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 بين الباحثين العرب في ترجمة بعض المفاىيم والمصطمحات النفسية يحتدُم الخبلفُ 
في المغة العربية.  عديدة ُيَتْرَجم بألفاظمصطمًحا واحًدا  ؛ حيث نجدُ نقبًل عن الدراسات األجنبية

تحتوي عمى ظواىر وتمتمُك َسعًة ليست في غيرىا من المغات، و والمغة العربية صدفاُتيا كثيرٌة، 
ويعني الكممة ومعناىا، وقد يكون ليا ، والترادف، يقابمو البخل ؛ فالكرمُ كالتضادعديدة  لغوية

ى، والسيف ىو دَ والن   ؛ فالكرم ىو الجود والسخاء والعطاءمترادفات كثيرة، والمعنى واحد
، وىو أن تطمق المفردة المشترك المفظيار والميند إلخ، وفييا األبيض والحسام والصارم، والبت  

 ،الواحدة عمى أكثر من معنى مختمف، مثال ذلك كممة العين تطمق عمى العين البصرية
وَيْرَعاُه ِمْن الَبْيَدا  ,ي إليُكمُ َسْيرِ  في ُأَراِعي الن ْجمَ : العربي ، ومنو قول الشاعروالبئر ،والجاسوس
، األولى بمعنى ؛ فالياء في "يرعاه تعود عمى النجم، وىما معنيان مختمفان تماًماَجَواِدي

 .، ويبدو في شكمو عمى صورة النجمالذي ينبت في الصحراء الكوكب، واألخرى بمعنى العشب
اءلون ما عبلقة ذلك درًسا لغوًيا، ويتسيعد  ما سبقَ  أن   البعُض  يحسبُ  َقدْ و 

بالموضوع: أقول ذلك ألنو إذا كانت المغة العربية تحتوي عمى مثل ىذه الظواىر المغوية 
إال أننا لم نسمع في المغة والعربية وال في غيرىا من المغات األخرى أن يكون ىناك المختمفة، 

واحدة في لغتنا مصطمحان في لغة ما بينيما فرق شاسع في المعني والداللة، ونجد لو ترجمة 
إلى كل مصطمح عمى حدة وفًقا  عربًيا يشيرالعربية، وكأننا عجزنا عن أن نجد مدلواًل لغوًيا 

لمدلولو النفسي والنمائي، ولما ىو متعارف عميو من معايير تشخيصية في دوائر المعارف 
ة ترجم( إلى ىذه اإلشكالية بفوضى 2010الخولي )أشار العالمية في المجال النفسي. و 

 المصطمحات.
( ىذه اإلشكالية بما اعتاد عميو التربويون من استعمال المغة 2004رجب )وعم ل 

العربية في كتاباتيم وفق ما يرونو محقًقا لمغاية وقائًما بالمعنى المقصود دون االىتمام بمدى 
ى صحة ىذا االستعمال المغوي أو ذاك، ودون عناية بإيثار الفصيح عمى الدارج، والعربي عم

المول د، فيما يتعمق باأللفاظ، وأما فيما يتعمق بالتراكيب، فإنيم ال ييتمون كثيًرا بسبلمة الجممة 
 سببان:وصحة األسموب، وقد أوقعيم في ىذا المزلق 

أن الكثرة من المصطمحات التربوية مأخوذة عن الغرب، فيي تخضع لترجمات متعددة، أوليما: 
 كثرىا.يوافق أقميا سنن العرب ويخالفو أ
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ثانييما: أن كتابات الرعيل األول من التربويين كانت في معظميا تعريًبا ارتجالًيا ثم ورثو 
 من معيود المغة التربوية ومألوفيا.-مع تعود استعمالو-الخمف عن السمف، حتى أصبح

وقد نتج عما سبق سيٌل من الترجمات المختمفة لمصطمح واحد، قد يتوافق بعضيا 
يتباعد، وقد أوقع ذلك في إشكالية أخرى، وىي أن يتصدى باحٌث ما لترجمة في الداللة، وقد 

أدخل ىذا المفيوم لمبيئة العربية، وأن َمْن عي أنو أول مصطمح في دراسة يقوم بإجرائيا، ويد  
و منذ تناولتو، مع العمم أن ىذا المفيوم مستيمٌك بحثُ دراستو باكورة الدراسات العربية التي 

الدراسات العربية، ولكن تحت مسمى آخر، قد يكون شاىده، وغض  الطرف  سنوات عديدة في
 عنو بدعوى حداثة بحثو.

التي يمكن رصدىا من واقع استقراء الدراسات العربية في السنوات الظواىر ومن 
األخيرة، والتي تنيض بيذه اإلشكالية: وجود مصطمحين مختمفين في المعنى والداللة في 

، ومن األمثمة نبي، وتتم ترجمتيما بمصطمح واحد في الدراسات العربيةالتراث النفسي األج
وقد ورد في المغة العربية ، Autism /Identification ما يتعمق بمصطمحْي:عمى ذلك: 

مصطمح "التوحد "كترجمة لممصطمحين السابقين عمى الرغم مما بينيما من تباعد في المعنى 
صيب األطفال في سن مبكرة، والتوحد ميكانيزم دفاعي والداللة؛ فاألوتيزم اضطراب نمائي ي

( إلى أن المصطمح الشائع تحت 2010يشير الخولي )و  ينتمي إلى حيل الدفاع النفسي.
يعد أبرز المصطمحات التى استخدمت بشكل غير دقيق   Autismمسمى التوحد والمعنى بو 

كر منيا: التوحد، نذ  Autismوخاطئ، وقد أطمقت مسميات عديدة متنوعة عمى كممة 
االجترارية، الذاتوية، وتعد كممة التوحد )التوحدية( المصطمح األكثر استخداًما في الدراسات 
العربية، وذلك في اإلشارة إلى األوتيزم كاضطراب نمائي، وىذا يتداخل مع المفظ العربى التوحد 

في عمم النفس ، والتوحد  Identificationفي المغة العربية الذي ىو ترجمة لمصطمح  
والصحة النفسية ال يشير إلى اضطراب أو مرض كما ىو الحال في األوتيزم؛ فالتوحد خاصية 
أساسية وطبيعية لنمو األطفال خبلل مرحمة الطفولة، وىو  عبلمة من عبلمات النمو السوى 
والطبيعي، وىو خروج مؤقت عن الذات، بينما األوتيزم ىو تقوقع قد يكون مستمًرا داخل 

ومن بديييات الصحة النفسية التمركز حول اآلخر، وزيادة النسيج االجتماعى بداًل من 0ذاتال
ن كان والبد من تمركز الذي يعد التمركز حول الذات  عبلمة من عبلمات المرض النفسي، وا 
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حول الذات فيذا ال يعنى أن يستمر ىذا التمركز لفترات طويمة، بل البد من أن يكون لدى 
 ي التأرجح بين الذات وبين اآلخرين.الفرد مرونة ف

وال يتوقف األمر عند ىذين المصطمحين فقط، بل جادت قريحة الباحثين بمفاىيم 
أخرى، ومنيا: الذاتوية، واالجترارية، واألوتيستك، واالنشغال بالذات، كما حفظ بعض الباحثين  

وفي ذلك أشار أبو  .Autismلممصطمح األجنبي ىيبتو، ولم يترجموه، وأطمقوا عميو األوتيزم 

مصطمًحا فنًيا تبره لما ال نبقي عمى المصطمح بصيغتو اإلنجميزية ونع"و ( : 0202حالوة )
عميو بين أىل االختصاص، طالما تعذر إيجاد مصطمح عربي يكافئ المعني المتضمن  متعارف

