؿ،)التحديات 
أف الشفقة بالذات تعد ىدًفا ميًما لمتدخالت المستقبمية حيث  Jarrett (2018)ويذكر

 لتعممي بشكؿ خاص.بشكؿ عاـ واإلجياد ا ومنيا اإلجيادتساعد في خفض التحديات 
( بأنو الكمية الكمية 8162ومف ىذه التحديات العبء المعرفي ويعرفو يوسؼ قطامي )

مف النشاط الذىني أثناء المعالجة في الذاكرة العاممة خالؿ فترة زمنية معينة، ويمكف قياسو 
 بعدد الوحدات والعناصر المعرفية التي تدخؿ ضمف المعالجة الذىنية في وقت محدد. 

نشأ العبء المعرفي لدى الطالب الجامعي نتيجة ضعؼ قدرتو عمى التركيز عمى أكثر وي
مف موضوع؛، فالمعمومات الجديدة المخزونة في الذاكرة العاممة إذا لـ تتوفر ليا المعالجة 

  .(Dongsik,2011)( ثانية 21 – 65المطموبة ستفقد خالؿ فترة زمنية مقدارىا )
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( إلى أف الطالب الذي يعاني مف العبء المعرفي تظير 8164وتذكر زينب عبد العميـ )
لديو أعراض اإلجياد، واإلغالؽ العقمي، وتدني مستوى الكفاءة والدافعية في أداء المياـ، 
والصعوبة في تجميع المعمومات، وعدـ القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات المطموبة، باإلضافة 

 إلى عدـ القدرة عمى فيميا.
( أف العبء المعرفي مف المشكالت التي تيدد النظاـ 8166ى )ويري رمضاف عم

التعميمي السائد في المدارس والجامعات حيث يحدث بسبب استخداـ الوسائؿ التعميمية 
دور المتمقي ه التقميدية التي تقـو بضخ المعمومات لمطالب بصورة مستمرة، ويكوف دور 

الؿ محاضرة واحدة، وعدـ إعطائو والمستمع لممعمومات التي قدمت لو بصورة مستمرة خ
فرصة زمنية لكي يوجو انتباًىا إلييا ويقـو بترميزىا ومعالجتيا وتخزينيا في الذاكرة العاممة؛ 

 ثـ الذاكرة طويمة المدى مما يؤدي إلى اإلجياد والنفور مف التعمـ.
مبنى عمى فكرة شعور الطالب  Lin&Huang (2012)واإلجياد التعممي كما ذكر

أثناء الدراسة والشعور باإلرىاؽ مف المذاكرة والنفور والخوؼ والقصور الذاتي في بالضغط 
إنجاز المياـ الموكمة إلييـ، وُدرس في كثير مف البالد كالواليات المتحدة االمريكية، وكوريا، 

نجوى التعممي )الصيف مف أكثر البالد دراسة لظاىرة اإلجياد  وُتعد ،وفرنساوجنوب أفريقيا، 
 .(8168أحمد ،

 Dyrbye, West, Satele, Boone, Tan, Sloan, & Shanafeltويذكر 
أف ظاىرة اإلجياد التعممي يعاني منيا عدد كبير مف الطالب في المراحؿ التعميمية  (2014)

 المختمفة حيث وجد أف كؿ عشر طالب منيـ ثالثة يعانوف مف االجياد التعممي.
لغاء جيإلا إلى Maslach&Leiter (2016)ويشير  اد يؤدي إلى اإلرىاؽ العاطفي وا 

الطابع الشخصي والسخرية مف النفس وتضاؤؿ الشعور باإلنجاز الشخصي واألكاديمي 
 ويظير بمستويات كبيرة عند طالب كميات الطب بالمقارنة مع زمالئيـ في كميات أخري.

لدييـ مستوى مف مستويات  أف غالبية الطالب يظير Lin&Huang (2014)ويذكر 
جياد التعممي أثناء التعمـ لذا مف الميـ دراستو ألنو يساعد في فيـ سموؾ الطالب أثناء اإل

 .عممية التعمـ
وطالب كمية التربية بالوادي الجديد يشعروف بوجو عاـ باإلجياد التعممي بدرجة متوسطة 

ضاء السادة أعبعض مف و  التعميمية،المقررات  منياإلجياد التعممي اأسباب  وأشار البحث إلى
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، واألسرةالمادية،  واإلمكانات، والطالب، واالمتحانات التدريسية،والمواعيد  التدريس،ىيئة 
 (.8168نجوى أحمد، والمجتمع )

 مشكمة البحث
الحظت الباحثة أف بعض الطالب كثير الشكوى مف الدراسة والظروؼ التي يعيش فييا 

تحميؿ أسباب االجياد التعممي وعندما يتعرض لمشكمة ولو بسيطة ينيار ويشكو، ومف خالؿ 
وف بنقص ر ة وجد أنيـ يوجيوف النقد الالذع ألنفسيـ ويشعاعند الطالب األكثر معان

 وتقصير. 
والحظت أف الطالبات يواجيف ضغوط عديدة بسبب كثرة التحديات واألعباء الممقاة 

ي إلى إجياد ومنيا االبتعاد عف األىؿ وصعوبة المقررات ورغبتيف في التفوؽ مما يؤد فعميي
  .تعممي وخوؼ ونفور وشكوى كثيرة

لمتعرؼ عمى أف الطالب أكثر استمارة مالحظة عمى عينة ما قبؿ االستطالعية  ؽوبتطبي
عند المعاناة  فوجدت أفوطالبة بالتساوي  اطالبً  51معاناة أـ الطالبات وتـ تطبيقيا عمى 

 (.7:68)الذكور اإلناث أكبر مف 
خيرة تيتـ بدراسة المتغيرات التي تيتـ بالجوانب اإليجابية والدراسات في السنوات األ

حتى يستطيع التغمب عمى التحديات التي يتعرض ليا في حياتو الجامعي لشخصية الطالب 
ألتو متغير كما يذكر عادؿ محمود الجامعية وباألخص الحياة التعميمية، ومنيا الشفقة بالذات 

ؼ الحياة المؤلمة والضاغطة والفشؿ وتتضمف في الذات وباألخص في مواق ( يبحث8166)
  .رد بعقؿ منفتحفالحنو بالذات وعدـ توجيو النقد ومعالجة المشاعر المؤلمة في وعي ال

أف الشفقة بالذات ىي قدرة الفرد عمى تحويؿ  Neff&McGehee (2010)وتري
 .مشاعره مف المعاناة إلى الشعور بالدؼء وعدـ التقصير

و الفرد نحو ذاتو مف يالشفقة بالذات وسيمة إيجابية في توج أف Bayir (2016)ويشير
حيث االىتماـ بيا والتعامؿ معيا بمطؼ عند التعرض لمعاناة أليمة أو لفشؿ بدال مف توجيو 
النقد الالذع ليا، وتعنى االنفتاح والتحرؾ نحو معانة الشخص ذاتو وعدـ الحكـ عمى فشمو 

ا مف الخبرات براتو والنظر إلييا عمى أنيا تمثؿ جانبً وما يعتريو مف نقصاف بؿ التعرؼ عمى خ
  .البشرية المشتركة واالنفتاح والتحرؾ نحو معاناة اآلخريف
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أف الشفقة بالذات تساعد الطالب عمى  Landgraf (2013)وتشير نتائج دراسة 
في أداء المياـ وحميا بكؿ دقة. وتساعد في تخفيؼ مستويات االجياد التعممي  االستمرار

(Abbe,Tkach,&Lyubomirsky,2003) و(Thompason&Walz,2008). 
الشفقة بالذات تنبئ أف  Hall,Row,Wuensch&Godley (2013)أثبتت دراسة و 

عادة بالرفاىية النفسية كما أف الشفقة بالذات تساعد في التعامؿ مع االجياد التعممي توجيو  وا 
 .األىداؼ والتغمب عمى اإلجياد التعممي

( أف الشفقة بالذات ترتبط ارتباًطا إيجابًيا بالمعدؿ التراكمي 8166محمود )ويذكر عادؿ 
 لمطالب وتيتـ باستراتيجيات المواجية بعد الفشؿ في االختبارات.

