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 تية لدى املرا�ق�نالشفقة بالذات وعالق�ا بالضغوط ا��يا

عاية ! ر بدو    يتامر

م777دحت عب777د المح777سن .  2 ال777سعيد غ777ازي دمحم رزق .1دمحم محم777ود أم777ين الترين777ى/ أ
  . 3الفقى

  .قسم الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة االزهر
  mohamedaltoriny.26@azhar.edu.eg  :تروني للباحث الرئيسالبريد اإللك1

  :املستخلص

*ــــدف البحــــث ا��ـــــا#% إ#ــــ" الكـــــشف عــــن العالقـــــة بــــ�ن الـــــشفقة بالــــذات والـــــضغوط ا��ياتيــــة لـــــدى 

عايـة .يتـام راملـرا*ق�ن بـدو  إ#ــ" جانـب التعـرف ع:ـ" إم9انيـة الت7بــؤ بالـضغوط ا��ياتيـة مـن خــالل . ر

وأيــضا الت. الــشفقة بالــذات
ً

ق Aــ% الــشفقة بالــذات والــضغوط ا��ياتيــة وفقــا ملتغ�ــ?  عــرف ع:ــ" الفــر
ً

و

مرا*قـــا ومرا*قـــة) 150( وOلـــغ عـــدد املـــشارك�ن ). إنـــاث/ رذFـــو( النـــوع 
ً

*م مـــن Tعـــض دو .  رتـــم اختيـــا ر

ـــ�ن  *م بــ ـــا رعايـــــة .يتـــــام بمحـــــافظ]Z القـــــا*رة والغرOيـــــة وتراوحـــــت أعمــ واســـــتخدمت . عـــــام) 18 -14(ر

اسة مقياس الشفقة بال ومقياس الضغوط . ل وترجمة الباحث .و .(Neff, 2003)ذات إعداد رالد

وأظkـــرت نتــائج البحـــث وجـــود عالقــة ســـالبة بــ�ن الـــشفقة بالـــذات ). لإعـــداد الباحــث .و(ا��ياتيــة 

ـــة ـــة الت7بــــؤ بالــــضغوط ا��ياتيــــة مــــن خــــالل الــــشفقة بالــــذات. والــــضغوط ا��ياتيـ . كمــــا تبــــ�ن إم9انيـ

ق ذا ت داللة احصائية A% الشفقة بالذات وفقا ملتغ�? النوع ووكشفت النتائج عن وجود فر
ً

/ رذFو( 

ق دالھ إحصائيا A% الضغوط ا��ياتية . رلصا�o الذFو) إناث وكشفت النتائج أيضا أنھ ال توجد فر
ً ً

و

وفقــا ملتغ�ــ? النــوع 
ً

وخلــص البحــث إ#ــ" أ*ميــة الــشفقة بالــذات Aــ% مرحلــة املرا*قــة، ). إنــاث/ رذFــو ( 

عاية .يتاموتأث�?*ا ع:" الضغ روط ا��ياتية لدى املرا*ق�ن بدو    .ر

عاية .يتام:ال,لمات املفتاحية ر الشفقة بالذات، الضغوط ا��ياتية، املرا*ق�ن بدو    .ر
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Self-compassion and Its Relationship to Life Stress among 
Adolescents in Orphanage Homes 

Mohamed Mahmoud Amin Al-Trini 1. Al-Saeed Ghazi Muhammad 
Rizk 2. Medhat Abdel Mohsen Al-Fiqi 3. 

Mental Health Department, Faculty of Education, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail: mohamedaltoriny.26@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

This research aimed at revealing the relationship between self-
compassion and life stress among adolescents in orphanage homes, 
identifying the predictability of life stresses through self-compassion, 
and identifying the differences in self- compassion and life stresses 
according to gender (male/ female). The participants were (150) 
teenagers; they were selected from some orphanages in the 
governorates of Cairo and Gharbia. The study used the scale of self-
compassion (developed by: Neff, 2003) translated by first researcher, 
life stress scale (developed by the researcher). The results showed a 
negative relationship between self-compassion and life stresses. It also 
showed the possibility of predicting life stresses through self-
compassion. There were statistically significant differences in self-
compassion according to gender (male/female) in favor of males, and 
there were no differences in life stresses according to gender 
(male/female). The research showed the importance of self-
compassion among adolescence, and its impact on life stress of 
adolescents in orphan care homes.  

Keywords: Self-compassion, Life Stress, Adolescents in Orphanage 
Homes. 
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  :مقدمة البحث

وتحـدث خاللkـا الكث�ـ? مـن التغ�ـ?ات Aـ% . uعد مرحلة املرا*قـة مرحلـة مkمـة Aـ% حيـاة الفـرد
ا�zوانب البيولوجية واملعرفية والنفسية و.جتماعية للفرد، مما يجعلkا مرحلة مليئـة بالـصعوOات 

وتقــدم �ســرة دعمــا. والتحــديات ال]ــZ تــؤثر ع:ــ" توافــق الفــرد النفــ{|Z و.جتمــا}%
ً

 اجتماعيــا ألبنا��ــا 
ً

 والتغ�?ات ال]Z تحـدث Aـ% مرحلـة املرا*قـة، وع:ـ" الـرغم مـن ذلـك التحديات�ساعد*م ع:" مواجkة 
فا صعبة Fالفقر وا��رمـان  يواجkو ف�?ة مرOكة ومقلقة، و*ناك مرا*قو أقل حظا يواجkو ظر

ً ً
و ن ن ن

   (Teodorczuk, 2015, 1).من الوالدين أو أحد*ما

تلقائيـا إ#ـ" أسـر*م املمتـدة Tعـد وفـاة الوالـدين، و�توقـف ذلـك ع:ـ" و�توجـھ معظـم �يتـام 
ً

ة Tعــض �ســر ع:ــ" تــوف�?  ة تلــك �ســر ع:ــ" تــوف�? .حتياجــات �ساســية لkـم، ونظــرا لعــدم قــد رقـد ر
ً

عاية .يتام، وتركز دو الرعاية ع:" تلبية .حتياجات  ن لوضعkم A% دو  رتلك .حتياجات في�zؤ رر و
 ��ـــا مثـــل التغذيـــة والتعلـــيم والـــ��ة، ولكـــن تظـــل .حتياجـــات النفـــسية أك�ـــ? �ساســـية للمقيمـــ�ن

ا�zوانــب إ*مــاال 
ً

(Workye, 2015, 6) . اســة  Pramono&Astutiرو�ؤ�ــد ذلــك مــا توصــلت إليــھ د
ل أن دو الرعاية تركز ا*تماما كب�?ا ع:" ا�zواب التعليمة، وتحاو تلبية .حتياجات املادية (2017)

ً ً
ر

  .، وأ*ملت .*تمام باالحتياجات .نفعالية والنفسية و.جتماعية للمقيم�ن ��اىمن غذاء ومأو

والـصعوOات ال]ــZ  و*نـاك Tعـض العوامــل ال]ـu Zــساعد املرا*ـق Aــ% التغلـب ع:ــ" املـشكالت
 مـــن بـــ�ن تلـــك Self-Compassion وuعـــد الـــشفقة بالـــذات أحـــدا*مايواجkkـــا Tعـــد فقـــدان �بـــو�ن أو 

د مـــن مواجkـــة املواقـــف الـــصعبة والتعـــاA% م¬�ـــا ومواجkـــة تحـــديات ا��يـــاة العوامـــل ال]ـــZ تمكـــن الفـــر
  .Besra, 2018,20) &(Çalar بطر�قة مالئمة

ـــة الــــصعوOات والـــــشعو باالمتنـــــان املرا*ــــق فعنــــدما يتمتـــــع  ة الذاتيـــــة ع:ــــ" مواجkــ ر بالقـــــد ر
غوط ل�zوانـب ²يجابيــة Aـ% حياتــھ والرغبـة Aــ% مواجkــة التحـديات، فــإن ذلـك يحفــف مـن حــدة الــض

  ). Eisenlohr,. 2017,109)& Bluthلديھ 

و¼عت«ـــ? مفkــــوم الــــشفقة بالــــذات مــــن املفــــا*يم ا��ديثـــة ºــــس¹يا Aــــ% علــــم الــــنفس ²يجــــا·ي 
ً