خدم أي نست: ، عمى أن نكتبو ىكذا مجرًدا من أية محاولة لمترجمةاإلنجميزيالمصطمح  في
األوتيزم"، خاصة وأنو أصبح من المصطمحات الشائعة عمى ألسنة ليس المتخصصين " كممة
العامة أيًضا، كما أود اإلشارة أن شيوع استخدام ىذا المصطمح ربما يجعمنا نقترب  بل ،فقط
من الترويج لممصطمح العام الذي يندرج تحتو األوتيزم الكبلسيكي وأقصد بو مصطمح  أكثر

 .زم"، ومصطمح "االضطرابات النمائية الشاممة"األوتي "طيف
اىتماًما نالْت من المصطمحات األجنبية الحديثة التي  Mindfulnessيعد مصطمح و 

واسع النطاق في الدراسات األجنبية مع بدايات األلفية الثالثة، وتبعتيا الدراسات العربية في 
مات ليذا المفيوم في البيئة مطمع العقد الثاني من األلفية نفسيا، وقد ظيرت عدة ترج

؛ 2013)الضبع وطمب، "اليقظة العقمية، وجاء ذلك في دراسات انتشاًرا العربية، لعل  أكثرىا 
؛ عبد الرحمن 2017؛ أبوزيد ،2016؛ الضبع، 2016؛ أحمد، 2014والبحيري وآخرون، 

؛ 2018؛ الطوطو،2018؛ خشبة، 2017؛ وسناري، 2017؛ الوليدي،2017والطائي ،
، وأطمق عمييا الباحثون (2018؛ التيامي،2018؛ مرعي،2018؛ الرشيدي،2018شموي،ال

)عبد اهلل، في بعض دول الخميج كعمان واإلمارات والعراق "اليقظة الذىنية" كما في دراسات 
  .(2017؛ عبود وفرنسيس، 2016؛ حمد، 2015؛ خضر، عميوي، 2013

بأنيا -من وجية نظر تأممية-فياالذي عر  Kabat-Zinn (2003)ويعود تعريفيا إلى 
الوعي الناشئ عن توجيو االنتباه لمخبرة التي تحدث في المحظة الحالية، وتقبميا دون إصدار 

ىذا في فمك . وتدور كل تعريفاتيا التي تواترت بعد ذلك في الدراسات األجنبية أحكام عمييا
مم النفس في المصادر والمتأمل في بحوث ودراسات اليقظة العقمية في مجال ع المفيوم.
ليا فائدتيا يمكنو أن يبلحظ تناولتيا  كسمة في الشخصية -في العقدين األخيرين-األجنبية
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وارتباطاتيا اإليجابية بمتغيرات عديدة تعد مؤشًرا عمى الصحة النفسية لمفرد، كما تم تطوير 
تم توظيفيا في كما ، مقاييس عديدة لقياسيا سواء كمفيوم أحادي البعد، أو متعدد األبعاد

في عدد من التدخبلت القائمة عمى اليقظة العقمية، ، وذلك برامج اإلرشاد والعبلج النفسي
 Mindfulness-Based Stress خفض الضغوط القائم عمى اليقظة العقمية برنامج  ومنيا:

Reduction (MBSR)وينسب إلى ، (Kabat-Zinn, 1982) العبلج المعرفي ، وبرنامج
، Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) ليقظة العقميةالقائم عمى ا
 .(Segal, Williams, &Teasdale, 2002) وينسب إلى

في مجااالت عديادة كمجاال الوالدياة تحات مسامى الوالدياة اليقظاة -أيًضا-وتم  توظيفيا
 Duncan, Coatsworth, & Greenberg, (2009)، ووضاع Mindful Parentingعقمًياا 
، وتزاياادت الدراسااات األجنبيااة فااي قياااس تأثيراتيااا لاادى الوالاادين وأبنااائيم. ا نظرًيااا ليااانموذًجاا

اعتبارىااا اإلطااار الحااديث لمفيااوم أساااليب المعاممااة ويمكاان النظاار إلااى الوالديااة اليقظااة عقمًيااا ب
الوالدية بمفيوميا التقميدي، كما تم  توظيفيا في عمام الانفس الرياضاي، وخاصاة لادى ممارساي 

شطة الرياضية المختمفة؛ فالبلعب يحتاج إلى تركياز االنتبااه الشاديد فاي لحظاة معيناة دون األن
وفاي ىاذا  االلتفات إلاى مشاتتات االنتبااه مان حولاو التاي تحاول دون تحقيقاو لميادف المنشاود.

 Athlete اساتبيان اليقظاة العقمياة لمرياضايين Zhang, Chung, & Si (2015)الشاأن أعاد 

Mindfulness Questionnaire.  وفااي إطااار عماام الاانفس التعميمااي، تحقااق اليقظااة العقميااة
 Meiklejohn, et al. (2012)اقتررر  فائاادة مزدوجااة سااواء لمطاابلب، أو لمعممااييم؛ حيااث 

توظيف اليقظة العقمية في الفصل الدراسي سواء بشكل مباشر من خبلل التركيز عمى أن ياتعمم 
العقميااة أثناااء تعماايميم، أو بشااكل غياار مباشاار ماان التبلميااذ ممارسااة ميااارات وتاادريبات اليقظااة 

خاابلل التركيااز عمااى أن يمااارس المعممااون ميااارات اليقظااة العقميااة فااي المدرسااة، وتوظيفيااا فااي 
 & ,Frank, Jennings طاارائقيم التدريسااية، واعتمادىااا كاسااتراتيجية تعميميااة. ولااذا أعااد  

Greenberg (2016) مقياااس اليقظااة العقميااة فااي التعماايم Mindfulness in Teaching 

Scale.  
؛ حيث Mindfulness & Mentalizationفي الترجمة بين مفيومي: وىناك خمط 

( عمى 2018؛ صالح 2012إلى التعقل في دراسة )إبراىيم،  Mindfulnessتمت ترجمة 
الرغم من وجود اختبلف شاسع بين التعقل واليقظة العقمية؛ فالتعقل ترجمة لممصطمح 
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Mentalization ويقوم عميو أحد المداخل العبلجية التي يطمق عمييا العبلج القائم عمى ،
 Fonagy الذي تعود جذوره إلى Mentalization-based treatment (MBT)التعقل 

& Bateman (1999)ىذا النوع من العبلج، ومنيا دراسات  ت، وىناك دراسات عربية استخدم
التمعن في دراسة مات األخرى لممصطمح ذاتو: ومن الترج (.2018؛ أحمد، 2016)الصاوي، 

 (. 2016واالستغراق العقمي في دراسة النرش ) ،(2016)عبلم، 
( 2013عبلم )أشار كدليل آخر عمى ىذه اإلشكالية.  Resilience ويأتي مصطمح

ومنيا: الصبلبة النفسية، والنيوض ، Resilience إلى تعدد المفردات التي ترجم بيا مفيوم
 والمرونة النفسية، والصمود النفسي. وتناول الباحثون في الدراسات العربية مصطمحالنفسي، 

Psychological resilience  بمسميات عديدة، فقد تمت ترجمتو إلى:" المرونة النفسية أو
؛ 2010؛ وعثمان، 2009؛ وحسان، 2007مرونة األنا" في دراسات كل من: )الخطيب، 

؛ وعموان والطبلع، 2012؛ والزىيري، 2012؛ وشقورة، 2010؛ وفحجان، 2010والبحيري، 
(، بينما تمت ترجمتو إلى مصطمح الصمود النفسي في دراسات كل من: )عبد الرازق، 2014
؛ وجوىر، 2013؛ وعبد الجواد وعبد الفتاح، 2013؛ وشاىين، 2013؛ وعبلم، 2012
و الدراسات (. ويأتي ذلك في ظل وجود مصطمح آخر تكثر في2014؛ وباعمي، 2014

إلى -أيًضا-الذي ترجم في الدراسات العربية Psychological flexibilityاألجنبية، وىو 
 المرونة النفسية.