 ,Gilbert, McEwan, Catarino, Baião, & Palmeiraوتظير نتائج دراسات 
 وNeef&Beretvas(2013) وNeef(2003a) و (2014)

Neff&McGehee(2010)و وNeff (2017)  ،أف الذكور أكثر شفقة بالذات مف اإلناث
أكثر  اإلناث ى( إل8165دراسة أحمد محمد )( و 8164بينما أشارت دراسة رياض نايؿ )

الشعب الب يف طب ، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في الشفقة بالذاتشفقة مف الذكور
أف طالب الكميات األدبية أكثر شفقة  (8164بينما ذكرت دراسة رياض نايؿ ) ةالعمميو  ةاألدبي

 . بالذات مف طالب الكميات العممية
إلى انخفاض مستوى ( 8166عبود وميدي جاسـ ) رعبداألميوتوصمت نتائج دراسة 

وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف الذكور  ـعاـ، وعدالعبء المعرفي لدى أفراد العينة بشكؿ 
النتائج أيًضا إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا أشارت و العبء المعرفي،  واإلناث في مستوى

 عممي(. –في مستوى العبء المعرفي ترجع إلى متغير التخصص )أدبي 
ىـ مستوى مرتفع مف دطمبة الجامعة عن ف( أ8166وأثبتت نتائج دراسة أزىار محمد )

العقمية  الكميات العممية، كما أظيرت النتائج أف طمبة الجامعة سعتيـ ةالعبء المعرفي وخاص
متوسطة بصورة عامة عند الذكور واإلناث، ولكف الكميات العممية سعتيـ العقمية أوسع مف 
الكميات اإلنسانية، كما أظيرت النتائج ىناؾ عالقة ارتباطية بيف العبء المعرفي والسعة 

 ا لمتغير الجنس والتخصص العقمية وبحسب المستويات الثالثة وفقً 
التي تناولت العالقة بيف الشفقة بالذات والعبء  -مـ الباحثةعقدر -وقمة الدراسات عمى 
 لدي الطالبات المعرفي واإلجياد التعممي
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الشفقة بالذات فحص طبيعة العالقة بيف االجياد التعممي و مما سبؽ دفعني لمبحث في و 
ة ويحاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمكمية التربية بالوادي الجديد البات عند طوالعبء المعرفي 

 اآلتية:
عالقة بيف اإلجياد التعممي والشفقة بالذات لدي طالبات كمية التربية وجد تىؿ  -

 بالوادي الجديد؟
ىؿ توجد عالقة بيف اإلجياد التعممي والعبء المعرفي لدي طالبات كمية التربية  -

 بالوادي الجديد؟
لدي  ىؿ يمكف التنبؤ باإلجياد التعممي مف خالؿ الشفقة بالذات والعبء المعرفي -

 كمية التربية بالوادي الجديد؟ طالبات
 هدف البحح

بيف اإلجياد التعممي والشفقة بالذات والعبء المعرفي لدي التعرؼ عمى العالقة  -
 طالبات كمية التربية بالوادي الجديد. 

الكشؼ عف اسياـ متغيرات البحث في التنبؤ باإلجياد التعممي مف خالؿ الشفقة  -
 .كمية التربية بالوادي الجديد الباتي طبالذات والعبء المعرفي لد

 أهنية البحح

مفيومي الشفقة بالذات واالجياد التعممي في مجاؿ الدراسات النسبية لحداثة ال  -
النفسية مما يساعد نتائجيما في االرتقاء بمستوى أداء والتحصيؿ األكاديمي 

 لمطالب المعمـ.
 بمتغيريالتعميمية إلى االىتماـ تفيد نتائج البحث في توجيو القائميف عمى العممية   -

 الشفقة بالذات والعبء المعرفي.
عينة البحث وىف طالبات كمية التربية وما تصبو إليو الكمية مف إعدادىف نفسًيا  -

 وتعميمًيا واجتماعًيا.
الكشؼ عف اسياـ متغيرات البحث في التنبؤ باإلجياد التعممي مف خالؿ الشفقة  -

لبات كمية التربية بالوادي الجديد بما يفيد في وضع بالذات والعبء المعرفي لدي طا
إلى تطوير العممية التعميمية وخفض برامج لتنمية الشفقة بالذات مما يؤدي 

 اإلجياد التعممي.مستوى 
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 مصطلحات البحح

بشكؿ لطيؼ مع الذات في األوقات  طالبتعامؿ ال Self-Compassion الشفقة بالذات
وزيادة التسامح مع الذات وزيادة  تحديات المختمفةجية العمى مواوالتي تساعده العصيبة 

 البحث الحالي ويتحدد مستوى الشفقة بالذات في الفشؿ.اإلصرار عمى تنفيذ المياـ بعد تكرار 
  .المقياس في الطالبة عمييا تحصؿ التي بالدرجة

شعور الطالب  Lin&Huang (2012)َعزفه  Learning Burnout االجواد التعلني
والقصور الذاتي في مف المذاكرة والنفور والخوؼ  باإلرىاؽ ط أثناء الدراسة والشعوربالضغ

 إنجاز المياـ الموكمة إلييـ. 
 والبحث الحالي يري اإلجياد التعممي متمثؿ في ثالثة أبعاد:

 وعدـ الدراسة مف خالؿ الشعور بالممؿ، مف الطالب الذي تعب ويصؼنياؾ إل ا -
 الحماس بدنًيا وعقمًيا. 

 يشعر مألوؼ، أو غير بأنو يشعر إنو يقوؿ الذي النفسي ويصؼ الطالبلخوؼ ا -
 ليا. معنى ال الجامعية الحياة بأف يشعر أو األمؿ، بخيبة

 نياء المياـ الموكمة إليو بشكؿ جيدإعمى  الطالبانعداـ الفاعمية وتعني عدـ قدرة  -
 التي بالدرجة يالبحث الحال مستوى اإلجياد التعممي في ويكوف غير مباؿ ويتحدد

 (8168نجوى أحمد،)المقياس.  في ةالطالب عمييا حصؿت
ىو مجموع  Sweller (2008,6)يعرفوكما  Cognitive Loadالعبء المعرفي 

العبء ويتحدد مستوى  .األنشطة العقمية التي تشغؿ سعة الذاكرة العاممة خالؿ وقت معيف
 .في المقياس ةلطالبحصؿ عمييا اتفي البحث الحالي بالدرجة التي  المعرفي

 اإلطار الهظزي

 الشفقة بالذات

ينطوي عمى  والفشؿالشفقة بالذات اتجاه ايجابي نحو الذات في المواقؼ المؤلمة تعد 
 الشفقة بالذات تميؿ إلى تعزيز مشاعرليا، و المطؼ بالذات، وعمى عدـ االنتقاد الشديد 

بيذه المعاناة والفشؿ والعجز كجزء مف ا االىتماـ في ضوء التجربة اإلنسانية المشتركة، معترفً 
 البعض وىي:متداخمة مع بعضيا . وتتكوف مف ثالث أبعاد تجربة جميع الناس
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حالة :  Self-Judgmentمقابؿ الحكـ الذاتي Self-Kindnessبالذات لرحمةا -أ
عمييا، يكوف مف إصدار أحكاـ قاسية  الفشؿ والمعاناة بداًل مف فيـ الفرد لنفسو في مواقؼ 

وىذا ما يساعده  .Self-Judgmentنقد الذات الحكـ الذاتي أو  مف بداًل طيؼ مع نفسو ل
التي يمر بيا بموضوعية وبعقؿ منفتح دوف انفعاؿ مبالغ فيو.  التحدياتعمى التعامؿ مع 

سارة،  جد الفرد الذي يرفض الواقع، وينتقد ذاتو بقسوة عندما يمر بخبرات غيرتوبالمقابؿ 
   (Neff,2003b) الذاتي.تتخذ أشكاال مف التّوتر واإلحباط والنقد تزداد معاناتو، و 

وتشير إلى  Isolationمقابؿ العزلة Common Humanity اإلنسانية العامة -ب
 مف رؤيتيا معزولة رؤية الفرد لخبراتو الخاصة كجزء مف الخبرة اإلنسانية الكبيرة بدالً 

معاناة فال، أف جميع األفراد يعانوف Neff (2004)حيث تشير  ومنفصمة عف رؤية اآلخريف
 .إنسانية عامة

 Over-identifiedمقابؿ االفراط في التوحد  Mindfulnessالعقميةاليقظة  -ج
االنفتاح عمى عالـ األفكار والمشاعر واألحاسيس المؤلمة والخبرات غير السارة وتشير إلى 

برؤية جيدة ومنفتحة  ح. وتسممتوازفلدى الفرد، ومعايشة الخبرة في المحظة الحاضرة بشكؿ 
الشفقة بالذات  أحكاـ. وتتطمبّكميا، ومف دوف إصدار  ،عمى خبرات الشخص العقمية والحسية

اتخاذ أسموب متوازف في التعامؿ مع االنفعاالت السمبية لمشخص، ألف المشاعر قد تكوف 
الخبرات الشخصية ا فييا. وىذا الموقؼ ينبع مف تماثميا لعمميات متعمقة بمكبوتة أو مبالغً 

 و (Neff&Costigan,2014) الخبراتا مف ىذه ألولئؾ األشخاص الذيف يعانوف أيضً 
(Neff,2017) و(Neff&Germer,2018) 

أف الشفقة بالذات تساعد الطالب عمى مواجية المشكالت  Landgraf (2013)ويذكر
  .الفشؿ التسامح مع الذات وزيادة اإلصرار عمى تنفيذ المياـ بعد تكرار وزيادة

بالذات العمميات التي يقـو بيا الطالب ليقدـ لذاتو  الشفقة Bayir (2016) ويعرؼ
  .عدـ إلقاء الموـ عمييا أوانتقادىا الدعـ المعنوي في لحظات التعب مف خالؿ
( أف الشفقة بالذات شكؿ مف أشكاؿ تقبؿ 8167ويري وحيد مصطفي ومحمد شعباف )

بذاتو ه في األوقات العصيبة وتساىـ في شعور  ذاتويؼ مع الذات حيث يتعامؿ الفرد بشكؿ لط
التي تساىـ في عزؿ Self-Pityوعدـ نقدىا والتعامؿ معيا بمطؼ بعكس الشفقة عمى الذات 
-Selfختمؼ عف نقد الذاتوت، الفرد عف اآلخريف مف خالؿ سيطرة االنفعاالت السمبية عميو 
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Criticism  جو لمذات وال يشعر الفرد بدؼء العالقات الذي يحدث نتيجة لوجود عداء ونقد مو
الذي يتطمب تحقيؽ أىداؼ خارج الذات وتختمؼ Self-Esteemاالجتماعية ،وتقدير الذات 