 وال]ــZ (Neff)و�رجـع الفـضل Aـ% *ـذا املفkـوم إ#ـ" العاملـة �مر�كيـة كرسـت�ن نيـف . والـ��ة النفـسية
{|Z للفرد، وسمة مkمة من سمات ال¾½صية نظرت إليھ ع:" أنھ أحد �Tعاد �ساسية للبناء النف

²يجابيــة، وحــاجزا نفــسيا مـــن ¿ثــار 
ً ً

 ألحـــداث ا��يــاة الــضاغطة، وذلـــك عنــدما يمــر الفـــرد الــسلبية
ة ع:" حل مشكالتھ ال¾½صية    ).117، 2017سkام عبد الغفار، (ربحالة من الفشل أو عدم القد

يجابيات املkمة A% ا��ياة، وأن لوOناء ع:" ما سبق، يمكن القو إن الشفقة بالذات من .
ســة حيــا�Âم Tــش9ل طبيÀــ% والبحــث ا��ــا#% . رضــغوط ا��يــاة مــن املمكــن أن uعيــق املــرا*ق�ن عــن مما

عايــة  ريحــاو التعــرف ع:ــ" العالقــة بــ�ن الــشفقة بالــذات والــضغوط ا��ياتيــة لــدى املــرا*ق�ن بــدو  ر ل
  ..يتام

   : رو أساسية البحث ا��ا#% من عدة محامش9لةنبعت : مش,لة البحث

تـھ أثنـاء الباحـث الحـظ ر�ا رعايـة .يتـام، ومـن خـالل التحـدث مـع أخـصاÅي   ردو لـبعض ز
 مـن ن�عـانو تبـ�ن للباحـث أن املـرا*ق�ن . رالرعايـة واملـشرف�ن Aـ% Tعـض الـدو عـن أحـوال املـرا*ق�ن

اسية و.قتصادية وال��ية و·عـضkا خـاص با��رمـان مـن .سـ املشكالت من العديد رة و رم¬�ا الد
  ..جتماعية العالقات
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جـد املـرا*ق�ن *ـؤالء Tعـض مـع الفرديـة املقـابالت Tعـض الباحـث ىأجـر كمـا ال  أ�Çـم وو
ن *م ردو Aـ% .سـتمرار Aـ% رغبـ�Èم وعـدم لـذا�Âم تقـبلkم وعـدم بالـسعادة و�ـشعر  رالرعايـة، وشـعو
ننـو لـو Fـان بـالنقص والدونيـة داخـل املؤسـسة، و�تم روالـشعو الوالـدين مـن العطـف مـن با��رمان

  .أباء*م ع:" قيد ا��ياة

عاية .يتام A% مصر إ#" أك�? مـن  ر�ادة أعدد .طفال واملرا*ق�ن املوجودين بدو   8258رز
ة التضامن .جتما}% لعام  ا رطفال ومرا*قا وذلك طبقا إلحصاء و ز

ً ً ً
  . م2021

ت إ#ـــــ" تـــــدºى مـــــستو�ات الـــــشفقة بالـــــذات لـــــد اســـــات ال]ـــــZ أشـــــا ـــد مـــــن الد رنتـــــائج العديــ ى ر
اسـة  راملـرا*ق�ن نـزالء دو الرعايــة مثـل د اسـة )Lenferink, et al, 2017(ر  ,Çağlar& Besra(ر، ود

اســة )2018 تفــاع الــضغوط لــدى ). Barry, 2015(ر، ود ت إ#ــ" ا اســات أشــا رونتــائج العديــد مــن الد ر ر
اسـة  راملـرا*ق�ن بـدو الرعايـة Roberts,  2004, Kristensen, 2019,  Kingsbury et al ,(رمثـل د

2015, Tomoda& Suzuki, 2018,  English et al(. اسـة ت د ر وأشـا  إ#ـ" أن )Marsh  et al ,2017(ر
الشفقة بالذات قد ت9و عامال *اما للتخفيف من الضغط النف{|Z لدى املرا*ق�ن

ً ً   .ن

ل والبحــث ا��ـــا#% يحـــاو التعــرف ع:ـــ" العالقـــة بـــ�ن الــشفقة بالـــذات والـــضغوط ا��ياتيـــة 
  :لوتتحدد مش9لة البحث A% الÖساؤ الرئÔس التا#%. رعاية .يتامرلدى املرا*ق�ن بدو 

عاية !يتام؟ رما العالقة ب�ن الشفقة بالذات والضغوط  ا��ياتية لدى املرا�ق�ن بدو    ر

  :لو�مكن أن يتفرع عن الÖساؤ الرئÔس عدة uساؤالت ×% 

عاية .يتام ؟رما العالقة ب�ن الشفقة بالذات والضغوط  ا��ياتية لدى املرا*ق�ن بدو -1  ر 
 ما إم9انية الت7بؤ بالضغوط ا��ياتية من خالل الشفقة بالذات؟ -2
ق A% الشفقة بالذات للمرا*ق�ن وفقا ملتغ�? النوع  -3 ما الفر

ً
 ؟) إناث/ رذFو( و

ق A% الضغوط ا��ياتية للمرا*ق�ن وفقا ملتغ�? النوع  -4 ما الفر
ً

 ؟)إناث/ رذFو( و

  :أ�داف البحث

 إ#ــ" الكــشف عــن العالقــة بــ�ن الــشفقة بالــذات والــضغوط ا��ياتيــة لـــدى      �Ùــدف البحــث ا��ــا#% 
عايـة .يتـام، إ#ـ" جانـب التعـرف ع:ـ" إم9انيـة الت7بـؤ بالـضغوط ا��ياتيـة مـن خـالل  راملرا*ق�ن بدو  ر

ق Aــ% *ــذين املتغ�ــ?ين وفقــا ملتغ�ــ? النــوع  الــشفقة بالــذات لــد�Ùم، وأيــضا التعــرف ع:ــ" الفــر
ً ً

/ رذFــو(و
  .إناث

  : بحثأ�مية ال 

  ::ستمد �ذا البحث أ�ميتھ من ناحيت�ن

 : ?�مية النظر>ة  - أ

اســـة  • ا نظر�ــا يمكــن أن يــضاف إ#ــ" البحــوث العلميــة والنفــسية ال]ــ�Â Zــتم بد ريقــدم البحــث إطــا ر
ً ً

عاية .يتام رالشفقة بالذات والضغوط ا��ياتية لدى املرا*ق�ن بدو   .ر
يلقــى البحــث ا*تمامـــا بفئــة uعـــد مــن أك�ـــ? الفئــات احتيا •

ً
جــا للـــدعم النفــ{|Z و×ـــ" فئــة املـــرا*ق�ن 

ً

عاية .يتام ربدو   .ر
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 : ?�مية التطبيقية  - ب
ــــــة  • ــــضغوط ا��ياتيـ ـــــرا*ق�ن، ومقياســـــــا للـــ ــــذات للمــ ـــا#% مقياســـــــا للـــــــشفقة بالـــ يقـــــــدم البحـــــــث ا��ــــ

ً ً

عايـــــة  م�ن أســـــر�ا، يمكــــن .ســـــتفادة م¬�مــــا Aــــ% التعامـــــل مــــع املـــــرا*ق�ن بــــدو  ـــرا*ق�ن اÚ�ــــر رللمـ ر و
 ..يتام

عايـة .يتـام قد تفيد نتـائج • ة التـضامن .جتمـا}% والعـامل�ن بـدو  ا ر *ـذا البحـث املـسئول�ن بـو رر ز
*ا ا�½ط�?ة ع:ـ" املـرا*ق�ن   رباملز�د من املعلومات حو الشفقة بالذات والضغوط ا��ياتية وآثا ل

  .ح]Ý يÖسÝÞ لkم التخطيط وتنفيذ ال«?امج ال]Z تخفف من *ذه الضغوط لد�Ùم

  :مصط�Bات البحث 

   Self-compassionلذات الشفقة با 

لطـف الفـرد بذاتـھ وتقبلـھ لkـا Aـ% املواقـف املؤملـة أو : �عرف الباحـث الـشفقة بالـذات بأ�Çـا
مواقــف الفـــشل، وعــدم .نتقـــاد وتوجيــھ اللـــوم لkــا Tـــش9ل مفــرط، وكـــذلك .عتقــاد بـــأن مــا يحـــدث 