( بالتحميل الترجمات العربية التي طرحت لمفيوم 2010وقد تناول األعسر )
Resilience ، الصمود وانتيي إلى تفضيل ترجمتو لممقابل العربي "الصمود". وأشار إلى أن

ويصف ، لصمود بناء وافد من عمم المواد، واالكبرى في عمم النفس اإليجابي ىو أحد البناءات
المواد التي تستعيد خواصيا بعد التعرض لمطرق أو التمدد أو االنكماش وغيرىا من المؤثرات 
الخارجية، وىو نفس المعنى الذي يحممو الصمود في عمم النفس إذ يعني القدرة عمى استعادة 

بل وقد يوظف ىذه المحن والصعاب لتحقيق النمو ، لتوازنو بعد التعرض لممحن والصعاب الفرد
 والتكامل، وىو بالتالي مفيوم دينامي ودياليكتيكي يحمل في معناه الثبات، كما يحمل الحركة.

مثمت إشكالية في الترجمة، فقد توقفت أمام مرادفات عديدة، مقاومة وىذه التركيبة قد 
بلبة، التصالحية، المرونة، التعافي، وكان في كل منيا قصور عن احتواء االنكسار، الص

المعنى األصمي، إلى أن أعدت النظرة إلى مصطمح الصمود، فرأيت في الصاد صبلبة، وفي 
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الميم مرونة، وفي الواو وقاية وفي الدال دافعية، وبالتالي تجاوز الصمود كمصطمح المدلول 
وىذا يعني أن الصمود أشمل وأعم من المرونة، وأنو يتضمن:  ."المغوي إلى المدلول النفسي

 الصبلبة، والمرونة، والوقاية، والدافعية.
ترجم المصطمح نفسو إلى كفاءة المواجية في دراسات )أبو َمْن يُ  ومن َعَجٍب أن تجدَ 

(، وذلك عمى الرغم من وجود مصطمح ذائع الصيت في 2014، الجناعي، 2009غزالة، 
 Coping Competenceجنبية، ولو توجياتو النظرية، وأدوات قياسو، وىو الدراسات األ
 كفاءة المواجية.-أيًضا-والذي يعني

ترجمة مصطمٍح واحٍد إلى مسمياٍت عديدة قد تتبلقي في -أيَضا-ومن الظواىر
التعدد في مضمونيا، ولكن السؤال الذي يفرض نفسو: ما الحكمة من ىذا االختبلف، ولما 

سواء أكان -تي تطمق عمى مفيوم واحد بما يثير الشك، ويوقع المتمقيالمصطمحات ال
 َلْبٍس وحيرة.في -متخصًصا، أم قارًئا عادًيا

ون العرب الذي استفاض الباحثWell-Being ومن األمثمة عمى ذلك، يأتي مصطمح 
(، وطيب 2012: الوجود النفسي األفضل )خميل، ، ومن ترجماتيمفي ترجمتو كٌل عمى ىواه

؛ الحربي، 2011(، واليناء )عبد الخالق وعيد، 2013ال )عبد الفتاح وعبد الجواد، الح
والرفاىة (، 2019؛ حسين، 2016إبراىيم، ؛ 2016؛ صفوت، 2015شمبي، ؛ 2014

(، 2016والرفاىية )خرنوب، (، 2015واالرتياح النفسي )تممساني، (، 2014)شاىين، 
والعافية النفسية (، 2017الرفاه )المري، و (، 2015والوجود النفسي الممتمئ )مقدادي، 

، والسعادة (2017(، والشعور الذاتي بطيب الحياة )بمحسيني وخويمد، 2017)الجندي، 
 .(2018؛ محمد، 2018)إسماعيل، 

إلى  Subjective well-being ( أنو قد تمت ترجمة مصطمح2009وذكر سعيد )
الشخصي، والوجود الشخصي األفضل، وتمام العربية بعدة صيغ منيا: اليناء الذاتي، واليناء 

األحوال، والرفاىية الذاتية، والشعور بالسعادة، والسعادة الذاتية، والسعادة النفسية، وال َتنُّعم 
 الذاتي.

 ( أن مفيوم اليناء2017نقبًل عن )المري،  Andrews (1991) يشير أندريوز
wellbeing المصطمحات وتعدد أبعاده ودالالتو  يعد أحد األمثمة الجيدة عمى إشكالية تعقد

واستعماالتو، فبالرغم من آالف البحوث التي تناولتو بالدراسة منذ الستينات حتى وقتنا 
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الحاضر، إال أن االرتباك الذي يشعر بو الباحثون عندما يتناولونو بالدراسة يعود إلى تداخمو 
ة المرتبطة بالصحة. ويرجع أحد مع المصطمحات القريبة منو؛ كالسعادة وجودة الحياة والعافي

أسباب اضطراب المصطمح إلى شيوع استعمالو وعدم تحديده بسبب استعماالتو غير المحدودة 
من قبل المتخصصين والعامة عمى حد سواء، فيو يشير إلى تقييم الفرد لحياتو، مما ينقمنا 

لذات والصحة النفسية إلى المعاني المقاربة لو مثل الحرية والسعادة والعيش الطيب وتحقيق ا
 والجسدية والحياة الجيدة بما فييا من المتعة. 

من المتغيرات اإليجابية الميمة في الشخصية التي  Compassion ويعد التعاطف
أن الباحثين  إلى (Jazaieri, et al., 2013) أشار تحمل دالالت نفسية واجتماعية عديدة. و 

بين ثبلثة أنماط لمتعاطف؛ أحدىما: يميزون  -في اآلونة األخيرة-في عمم النفس الغربي
 Compassion وثانييما: التعاطف مع اآلخرين ،Self-compassion التعاطف مع الذات

for othersوثالثيما: استقبال التعاطف من اآلخرين ، Receiving compassion from 

others.  
ق بالذات ( أن  التعاطف الذاتي يشير إلى الرف2018، 2017وذكر الضبع )

واإلحساس بيا في خبرات المعاناة، والمواقف المؤلمة؛ فيو شكٌل من أشكال المساندة الذاتية 
 Self to Self لمفرد تجاه معوقاتو، وأزماتو، وضغوطو، أو أنو الدعم الموجو من الذات لمذات

ذاتي، أثناء األزمات، والذي يتمثل في الحنو عمى الذات، والرفق بيا، والبعد عن النقد ال
والتعامل مع األزمات بموضوعية، ورؤيتيا في إطار خبرات إنسانية مشتركة، والوعي باألفكار 
والمشاعر واالنفعاالت، ومراقبتيا بانفتاح وتفيم دون إصدار أحكام تمقائية سمبية. وىو يختمف 
عن التعاطف مع اآلخرين الذي يشير إلى اإلحساس باآلخرين في العبلقات االجتماعية؛ 

اندًة ودعًما ليم في أوقات الشِّدة، وعندما يتعرضون لمواقف مؤلمة قاسية، وحتى في مس
أوقات الر خاء كنوع من التراحم والتوادِّ بين الناس. وىذا ال ينفي أن  بينيما عبلقة سببية؛ 
فالتعاطف مع الذات يعد األساس الذي ُيبنى عميو التعاطف مع اآلخرين انطبلًقا من أن 