إلى ذاتو بأنيا أفضؿ مف غيرىا الفرد ينظر أي  Self-Centerednessعف التمركز بالذات 
رد المقارنة بيف ذاتو عجاب بينما الشفقة بالذات ال يحتاج الفإلفيركز عمى مشاعر الحب وا

 وذات اآلخريف.
( أف الشفقة بالذات تشمؿ ميارات اإلصغاء، والتعاطؼ 8164)نايؿ ويري رياض 

أما الشفقة عمى الذات  إيجابي،مما يؤدي إلي توافؽ  اجتماعية، وايثارومشاركة  الوجداني،
ات مما يؤدي إلى تشمؿ الحكـ الذاتي القاسي ، والعزلة االجتماعية ،و التوحد المفرط مع الذ

 سوء توافؽ.
أف الشفقة بالذات توسطت العالقات بيف  Fong&Loi (2016)نتائج دراسة  توصمتو 

جياد التعممي واالكتئاب إلتعمؿ عمى تيدئة العالقة بيف ا يااالجياد التعممي واالكتئاب كما أن
 Duarte,etal.,(2016)دراسة كؿ مف  تالتعممي. وأتثب باإلجياد تنبئو 
 باإلجياد التعممي.ا ا سمبيً الشفقة بالذات ترتبط ارتباطً أف  Olson,etal.,(2015)و

تعامؿ الفرد مع نفسو بشكؿ لطيؼ وعدـ تعني الشفقة بالذات يتضح مما سبؽ أف و 
وأتغمب عمى التقصير بمعني لو نقدىا بمعني إذا قصرت في أمر أستطيع معالجتو فأضع حموؿ 

رسب فعميو التعامؿ مع نفسو بمطؼ والمذاكرة لكي ينجح إذا قصر طالب في المذاكرة بإرادتو ف
 الرضاالمرة التالية أـ إذا كاف األمر خارج عف إرادتيو كمرض أو حادثة أو غيرىا فعميو ب

لمفرد إنما ىو حصؿ يَتَقبُّؿ ما يقضي بو اهلل مف غير تردُّد وال معارضة، ألف كؿ ما بمعني 
 َتخؼ مما ىو آت.بقدر اهلل؛ فال تحزف عمى أمر فات، وال 

 العبء املعزيف

تعد نظرية العبء المعرفي مف النظريات التي تيتـ بتوضيح العالقات بيف البنية المعرفية 
لممتعمـ والتصميـ التعميمي وتفسير الظواىر النفسية والسموكية التي تنتج مف العممية 

 التعميمية.
لذاكرة العاممة مف أجؿ تيسير وىذا يعني أف نظرية العبء المعرفي تعني بأساليب إدارة ا

تسعى إلى كما أنيا ( Shehab, 2011, 41)المدى. التغيرات التي تحدث في الذاكرة طويمة 
تحسيف تعمـ المياـ المعرفية المعقدة عف طريؽ الحفاظ عمى عبء الذاكرة العاممة في حدود 
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 المدىذاكرة طويمة مة مف القدرات اإلضافية لمعقدرات المعالجة لممتعمـ مع االستفادة الفا
(Sweller,2011). 

 الذاكرة عمى الواقع ؿالحم Mendel (2010,8)كما أشار  المعرفي بالعبء ويقصد
 .العاممة الذاكرة مثؿ محدودة مصادر مف ميمة أية متطمبات أثناء التعمـ ووصؼ العاممة
 جزأيف الؿخ مف المياـ بإحدى الخاصة الكمية المعرفية الشحنة إلى المعرفي العبء ويشير

 عف الداخمي العبء ويعبر. الخارجي المعرفي والعبء الداخمي المعرفي العبء: ىما أساسييف
 التي الضرورية وغير المضافة الصعوبة الخارجي العبء يمثؿ بينما الميمة، مواد صعوبة
  التعمـ. مادة عرض طريقة تفرضيا

دخيؿ( ( أف العب المعرفي قد يكوف خارجي )8166ويذكر رمضاف عمى )
Extraneous Cognitive Load وال يتولد العبء التعميمية مرتبط بالوسائؿ واألدوات  أي

نما بواسطة طريقة عرض المعمومات عمى المستخدـ  المعرفي الخارجي بواسطة المعمومات، وا 
التعميمية، أي مرتبط بطبيعة المادة  Intrinsic Cognitive Loadأو داخمي )جوىري( 

السبب أف بعض مواد التعمـ تكوف أصعب مف غيرىا وتأثير ذلؾ في العبء  تفسير في دويساع
  (Jong,2010) .العاممةالواقع عمى الذاكرة 

بأنو فطري  ميزالعبء المعرفي الداخمي يت( أف 8168عبد الكريـ ) يعبد العاط ويذكر
مة ثيؽ الصالمعرفي و  والعبء .ومف ثـ فال يمكف فصمو عف المعمومات التي يتـ تعمميا

Germane Cognitive Load  المادة والمعموماتيرتبط بالجيد الذي يبذلو المتعمـ لفيـ 
 المقدمة لو، وىو ما ينبغي التركيز عميو داخؿ المؤسسات التعميمية.

إلى أية معالجة يقـو بيا العبء المعرفي وثيؽ الصمة  Deleeuw (2009,5)ويفسر  
تعمقة أو بيدؼ القياـ بمعالجة أعمؽ مثؿ المتعمـ بيدؼ بناء مخططات حوؿ المادة الم

  .التفسير الذاتي أو التطبيؽ الواعي الستراتيجيات التعمـ
 يؤدي إلى المعمومات تجييز في المستوى العميؽ أف استخداـ Jong (2010)ويذكر 

 عقمي جيد يصاحبو ال السطحي األسموب بينما المتعمـ، لدى المعرفي العبء مستوى زيادة
 .يذكر

 لمطالباعتماد خطوات نظرية العبء المعرفي بالنسبة ( يجب 8165وسف ماىر )وتذكر 
ممارسة رسـ المخططات و ا جعؿ التعمـ أكثر سيولة وأكثر تخزينً  مف خالؿ تدريبيـ عمى
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وتجميع المعرفة المتعددة قابمة لمتخزيف الخبرات، ربط أجزاء المعرفة بعالقات لنقؿ و المعرفية، 
ا وأكثر قابمية جعؿ التعمـ أقؿ تجريدً و  لمتطبيؽ،ات الموظفة قابمة جعؿ الخبر و واالسترجاع، 
الطالب عمى تساعد التربية الحديثة تيتـ بالنظريات التعميمية التي ف ولذلؾ .لإلدراؾ الحسي

حفظ المعمومات مف أجؿ  الحياة، وليستعمـ كيؼ يفكر ويستفيد مف طريقة تفكيره في 
 .االمتحاف

عف طريؽ يحدث نظرية العبء المعرفي أف التعمـ في  (8166وتشير أزىار محمد )
نوعيف مف الذاكرة ىما، الذاكرة العاممة والذاكرة طويمة المدى، وأف الذاكرة العاممة ىي المكوف 
النشط الذي يقـو بمعالجة المعمومات المطموبة وأف المعمومات المراد معالجتيا تفرض مستوى 

رة في وقت معيف، فالسعة العقمية كأحد محددات عممية ا مف الصعوبة أف تستوعبو الذاكمرتفعً 
التفكير والتعمـ إذ أنيا تقوـ بيذه المعالجة وىي مف أىـ العوامؿ النفسية لعممية التذكر، 

ا ا ميمً دورً  تؤديوالذاكرة العاممة ىي المسؤوؿ األكبر عف المفاىيـ المعرفية والمثيرات التي 
حاجة إلى خفض العبء المعرفي المفروض عمى ذاكرتو في النشاطات الحياتية، واف الطالب ب

أثناء التعمـ مف أجؿ تعمـ فاعؿ وبحاجو إلى معمومات كثيرة ومترابطة تكوف قاعدة لتعممو ىي 
 .األساس في بناء مخططات معرفية

 اإلجواد التعلني

ي انيا ال تخص بيئة تعميمية معينة أي توجد أظاىرة االجياد التعممي إشكالية عالمية 
 درس أو مقررل طالبفي كؿ المراحؿ التعميمية ويتولد نتيجة ألسباب منيا عدـ استيعاب ال

داء المياـ التي يطمبيا منو المعمـ ويمزمو بإتقانيا، ونتيجة لذلؾ أمعيف أو لعدـ قدرتو عمى 
ويعاني مف توتر وقمؽ، وىذه االحاسيس قد ُتعيقو في التعمـ حتى في  مجيد طالبيصبح ال
،ودرس اإلجياد في المجاالت المينية  تي يجد القدرة في استيعابيا واالبداع فيياالمواد ال

وعرفو بفقداف الفرد "  Freudenberger" وربطو بالرضا الوظيفي وأوؿ مف استخدمو
 التدريجي لطاقتو وأىدافو التي بسعي إنجازىا.