ن بــنفس مـشاعره، ومعا�zـة املـشاعر  املؤملـة Aـ% و}ــ% وللفـرد يحـدث ل�zميـع وأن جميـع .فـراد �ـشعر
  . الفرد Tعقل منفتح

  Life Stressالضغوط ا��ياتية  

×% املواقف و�حداث ال]Z قد يتعرض لkا الفرد : �عرف الباحث الضغوط ا��ياتية بأ�Çا 
خالل حياتھ، وuـس¹ب لـھ صـراعا أو تـوترا وتمثـل لـھ �Âديـدا، 

ً ً ً
ا ايجابيـة أو سـلبية و�9ـو لkـا آثـا

ً
ر ، وقـد ن

اســية والـــ��ية والعالقــات مـــع  نت9ــو *ــذه املواقـــف رو.حــداث متعلقـــة بــالنواá% .قتـــصادية والد
   .ى.خر�ن وا��رمان .سر

عاية ?يتام  ردو    orphanage homes: ر

م�ن أسـر�ا  :�عرفkا الباحث بأ�Çا    عاية طو�لة .مد لألطفال واملرا*ق�ن اÚ�ر ×% مؤسسات تقدم 
ً

و ر
الرعايـــة Fافـــة نـــواá% ا��يـــاة Fالرعايـــة .جتماعيـــة والنفـــسية وuـــشمل  ســـواء Fـــانوا أيتـــام أو لقطـــاء ،

وال��ية وال�?ف�äية والتعليمية، وãu½ر Fافة .م9انات ��دف توف�? بÔئة اجتماعية ترOو�ة سـليمة 
uـسا*م Aــ% بنــاء الفــرد لي9ــو عـضوا فعــاال �ــسا*م Aــ% بنــاء اzÚتمـع وتتطلــب وجــود عالقــة مkنيــة بــ�ن 

ً ً
ن

   .ملرا*ق�ن.خصائي�ن و�طفال وا

  : محددات البحث  

*م الزمنيـــة بـــ�ن  :محـــددات Wـــشر>ة عايـــة .يتـــام تراوحـــت أعمـــا رتمثلـــت Aـــ% املـــرا*ق�ن بـــدو  ر ) 18 -14( ر
  .سنة

مانية اZ|å :زمحددات  اZ|å .و للعام الد ر تم تطبيق البحث A% الفصل الد   .م2022 -2021لر

عايــة .يتـــام :محــددات م,انيــة رتـــم تطبيــق البحـــث Aــ% Tعـــض دو  رالنــو اÚ�مـــدي و.ســرة اÚ�مديـــة   (ر
ضـو ( التاTعة Ú�افظة القا*رة و) والصفا إلحياء سنة املصطفى عاية البن�ن ودار  ىدار  ر ر
  .التاTعة Ú�افظة الغرOية) للبنات ودار فتç% دبا للبنات

   



 

 جامعة األزهر
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  :يالعرض النظر والبحوث السابقة

أوال الشفقة بالذات
ً

:  

اســـة الــشفقة جديـــدة ºـــس¹يا Aــ% uعت«ــ? د
ً

 علـــم الــنفس، ونظـــرا ��داثتـــھ كموضــوع Aـــ% علـــم ر
ً

اسـات والبحـوث �جن¹يـة . رالنفس فقد حظي *ذا املفkوم A% العقدين �خ�?ين بأ*مية بالغة A% الد
، Kristin neff ع:ــ" يــد العاملــة �مر�كيــة 2003وقــد بــدأ .*تمــام العلèــZ الفع:ــ% ��ــذا املفkــوم عــام 

ـــود لkــــا الفــــضل Aــــ% تطــــو�ر أو  ــZ �عـ ز*�ــــ? عبــــد ا��ميــــد ( أداة لقيــــاس مفkــــوم الــــشفقة بالــــذات لوال]ــ
  ). 218، 2019النواé�ة، 

 بأنــھ الــو}" والتخفيـــف الناحيــة اللغو>ــةمــن compassion و¼عــرف مــصط�o الــشفقة  
ان صـدفھ Tـسيوºي وجـدان (والوقاية من �لم .نفعا#% والذى نتج عن خ«?ات الذات و.خر�ن زسـو

uعÞـــÝ  كمــا.  وuعÞــÝ املعانــاةCompati خوذة مــن ال9لمــة الالتي7يــة و×ــ" مــأ). 25، 2019ود�ــع خيــاط، 
ـــاºي مــــن مــــش9لة، مــــ��وOا برغبــــة قو�ــــة Aـــــ%  شــــعو بالتعــــاطف العميــــق، وا��ــــز لــــ¾½ص آخــــر �عـ

ً
ن ر

  ).(Gilbirt, 2017,2 تخفيف املعاناة

بأ�Çــــا شــــ9ل مــــن ) Germer,2009,23(وتنوعــــت uعر�فــــات الــــشفقة بالــــذات حيــــث �عرفkــــا 
. ل إ#ــ" مواقــف وأحــداث، يتعــرض لkــا الــ¾½ص Aــ% شــ9ل قبــو انفعــا#% ومعرAــ%لأشــ9ال القبــو �ــش�?

 بأ�Çــا وســيلة تكيفيــھ لتواصـل الفــرد مــع نفــسھ عنــد مواجkــة Neff & Me Gehee(,2010)وuعرفkـا
ف صــعبة Aــ% ا��يــاة  أن الــشفقة بالــذات Neff, (2016, 265(وأضــافت . وعيــوب ë½ــصية أو ظــر
تباطنــا بأنفــسنا Aــ% حــاالت الفــشل أو لمفkــوم يمثــل تحــو الــشفقة نحــو الــداخل و ر¼ــش�? إ#ــ" كيفيــة ا

  .عدم الكفاءة أو املعاناة ال¾½صية

بأ�Çا موقف ذاuي يتضمن معا�zة الفرد لذاتھ ) 2016،72( رو¼عرفkا السيد Fامل منصو 
Aـ% املواقـف العـصÔبة ال]ــZ يمـر ��ـا، مـن خــالل الـدفء والفkـم والـو}%، و.ع�ــ?اف بـأن �خطـاء تمثــل 

جانبـا 
ً

و�تـضمن مفkـوم الـشفقة بالـذات نظـر الفـرد لنقـاط ضـعفھ وأخطائــھ .  مـن الطبيعـة ال¹ـشر�ة
وإخفاقاتــــھ بمز�ــــد مــــن .نفتــــاح والÖــــسامح والــــتفkم إلºــــسانÔتھ بــــدال مــــن النظــــرة الــــضيقة لألخطــــاء 

ً

 اسـتجابة Pommier, et al.,(2020, 21- 22)و¼عرفkـا ). Knox, 2017, 20(روالـشعو بالفـشل التـام 
للمعانـاة، وتتــضمن .نـدماج الــيقظ ذ*نيـا للفـرد Aــ% معانـاة .خــر�ن، واسـتجابتھ بلطــف محـسوسة 

ً

غبـة  رمع مواقف اÚ�ن ال]Z يتعرضو لkا، و.عتقاد بال�?ابط º²ساºي مـع .خـر�ن الـذى يـؤدى إ#ـ"  ن
ت وuعرف بأ�Çا بذل ا�kzد ملساعدة الـذات و.خـر�ن ع:ـ" تخطـى ا�½«ـ?ا. حقيقية A% تخفيف املعاناة

ــاه الــــذات و.خــــر�ن وتقبــــل املعانــــاة كجــــزء مــــن الــــذات ال¹ــــشر�ة  ة مــــن خــــالل اللطــــف تجــ رغ�ـــ? الــــسا
، و.*تمام بمعانة .خر�ن  ر�ـاض سـليمان (نو.سÖبصار ال9امل باالنفعاالت السلبية Tش9ل متواز