لذاتية، واإلحساس بالذات في مواقف األلم والمعاناة تتيح لمفرد االنفتاح عمى معاناة التجربة ا
وا بنفس التجربة، وذلك عمى  اآلخرين، واإلحساس بمشاعرىم، والتعاطف معيم؛ ألنيم مرُّ

 طريقة المثل العربي القائل: "المي ما انكوى بنار الُحبِّ ال َيْعِرُف ُشعوَر عدنان". 
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والدراسات العربية في السنوات الخمس األخيرة لدراسة التعاطف مع  وتزايدت البحوث
تحت  Self-compassionالذات في البيئة العربية، وترجمت الدراسات العربية ىذا المفيوم 

(، والتراحم 2017؛ والعبيدي، 2016مسميات مختمفة، ومنيا: الشفقة بالذات )المنشاوي، 
(، والتعاطف مع الذات 2015ذات )عبلء الدين، (، والعطف عمى ال2016بالذات )عبلم، 

(، والحنو 2018؛ القرني، 2018؛ كفا، 2018؛ الضبع، 2017؛ الضبع، 2013)الضبع، 
 (.2016عمى الذات )عويضة، 

عمى ترجمة المفيوم لمتعاطف  2013واستقر  الضبع في عدة دراسات لو بداية من 
ر ذلك بأن كممة الشفقة ُتبعد ا لمصطمح عن جوىره؛ حيث إنيا تتضمن مدلوالت مع الذات، وبر 

من  Neff & Pommier (2013) ومع اآلخر، فضبًل عما أورده سمبية في التعامل مع الذات،
والتي انتشرت ، Empathy تعد األصل المغوي البلتيني لكممة Compassion أن  كممة

عمى أن  Kristeller & Johnson (2005)ويؤكد  ترجمتيا في الدراسات العربية بالتعاطف. 
، وأن المصطمحين Compassionكان سائًدا قبل استخدام مصطمح  Empathyمصطمح 

 .Interchangeablyيمكن استخداميا بالتبادل 
، وكأن ىذا الخبلف سمٌة متأصمٌة في من الخبلف Burnoutولْم َيْسَمْم مصطمح 

، ىذا المفيوم رىاق، واإلجياد"، واإلنياك، واإل ، وقد تمت ترجمتو إلى "االحتراقالجنس العربي
ىو أول  Herbert Freudenberger الذي يعد المحمل النفسي األمريكي ىربرت فردنبرجر

 مجال االستخدام األكاديمي وذلك عامفي   Burnout  من أدخل مصطمح االحتراق النفسي

وناقش  Journal of Social Issues م عندما كتب دراسة أعدىا لدورية متخصصة1974
فييا تجاربو النفسية التي جاءت نتيجة تعامبلتو وعبلجاتو مع المترددين عمى عيادتو النفسية 

أستاذة عمم النفس بجامعة بيركمي الريادة  Maslach كان ألعمالفي مدينة نيويورك، كذلك 
 ,Akbaşl, Arastman, Gün, Turabik)في دراسة وتطوير مفاىيم االحتراق النفسي 

 اإلنياك الجسدي والعقمي واالنفعالي التي تنشأ عن  منالمفيوم إلى حالة ويشير ىذا . (2019
المرتبطة بأداء أدوار  Chronic stress syndrome الضغوط المزمنة والشديدة متبلزمة

  .معينة، ومتطمبات مجال ما
 Psychological النفسياإلنياك كل عام تحت مسمى وُيدرُس ىذا المفيوم بش

burnout،صيصو في مجال معين، أو فئة معينة من األفراد، ومنيا عمى سبيل وقد يتم تخ
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 Marital الزواجياإلنياك ، و Occupational burnout المينياإلنياك المثال: 

burnout اإلنياك الوالدي، و Parental burnout اإلنياك األكاديمي، و  Academic 

burnout . ،؛ 2012؛ ابن زرعة، 2011وتمت ترجمتو إلى اإلنياك في دراسات )أحمد
(، واالحتراق في دراسات عديدة منيا عمى سبيل المثال 2016؛ العاطي ربى، 2015حاتم، 

(، 2018؛ شمبي والقصبي، 2018؛ الصادق وعبادي، 2017؛ عبد البله، 2011)رمضان، 
وحتى في المجال األكاديمي (. 2016؛ والمنشاوي )2013واإلرىاق في دراسات )سمور، 

ميو مسميات عديدة، ومنيا: االحتراق األكاديمي، واالحتراق التعممي، واالحتراق ُأْطِمَقْت ع
 المدرسي، واإلرىاق األكاديمي.

وفي ِخَضمِّ ىذا االختبلف، وبالرجوع إلى معاجم المغة العربية يمكن االتفاق عمى 
 :(1955منظور ) بنا ذكر حيث الفعل؛ في المبالغة عمى يدل لغةً  اإلنياكف مصطمح اإلنياك؛ 

ك؛ أي من إنو العرب في لسان ِِ  ِْ  ونقصت جيدتو أي الحمى نيكتو ويقال:  األمر، في بالغ نِو
 إذا العرض انتيك ومنو فيو، ما جميع شربت إذا الحوض ماء اإلبل ونيكت منيوك، لحمو، فيو

 ن يالتنيكَ  اأَلعَقاب، أو َأْنِيُكوا " - وسمم عميو اهلل صمى - النبي حديث وفي شتمو، بالغ في

   تاج )في ىا( 1306الزبيدي ) السيد ذلك وأيد أي بالغوا في غسميا أثناء الوضوء.   ".النار
نِيك أن ذكر حيث ؛ العروس  نيكو :القائل قول ومنو ، شيء كل في المبالغة أي النيك من َِ

 عميو اهلل صمى - النبي قول ومنو القوي، الشيء ىو والنييك عقوبتو، في بالغ السمطان أي

 االحتراق، مصطمح أما الختان. استقصاء في تبالغي ال تنيكي" أي وال أشمي لمخاتنة:  – سممو 

 باأللف وزيد ، ( )حرق يحرُق حرًقا1985المعجم الوسيط ) في جاء كما بالنار يتصل فيو

 أحرقتو أي الشيء النار أحرقت ويقال ، برده أي حرقا حرق الحديد ومنو احتراقا، فأصبح والتاء

التحريُق: ، و الَحَرُق، بالتحريك: النارولييبيا. وجاء في لسان العرب  النار والحرق ووأىمكت
  .تْأثيرىا في الشيء

 التنمرمفاىيم عديدة، ومنيا:والذي ُتْرِجَم إلى  Bulling -أيًضا-ومن المصطمحات
غريب، ؛ 2017أحمد، ؛ 2016عموان، ؛ 2015عبد الجواد وحسين، ؛ 2010)سناري، 
؛ عثمان 2013الحربي، ؛ 2011الصبحين، ؛ 2009ستقواء )أبو غزال، واال(، 2018
الخولي، مشاغبة )الو  ،(2010، واالستئساد )آل معدي، (2018؛ الحجي، 2014وعمي، 
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وتزايدْت فيو الدراسات العربية في (، 2015األغا، ؛ 2010توكل، ؛ 2007مظموم، ؛ 2004
ن   اره قالًبا حديثًا لمسموك العدواني، كان يمكن النظر إليو باعتبالسنوات األخيرة، وا 

لدى تبلميذ المدارس تحت مسمى التنمر المدرسي ة ىذا المفوم وكانت بداية دراس
School Bullyingوأشار . Palermiti, Servidio, Bartolo, & Costabile (2017)   إلى

 :لمباشرة مثلالسموكيات الجسدية اأن التنمر في البيئة المدرسية عادة ما يظير بطريقتين: 
أو غير المباشرة ، (stealing والسرقة، kicking  والركل، pushing الدفعالضرب و 