ًبا عمى أف اإلجياد التعممي قضية ميمة ألنو تؤثر سم Huang & Lin (2010)ويرى 
تعمـ الطالب، وأداة لفيـ مجموعة واسعة مف السموكيات الطالبية خالؿ دراستيـ، وقد يؤثر 

وأعضاء  زمالئيـ،اإلجياد التعممي أيًضا عمى عالقاتيـ وحاضرىـ ومستقبميـ مع كميتيـ ومع 
 ىيئة التدريس، وغيرىـ. 
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التمييز  ىناؾ نموذجاف مف التعمـ يمكفأف  Zhang&Wang (2013)دراسة  تشيرو 
بينيما كمؤشرات "لمسعي لمكماؿ" وىما التوجيو الذاتي والتوجيو المجتمعي. والتوجيو الذاتي 
نحو الكماؿ: يضـ عدة سموكيات تشمؿ وضع الطالب معايير مرىقة لذاتو كدافع لموصوؿ لحد 
ت الكماؿ أثناء تعممو. والتوجيو االجتماعي نحو الكماؿ: يضـ الحاجة لتحقيؽ معايير وتوقعا

أف التعمـ مف إحدى النطاقات التي تؤثر فييا الكماؿ  داآلخريف. ووجمنصوص عمييا مف قبؿ 
خطاء ألمف االىتماـ بالكماؿ مثؿ ا ووما يصاحبويؤثر في تصنيفو كمعايير عميا لمتعمـ 

الناتج عف التعرض الدائـ  والقمؽالمتعددة والخوؼ مف الفشؿ مف التعمـ كذلؾ االجياد النفسي 
 .باإلجياد التعمميت التعمـ ومواقفو بما يعرؼ لمتطمبا

غالبية الطالب يظيروف مستوى ما مف مستويات  فأ Lin&Huang (2014)ويذكر
إليو كشكؿ مف أشكاؿ االجياد الميني لممتعمـ  راإلجياد التعممي أثناء عممية التعمـ. وينظ

  .نتيجة األعباء
التعمـ، ا عمى يؤثر سمبً  اإلجياد فأ Lin, & Huang, (2014)أثبتت دراسة و   

التعممي مشكمة كبيرة ترتبط باألداء األكاديمي الضعيؼ. وعمى الرغـ مف االىتماـ  فاإلجياد
المتزايد بياتيف المسألتيف، إال أف األدبيات المتعمقة بالعالقة بيف إجياد الطالب وحياتيـ 

 البلحياتية بيف طوالضغوطات ا لتعمميا جيادا. وتستعرض ىذه الدراسة اإلمحدودة نسبيً 
الجامعات، وتقيـ كذلؾ ما إذا كانت تقارير الضغوطات الحياتية يمكف أف تكوف بمثابة مؤشر 

اإلجياد وى مست ا. وأظيرت النتائج أفطالبً  8641مف كونت العينة وت لتعممي،ا جيادعمى اإل
ضغوط  عف ارتفاع قيـ نيائيةفي السنة ال ليس خطير. وأفادت الطالباتموجود و بشكؿ عاـ 

يمكف  والعبء المعرفيواإلجياد بيف األشخاص، واإلجياد في التنمية في المستقبؿ،  الحياة،
 .باإلجياد التعمميا أف يتنبأ معً 

تقييـ الوضع الحالي إلجياد التعمـ  Lin& Huang (2012)وكاف مف أغراض دراسة 
التعممي. وبمغت عينة  واإلجيادلدي طالب الجامعات واستكشاؼ العالقة بيف اإلجياد الحياتي 

اإلجياد التعممي  مقياسيتايواف. وتـ استخداـ  فيطالًبا مف طالب الجامعة  2847الدراسة 
واإلجياد الحياتي كأدوات تقييـ لمدراسة. وخمصت نتائج تحميؿ البيانات إلى أف إجياد التعمـ 

الغتراب بيف "، و"اباإلنجازلدى الطالب يمكف وصفو بأربعة عوامؿ ىي: "الشعور المنخفض 
نياؾ العاطفي". ومف بيف ىذه العوامؿ، وجد أف إل األشخاص"، و "العاطفة السمبية لمتعمـ"، و "ا
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"الشعور المنخفض باإلنجاز" و"العاطفة السمبية في التعمـ" أكثر خطورة. ووجدت الدراسة 
جياد التعمـ.   أيًضا وجود عالقة ارتباطية بيف إجياد الحياة وا 

إلى التعرؼ عمى اإلجياد التعممي  Merilainen&Kuittinen (2014)وىدفت دراسة 
طالًبا وأظيرت النتائج أف مستوى اإلجياد التعممي  451لدي الطالب الجامعييف، وقد تـ تقييـ 

لدى الطالب مرتفع نسبًيا. وكاف الطالب الذكور أعمى مف اإلناث عمى مستوى اإلجياد العاـ. 
ب الفرقة الثالثة ومف حيث التخصصات كاف طالب وطالب الفرقة النيائية أعمى مف طال

 جياد. إلالشعب العممية أعمى مف الشعب األدبية في مستوى ا
العالقة بيف مستوى المتعمميف مف اإلجياد  Meriläinen (2014)وتناولت دراسة 

المرتبط بالدراسة وتصوراتيـ عف بيئة التعميـ والتعمـ فضال عف دافعيـ اإلنجازي المتصور 
. وقد أكمؿ 8119تند البيانات إلى دراسة استقصائية شممت تسع جامعات فنمنديةعاـ وتس

طالًبا جامعًيا الدراسة االستقصائية عمى اإلنترنت. وأظيرت النتائج ارتفاع مستوى  2125
اإلجياد وارتباطو بالتدريس والمقررات، وأوصت الدراسة بأنو يجب عمى أعضاء ىيئة التدريس 

جياد وكيفية التعامؿ معيا باستخداـ استراتيجيات وطرؽ مبتكرة، إلرة ابالجامعة فيـ ظاى
وتحمؿ الطالب مسؤولية تحسيف مياراتيـ في الدراسة، األمر الذي مف شأنو أف يساعدىـ 
يجاد الحموؿ الذاتية أو النشطة بدال مف التفاعؿ بشكؿ سمبي مع  عمى التعامؿ مع اإلجياد، وا 

 المواقؼ والمياـ.
العالقة بيف اإلجياد التعممي والكفاءة الذاتية  Kokkinos (2016)سة وتناولت درا

طالًبا وطالبة، وذلؾ باستخداـ استبانة اإلجياد التعممي  281األكاديمية مف خالؿ عينة 
واستبياف الكفاءة الذاتية األكاديمية. وكانت النتائج عمى النحو التالي: كاف التحصيؿ التعميمي 

متوسط، وكانت درجة الطالب البنيف أعمى مف الطالب البنات عمى لمطالب عمى المستوى ال
إجياد التعمـ؛ وكانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى اإلجياد التعممي لدى 

 الطالب مف حيث مستويات مختمفة مف القدرة عمى الدراسة والكفاءة الذاتية.
حصائيا بيف الشفقة بالذات ( أف ىناؾ عالقة دالة ا8166)وأثبتت دراسة عادؿ محمود 

بالذات  ةالشفقواإلجياد التعممي وعدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الذكور واالناث في 
 .واإلجياد التعممي
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الطالب الذكور يعانوف مف االجياد التعممي أكثر  فأ Frank (2017)دراسة وأشارت 
 الب في السنوات األولي. مف الطالبات والطالب في السنوات النيائية يعانوف أكثر مف الط

أف الشفقة بالذات تساعد الطالب عمى  Landgraf (2013)وتشير نتائج دراسة 
في أداء المياـ وحميا بكؿ دقة. وتساعد في تخفيؼ مستويات االجياد التعممي  االستمرار

(Abbe,Tkach,&Lyubomirsky,2003) و(Thompason&Walz,2008). 
الشفقة بالذات تنبئ أف  Hall,Row,Wuensch&Godley (2013)أثبتت دراسة و 

عادة بالرفاىية النفسية كما أف الشفقة بالذات تساعد في التعامؿ مع االجياد التعممي توجيو  وا 
 .األىداؼ والتغمب عمى اإلجياد التعممي

أف الشفقة بالذات توسطت العالقات بيف  Fong&Loi (2016)نتائج دراسة  توصمتو 
اب كما أف الشفقة بالذات تعمؿ عمى تيدئة العالقة بيف االجياد االجياد التعممي واالكتئ

 .التعممي باإلجياد تنبئالتعممي واالكتئاب والشفقة بالذات 
 ( فروض ىي:2واىتـ البحث بالتحقؽ مف صحة )

يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف اإلجياد التعممي والشفقة بالذات لدى طالبات كمية التربية  (6
 بالوادي الجديد.

وجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف اإلجياد التعممي والعبء المعرفي لدى طالبات كمية التربية ي (8
 بالوادي الجديد.

يمكف التنبؤ باإلجياد التعممي مف خالؿ الشفقة بالذات والعبء المعرفي لدى طالبات كمية  (2
 التربية بالوادي الجديد.

  البحح جمنوعة

لًبا وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف طا 86تكونت عينة البحث االستطالعية مف 
 68تخصص العممي،  68طالًبا ) 21الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد، منيـ: 

تخصص أدبي(، وقد ُأستخدمت بيانات ىذه  25تخصص العممي،  66) 56تخصص أدبي(، 
 العينة في حساب صدؽ أدوات البحث.