  ).249، 2021طھ، 

ده عــن ىمـن خــالل مـا ســبق يــر الباحـث أن الــشفقة بالــذات uعÞـÝ لطــف الفــرد بذاتـھ و·عــ
نقده لkا A% مواقف املعاناة و²خفاق و.لم وان ينظر إ#% املعاناة و.خفاق و.لم ع:" أ�Çا جزء من 

  .الطبيعة ال¹شر�ة وأ�Çا تحدث �zميع .فراد ولÔست تحدث لھ بمفرده



 ى المراهقين بدور رعاية االيتامدالشفقة بالذات وعالقتها بالضغوط الحياتية ل
  .1دمحم محمود أمين الترينى/ أ
  . 2السعيد غازي دمحم رزق/ د. أ

 . 3مدحت عبد المحسن الفقى/ د. م. أ
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  بوضـــع نمـــوذج يقـــسم الـــشفقة بالـــذات إ#ـــ" ثالثـــة أTعــــاد Neff,( 2016, 265(وقامـــت 
�ــا ع:ـــ" قطـــب إيجــا·ي وآخـــر ســـلZï، يمثــل ســـلوFا مـــشفقا مقابــل ســـلوك غ�ـــ? رئÔــسية، �ـــشتمل Fـــل م¬

ً ً

  :و×" . مشفق

 و¼ش�? اللطف Self-Judgment ) (مقابل ا��كم ع:" الذات  (Self-Kindness)  اللطف بالذات -
ربالــــذات إ#ــــ" امليــــل إ#ــــ" أن ن9ــــو داعمــــ�ن ومتعـــــاطف�ن مــــع أنفــــسنا عنــــد مواجkــــة أوجــــھ القــــصو Aـــــ%  ن

ال¾½ـــــصية بـــــدال مـــــ
ً

ـــا  ـــ" أنفـــــسنا بقـــــسوة فkـــــو �ـــــستلزم الÖـــــسامح والتفـــــا*م مـــــع أخطائنــ ن ا��كـــــم ع:ــ
  .(Neff, 2003, 3)وإخفاقاتنا و.ع�?اف بأن الكمال ال يمكن تحقيقھ 

ر و¼عÞـــÝ الـــشعو (Isolation)العزلـــة  مقابـــل º²  (Common Humanity)ـــسانية املـــش�?كة-
ــــــشر غ�ــــــــ? Fـــــــامل�ن وأن Fــــــــل ــــــع ال¹ــ ــــــش�?كة أن جميـ ـــأ باإلºـــــــسانية املــ ـــــشل وا�½طـــــ  اºــــــــسان يتعـــــــرض للفـــ

Oط مش9لة الفرد ا�½اصـة با��الـة º²ـسانية  رواملشكالت، ومن ثم تؤكد الشفقة بالذات ع:" فكرة 
ن بالعزلة والبعد عن ¿خر�ن Tس¹ب  ).(Neff,2003, 88-89املش�?كة وبÔنما �ë½اص الذين �شعر

ف ا��يـاة وجود مشكالت خاصة، فkذا يرجـع العتقـاد*م ا�½ـاطئ بـأ�Çم فقـط الـ وذين يواجkـو ظـر ن
ن �عÔشو A% سعادة تامة  نالصعبة، بÔنما ¿خر   ).Neff,2003b, 88-89(و

ــــرط (Mindfulness) اليقظــــــــة العقليــــــــة -  وuعÞــــــــZ اليقظــــــــة (Over-Identification) التوحــــــــد املفــــ
ا العقلية عدم إصدار ا��كم ع:" الذات وانتقاد*ـا وتقبـل �ف9ـار واملـشاعر ال]ـZ يالحظkـا الفـرد كمـ

ر×ــــ% دو إن9ــــار لkــــا، فــــالفرد ال يمكنــــھ تجا*ــــل �لــــم والــــشعو بالــــشفقة Aــــ% نفــــس الوقــــت، وتتطلــــب  ن
ـــزان بــــدال مــــن تكــــرار �ف9ـــــار  ه ومــــشاعره الــــسلبية بوضــــوح واتـ اليقظــــة و}ــــ% الفــــرد ومراقبتــــھ ألف9ــــا

ً
ر

ع السلبية عن ذاتھ وعن ا�zوانـب الـصعبة Aـ% حياتـھ ممـا يجنـب الفـرد ²فـراط Aـ% التوحـد الـذاuي مـ
  ).Neff, 2012, 2-3(تلك �ف9ار واملشاعر السلبية

اسـات ا��ديثـة ال]ـZ أجر�ـت ع:ـ" الـشفقة Gilbert, et al (2011, 245)و¼ـش�?  ر إ#ـ" أن الد
ئÔس�ن *ما(Neff)بالذات دمجت �Tعاد ال]Z قدم�Èا    :ر T %Aعدين 

يـة للــشفقة و�تــضمن �Tعـاد .يجاب) Self – Warmth: (�ـو الـدفء الــذاmي: لالبعـد !و -
%A سانية املش�?كة -اللطف بالذات(بالذات واملتمثلةº² –اليقظة العقلية .( 

و�تـضمن �Tعـاد الـسلبية للـشفقة )  (Self – coldness:�ـو الtـsود الـذاmي: البعـد الثـاqي -
%A التوحد املفرط– العزلة –نقد الذات (بالذات واملتمثلة .( 

*ــو أشــkر النمــاذج املــستخدمة Aــ% البحــوث ) Neff, 2003(و¼عـد النمــوذج الــذى وضــعتھ 
ال]Z تناولت الشفقة بالذات ومؤخرا اش�?كت 

ً
Neff اسة مع ) Pommier, et al, 2020, 21- 22(ر A% د

نواق�?حــوا نموذجــا للــشفقة بالــذات، يت9ــو مــن .Tعــاد الثالثــة الفرعيــة .يجابيــة للــشفقة بالــذات 
ً

وفقــا لنمــوذج 
ً

)Neff (عــديل البعــد .و مــu ن اللطــف بالــذات إ#ــ" اللطــف واعتبــار *ــذا اللطــف لمــع
موجkــا نحــو الفــرد و.خــر�ن

ً
وإضــافة Tعــدا ســلبيا *ــو. 

ً ً
و*ــو البعــد الــذى يجمــع ا�zوانــب :  الالمبــاالة

الفرعية السلبية للشفقة بالـذات وuعÞـÝ عـدم ا*تمـام الفـرد بمـشكالت .خـر�ن وتجنـب .ëـ½اص 
A غبة الفرد رالذين �عانو من .الم وعدم  ن بمواقف معاناةن  .و% التواصل مع .خر�ن عندما يمر

وOال7ــــسبة لقيــــاس الــــشفقة بالــــذات Fانــــت أك�ــــ? .دوات املــــستخدمة لــــدى املــــرا*ق�ن *ــــو 
ن لـÔس فقـط Aـ% البÔئـة .جن¹يـة ولكـن Aـ% البÔئـة العرOيـة أيـضا، و*ـو م9ـو مـن (Nef, 2003)مقيـاس 

ً

عــة ع:ـ" ثالثــة أTعـاد ثنائيــة القطـب أ) 26( ة مو زعبـا وOالتــا#% يمكــن أن . حــد*ما إيجـا·ي و¿خــر سـلÝïر
  .يرoë *ذا املقياس لالستفادة منھ A% قياس الشفقة بالذات لدى املرا*ق�ن A% البحث ا��ا#%
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ــــسرة للــــــشفقة بالــــــذات ــــات املفــ ــــض النمــــــاذج والنظر�ــ ـــنفس فعنــــــد . وا*تمــــــت Tعــ علمــــــاء الـــ
ا مفkوم الشفقة بالذات Tش9ل غ�? مباشر  سة .ºسانية فسر وباملد ع:" ) 1986ما سلو (فقد أكد ر

ر  يأ*ميـة مــساعدة النــاس ع:ــ" تقبـل الــذات والتــصا�o معkــا Aــ% مواقـف �لــم والفــشل كــZ|òء ضــر و
  . (Maslow, 1968, 60)للنمو

جر وعند  زر ط تجاه 1961و ن�Èا باالعتبار ²يجا·ي غ�? املشر و الشفقة بالذات يمكن مقا ر
العالج *و مساعدة العمالء ع:" تطو�ر الـشفقة  أن الkدف من (Snyder,1994,90)وأق�?ح . الذات

