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 البحث: لصمستخ
العطف على الذات وعالقته بالخوف من التقييم االجتماعي 

 السلبي لدى طلبة الجامعة
من المفاهيم الحديثة  (Self –compassion)يعد مفهوم العطف على الذات      

نه وسيلة توجه الشخص نحو ذاته من حيث أنسبياً في علم النفس والذي يوصف على 
م بها أكثر من الحد الطبيعي وذلك عند التعرض إلى األلم النفسي أو واالهتما إليهااالنتباه 

االجتماعي أو الفشل الذي يتعرض له الشخص آنذاك فبدال من التوجه نحو نقد الذات أو 
كرهها يبدأ الشخص باتخاذ جملة من اآلليات التي تظهر عطفه على ذاته والتي من شأنها 

وترفع من  واقف الفشل التي تعرض لها الشخصذلك األلم  أو تهون م وطأةإن تخفف من 
 . تقدير الشخص لذاته

هو ذو  صادرهذه الم حد  أتقدير الشخص لذاته  و  تساهم فيالتي مصادر وهنالك عدد من ال
من قبل اآلخرين والمقارن بالمعايير  المقيمباألداء  صلة وثيقة بدراستنا الحالية متمثلً 

داَلة وفي الغالب تكون معظم هذه المعايير  ،أو عامةاالجتماعية التي أما أن تكون خاصة 
اآلخرون وهو ما يصطلح عليه  إليهما ينظر  ىالفشل باالستناد إل على على النجاح أوإما 

 ، (Fear of negative social evaluation)بالخوف من التقييم االجتماعي السلبي 
العطف على الذات لدى  مستوى التعرف علىاستهدف البحث الحالي  األساسوعلى هذا 

الفروق في متغير العطف على الذات على وفق متغير   ةوالتعرف على دالل، طلبة الجامعة 
،  مستوى الخوف من التقييم االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة التعرف علىو ، الجنس 

الفروق في مستوى الخوف من التقييم االجتماعي السلبي على وفق  ةوالتعرف على دالل
العلقة االرتباطية بين العطف على الذات  واتجاه والتعرف على طبيعة ، متغير الجنس

بين  االرتباطيةوالتعرف على طبيعة العلقة  ،  والخوف من التقييم االجتماعي السلبي
وقد تحدد البحث الحالي بطلبة الجامعة ، متغيري البحث على وفق متغير الجنس 

 .1121-1122للعام  المستنصرية
 
 



وتحقيقا ألهداف البحث قام الباحث ببناء مقياس العطف على الذات الذي تكون في  
تكون  فقد مقياس الخوف من التقييم االجتماعي السلبي أما( فقرة، ، 43صيغته النهائية من)

 ( فقرة ، وقد روعي التأكد من الخصائص القياسية للمقياسين .41في صيغته النهائية من )
أشارت نتائج البحث إلى وجود عطف على  البحثياسين على عينة وبعد تطبيق المق 

في العطف على الذات على  وجود فروق دالة إحصائياً  فضًل عن الذات لدى عينة البحث
واتصاف طلبة الجامعة بالخوف من التقييم االجتماعي  ،وفق متغير الجنس ولصالح الذكور

 االجتماعي مالتقييفي الخوف من  اً مع وجود فروق دالة إحصائيبدرجة متوسطة السلبي 
عكسية بين  ارتباطيةوكذلك وجود علقة  اإلناثالسلبي على وفق متغير الجنس لصالح 

 أعلىالعطف على الذات والخوف من التقييم االجتماعي السلبي لدى عينة البحث وهي 
إلجراء  ، وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحاتاإلناثلدى 

 بحوث مستقبلية .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