 مف عشوائية طبقية بطريقة اختيارىف تـ طالبة 696 مف النيائية البحث عينة وتكونت
 687 العممي، تخصص 64: )منيـ الجديد، بالوادي التربية بكمية الثانية الفرقة طالب

 .البحث فروض صحة مف التحقؽ في العينة ىذه بيانات ُأستخدمت وقد ،(أدبي تخصص
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 أدوات البحح

 ( مقياس اإلجواد التعلني0)

عمى األدب التربوي المتعمؽ باإلجياد التعممي واالستفادة  عاالطالأعدتو الباحثة بعد 
( عبارة موزعة عمى ثالثة 81يتكوف المقياس مف )و مف المقاييس المنشورة في ىذا المجاؿ، 

 ـعبارات، وانعدا 7عبارات، والخوؼ النفسي: ويتكوف مف 7: ويتكوف مف االنياؾأبعاد ىي:)
 عبارات(.  6الفاعمية: ويتكوف مف 

ذي التدريج  ليكرتاالستجابة عمى جميع عبارات المقياس حسب أسموب ويتـ 
الخماسي: )تنطبؽ عمىَّ بدرجة منخفضة جًدا، تنطبؽ عمىَّ بدرجة منخفضة، تنطبؽ عمىَّ 
بدرجة متوسطة، تنطبؽ عمىَّ بدرجة كبيرة، تنطبؽ عمىَّ بدرجة كبيرة جًدا( بحيث تأخذ ىذه 

( عمى الترتيب، بحيث كمما ارتفعت 5، 4، 2، 8، 6االستجابات الخمس الدرجات الخمس: )
 الدرجة كاف ذلؾ مؤشًرا لزيادة اإلجياد التعممي.

( مػػف 861التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيكومترية ليػػذا المقيػػاس بعػػد تطبيقػػو عمػػى )وتػػـ 
 (8168نجوى أحمد،)طالب وطالبات كمية التربية بالوادي الجديد. 

 :الشفقة بالذات( مقياس 9)

ورياض نايؿ وعمى  عبد الرحمفوقاـ بترجمتو: محمد السيد  Neff (2003)أعده 
عبارة موزعة عمى األبعاد  86يتكوف المقياس مف و (، 8165سعيد وفتحي عبدالرحمف )

 الستة التالية:
 .86-82-69-68-5الرحمة بالذات: وعباراتو ذات األرقاـ:  (6
 .86-66-66-8-6الحكـ الذاتي: وعباراتو ذات األرقاـ:  (8
 .65-61-7-2نية العامة: وعباراتو ذات األرقاـ: اإلنسا (2
 .85-68-62-وعباراتو ذات األرقاـ:  4العزلة:  (4
 .88-67-64-9اليقظة العقمية: وعباراتو ذات األرقاـ:  (5
 .84-81-6-8االفراط في التوحد: وعباراتو ذات األرقاـ:  (6

سي: عمى عبارات المقياس حسب أسموب ليكرت ذي التدريج الخما االستجابةوتتـ 
ال  -تنطبؽ بدرجة قميمة -تنطبؽ بدرجة متوسطة  -تنطبؽ بدرجة كبيرة -)تنطبؽ تماًما 
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( 6، 8، 2، 4، 5تنطبؽ تماًما( بحيث تأخذ ىذه االستجابات الخمس الدرجات الخمس: )
عمى الترتيب، بحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة الشفقة أو درجة الصفة التي 

 عي ليا. يقيسيا البعد الفر 
مع مالحظة: أنو عند التعامؿ مع األبعاد الفرعية فقط تكوف كؿ العبارات موجبة االتجاه، لكف 
في حالة التعامؿ مع الدرجة الكمية يعاد حساب درجات األبعاد: )الثاني، الرابع، السادس( حيث 

مس تحصؿ االستجابة تنطبؽ تماًما عمى درجة واحدة واالستجابة ال تنطبؽ مطمقا عمى خ
 درجات. 

طالًبا وطالبة بكمية التربية  86وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث االستطالعية )
بالوادي الجديد(، وتـ حساب خصائصو السيكومترية )معامالت الثبات والصدؽ(، عمى النحو 

 التالي:

 الشفقة بالذاتأواًل: حساب ثبات عبارات مقياس 

 فقة بالذات بطريقتيف ىما:( تـ حساب ثبات عبارات مقياس الش6)
لمُبعد )بعػدد عبػارات كػؿ ُبعػد(، وفػي كػؿ  Alpha-Cronbachحساب معامؿ ألفا لػ كرونباخ  -

، 8166مػػرة يػػتـ حػػذؼ درجػػات إحػػدى العبػػارات مػػف الدرجػػة الكميػػة لمُبعػػد )عػػزت حسػػف، 
567.) 

يسػػو العبػػارة. حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات العبػػارة والػػدرجات الكميػػة لمُبعػػد الػػذي تق -
 بياتيف الطريقتيف. الشفقة بالذات ( يوضح معامالت ثبات عبارات مقياس 8والجدوؿ رقـ )

 ( حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي لمقياس الشفقة بالذات8)
تػػـ حسػػاب ثبػػات األبعػػاد الفرعيػػة والثبػػات الكمػػي لمقيػػاس الشػػفقة بالػػذات بطػػريقتيف ىمػػا: 

. كمػا Spearman-Brown، طريقة التجزئة النصفية لػ سػبيرماف/براوف خألفا لػ كرونبامعامؿ 
 بالجدوؿ التالي:



 .الشفقة بالذات والعبء المعرفي كمنبئات باإلجهاد التعلمي لدى طالبات كلية التربية بالوادي الجديد

- 672 - 

 (1جذول )

 (11يعايالخ ثثاخ األتعاد انفزعُح وانثثاخ انكهٍ نًمُاس انشفمح تانذاخ )ٌ = 

 األتعـاد و
عذد 

 انعثاراخ

أنفا نـ يعايم 

 كزوَثاخ

طزَمح انرجزئح انُصفُح نـ 

 سثُزياٌ/تزاوٌ

 49756 496.4 5 تانذاخانزحًح  1

 49655 49654 5 انحكى انذاذٍ 2

 49726 49725 4 اإلَساَُح انعايح 3

 49644 49631 4 انعزنح 4

 497.6 49726 4 انُمظح انعمهُح 5

 49142 .4973 4 االفزاط فٍ انرىحذ 6

 49116 49174 26 انًمُاس ككم

 ( ما يمي:6)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
 بطريقتػي )معامػؿ  الشػفقة بالػذاتعػاد الفرعيػة والثبػات الكمػي لمقيػاس أف معامالت ثبات األب

ألفا لػ كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لػ سبيرماف/براوف( مرتفعة مما يدؿ عمى ثبػات 
 .الشفقة بالذاتاألبعػاد الفرعية والثبات الكمي لمقياس 

 :  الشفقة بالذاتثانًيا: حساب صدق مقياس 

عػػف طريػػؽ حسػػاب  الشػػفقة بالػػذاتحسػػاب صػػدؽ العبػػارات لمقيػػاس  تػػـ ( صــدق العبــارات:0)
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي إليو العبارة في حالػة 
حذؼ درجة العبارة مػف الدرجػة الكميػة لمُبعػد الػذي يقيسػو، باعتبػار أف بقيػة عبػارات الُبعػد 

 ( التػػالي يوضػػح معػػامالت ثبػػات وصػػدؽ عبػػارات مقيػػاس8محًكػػا لمعبػػارة. والجػػدوؿ رقػػـ )
 :الشفقة بالذات

 (2جذول )

 (11نذي طهثح كهُح انرزتُح تانىادٌ انجذَذ )ٌ =  انشفمح تانذاخيعايالخ ثثاخ وصذق عثاراخ يمُاس 

 انعثارج انثُعـذ
 يعايم أنفا 

 نـ كزوَثاخ

يعايم ارذثاط درجح 

انعثارج تانذرجح انكهُح 

 نهثُعذ )ثثاخ(

يعايم ارذثاط درجح 

انعثارج تانذرجح انكهُح 

ذ عُذ حذف درجح نهثُع

 انعثارج )صذق(

 انزحًح تانذاخ 

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

496.4 

5 495.1 4976** 4956** 

12 49541 4916** 4973** 

1. 49623 4974** 4954** 

23 496.2 4953** 4927* 

26 496.4 494.** 4922* 

 **4934 **4955 49641 1 انحكى انذاذٍ
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 انعثارج انثُعـذ
 يعايم أنفا 

 نـ كزوَثاخ

يعايم ارذثاط درجح 

انعثارج تانذرجح انكهُح 

 نهثُعذ )ثثاخ(

يعايم ارذثاط درجح 

انعثارج تانذرجح انكهُح 

ذ عُذ حذف درجح نهثُع

 انعثارج )صذق(

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

49654 

1 49414 4914** 4961** 

11 49644 4964** 4944** 

16 49562 496.** 494.** 

21 49654 4956** 4925* 

اإلَساَُح 

 انعايح

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

49725 

3 49722 4965** 4941** 

7 495.6 4913** 4962** 

14 49643 4975** 4955** 

15 49675 4972** 494.** 

 انعزنح

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

49631 

4 49471 4977** 4955** 

13 49435 4914** 495.** 

11 49631 4955** 4922* 

25 49611 4964** 4935** 

 انُمظح انعمهُح

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

49726 

. 495.4 4912** 4963** 

14 49564 4914** 496.** 

17 495.6 4911** 4963** 

22 49726 494.** 4922* 

االفزاط فٍ 

 انرىحذ

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

4973. 