وقد ، أو االستفزاز أو التيديد أو اإلىانة أو نشر الشائعات( التيكم،)السموكيات المفظية مثل 
ل من أشكا اخطيرً  إلى أن التنمر يمثل شكبلً البحوث والدراسات في ىذا المجال خمصت نتائج 

 .(Jacobs, 2008) العدوان، وينتج عنو خبرات سمبية تنعكس عمى المتنمر والضحية

و أ التعميميةفي األغراض  االنترنت سواء استخداموتزايد  الرقمية الثورة ومع ظيور
 اإللكترونيوىو التنمر  ،ظير نوع جديد من التنمر يحاكي ىذا التطور  التواصل أو غيرىا

Cyber bullying مواقع التواصل عبر اإلنترنت و لى الواقع االفتراضي إنقل التنمر خبلل  من
 وقد ظير انعكاًسا المعتادة، ويعد التنمر اإللكتروني شكبًل جديًدا من الجرائم غير، االجتماعي

 بما اإلنترنت استخدام إلى بسماتو، فيو يشير واتصفت أدواتو واستخدم الواقع الجديد، ليذا
 فرد قبل من متعمد عدواني سموك لدعم المحمولة واليواتف تماعي،التواصل االج مواقع فييا
 اإللكتروني المنحى التنمر ىذا أخذ حيث آخر، بفرد اإليذاء والضرر إللحاق مجموعة أو

ويعد ىذا النوع أشد . (Roberto & Eden, 2010) ىذا العصر وتطورات سمات مع ليتماشى
ويستمر لفترة طويمة، فمن خبلل يتم إخفاء جزء  أنواع التنمر ضررًا؛ وذلك ألن تأثيره أعمق،

من ىوية المتنمر، وعدم تجسده أمام ضحيتو، وىذا عن طريق كتابة رسائل التيديد المتعمد 
والمحتوية عمى كممات تسبب ضيقًا، ويمكن قراءتيا باستمرار، وال توجد سمطة مركزية عمييا، 

ن تغييره في أقل من ساعة، أو كما أنو يسيل عمل بريد إلكتروني لنفس الشخص، ويمك
وىناك مصطمحات عديدة تستخدم  استخدام العديد من شرائح التميفون المحمول لنفس الفرد.

 electronic بالتبادل في اإلشارة إلى ىذا النوع من التنمر، ومنيا: التنمر اإللكتروني

bullying ،والتنمر عبر اإلنترنت Internet bullying ،يوالعدوان السيبران cyber 

aggression (Waasdorp, & Bradshaw, 2015). 
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ولم يقتصر األمر عند ىذا الحد، ودراسة التنمر بشكميو السابقين: المدرسي، 
ٌو جديد في التراث النفسي ُأْطِمَق عميو التنمر الوظيفي نما ظير مؤخًرا توجُّ ، أو واإللكتروني، وا 

يتعرض فييا الموظف بشكل مواقف  ، وىوWorkplace bullying العملة التنمر في بيئ
متكرر وعمى مدار فترة زمنية طويمة لسموك مضايق من زميل أو أكثر )بما في ذلك 

وحيث يكون الشخص المستيدف غير قادر عمى الدفاع عن نفسو ضد  ،المرؤوسين والقادة(
 حيث يكون الموظف خاضًعا ؛أشكال اإلساءة المستمرةالسموك العدائي، وىو شكل من ىذا 

 (.2018، والسممي والشماسي وذكي ، المنديل2017؛ أرنوط، 2014)الزغبي،  لمجاني
وقد تمت ترجمتو إلى مفاىيم ، Academic Procrastinationوىناك مصطمح 

ومنيا )التمكؤ، والتسويف، واإلرجاء، والتأجيل(، ومن خبلل استقصاء الدراسات  ،عديدة
م( بمغ 2019-2010يح لمباحث حصرىا فيما بين )العربية التي تناولت ىذا المفيوم التي أت

ومنيا ( دراسة استخدمت مصطمح التسويف األكاديمي، 59( دراسة، منيا عدد )121عددىا )
( دراسة استخدمت مصطمح التمكؤ 30و)(، 2018عطية، ؛ 2012دراسات )أبو غزال، 

؛ الشريف، 2014؛ فضل، 2013ومنيا عمى سبيل المثال دراسات )الشعرواي، األكاديمي، 
ومنيا عمى سبيل المثال دمت مصطمح التأجيل األكاديمي، خاست ات( دراس19و)(، 2017

استخدمت مصطمح اإلرجاء  ة( دراس13و)(، 2017؛ الربابعة، 2014دراسات )العثمان، 
؛ العمري، 2016؛ عريشي، 2015، ومنيا عمى سبيل المثال دراسات )أبو راسين، األكاديمي
2019 .) 

المفيوم حول الطالب نحو ترك الميام واألنشطة األكاديمية جانًبا، أو ويدور ىذا 
في المغة عريف اإلرجاء وقد ورد تإرجائيا لوقت آخر غير الوقت الذي ُيفترض أن يؤدييا فيو. 

َرُه، َوَتْرُك اْلَيْمِز ُلَغٌة. اْبُن السِّكِّيِت: َأْرَجْأُت اأْلَْمَر أ العربية: ْرَتُو. ْرَجَأ اأْلَْمَر: َأخ  َوَأْرَجْيُتُو ِإَذا َأخ 
ِفي (، و َوُقِرَئ: َأْرِجْو َوَأْرِجْئُو، َوَقْوُلُو َتَعاَلى: )ُتْرِجُئ َمْن َتَشاُء ِمْنُين  َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاءُ 

َرُه.  ِب ْبِن َماِلٍك: َوَأْرَجَأ َرُسوُل الم ِو َصم ى الم وُ عْ ڪَحِديِث َتْوَبِة  َعَمْيِو َوَسم َم َأْمَرَنا َأْي: َأخ 
ْرَجاُء: الت ْأِخيُر، َمْيُموٌز،. َوِمْنُو ُسمَِّيِت اْلُمْرِجَئةُ  ْسبَلمِ و , َواإلِْ مُّوا ُمْرِجَئًة ، سُىْم ِفْرَقٌة ِمْن ِفَرِق اإلِْ
إلى يوم القيامة )ابن منظور: لسان  َعاِصيأِلَن ُيْم َيْعَتِقُدوَن َأن  الم َو َأْرَجَأ َتْعِذيَبُيْم َعَمى اْلمَ 

 العرب(.
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 Emotionalمصطمح في التسميات التي أطمقوىا عمى العرب الباحثين  آراء تاختمفو 

Intelligence :ذكاء المشاعرو  ي،الذكاء االنفعالي، و والذكاء الوجدان ،الذكاء العاطفي؛ ومنيا 
يشير في المواقع اإللكترونية العربية  البحث( أن 2012ويذكر الغامدي ) .(2005)أبو سعد، 

الذكاء )وتعبير االنفعالي(، الذكاء )أكثر استخداًما من تعبير  (الذكاء العاطفي) إلى أن تعبير
وربما كانت ىذه النتيجة مؤشرًا عمى أن مفيوم الذكاء العاطفي أوسع انتشاًرا من (، الوجداني

نتيجة عممية التصفح وقت كتابة ىذه السطور . وقد كانت واالنفعاليمفيومي الذكاء الوجداني 
االنفعالي الذكاء (، و 92650) الوجداني (، والذكاء462200) الذكاء العاطفي كما يمي:

(52590.) 
ودرًءا لمخبلف بين الباحثين في ترجمة المصطمحات النفسية إلى وفي ضوء ما سبق، 

تقديم مقترح مع المغة العربية، أو يجب تفعيل دور لجنة عمم النفس والتربية بمجالمغة العربية 
إنشاء الَمْجَمع النفسي المغوي تكون وظيفتو تعريب المصطمحات النفسية الحديثة والتي ب

تظير في الدراسات األجنبية، وتوحيد المقابل العربي ليا بما يشير إلى المدلول النفسي في 
المغة الخبراء في ضوء التأصيل العربي لممصطمح، ويتألف ىذا المجمع من أعضاء من 

التربويين من ذوي الخمفية األكاديمية في المغة عمم النفس والصحة النفسية و العربية و 
، ويكون لزاًما عمى أي باحث يتصدى ن تابًعا لممجمس األعمى لمجامعات، ويكواإلنجميزية

من لدراسة متغير جديد أن يعرضو عمى أعضاء المجمع النفسي المغوي، ويمتزم الباحث وغيره 
 ... ليت، وىل ينفُع شيًئا ليُت؟الباحثين بما استقر  عميو ضميرىم العممي في النقل والترجمة.