الداخليـة أي يتعــاطف الفـرد داخليــا مـع ذاتــھ
ً

 الــشفقة بالـذات تــوفر (Ellis,1973)ومـن وجkــة نظـر . 
ط حيـث ال يـتم تقيـيم الـذات ولكـن يف�ـ?ض أ�Çـا جانـب جـو*ر مـن  يللفرد القبو الذاuي غ�? املـشر ول

اح الرفا*يـــــة النفـــــسية وتطـــــو�ر موقـــــف مـــــن زالوجـــــود وuعـــــز Tـــــش9ل مباشـــــر مـــــا �عتقـــــده ألـــــÔس مفتـــــ
  (Neff, 2003, 91).الÖسامح مع عدم اليق�ن A% ا��ياة و.ع�?اف با��دود

  
ثانيا   

ً
  life stress الضغوط ا��ياتية : 

ـــدى �فــــراد الســــيما Aــــ% ا��يــــاة املعاصــــرة املليئـــــة  ـــة لــ ـــا*رة ملموسـ uعــــد ضــــغوط ا��يــــاة ظـ
 ا�zوانب، فkناك تزايد A% متطلبات ا��ياة وuسارع كب�? بالتعقيدات والتغ�?ات املستمرة A% مختلف

 Zات التكنولوجيـة و.قتــصادية و.جتماعيـة و��?تــب ع:ــ" ذلـك العديــد مـن املــشكالت ال]ــ رAـ% التطــو
ة سلبية ع:" حياة �فراد وë½صي�Èم    ).642، 2016دمحم عبود، (رتنعكس بصو

فــــات مختلفـــة وتنطلـــق *ــــذه نو¼عـــرف البـــاحثو Aـــ% علــــم الـــنفس الـــضغوط ا��ياتيـــة بتعر�
اõــo، فبعــضkا ينطلــق مــن املث�ــ?ات اÚ�دثــة لالســتجابة، والــبعض  والتعر�فــات مــن أســاس محــدد و
ة تجــــاه املث�ــــ?، والــــبعض .خــــر يجمــــع بــــ�ن املث�ــــ? و.ســــتجابة  ر.خــــر ينطلــــق مــــن .ســــتجابة الــــصاد

  :وط كما ي:"وOذلك يمكن تقسيم uعر�فات الضغ). 3، 2002ز�7ب شق�?، ( كعملية تفاعلية 
sعـرف الــضغوط ا��ياتيــة كمث�ــm Zجيــة والداخليــة الــضاغطة وال]ــ ر ×ــ% مجموعــة مـن املــصادر ا�½ا

تــھ ع:ـ" إحــداث .ســتجابات املناســبة للموقــف،  ريتعـرض لkــا الفــرد Aــ% حياتـھ و�7ــتج ع¬�ــا ضــعف قد
( ىومـــا يـــصاحب ذلـــك مـــن اضـــطرابات انفعاليـــة وفـــسيولوجية تـــؤثر ع:ـــ" جوانـــب ال¾½ـــصية .خـــر 

وuعرف بأ�Çا ×% املواقف و�حـداث ال]ـZ قـد يتعـرض لkـا الفـرد خـالل حياتـھ ). 4، 7�2002ب شق�?، ز
روuس¹ب لھ صراعا أو توترا وتمثل لھ �Âديدا و*ـو شـعو ºـسÝï يختلـف مـن فـرد آلخـر فـاملوقف الـذي 

ً ً ً

نيمثل ضغوطا لدى الفرد قد ال ي9ـو كـذلك بال7ـسبة لفـرد آخـر وقـد ت9ـو *ـذه املواقـف اجتما ن
ً

عيـة 
اســـية أو ë½ـــصية ســـواء Fانـــت واقعيــة أو متوقعـــة  ، 2013فـــاتن دمحم وأيمـــن الkـــادي (رأو أســر�ة أو د

39.(  
جــة اســتجابة الفـــرد لألحــداث أو املتغ�ــ?ات البي÷يــة Aـــ% mعــرف الــضغوط ا��ياتيــة ~اســـتجابة  ر×ــ% د

ا��يــاة اليوميــة، و*ــذه املتغ�ــ?ات قــد ت9ــو مؤملــة تحــدث Tعــض ¿ثــار الفــسيولوجية علمــا
ً

 بــأن *ــذه ن
¿ثار تختلف من ë½ص آلخر تبعا لت9و�ن ë½صÔتھ وخصائصھ ا��ياتية ال]ـZ تم�ـøه عـن ¿خـر�ن 

ً

ك ).180، 2011وفــاق صــابر ونــصر الــدين الدومــھ،  (  ر  و×ــ% حالــة أو شــعو يــتم تجرOتــھ عنــدما يــد ر
ـــــشد*ا  ـــرد حــــ ــــن للفــــــ ــــZ يمكـــــ ـ ــــــــصية و.جتماعيـــــــــة ال]ــــ ــــــھ ال¾½ـ اتـــ ــــــ¾½ص ان املطالـــــــــب تتجـــــــــاو قد رالـــ ز

(Bhargare& Triredi, 2018, 109)..  
uعرف بأ�Çا عملية ديناميكية تحدث عندما يقوم الفرد mعرف الضغوط ا��ياتية كعملية تفاعلية 

د املتاحة ففي *ذا التعر�ف يتضمن الضغط م9ـو  نبتقييم الطلبات الظرفية ع:" أ�Çا تتجاو املوا ر ز
اكيا �عكس العالقة ب�ن ال¾½ص والبÔئة إد

ً
  .(Goodnite, 2014, 73 )ر
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 ×ــ% العمليـة ال]ـZ يتفاعــل ��ـا الـ¾½ص عنــدما .Essel, & Owusu. (2017, 15)و¼عرفkـا       
جية، وuعا�ú أنظمة ال9ائن الç% *ذه .ستجابات التكيفية  ريواجھ مشاFل وتحديات داخلية أو خا
ü%، و*ـــذا �عÞـــÝ أن الـــضغوط لkـــا آثـــار مباشـــرة ع:ـــ" الـــدماغ وuـــشر�ح رع:ـــ" املـــستو الـــداخ:% وا�½ـــا  ى

ا�zــسم بال9امــل، والفــشل Aــ% التكيــف مــع *ــذه ا��الــة املر*قــة يمكــن أن يــؤدى إ#ــ" خلــل Aــ% الــدماغ 
   .ومشاFل فسيولوجية وتحديات نفسية

ى يـــــر الباحـــــث أن الـــــضغوط ا��ياتيـــــة لÔـــــست مث�ـــــ? فقـــــط ولÔـــــست مـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق
دود فعـــل  مـــن الفـــرد راســـتجابة فقـــط وإنمـــا ×ـــ% عمليـــة تفاعليـــة uـــشمل أســـباب وعوامـــل أدت ال�äـــا و

ف تھ لkذه الظر ونÖيجة عدم مالئمة قد   .    ر
  :أنواع الضغوط ا��ياتية

 Zياتيــة ال]ــ�ياتيــة أمــر بــالغ �*ميــة، و*نــاك العديــد مــن الــضغوط ا��عت«ــ? الــضغوط ا�u
ـــع البÔئـــــات ا�zديــــــدة،  ــــف مــ ، مثـــــل �حـــــداث املتعلقــــــة بانتقـــــال الـــــدو والتكيـ ر�عـــــاºى م¬�ـــــا املرا*قـــــو ن

 اÚ½تلفــة، والتغ�ــ?ات Aــ% العالقــات مــع أقــرا�Çم مــن نفــس ا�zــ7س أو ا�zــ7س واملتطلبــات �Fاديميــة
ــا Aــــ% املرا*قــــة املتــــأخرة مــــشكالت التفرقــــة والعالقــــات ا��ميمــــة . ¿خــــر Aــــ% ســــن املرا*قــــة املبكــــرة أمــ

  .(Kristensen, 2004, 45) و.ستعداد ل�zامعة أو العمل
فkنـاك Tعـض  :ايجابيـة وسـلبية وع�نإ�ـ� نـ الـضغوط Essel, & Owusu (2017, 19-20)   و�قـسم 