2 49646 4912** 4966** 

6 49724 4974** 4946** 

24 49665 4976** 4955** 

24 49711 4971** 4946** 

 (4941ُذ يسرىي )(         ** دال ع4945* دال عُذ يسرىي )

 ( ما يمي:8)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
  أف جميع معامالت ألفا لػ كرونباخ فػي حالػة غيػاب العبػارة أقػؿ مػف أو يسػاوي

ألفا لػ كرونباخ العاـ لمُبعد في حالة وجودىا، أي أف تدخؿ أي عبارة ال يؤدي إلى انخفػاض 
ؿ عبػارة تسػيـ بدرجػة معقولػة معامؿ الثبات الكمي لمُبعد الذي تقيسو، وىذا يشير إلى أف كػ

 في الثبات الكمي لمُبعد الذي تقيسو. 
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  أف جميع معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمُبعد الذي تقيسو )في حالػة
وجػػود درجػػة العبػػارة فػػي الدرجػػة الكميػػة لمُبعػػد الػػذي تقيسػػو( دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى 

 .الشفقة بالذاتخمي وثبات جميع عبارات مقياس ( مما يدؿ عمى االتساؽ الدا1.16)

  أف جميع معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمُبعد الذي تقيسو )في حالػة
حػػذؼ درجػػة العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة لمُبعػػد الػػذي تقيسػػو( دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى 

 .الشفقة بالذات( مما يدؿ عمى صدؽ جميع عبارات مقياس 1.15( أو )1.16)

عػف طريػؽ  الشفقة بالػذات( صدؽ األبعاد الفرعية: تـ حساب صدؽ األبعاد الفرعية لمقياس 8)
حساب معامؿ االرتباط بيف درجة الُبعد الفرعػي والدرجػة الكميػة لممقيػاس. والجػدوؿ التػالي 

 :الشفقة بالذاتيوضح معامالت صدؽ أبعاد مقياس 
 (3جذول )

 (11)ٌ =  انشفمح تانذاخنفزعُح تانذرجح انكهُح نًمُاس يعايالخ ارذثاط األتعاد ا

 يعايم االرذثاط األتعـاد و يعايم االرذثاط  األتعـاد و

 **.497 انعزنح 4 **4954 انزحًح تانذاخ 1

 **4974 انُمظح انعمهُح 5 **4974 انحكى انذاذٍ 2

3 
اإلَساَُح 

 6 **4962 انعايح

االفزاط فٍ 

 **4912 انرىحذ

 (4941صائًُا عُذ يسرىي )** دال إح

 ( ما يمي:2)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
  دالػة إحصػائًيا  الشػفقة بالػذاتارتباط األبعاد الفرعيػة بالدرجػة الكميػة لمقيػاس معامالت أف

 .الشفقة بالذاتلمقياس األبعػاد الفرعية ( مما يدؿ عمى صدؽ 1.16عند مستوى )

، ومػػػف ثػػػـ الشػػػفقة بالػػػذاتقيػػػاس ممػػف اإلجػػػراءات السػػػابقة تأكػػػد لمباحثػػػة ثبػػػات وصػػػدؽ 
لدى طالب وطالبات كميػة التربيػة بػالوادي الجديػد. حيػث تشػير  الشفقة بالذاتصالحيتو لقياس 

لػػدى المسػػتجيب، بينمػػا تشػػير  الشػػفقة بالػػذاتالدرجػػة العاليػػة عمػػى ىػػذا المقيػػاس إلػػى ارتفػػاع 
يحصػػؿ عمييػػا  لديػػو، وأقصػػى درجػػة يمكػػف أف الشػػفقة بالػػذاتالدرجػػة المنخفضػػة إلػػى انخفػػاض 

( ىػي أقػؿ درجػة يمكػف 86( درجػة، بينمػا )621المستجيب عمى جميع عبارات المقيػاس ىػي )
 أف يحصؿ عمييا.
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 :العبء املعزيف( مقياس 3)

حتى تتناسب مع بعض العبارات   الباحثة بصياغة( وقامت 8165حممي الفيؿ )أعده 
تقيس  عبارة 66قياس مف يتكوف المحيث  األصمي،البحث الحالي مع االتفاؽ مع المؤلؼ 

 ثالثة أبعاد ىي:
 (.6 - 6عبارات )وىي العبارات:  6العبء المعرفي الداخمي )الجوىري(: ويتكوف مف  (6
 (.66 - 7عبارات )وىي العبارات:  5العبء المعرفي الخارجي )الدخيؿ(: ويتكوف مف  (8
 (.66 - 68عبارات )وىي العبارات:  56العبء المعرفي وثيؽ الصمة: ويتكوف مف  (2

تمثؿ و حسب أسموب ليكرت ذي التدريج الخماسي: المقياس  عبارات عمى االستجابةتتـ و 
( تنطبؽ عمىَّ بدرجة منخفضة، 8ا وتمثؿ الدرجة )( تنطبؽ عمىَّ بدرجة منخفضة جدً 6الدرجة )

مرتفعة ( تنطبؽ عمىَّ بدرجة 4( تنطبؽ عمىَّ بدرجة متوسطة وتمثؿ الدرجة )2وتمثؿ الدرجة )
( 66-65-64-62-66لممفردات ) جًدامرتفعة ( تنطبؽ عمىَّ بدرجة 5ؿ الدرجة )بينما تمث

( 4( منخفض )5( منخفض جًدا )68-61-9-8-7-6-5-4-2-8-6بينما المفردات )
 .(6( مرتفع جًدا )4( مرتفع )2متوسط )

وقػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات وصػػػدؽ ىػػػذا المقيػػػاس بعػػػد تطبيقػػػو عمػػػى عينػػػة البحػػػػث 
ا وطالبة بكمية التربية بػالوادي الجديػد(، واتبػاع نفػس الخطػوات السػابؽ طالبً  86االستطالعية )

اتباعيػػا عنػػد حسػػاب الخصػػائص السػػيكومترية لمقيػػاس الشػػفقة بالػػذات، فكانػػت النتػػائج عمػػى 
 النحو التالي:
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 (4جذول )

يعايالخ ثثاخ وصذق عثاراخ يمُاس انعةء انًعزفٍ نذي طهثح كهُح انرزتُح تانىادٌ انجذَذ )ٌ = 

11) 

 انعثارج انثُعـذ
 يعايم أنفا 

 نـ كزوَثاخ

يعايم ارذثاط درجح 

انعثارج تانذرجح انكهُح 

 نهثُعذ )ثثاخ(

يعايم ارذثاط درجح انعثارج 

تانذرجح انكهُح نهثُعذ عُذ حذف 

 درجح انعثارج )صذق(

انعةء انًعزفٍ 

 انجىهزٌ

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

496.4 

1 49667 495.** 4931** 

2 49623 496.** 4955** 

3 49614 4956** 4934** 

4 49626 4972** 4954** 

5 49665 4961** 493.** 

6 49655 4961** 4942** 

انعةء انًعزفٍ 

انذخُم يعايم 

أنفا كزوَثاخ 

انعاو نهثُعذ = 

49654 

7 49621 4954** 4922* 

1 49546 4961** 4943** 

. 494.2 4975** 4952** 

14 49644 4952** 4932** 

11 4953. 4974** 4945** 

انعةء انًعزفٍ 

 وثُك انصهح 

يعايم أنفا 

كزوَثاخ انعاو 

نهثُعذ = 

49725 

12 49654 497.** 4957** 

13 49671 496.** 4952** 

14 49726 4957** 4932** 

15 49654 4973** 4964** 

16 49674 4971** 4951** 

 (4941(         ** دال عُذ يسرىي )4945* دال عُذ يسرىي )

 ( ما يمي:4)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
 فػي حالػة غيػاب العبػارة أقػؿ مػف أو يسػاوي  أف جميع معامالت ألفا لػ كرونباخ

العاـ لمُبعد في حالة وجودىا، أي أف تدخؿ أي عبارة ال يؤدي إلى انخفػاض  ألفا لػ كرونباخ
، وىذا يشير إلى أف كػؿ عبػارة تسػيـ بدرجػة معقولػة معامؿ الثبات الكمي لمُبعد الذي تقيسو
   في الثبات الكمي لمُبعد الذي تقيسو.

  لمُبعػػد الػػذي أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة والدرجػػة الكميػػة
( دالػة إحصػائًيا لمُبعػد الػذي تقيسػو)في حالة وجود درجػة العبػارة فػي الدرجػة الكميػة  تقيسو

العػبء يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميػع عبػارات مقيػاس ( مما 1.16عند مستوى )
 .المعرفي
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  لمُبعػػد الػػذي أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة والدرجػػة الكميػػة
( دالػة إحصػائًيا لمُبعػد الػذي تقيسػو)في حالة حذؼ درجة العبػارة مػف الدرجػة الكميػة  تقيسو

العػػبء ؽ جميػػع عبػػارات مقيػػاس ( ممػػا يػػدؿ عمػػى صػػد1.15( أو )1.16عنػػد مسػػتوى )
 .المعرفي

 (5جذول )

 (11يعايالخ ثثاخ األتعاد انفزعُح وانثثاخ انكهٍ نًمُاس انعةء انًعزفٍ )ٌ = 

 األتعـاد و
عذد 

 انعثاراخ

يعايم أنفا نـ 

 كزوَثاخ

طزَمح انرجزئح انُصفُح نـ 

 سثُزياٌ/تزاوٌ

1 
انعةء انًعزفٍ 

 49742 496.3 6 انجىهزٌ

 49661 49621 5 ٍ انذخُمانعةء انًعزف 2

3 
انعةء انًعزفٍ وثُك 

 49773 49726 5 انصهح 

 49144 49132 16 ككم انًمُاس

 ( ما يمي:5)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
  بطريقتػي )معامػؿ العبء المعرفي ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي لمقياس معامالت أف