 ... إنيا َصْرَخٌة في َواٍد !!!
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 اجعاملر

سموك االستئساد وعبلقتو بتقدير الذات لدى طالبات المرحمة (. 2010آل معدي، خديجة عبود )
منشورة، كمية التربية لمبنات، جامعة  . رسالة ماجستير غيراالبتدائية بمدينة أبيا

 الممك خالد.
 العرفان،(. النمذجة البنائية لمتسامح النفسي في عبلقتو بكل من 2016) تامر شوقيإبراىيم، 

 اإلرشادمجمة  الجامعة،واليناء الذاتي لدى طبلب  الكبرى،وعوامل الشخصية الخمس 
  .308-232، 46 ،مصر ،جامعة عين شمس، النفسي اإلرشادمركز ، النفسي
فعالية برنامج عبلجي قائم عمى التعقل في خفض حدة الضغوط (. 2012إبراىيم، ىبة سامي )

. رسالة دكتوراه غيرمنشورة، كمية التربية، جامعة عين النفسية لدى عينة من الشباب
 شمس.

ي الوظيف السموك القيادى لمديرة المدرسة وعبلقتو باإلنياك(. 2012ابن زرعة، سوسن بنت محمد )
، كمية التربية مجمة العموم التربوية. معممة دراسة ميدانية عمى معممات التعميملم

 .261،299(، 1) 20لمدراسات العميا، جامعة القاىرة العميا، 
 وية. متاح عمى الرابط التالي:(. مصطمح الذات2010أبو حبلوة، محمد السيد )

--https://groups.google.com/forum/#!msg/abohabibas/XKIF

U1Gmo/Un5xeOgMKxcJ 
اإلرجاء األكاديمي والقتو بكل من الثقة بالذات والمعدل الدراسي (. 2015أبو راسين، محمد حسن )

مجمة دراسات تربوية . امعة جازانلدى عينة من طبلب وطالبات السنة التحضيرية بج
 .133-73، 88، كمية التربية، جامعة الزقازيق، ونفسية

 متاحة عمى الرابط التالي:. مقالة (. الذكاء الوجداني موعد مع القمة2005مصطفى ) ،أبو سعد 
www.dabaiand.gov.ae/mindpleasure 

المجمة األردنية (. االستقواء وعبلقتو بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي. 2009أبو غزال، معاوية )
 .113-89، 2، في العموم التربوية

انتشاره وأسبابو من وجية نظر الطمبة الجامعيين،  التسويف األكاديمي: (.2012) أبو غزال، معاوية
 .149-131 (،2)8، المجمة األردنية  في العموم التربوية

https://groups.google.com/forum/#!msg/abohabibas/XKIF--U1Gmo/Un5xeOgMKxcJ
https://groups.google.com/forum/#!msg/abohabibas/XKIF--U1Gmo/Un5xeOgMKxcJ
http://www.dabaiand.gov.ae/mindpleasure
http://www.dabaiand.gov.ae/mindpleasure
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وعبلقتو بالعوامل الخمسة الكبرى  المواجية كفاءة مقياس(. 2009أبو غزالة، سميرة عمي جعفر )
(، 2) 17، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة، ويةبمجمة العموم التر . لمشخصية

205-260. 
. قتو بإدارة موارد األسرةاإلنياك النفسي لؤلم ذات الطفل التوحدي وعبل(. 2011أحمد، إيمان شعبان )

تطوير برامج التعميم العالي -الدولي الثالث -لمؤتمر العممي السنوي العربي السادس ا
. كمية التربية النوعية، النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة

 .126-183(، 1) 6جامعة المنصورة، 
ائم عمى التعقل في تخفيف حدة بعض أعراض فاعمية العبلج الق(. 2018أحمد، رحاب يحيي )

. رسالة دكتوراه عير منشورة، كمية التربية، الشخصية الحدية لدى عينة من طبلب الجامعة
 جامعة بنيا.

التنمر المدرسي وعبلقتو بالذكاء األخبلقي (. 2017أحمد، عاصم عبدالمجيد؛ و عبده، إبراىيم محمد )
، 86، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، ة تنبؤيةلدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية: دراس

451-475. 
السعادة النفسية في عبلقتيا بالمرونة المعرفية والثقة بالنفس لدى (. 2018إسماعيل، آمنة قاسم )

، كمية التربية، جامعة المجمة التربوية .عينة من طبلب الدراسات العميا بجامعة سوىاج
 .145-79، 53سوىاج، 

وعبلقتو بكل من جودة القيادة واالكتئاب لدى  العمل بيئة في التنمر(. 2017أرنوط، بشرى إسماعيل )
-350، 23، كمية اآلداب، جامعة ذي قار، مجمة آداب ذي قار. أعضاء ىيئة التدريس

424. 
ية العبلج المعرفي السموكي في تنمية التعاطف كمدخل فاعم(. 2015األغا، لبنى ياسين )

، كمية البنات لآلداب والعموم مجمة البحث العممي في التربية. مشاغبةال سموك لخفض
 .548-517(، 1) 16والتربية، جامعة عين شمس، 

(. المرونة لدى األطفال والشباب الموىوبين في ضوء ميكانيزم 2010البحيري، عبد الرقيب أحمد )
المؤتمر السنوي الخامس عشر: اإلرشاد األسرى وتنمية المجتمع نحو لتقييم المعرفي، ا

 .16-1، جامعة عين شمس، آفاق إرشادية رحبة
(. 2014) البحيااري، عباااد الرقيااب، والضااابع، فتحاااي عبااد الااارحمن، وطماااب، أحمااد، والعوامماااة، عائااادة

ة ميدانية عمى طبلب عيناة مان الصورة العربية لمقياس العوامل الخمسة لميقظة العقمية دراس

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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، جامعااة عااين مجمااة االرشاااد النفساايطاابلب الجامعااة فااي ضااوء أثاار متغيااري الثقافااة والنااوع. 
 .168-120 ،39شمس، 

مجمة (. التفاؤل والشعور الذاتي بطيب الحياة. 2017بمحسيني، وردة رشيد؛ وخويمد أسماء )
اإلنسانية، جامعة نواكشوط،  ، كمية اآلداب والعمومالدراسات التاريخية واالجتماعية

 .118-105، 22موريتانيا، 
االرتياح النفسي الشخصي لدى الطمبة الجامعيين في ضوء المستوى (. 2015تممساني، فاطمة )

. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االجتماعي االقتصادي وتقدير الذات
 االجتماعية، جامعة وىران.