اج  واملواقف .يجابية ال]Z تÖس¹ب A% حدوث الضغوط مثل ال�?قية A% العمل وOدء عمل جديد والز
وعــادة ال يـــتم مالحظــة الــضغوط .يجابيـــة Tــس¹ب أ�Çـــا . روإنجــاب طفــل وغ�?*ـــا مــن �مــو .يجابيـــة

 øــ? للغايــة، يحــسن موقــف الفــرد أنــھ حــدث قــص�? املــدى، أنــھ مث: بمجموعــة مــن ا��ــصائصتتم�ــ�
و*نــاك Tعــض املواقــف الــسلبية ال]ــZ تÖــس¹ب Aــ% حــدوث الــضغوط مثــل وفــاة . يحفــز النــاس. وأدائــھ

ëـــ½ص عز�ـــز والبطالـــة والطــــالق واملـــرض وغ�?*ـــا مـــن املواقــــف الـــسلبية، و*نـــاك أيـــضا 
ً

خــــصائص 
عـاج لألفـراد:  ال]u Zسkل مالحظ�Èا ع:ـ" �فـرادللضغوط السلبية نقـد ت9ـو قـص�?ة . زuـس¹ب قلـق وإ

  .تقلل من إنتاجية الفرد وتقلل من معنو�اتھ. نإال أ�Çا قد ي9و لkا آثار طو�لة املدى

 مثــل ا��رمــان Aــ% :ضــغوط أوليــة : ضــغوط ا��يــاة إ�ــ�Kristensen, (2004, 45) . كمــا قــسمت 
عاية با ضعkم A% دو  ب من املøý والتعرض لالعتداء ا�zسدي وا�Z|}7z، و رالطفولة والkر ر و عتبار لو

ف اجتماعيــة واقتـــصادية ســلبية وتــرتبط ب7تــائج ســـلبية  وذلــك حرمــان مــن الطفولــة أل�Çـــا تخلــق ظــر
ل مثل الضغوط النفسية و.جتماعية مثل الÖـشرد وصـعوOة ا��ـصو ع:ـ" : ضغوط ثانو>ة.متعددة

�ات �ساسية والقلق وأعراض .كتئاب   . ورالضر

 كتلـك الناتجـة عـن املـرض :مفـا�� ضـغوط تظ�ـر Wـش,ل :كما يمكن تقسيمkا إ#" قـسم�ن
ة ماليـــة و*ـــذه الـــضغوط يمكـــن  رالـــشديد أو مـــوت قر�ـــب أو التغ�ـــ?ات Aـــ% الوضـــع .جتمـــا}% أو خـــسا
ال ا��ــدث املــس¹ب إذا Fــان الفــرد ع:ــ" و}ــ" *ــو ومــن حولــھ انــھ  *ــا مــع الوقــت بــز واكÖــشافkا وتجاو ز

 الفـرد ع:ـ" مـدى ن وت9ـو ناتجـة عـن خطـر �Ùـدد جـسم: ضغوط مستمرة ومتواصلة.تحت ضغط ما
ة الدمو�ــة ) ك�ــ?ة ²مــراض املعديــة، الــسرطانات( الــسن�ن مثــل ضــعف مناعــة ا�zــسم  ( رفــشل الــدو

ضــعف أداء ا�kzـــاز الkــضZè الــذي يـــؤدى إ#ــ" قرحــة املعـــدة وعــسر الkــضم، وأمـــراض ) ســكتھ قلبيــة
  ).25 -24، 2011، فاطمھ النوا�سة ( )مرض السكر وضغط الدم( مزمنة Fال]Z تظkر ع:" ش9ل 

اسات إ#" إن الضغوط ا��ياتية يمكن أن ي9و ومن حيث ?ثار امل�sتبة ع�� الضغوط ت الد ن أشا ر ر
رلkا آثار قص�?ة املدى او طو�لة املدى، وzþuل بظkـو املـرض النفـ{|Z لـدى املـرا*ق�ن مثـل .كتئـاب 
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ات وانخفــــــاض املـــــستو التعليèــــــZ وضــــــعف الــــــ��ة  ــــشكالت الــــــسلوك وuعـــــاطي اÚ½ــــــد ىوالقلـــــق ومــ ر
�ادة سلوكيات اÚ½اطرة .ن  )(Ng ,et al. 2018,16زفعالية و

  :و�مكن تص7يفkا كما ي:" 

 الـــضغوط لkـــا عواقـــب ع:ـــ" جـــسم º²ـــسان حيـــث يـــتم إفـــراز *رمونـــات عنـــد :�ثـــار ا��ـــسدية •
�نال�ن  �نـال�ن  Adrenaline رحدوث الضغوط مثل إفراز .د روالنو أد وتوقـف Noradrenalin ر

�ـــادة معــدل ضـــرOات القلـــب، وانقبـــاض ا�kzــاز الkـــضZè وتمـــدد امل زمـــرات الkوائيــة Aـــ% الـــرئت�ن و
، ²سkال( .وعية الدمو�ة روإذا حدث ذلك Tش9ل متكر قد يصاب ).قالصداع، الغثيان، �ر

فالـــضغوط تــــرتبط بمجموعـــة واســــعة مـــن �مــــراض اÚ½تلفـــة مثــــل  .º²ـــسان بـــأمراض خط�ــــ?ة
�kzـــاز الkــضZè ومـــرض الز*ــايمر ومـــشاFل أمــراض القلــب والرOـــو والــسمنة والـــسكر ومــشاFل ا

 .ا��ياة ا�7zسية وضعف ا�kzاز املنا}% واضطرابات نفسية
و�مكــن أن uـــس¹ب العديــد مـــن �عــراض .نفعاليـــة وا�zــسدية ال]ـــZ تحـــدث : �ثــار ?نفعاليـــة •

ة ع:ـــــ"  رTــــش9ل شــــاÅع لــــدى �ëــــ½اص مثــــل الــــصداع والتعــــب و.كتئــــاب والقلــــق وعــــدم القــــد
، قــ ة قالتــأقلم �ر  Kassymova, et)رصر املـــزاج، �Âــيج ا��الـــة املزاجيــة، نفـــاذ الــص«?، ²ثـــا

al,2018, 47). 
اســـة : �ثـــار الـــسلوكية • ب مـــن املýـــø والتغيـــب عـــن الد رتتـــضمن العدوانيـــة و.ºـــã�اب والkـــر ل و

لوالشعو بالرفض والسرقة من املøý والتدخ�ن، اضطراب الشkية، واضطرابات .Fل والنوم  ر
د   ). 66، 2016حده يوسفي، .( لالفعل املفرط، عز الذاتروالÖسو�ف، 

ة إ#" uعدد النظر�ات والنماذج املفسرة للضغوط ا��ياتيـة فنجـد أن سـي:" . روتجدر .شا
ة عــــن  رقــــدم تفــــس�?ا للــــضغوط يركــــز ع:ــــ" ا�zانــــب الفــــسيولوü%، ومــــن وجkــــة نظــــره الــــضغوط عبــــا

ً

مــالؤه  كمـا أن .(selye, 1991, 24)اسـتجابة غ�ـ? محــددوه لألحـداث ال]ـZ يواجkkــا الفـرد س و ار زال و ز
نقـدموا نموذجـا للـضغوط Aـ% سـبعي7يات القـر املا�ـ|Z و�قـوم ع:ـ" فرضـية أساسـية ×ـ% أن الـضغط 

ً

د فعــل الفــرد ع:ــ" .ذى وال�Èديــدات بمختلــف أنواعkــا  وال]ــZ ت7ــشأ عــن العالقــة املــستمرة بــ�ن  ر*ــو 
اي الـضغوط النفـسية، بأ�Çـا املـؤثرات رتفـسر نظر�ـة مـوكمـا .  lazaruse, 1993)(الـ¾½ص والبÔئـة 

�ساســية للــسلوك و*ــذه املــؤثرات توجــد Aــ% بÔئــة الفــرد فبعــضkا مــادي يــرتبط باملوضــوعات و¿خــر 
قTشر يرتبط باألë½اص و×" مح9ومة Tعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وأسر�ة وطر التواصل  ى