اف/براوف( مرتفعػة ممػا يػدؿ عمػى ثبػات ألفا لػ كرونبػاخ، وطريقػة التجزئػة النصػفية لػػ سػبيرم
 .العبء المعرفيالثبات الكمي لمقياس األبعػاد الفرعية و 

 (6جذول )

 (11يعايالخ ارذثاط األتعاد انفزعُح تانذرجح انكهُح نًمُاس انعةء انًعزفٍ )ٌ = 

 يسرىي انذالنح يعايم االرذثاط األتعـاد و

 4941 4915 انعةء انًعزفٍ انجىهزٌ 1

 4941 4971 انًعزفٍ انذخُمانعةء  2

 4941 4913 انعةء انًعزفٍ وثُك انصهح  3

 ( ما يلي:6)يتضح من الجدول رقم 
  دالػة إحصػائًيا العػبء المعرفػي ارتباط األبعاد الفرعية بالدرجة الكميػة لمقيػاس معامالت أف

 .العبء المعرفيلمقياس األبعػاد الفرعية ( مما يدؿ عمى صدؽ 1.16عند مستوى )

، ومػػف ثػػـ العػػبء المعرفػػيمقيػػاس إلجػػراءات السػػابقة تأكػػد لمباحثػػة ثبػػات وصػػدؽ مػػف ا
لدى طالب وطالبات كمية التربية بػالوادي الجديػد. حيػث تشػير العبء المعرفي صالحيتو لقياس 

لػػدى المسػػتجيب، بينمػػا تشػػير العػػبء المعرفػػي الدرجػػة العاليػػة عمػػى ىػػذا المقيػػاس إلػػى ارتفػػاع 
لديػو، وأقصػى درجػة يمكػف أف يحصػؿ عمييػا  العػبء المعرفػياض الدرجة المنخفضػة إلػى انخفػ
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( ىي أقػؿ درجػة يمكػف أف 66( درجة، بينما )81المستجيب عمى جميع عبارات المقياس ىي )
 يحصؿ عمييا.

 األساليب اإلحصائية

تػػـ اسػػتخداـ مجموعػػة مػػف األسػػاليب اإلحصػػائية لحسػػاب ثبػػات وصػػدؽ أداة البحػػث 
 والتحقؽ مف فروضيا، وىي:

 مؿ ألفا لػ كرونباخ معاAlpha-Cronbach. 
 بػػػراوف  -معامػػػؿ الثبػػػات بطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية لػػػػ سػػػبيرمافSpearman-

Brown. 
  .معامؿ االرتباط لبيرسوف 

  تحميػػػؿ االنحػػػدار المتعػػػدد المتػػػدرجStepwise Regression Analysis 
Multiple. 

 نتائج البحح

 الفزض األول 

يوجػػد ارتبػػاط داؿ إحصػػائًيا بػػيف  يػػنص عمػػى أنػػو:"لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض األوؿ الػػذي 
 " تـ استخداـ: اإلجياد التعممي والشفقة بالذات لدى طالبات كمية التربية بالوادي الجديد

 :معامؿ ارتباط بيرسوف، فكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي 
 (7جذول )

لح انثاَُح تكهُح انرزتُح تانىادٌ يعايم االرذثاط تٍُ اإلجهاد انرعهًٍ وانشفمح تانذاخ نذي طانثاخ انفز

 ( 1.1انجذَذ )ٌ=

 انًرغُز
 اإلجهاد انرعهًٍ

 يسرىي انذالنح يعايم االرذثاط

 4941 4927 - انشفمح تانذاخ

 ما يمي: (7رقـ )يتضح مف الجدوؿ 
  ( بيف اإلجياد التعممي والشفقة 1.16وجود ارتباط سالب داؿ إحصائًيا )عند مستوى

ا ارتفعت درجات الشفقة بالذات انخفضت درجات اإلجياد التعممي لدى بالذات. أي أنو كمم
 طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد. 



 .الشفقة بالذات والعبء المعرفي كمنبئات باإلجهاد التعلمي لدى طالبات كلية التربية بالوادي الجديد

- 681 - 

ومف إجمالي نتائج الفرض األوؿ يتضح أنو قد تحقؽ، حيث أشارت نتائج ىذا الفرض 
لدى طالبات الفرقة  إلى وجود ارتباط سالب داؿ إحصائًيا بيف اإلجياد التعممي والشفقة بالذات

 الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.
 Thurlow(2010)( و8166محمود )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف عادؿ 

   .والتي توصمت إلى وجود عالقة سالبة بيف الشفقة بالذات واإلجياد التعممي
 Landgraf (2013) و Bayir(2016)ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما ذكر

أف الشفقة بالذات تساعد عمى مواجية المشكالت وزيادة التسامح مع الذات وزيادة اإلصرار 
كما أنيا تساعد في تقديـ الدعـ المعنوي لمنفس في عمى تنفيذ المياـ بعد تكرار الفشؿ 

 Jarrett (2018)أشار  انتقادىا. وكمالحظات التعب مف خالؿ عدـ إلقاء المـو عمييا أو 
ىدًفا ميًما لمتدخالت المستقبمية حيث تساعد في خفض التحديات ومنيا اإلجياد أنيا تعد 

تساعد في التعرؼ عمى قدرة الفرد عمى تنظيـ و بشكؿ عاـ واإلجياد التعممي بشكؿ خاص 
دارة انفعاالتو مما يؤدي إلى التغمب عمى العديد مف التحديات )السيد كامؿ،  (.8166وا 

زيد مف قدرتو عمى الفرد عمى تحمؿ المشاعر السمبية وتُ  حسف مف قدرةوالشفقة بالذات تُ 
 .التعامؿ معيا بشكؿ فاعؿ

( أف الشفقة بالذات مف أبعادىا اليقظة العقمية التي تعمؿ 8168) السيد وأشارت فاطمة
باليقظة عمى خفض العبء والضغوط مما يؤدي إلى تحسيف الذاكرة فاألفراد الذيف يتمتعوف 

 ا أكثر ورغبة أكبر في أداء المياـ وتحسيف في مستوى الذاكرة العاممةيظيروف انتباىً  العقمية
ألنيا تسمح لمفرد بالحفاظ عمى االنتباه في المحظة الحاضرة وزيادة وعيو بجسمو وزيادة 

عمى إدراؾ الواقع كما ىو وبصورة أكثر  ها بذاتو. كما أنيا تساعدالتركيز الذي يجعمو أكثر وعيً 
   .(8167، خير ذاتو مما يؤدي إلى ارتقاء مستوى األداء )ىالة ا وتمكنو مف فيـوضوحً 

 الفزض الجاني 

يوجػػد ارتبػػاط داؿ إحصػػائًيا بػػيف  لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض الثػػاني الػػذي يػػنص عمػػى أنػػو:"
 " تـ استخداـ: اإلجياد التعممي والعبء المعرفي لدى طالبات كمية التربية بالوادي الجديد

 نت النتائج كما بالجدوؿ التالي:معامؿ ارتباط بيرسوف، فكا 
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 (1جذول )

يعايم االرذثاط تٍُ اإلجهاد انرعهًٍ وانعةء انًعزفٍ نذي طانثاخ انفزلح انثاَُح تكهُح انرزتُح تانىادٌ 

 ( 1.1انجذَذ )ٌ=

 انًرغُز
 اإلجهاد انرعهًٍ

 يسرىي انذالنح يعايم االرذثاط

 4941 4922+  انعةء انًعزفٍ

 ما يمي: (8) رقـيتضح مف الجدوؿ 
  ( بيف اإلجياد التعممي والعبء 1.16وجود ارتباط موجب داؿ إحصائًيا )عند مستوى

المعرفي. أي أنو كمما ارتفعت درجات العبء المعرفي ارتفعت درجات اإلجياد التعممي لدى 
 طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.  

أنو قد تحقؽ، حيث أشارت نتائج ىذا الفرض  ومف إجمالي نتائج الفرض الثاني يتضح
إلى وجود ارتباط موجب داؿ إحصائًيا بيف اإلجياد التعممي والعبء المعرفي لدى طالبات 

 الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.
ورمضاف عمى ( 8164زينب عبد العميـ )وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف 

أعراض  اعاني مف العبء المعرفي تظير لدييت تىال ةأف الطالبىا ( ويمكف تفسير 8166)
اإلجياد، واإلغالؽ العقمي، وتدني مستوى الكفاءة والدافعية في أداء المياـ، والصعوبة في 
تجميع المعمومات، وعدـ القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات المطموبة، باإلضافة إلى عدـ القدرة 

بصورة  ادور المتمقي والمستمع لممعمومات التي قدمت لي ةدور الطالب فيميا ويكوفعمى 
مستمرة خالؿ محاضرة واحدة، وعدـ إعطائو فرصة زمنية لكي يوجو انتباًىا إلييا ويقوـ 

مما يؤدي إلى  بترميزىا ومعالجتيا وتخزينيا في الذاكرة العاممة؛ ثـ الذاكرة طويمة المدى
 اإلجياد والنفور مف التعمـ.