المجمة ألقران لدى تبلميذ المدارس االبتدائية المصابين بالتيتية. (. مشاغبة ا2010توكل، منى )
 .329-297(، 69) 20، المصرية لمدراسات النفسية

االستقواء وعبلقتو بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وبعض المتغيرات المدرسية (. 2018الحجي، )
لعموم التربوية مجمة ا. لدى عينة من طبلب المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية

 .79-41(، 4) 19، جامعة البحرين، والنفسية
جودة الحياة وعبلقتيا بكل من كفاءة المواجية والتوكيدية لدى طمبة (. 2014الجناعي، منى بدر )

، جامعة عين شمس، كمية البنات لآلداب والعموم والتربيةمجمة . الجامعة بدولة الكويت
15 (3 ،)23-60. 

(. درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في 2017) الجندي، نبيل جبرين
، جامعة السمطان قابوس، سمطنة مجمة الدراسات التربوية والنفسيةمحافظة الخميل. 

 .351-337(، 2)11عمان، 
مجمة . دراسة مقارنة االستعجاالتاإلنياك الميني لدى أطباء مصمحة (.  2015حاتم، وىيبة )

 .268-253، 59، رابطة التربويين العرب، ت عربية في التربية وعمم النفسدراسا
التسامح وعبلقتو باليناء الذاتي لدى مراجعي المراكز الصحية التابعة (. 2014الحربي، بدر فبلح )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المممكة العربية لمنطقة حائل
 السعودية.

االستقواء وعبلقتو بتقدير الذات في ضوء النوع وعدد األصدقاء (. 2013مد )الحربي، نايف بن مح
، الرياض، رسالة التربية وعمم النفس. لدى طبلب وطالبات المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة

42 ،6-29. 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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(. قياس اليناء النفسي لدى معممي المدارس الحكومية واألىمية في 2019حسين، عبير محمد )
 .81-59(، 4) 15، جامعة بغداد، مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةوصل. مدينة الم

 لدى ميدانية دراسة: والتفاؤل االنفعالي بالذكاء عبلقتياو  النفسية الرفاىية(. 2016) فتون خرنوب،
 وعمم لمتربية العربية الجامعات اتحاد جمةمدمشق،  جامعة في التربية كمية طمبة من عينة
 . 242- 217 ،1(14، )سوريا، النفس

 مواجية األحداث في الفمسطيني الشباب لدى األنا مرونة عوامل (. تقييم2007) جواد محمد الخطيب،

-1051(، 2)15، اإلنسانية( الدراسات اإلسبلمية )سمسمة الجامعة مجمة الصادمة.
1088. 

مبة الجامعة مرتفعي (. المراقبة الذاتية والوجود النفسي األفضل لدى ط2012خميل، عفراء إبراىيم )
-92(، 4)20، العراق، مجمة العموم النفسية والتربويةومنخفضي القابمية لبلستيواء. 

130. 
التنبؤ بسموك المشاغبة من خبلل بعض أساليب المعاممة  .(2004) الخولي، ىشام عبد الرحمن

مستقبل لمؤتمر السنوي الحادي عشر )الشباب من أجل االوالدية لدى عينة من المراىقين. 
 .380-333 1، مصر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، أفضل(
موقع أطفال الخميج ذوي االحتياجات (. األوتيزم الخطر الصامت ييدد أطفالنا. 2010الخولي، ىشام )

 .htm24-http://www.gulfkids.com/ar/book9.22 :الخاصة
لئلشباع لدى طمبة  األكاديمي القدرة التنبؤية ألساليب التفكير بالتأجيل(.  2017الربابعة، عبد القوي )

(، 3) 11، جامعة اليرموك، المجمة األردنية في العموم التربوية. جامعة اليرموك
345-355. 
، 20جامعة سوىاج،  ،. كمية التربيةالمجمة التربويةفي لغة التربويين. . (2004رجب، مصطفى )
17-19. 

المؤسسات  في التي يمارسيا العاممون سموكيات التنمر(. 2014الزغبي، دالل محمد )
، كمية المجمة الدولية لؤلبحاث التربويةا. األردن و العوامل المرتبطة بي في األكاديمية

 .61-32، 35التربية، جامعة اإلمارات، 
الصم والمكفوفين والعاديين في ضوء بعض المتغيرات اليناء الشخصي لدى (. 2009سعيد، ىاني )

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة المنيا، مصر.الشخصية
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في جامعة  البكالوريوسبناء مقياس االرىاق النفسي لدى طمبة (. 2013سمور، قاسم محمد )
-183(، 4) 33، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي. اليرموك
196. 
(. بعض المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر المدرسي في المرحمة 2010سناري، ىالة خير )
 .170-137، 16، مصر، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةاالبتدائية. 
(. المرونااة النفسااية وعبلقتيااا باليقظااة العقميااة لاادى طاابلب كميااة التربيااة: 2017سااناري، ىالااة خياار )

 .335 – 287، 50، مجمة اإلرشاد النفسي دراسة تنبؤية.
(. النموذج البنائي لعبلقة الرفاىة الذاتية بالوصمة المدركة 2014شاىين، ىيام صابر صادق )

، جامعة األزىر، مجمة كمية التربيةال الذاتويين. والحس الفكاىي لدى أميات األطف
158(3 ،)13-54. 

لدى طبلب الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  األكاديمي محددات التمكؤ(. 2017الشريف، بندر عبد اهلل )
، رابطة التربويين مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس. المنورة : دراسة تنبؤية

 .379-352، 90العرب، 
لدى  األكاديمي وراء المعرفة وعبلقتيا بالتمكؤ ميارات ما(. 2013عراوي، عبلء محمود جاد )الش

 .128-96، 31، جامعة المنصورة، مجمة بحوث التربية النوعية. طبلب الجامعة
(. القيم كمنبئات باليناء الشخصي لدى طمبة 2015شمبي، أمينة إبراىيم؛ وأحمد، ىدى عبد المطيف )

المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي ية. المرحمة الجامع
تحت عنوان: التعميم الجامعي العربي وأزمة القيم في عالم ببل بجامعة عين شمس 

 .184 – 114، 30حدود. العدد 
 لطبلب المميزة األكاديمية الكمالية (. أنماط2018شمبي، يوسف محمد؛ والقصبي، وسام حمدي )

 مجمة كمية التربية،األكاديمي.  والتحصيل والصمود االحتراقمن:  بكل وعبلقتيا الجامعة
 .62-1(، 2)70جامعة طنطا، 

أشكال سموك االستقواء السائدة لدى عينة (. 2011الصبحين، عمي موسى؛ والقضاة، محمد فرحان )
كمية  مجمة. مدارس البادية الشمالية األردنية يمن طمبة المرحمة األساسية العميا ف

 .192-155(، 1) 146، جامعة األزىر، التربية
(. اليناء الذاتي الوظيفي األكاديمي لدى أعضاء ىيئة التدريس 2016صفوت، إيناس محمد )

مجمة كمية ومعاونييم بكمية التربية بجامعة الزقازيق في ضوء بعض المتغيرات. 
 .443-413(،105)27، جامعة بنيا، مصر، التربية
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(. التقاادم فااي العماار واالنفعاااالت الساامبية كمتغياارات معدلااة لمعبلقااة بااين 2018د )صااالح، أحمااد محماا
االدخار المعرفي والتعقال وكفااءة بعاض القادرات العقمياة والصاحية والجسامية لادى المسانين. 