 ).21 -2011،20، فاطمھ النوا�سة(Fالعطف وا�½داع و.تزان والسيطرة والعدوان

ض البحث   :وفر

جـات املـرا*ق�ن ع:ـ" مقياåـ|Z الـشفقة  - 1 تباطيـة سـالبة دالـة إحـصائيا بـ�ن د رتوجد عالقة ا ر
ً

 .بالذات والضغوط ا��ياتية
جات الطالب ع:" مقياس الشفقة  - 2 ريمكن الت7بؤ بمستو الضغوط ا��ياتية من خالل د ى

 .بالذات
جــات املــرا*ق - 3 ق دالــة إحــصائيا بــ�ن د رال توجــد فــر

ً
�ن ع:ــ" مقيــاس الــشفقة بالــذات وفقــا و

ً

 ).إناث/ رذFو( ملتغ�? النوع 
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جات املرا*ق�ن ع:" مقياس الضغوط ا��ياتيـة وفقـا  - 4 ق دالة إحصائيا ب�ن د ال توجد فر
ً ً

ر و
 ).إناث/ رذFو( ملتغ�? النوع  

  :  إجراءات البحث 

  :من�� البحث 

الــشفقة ( بـ�ن املتغ�ـ?ات اعتمـد البحـث ع:ـ" املــن�ú الوصـفي للتعـرف ع:ـ" العالقــة والت7بـؤ
عايـــة .يتــــام ). بالـــذات والــــضغوط ا��ياتيــــة رلـــدى املــــرا*ق�ن بــــدو  و¼عت«ــــ? *ـــذا املــــن�ú *ــــو املالئــــم . ر

صــف طبيع�Èــا. للبحــث ا��ــا#% ألنــھ �Ùــتم بتحديــد خــصائص الظــا*رة ونوعيــة العالقــة بي¬�ــا وOــ�ن . وو
بــــل يتعــــدى ذلــــك إ#ــــ" .  فقــــطوال يقتــــصر املــــن�ú الوصــــفي عنــــد الرصــــد والوصــــف. ىاملتغ�ــــ?ات .خــــر

  .وتص7يفkا وقياسkا واستخالص النتائج م¬�ا. التحليل والرOط والت7بؤ والتفس�? لkذه البيانات

عايـــة .يتـــام بمحـــافظ]Z ) 150(بلـــغ عـــدد املـــشارك�ن Aـــ% البحـــث : ناملـــشارFو رمرا*قـــا ومرا*قـــة بـــدو  ر
ً

*م ب�ن    .سنھ) 18 -14( رالقا*رة والغرOية ممن تراوحت أعما

  :ات البحثأدو

أوال
ً

  ).لترجمة الباحث ?و ( (Neef, 2003)مقياس الشفقة بالذات إعداد : 

  ا��صائص السيكوم�sية ملقياس الشفقة بالذات 

  :اعتمد الباحث A% حساب صدق املقياس ع:" ما ي:%الصدق : أوال

 :صدق التحليل العام�  �
جات املقياس باتباع ا�½طوات ¿تية   : رحساب التحليل العام:% لد

تباطــات ملفـــردات .ختيــار  � ). 150= ن( ع:ـــ" العينــة .ســـتطالعية 26×26رإعــداد مـــصفوفة .
 حيث Kmo Test كفاية �zم العينة إلجراء التحليل العام:% باستخدام اختبار ىحساب مد

، أي أك«ـ? مـن ا��ـد �دºـى )A)0.631% تحليل *ـذا املقيـاس Kmo بلغت قيمة إحصاÅي اختبار
 . وOالتا#% فإنھ يمكن ا��كم بكفاية �zم العينة إلجراء *ذا التحليلKaiserالذي اش�?طھ 

ل إجــراء التحليــل العــام:% بطر�قــة تحليــل امل9ونــات الرئÔــسة لkــوتلينج ل��ــصو ع:ــ" العوامـــل  �
ُتـم التوصـل إ#ـ" ثالثـة . امل9ونة للمقياس بجذر Fامن لkذه العوامل أك«ـ? مـن الواحـد الـ��يح

  .    2.167، 3.195، 3.239: 9امن للعوامل ع:" التوا#% ×%عوامل، وFانت قيم ا�zذر ال

إلعطاء معÝÞ نف{|Z لkذه العوامل الناتجة F %Aل Tعد، تم عمل التدو�ر املتعامد للعوامل ع:"  �
�مــا كـس ل9ــايز  را��اسـوب بطر�قــة فا  الختيــار Kaiser ر، واتبــع الباحـث محــك Fــايز)Kaiser(ر

 أو أك�ـــ? uـــشبعات 0.3الÖـــشبعات ال]ـــZ تـــصل إ#ـــ" uـــشبعات الفقـــرات بالعوامـــل، والـــذي �عت«ـــ? 
وuـــش�? نÖيجـــة التحليـــل العـــام:% Tعـــد التـــدو�ر إ#ـــ" وجـــود ثالثـــة عوامـــل كمـــا *ـــو موõـــo . دالـــة

  )1(لبا�zدو 
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  )1(لجدو 

العوامـــــل املـــــستخرجة وmـــــشبعا¡ا Wعـــــد التـــــدو>ر املتعامـــــد ملـــــصفوفة مفـــــردات مقيـــــاس الــــــشفقة 
  بالذات  

  الثالث  الثاqي  ل!و  املفردة  ثالثال  الثاqي  ل!و  املفردة

1    .567 14  .658   

2    .501 15   -.406  

3  .370   16   .621  

4   .483  17  .588   

5    .576 18    .344 

6   .431  19    .471 

7  .586   20   .465  

8   .673  21   .610  

9  .616   22  .522   

10  .412   23     

11   .484  24   .365  

12  .425   25    .466 

13  .596  26  .400   

  ا��ذر ال,امن
ا��ذر 
  ال,امن

3.239 3.195 2.167 

 %8.336 %12.289 %12.458  التباين التباين

للتحليـل العـام:% Tعـد التـدو�ر ) 1 (لبـالنظر إ#ـ" جـدو : تحديد املفردات ال]ـu Zـشبعت ع:ـ" Fـل عامـل
وOلغ ) 26، 22، 17، 14، 12، 10، 9، 7، 3(رقم  قد uشبع باملفردات لأن العامل !و: يت�o ما ي:%

ــــدد*ا  ــــسبة تبـــــاين 3.239، وقـــــد Fـــــان ا�zـــــذر ال9ـــــامن )9(عـ ، وتكـــــشف مـــــضام�ن *ــــــذه %12.458 ب7ـ
 %A ضع .مو راملفردات عن ا��فاظ ع:" تواز .نفعاالت والتعامل مع املشاعر بفضو وانفتاح و و ل ن

اليقظة والو}" ( % يمكن uسمية *ذا العامل ننصا��ا الصيح والنظر Tش9ل متواز للموقف ، وOالتا#
  ). التوحد املفرط مع الذات / بالذات

قــم حيـث أن العامــل الثـاqي ) 24، 21، 20 ،16، 15، 13، 11، 8، 6، 4(ر قــد uـشبع بــاملفردات 
، وتكـشف مـضام�ن *ـذه %12.289ب7ـسبة تبـاين 3.195، وقـد Fـان ا�zـذر ال9ـامن )10(وOلغ عدد*ا 

ه با��ز ناملفردات عن أن ي9و ن محبا لنفسھ، وقليل القسوة عل�äا عندما يواجھ صعوOات، وشعو ر
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روالعزلة والقسوة وت�½يم .مو عندما يفكر A% نواá% القصو وOالتا#% يمكن uسمية *ذا العامل . ر
 ). ا��كم ع:" الذات/ اللطف بالذات(  

قم أن العامل الثالث ، وقد Fان )6( عدد*ا وOلغ) 25، 19، 18، 5، 2، 1(ر قد uشبع باملفردات 
، وتكـــشف مـــضام�ن *ـــذه املفـــردات عـــن أن ينظـــر إ#ـــ" %8.336 ب7ـــسبة تبـــاين 2.167ا�zـــذر ال9ـــامن 