وجود ارتباط موجب بيف اإلجياد التعممي والعبء المعرفي بأف العالقة  وتفسر الباحثة
 .بينيما تبادلية فكؿ منيما يؤثر ويتأثر باآلخر

 الفزض الجالح 

الختبار صحة الفرض الثالث الذي ينص عمى أنو: "يمكف التنبؤ باإلجياد التعممي مف 
ة بالوادي الجديد"، تـ استخداـ خالؿ الشفقة بالذات والعبء المعرفي لدى طالبات كمية التربي

 . Stepwise Regression Analysis Multipleتحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج 
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حيث تبدأ طريقة تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج بإدراج المتغيرات المستقمة في معادلة 
ات المستقمة االنحدار المتعدد "خطوة خطوة"، حيث في الخطوة األولى يتـ إدراج أقوى المتغير 

تأثيًرا عمى المتغير التابع في معادلة االنحدار المتعدد، ثـ في الخطوة الثانية يتـ إدراج ثاني 
أقوى المتغيرات المستقمة تأثيًرا عمى المتغير التابع في معادلة االنحدار المتعدد باإلضافة إلى 

يي مف جميع المتغيرات المتغير المستقؿ الذي تـ إدراجو في الخطوة األولى، وىكذا حتى تنت
المستقمة التي ليا تأثير داؿ إحصائًيا عمى المتغير التابع، أما المتغيرات المستقمة التي ليس 
ليا تأثير داؿ إحصائًيا عمى المتغير التابع أو التي تفسر كمية ضئيمة جدًا مف التبايف في 

)عزت حسف، نحدار المتعدد درجات المتغير التابع فيتـ حذفيا وال يتـ إدراجيا في معادلة اال 
8166 ،428-429.) 

وقد أسفرت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج عف إدراج متغير )الشفقة بالذات( في 
معادلة االنحدار المتعدد وذلؾ في الخطوة األولى باعتباره أقوى المتغيرات المستقمة تأثيًرا عمى 

ي(، وفي الخطوة الثانية تـ إدراج متغير )العبء المتغير التابع )الدرجة الكمية لإلجياد التعمم
المعرفي( في معادلة االنحدار المتعدد باعتباره ثاني أقوى المتغيرات المستقمة تأثيًرا عمى 
المتغير التابع )الدرجة الكمية لإلجياد التعممي(. ونتائج ىذا الفرض معروضة بالتفصيؿ في 

 الجداوؿ التالية:
 (.جذول )

ٍَ االَحذار انًرعذد عُذ انرُثؤ تاإلجهاد انرعهًٍ يٍ انشفمح تانذاخ وانعةء انًعزفٍ َرائج ذحهُم ذثا

 ( 1.1نذي طالب وطانثاخ انفزلح انثاَُح تكهُح انرزتُح تانىادٌ انجذَذ )ٌ=

 يصذر انرثاٍَ
يجًىع 

 انًزتعاخ

درجاخ 

 انحزَح

يرىسط 

 انًزتعاخ

لًُح 

 )ف(

يسرىي 

 انذالنح

يعايم 

انرحذَذ 

R2 

 1156973 2 2313945 نً االَحذارانًُسىب إ

انًُحزف عٍ االَحذار  49111 4941 11975

 1941. 111 11513924 )انثىالٍ(

 ما يمي: (9رقـ )يتضح مف الجدوؿ 
  ( لممتغيريف المستقميف: )الشفقة بالذات، 1.16وجود تأثير داؿ إحصائًيا )عند مستوى

جة الكمية لإلجياد التعممي( لدى العبء المعرفي( عمى درجات المتغير التابع )الدر و 
 طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد. 
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  إلى أف  1.666وتشير قيمة معامؿ التحديد )أومعامؿ االرتباط المتعدد( التي تساوي
% مف  66.6العبء المعرفي( يفسراف ما نسبتو و المتغيريف المستقميف: )الشفقة بالذات، 

درجات المتغير التابع )الدرجة الكمية لإلجياد التعممي(، وىي كمية التبايف الكمي في 
متوسطة مف التبايف الُمفسر بواسطة ىذيف المتغيريف المستقميف لدى طالبات الفرقة 

 الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد. 
 (14جذول )

هًٍ يٍ انشفمح تانذاخ وانعةء يعايالخ االَحذار انًرعذد ودالنرها اإلحصائُح عُذ انرُثؤ تاإلجهاد انرع

 (1.1انًعزفٍ نذي طالب وطانثاخ انفزلح انثاَُح تكهُح انرزتُح تانىادٌ انجذَذ )ٌ=

 انًرغُزاخ انًسرمهح
انًعايم انثائٍ 

B 

 انخطأ انًعُارٌ 

 نهًعايم انثائٍ
 لًُح )خ( βتُرا 

يسرىي 

 انذالنح

 4941 5915  14954 54923 انثاتد

 4941 3962- 4925- 4941 4921- انشفمح تانذاخ 

 4941 29.3 4924 4917 4951 انعةء انًعزفٍ

 ما يمي:( 61رقـ )يتضح مف الجدوؿ 
  ( لمتغير )الشفقة بالذات( عمى الدرجة 1.16وجود تأثير سالب داؿ إحصائًيا )عند مستوى

انخفضت درجات  الكمية لإلجياد التعممي. أي أنو كمما ارتفعت درجات الشفقة بالذات
 د التعممي لدى طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.اإلجيا

  ( لمتغير )العبء المعرفي( عمى 1.16وجود تأثير موجب داؿ إحصائًيا )عند مستوى
الدرجة الكمية لإلجياد التعممي. أي أنو كمما ارتفعت درجات العبء المعرفي ارتفعت 

 الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.درجات اإلجياد التعممي لدى طالبات الفرقة 
  (.1.16أف ثابت االنحدار داؿ إحصائًيا )عند مستوى 

ومف الجدوؿ السابؽ يمكف صياغة معادالت االنحدار المتعدد التي تعيف عمى التنبؤ 
باإلجياد التعممي مف الشفقة بالذات والعبء المعرفي لدى طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية 

 ي الجديد في الصور التالية:بالواد
  54.82)العبء المعرفي( +   1.56)الشفقة بالذات( +  1.88 -اإلجياد التعممي = 

أي أنو كمما ارتفعت درجات )العبء المعرفي( وانخفضت درجات )الشفقة بالذات( ارتفعت 
 درجات اإلجياد التعممي لدى طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.
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ومف إجمالي نتائج الفرض الثالث يتضح أنو قد تحقؽ، حيث أشارت نتائج ىذا الفرض 
إلى وجود تأثير سالب داؿ إحصائًيا لمشفقة بالذات عمى اإلجياد التعممي، ووجود تأثير موجب 
داؿ إحصائًيا لمعبء المعرفي عمى اإلجياد التعممي، وأنو يمكف التنبؤ باإلجياد التعممي مف 

 ات والعبء المعرفي لدى طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية بالوادي الجديد.الشفقة بالذ
 Fong&Loi(2016)مع نتيجة دراسةوتتفؽ ىذه النتيجة 

 التنبؤ باإلجياد ا فيا ميمً دورً  يأف الشفقة بالذات تؤد  Neff&Rude(2007)ودراسة
 (Fong&Loi,2016) التعممي.

مساعدة الطالبة عمى تقبؿ ذاتيا والتعامؿ معيا  ا فيا ميمً والشفقة بالذات تؤدي دورً 
تبني ( إلى إسياميا في 8166بمطؼ في كؿ المواقؼ الحياتية حيث أشار رياض نايؿ )
يجاد أفكار إيجابية مما يؤدي إلى استراتيجيات توافقية كصياغة التحدي بطريقة إيجابية و  ا 

 .والمزيد مف التنبيو العقمي دالتفكير المتعد فيالتغمب عمى العديد مف التحديات وتساعد 
زيادة أحد مراكز الدماغ التي تقمؿ مف ويمكف تفسير دور الشفقة بالذات أتيا تؤدي إلى 

  .المشاعر السمبية وتعمؿ عمى زيادة الطاقة اإليجابية مما يؤدي إلى خفض اإلجياد التعممي
الت السمبية ( إلى أف مستوى تحصيؿ الطالب يتأثر باالنفعا8166وأشار محمد كريـ )

فكمما زاد االنفعاؿ السمبي ازداد مستوى العبء المعرفي المفروض عمى الذاكرة العاممة مما 
جياد تعممي.  يؤدي إلى عجز في األداء األكاديمي وا 

 العبء مستوى زيادة إلى المعمومات تجييز في المستوى العميؽ ويؤدي استخداـ
التربية ف ولذلؾ يذكر عقمي جيد يصاحبو ال السطحي األسموب بينما المتعمـ، لدى المعرفي

الطالب عمى تعمـ كيؼ يفكر ويستفيد مف تساعد الحديثة تيتـ بالنظريات التعميمية التي 
سف و و Jong (2010) .حفظ المعمومات مف أجؿ االمتحاف الحياة، وليسطريقة تفكيره في 

 .(8165ماىر )
ف الشفقة بالذات والعبء المعرفي أف ىذه النتيجة مؤشر طبيعي لمعالقة بي وتري الباحثة

 ػ:واإلجياد التعممي ويوصي البحث ب
عقد ندوات وورش عمؿ ولقاءات دورية تيدؼ لتوعية الطالبات بالشفقة بالذات -
  تعمـ ممتع والتغمب عمى التحديات.لتحقيؽ 
تفعيؿ مركز اإلرشاد النفسي بالكمية لدعـ الطالبات ومساعدتيف في التغمب عمى  -
 التعميمية والحياتية. التحديات
إجراء المزيد مف البحوث التي تتناوؿ الشفقة بالذات والعبء المعرفي واإلجياد التعممي -

 لدي عينات مختمفة
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