 .336-301(، 3) 6، المجمة المصرية لعمم النفس اإلكمينيكي واإلرشادي
ج الجدلي السموكي والعبلج بالتعقل في تخفيف أعاراض فاعمية كل من العبل(. 2016الصاوي، دعاء )

اضاااطراب الشخصاااية الحدياااة وتحساااين التوافاااق الزواجاااي لااادي عيناااة مااان معمماااات التعمااايم 
 . رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة سوىاج.األساسي المتزوجات

 عينة لدى الصحي حياةال بأسموب كمنبئ الذات مع التعاطف (.2013) الرحمن عبد فتحيالضبع، 
(، 2)11.، مصرأسيوط جامعة، الجديد بالوادي التربية كمية مجمة .الجامعة طبلب من
37-81. 

(. اليقظة العقمية وعبلقتيا بالسعادة الدراسية لدى عينة من 2016الضبع، فتحي عبد الرحمن )
، الجمعية المجمة المصرية لمدراسات النفسيةاألطفال من تبلميذ المرحمة االبتدائية. 

 .366-325، 92المصرية لمدراسات النفسية 
(. النموذج البنائي لمعبلقات بين أنماط الخوف من التعاطف 2017الضبع، فتحي عبد الرحمن )

المجمة وخبرات الحياة المبكرة والتعمق الوجداني غير اآلمن لدى طبلب الجامعة. 
-167، 95النفسية، مصر، ، الجمعية المصرية لمدراسات المصرية لمدراسات النفسية

210 . 
(. التعاطف مع الذات كمدخل لخفض الشعور بالخزي األكاديمي 2018الضبع، فتحي عبد الرحمن )

-569(، 3) 34، كمية التربية، جامعة أسيوط، المجمة العمميةلدى طبلب الجامعة. 
639. 

ليقظة العقمية في (. فاعمية التدريب عمى ا2013الضبع، فتحي عبد الرحمن؛ وطمب، أحمد عمي )
 .75-1، 34، مجمة اإلرشاد النفسيخفض األعراض االكتئابية لدى طبلب الجامعة. 

مجمة الطفولة (. أثر اإلنياك الميني عمى عبلقة المدرس بالمتعمم. 2016العاطي ربي، جبلل )
 .103، 93، 68، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، العربية

المناخ األسري و عبلقتو بالتنمر (. 2015وحسين، رمضان عاشور ) عبدالجواد، وفاء محمد؛
، جامعة عين شمس، النفسياإلرشاد مجمة ، المدرسي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

42 ،1-43. 
(. حب الحياة وارتباطو باليناء الشخصي 2011عبد الخالق، أحمد محمد؛ وعيد، غادة خالد )

 .36-15(، 2)39، جامعة الكويت، مجمة العموم االجتماعيةواستقبللو عن الدافعية. 
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(. الصمود النفسي مدخل لمواجية الضغوط األكاديمية لدى عينة 2012مصطفي )عبد الرازق، محمد 
، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة مجمة اإلرشاد النفسيمن طبلب الجامعة المتفوقين عقميًا. 

 .579-499، 32عين شمس، 
رات. (. الشفقة بالذات لدى طمبة الجامعة في ضوء بعض المتغي2017العبيدي، عفراء إبراىيم خميل )

 .55-41، 26، مجمة العموم االجتماعية
وعبلقتو بتصور الوقت لدى طبلب التربية  االكاديمي التأجيل(. 2014العثمان، إبراىيم عبد اهلل )

، كمية عموم اإلعاقة مجمة التربية الخاصة. الخاصة بكمية التربية جامعة الممك سعود
 .100-34، 8والتأىيل، جامعة الزقازيق، 

المخطط التساعي لمشخصية اإلنيجرام وعبلقتو (. 2018محمد عمي )عطية، رانيا 
، مجمة كمية التربية. لدى طمبة كمية التربية جامعة الزقازيق األكاديمي بالتسويف

 .86-42، 23جامعة بورسعيد، 
(. العطف عمى الذات وتقدير الذات وعبلقتيما بالعافية النفسية 02016عبلء الدين، جياد محمود 

 .396-339(، 117) 30، جامعة الكويت، المجمة التربويةة الجامعيين. لدى الطمب
 ليلمعبلقات السببية بين التمعن والتنظيم االنفعا ي(. النموذج البنائ2016) عبلم، سحر فاروق

رابطة األخصائيين النفسيين ، مجمة دراسات نفسيةوالتراحم بالذات لدى طبلب الجامعة، 
 .158-5، 11(26المصرية، مصر، )

(. أشكال التنمر في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية بين الطبلب 2016عموان، عماد عبده محمد )
-473( : 168، جامعة األزىر، العدد)مجمة كمية التربيةالمراىقين بمدينة أبيا. 

439. 
(. الصمود النفسي وعبلقتو بالتماسك األسري لدى طالبات كمية البنات 2013) عبلم، سحر فاروق

، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين مجمة مركز اإلرشاد النفسيعة عين شمس. جام
 .154-109، 36شمس، 

(. الحنو عمى الذات وتقدير الذات كمنبئات بجودة الحياة النفسية لدى 2016أيمن حممي )عويضة، 
 .316-278(، 4) 64، جامعة طنطا، مجمة كمية التربيةطبلب كمية التربية. 

 27تاريخ استرجعت فيالخمفية التاريخية لمذكاء العاطفي. ، أكتوبر(. 22، 2012) صالح ،الغامدي
 topic-aljarallah.mam9.com/t54-saleh-http://dr، من:  8201 ،ديسمبر
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تبلميذ المرحمة اإلعدادية وبعض  العبلقة بين التنمر المدرسي لدى(. 2018غريب، ندا نصرالدين )
، كمية البنات مجمة البحث العممي في التربية، خصائص الشخصية والعبلقات األسرية

 .286-257(، 4)19لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس 

وعبلقتو بميارات إدارة الوقت والرضا عن الدراسة لدى  ياألكاديم التمكؤ(. 2014فضل، أحمد ثابت )
 .330-287، 51، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس. ينة من طبلب الجامعةع

االستقواء التكنولوجي لدى تبلميذ مراحل (. 2014عثمان، خالد عبد الحميد؛ وعمي، أحمد فتحي )
(، 2) 24. مجمة دراسات نفسية، رابطة اإلخصائيين النفسيين المصرية، التعميم العام

185-212. 

وعبلقتو بالكمالية وقمق االختبار لدى طبلب  األكاديمي اإلرجاء(. 2016يق أحمد )عريشي، صد
، 48. مجمة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، المرحمة الثانوية بمنطقة جازان

81-119. 
الدور الوسيط لؤلفكار البلعقبلنية في العبلقة بين التوجو نحو (. 2019العمري، عبد اليادي يحيي )
. بل من المسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحةالمستقبل وك

 .128-91، 57، كمية التربية، جامعة سوىاج، المجمة التربوية
رسالة ماجستير غير منشورة،  التعاطف مع الذات وعبلقتو بالشيخوخة الناجحة.(. 2017كفا، رزان )

 كمية التربية، جامعة دمشق، سوريا.
بالسعادة النفسية لدى طبلب  واستخدام الفيسبوك وعبلقت(. 2018صالح محمود )محمد، سماح 

 مجمة التربية الخاصة،. ةكمينيكي-الجامعة ذوى اإلعاقة البصرية : دراسة سيكومترية
جامعة ، كمية عموم اإلعاقة والتأىيل، مركز المعمومات التربوية والنفسية والبيئية

 .181-117 ، 22، الزقازيق
الدور الوسيط لمتنظيم االنفعالي ونوع المرض في العبلقة بين اليقظة (. 2017موى فياد )المري، س

. رسالة ماجستير غير العقمية والرفاه النفسي لدى اإلناث المصابات بأمراض مزمنة
 منشورة، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية.
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