إخفاقاتـھ ع:ــ" ا�Çـا جــزء مــن طبيعتـھ Fاºــسان ، و�ــرفض عيوOـھ و¼ــشعر أنــھ الوحيـد الــذى فــشل وأن 
ن باألســــkل، وOالتـــا#% يمكــــن uــــسمية *ـــذا العامــــل  كمــــا ). العزلــــة/ .ºــــسانية املـــش�?كة(و.خـــر�ن يمــــر

ا أك«ـ? مــن  �o أن جميــع املفــردات لkـا uــشبعات دالــة حيــث Fانـت uــشبعات Fــل م¬�ــ ، مــا عــدا )0.3(يتـ
قـم  ة ال¬�ائيـة للمقيـاس م9ونــة ) 23(راملفـردة  روOالتـا#% يـتم حـذفkا مـن املقيـاس وOـذلك لتـصبح الـصو

  .مفردة) 25(من 

  الثبات : ثانيا  

  :اليةقاستخدم الباحث ��ساب الثبات الطر الت

نباخ    ومعامل ثبات ألفا كر

 oـــõنبـــاخ، و�و واســـتخدم الباحـــث ��ـــساب الثبـــات ع:ـــ" العينـــة .ســـتطالعية معامـــل ألفـــا كر
جة ال9لية) 2(لجدو  رمعامل الثبات ل9ل Tعد من أTعاد املقياس والد ُ :  

  )2(لجدو 

جة ال9لية ملقياس الشفقة بالذات     رمعامالت الثبات لألTعاد والد

  الثباتمعامل   البعد  م

  .697  اليقظة  1

  .629  اللطف بالذات  2

  .q?  531سانية املش�sكة  3

جة ال,لية   .707  رالد

  
نباك بال7سبة ألTعاد املقياس : يت�o ما ي:%) 2(لباستقراء ا�zدو السابق  وأن قيمة معامل ألفا لكر

 قـيم مقبولـة ، و×ـ%)0.707(، وOلغت قيم�Èـا للمقيـاس ك9ـل )0.697 و0.531(املستخدم تراوحت ب�ن 
  .مما يؤكد صالحية استخدام *ذا املقياس

  معامل الثبات بطر>قة التجزئة النصفية  

uعتمد *ذه الطر�قة ع:" قسمة نتائج تطبيق .ختبار إ#" جزئ�ن مÖساو��ن ثم حساب معامل 
تبــاط بــ�ن *ــذين ا�zــزأين و�9ــو *ــذا املعامــل *ــو معامــل الثبــات ن. وAــ% *ــذه ا��الــة نحــصل ع:ــ" . ر

ــا uعــــديل *ــــذا املعامــــل النــــاتج أو تــــ��يحھ ح]ــــÝ معا مـــل ثبــــات نــــصف .ختبــــار، وعليــــھ يتعــــ�ن علينــ
وüــ% أفــضل مــن التقــسيم إ#ــ" . نحــصل ع:ــ" معامــل ثبــات .ختبــار ك9ــل ز�عت«ــ? التقــسيم إ#ــ" فــردي و

ــــصعوOة Aـــــ% .ختبـــــار ــــ% �عـــــرض ا�zــــــدو . ينـــــصف�ن مÖـــــساو�ن وذلــــــك لتـــــدرج مـــــستو الــ ) 3(لوفيمــــــا ي:ـ
  .قياسمعامالت ثبات امل
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  ) 3(لجدو 

  معامل ثبات التجزئة النصفية 

  :يت�o ما ي:%) 3(لباستقراء ا�zدو السابق 

ــــات لالختأن   ــــ�ن معـــــامالت الثبـ ـــات عاليـــــة ودالـــــة ) 0.679:  0.552(بـــــار تراوحـــــت بـ و×ـــــ% معـــــامالت ثبــ
  .ًإحصائيا تدعو للثقة A% ��ة النتائج

  :معامل الثبات باستخدام طر>قة إعادة التطبيق �
ه  مZÞ مقدا رتم حساب ثبات املقياس من خالل استخدام طر�قة إعادة التطبيق، Tعد فاصل  ز

ً و*ـو معامـل دال إحــصائيا ممـا يـدعو للثقـة Aــ% )0.836(**أسـبوع�ن، وOلـغ معامـل الثبــات للمقيـاس 

  .��ة استخدام املقياس

ي9وم�?ية  وتــم التحقـــق مــن ا�½ــصائص الـــس):لإعـــداد الباحــث ?و(  مقيــاس الــضغوط ا��ياتيــة
 :للمقياس عن طر�ق ما ي:"

  الصدق: أوال

  :اعتمد الباحث A% حساب صدق املقياس ع:" ما ي:%

 :صدق التحليل العام�  �
جات املقياس باتباع ا�½طوات ¿تية   : رحساب التحليل العام:% لد

تباطات ملفردات .ختيار  �  . ع:" العينة ا�½صائص السي9وم�?ية49×49رإعداد مصفوفة .

 حيث Kmo Test كفاية �zم العينة إلجراء التحليل العام:% باستخدام اختبار ىدحساب م �
، أي أك«ـ? مـن ا��ـد �دºـى )A)0.690% تحليل *ـذا املقيـاس Kmo بلغت قيمة إحصاÅي اختبار

  .  وOالتا#% فإنھ يمكن ا��كم بكفاية �zم العينة إلجراء التحليلKaiserالذي اش�?طھ 

ل�قـــة تحليـــل امل9ونـــات الرئÔـــسة لkـــوتلينج ل��ـــصو ع:ـــ" العوامـــل إجــراء التحليـــل العـــام:% بطر �
  .امل9ونة للمقياس بجذر Fامن لkذه العوامل أك«? من الواحد ال��يح

، 5.196: ُتـم التوصــل إ#ـ" خمــسة عوامـل، وFانــت قـيم ا�zــذر ال9ـامن للعوامــل ع:ـ" التــوا#% ×ــ% �
4.520 ،3.097 ،2.935 ،2.914     .  

  املعامل

  املقياس
  )ر( قيمة  التجزئة النصفية

سب�?مان و 
  نبراو

  

  جتمان

  

النصف 
  ل�و

النصف 
الشفقة  ملقياس  الثاºي

  بالذات
0.552  0.564  

0.514  0.679  0.679  
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وامل الناتجة F %Aل Tعد، تم عمل التدو�ر املتعامد للعوامل ع:" إلعطاء معÝÞ نف{|Z لkذه الع �
�مــا كـس ل9ــايز  را��اسـوب بطر�قــة فا  الختيــار Kaiser ر، واتبــع الباحـث محــك Fــايز)Kaiser(ر

 أو أك�ـــ? uـــشبعات u0.3ـــشبعات الفقـــرات بالعوامـــل، والـــذي �عت«ـــ? الÖـــشبعات ال]ـــZ تـــصل إ#ـــ" 
التــدو�ر إ#ــ" وجــود خمــسة عوامــل كمــا *ــو موõــo وuــش�? نÖيجــة التحليــل العــام:% Tعــد . دالــة

  ) 4(لبا�zدو 
  )4(لجدو 

  العوامل املستخرجة وuشبعا�Âا Tعد التدو�ر املتعامد ملصفوفة مفردات مقياس الضغوط ا��ياتية

  ا��امس  الراWع  الثالث  الثاqي  ل!و  املفردة  ا��امس  الراWع  الثالث  الثاqي  ل!و  املفردة

1     .565   26     .602  

2  .452      27  .655     

3    .358    28   .481    

4      .397 29      .642 

5   .642     30    .430   

6     .691   31  .403     

7   .406     32  .612     

8   .390     33    .560   

9      .668  34      .717 

10   .489     35   .336    

11     .422   36  .700     

12  .510      37  .585     

13    .459    38    .593   

14      .685  39      .528 

15   .691     40   .602    

16  .458      41     .529  

17  .664      42  .471      

18    .521    43  -.377-     

19        44  .332     

20   .520     45   .471    

21  .364      46    .302   
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  ا��امس  الراWع  الثالث  الثاqي  ل!و  املفردة  ا��امس  الراWع  الثالث  الثاqي  ل!و  املفردة

22  .607      47   .420    

23    .510    48    .501   

24    .499    49   .592    

25    .380    

  ا��ذر ال,امن

ا��ذر 
  ال,امن

5.196 4.520 3.097 2.935 2.914 

  %5.946 %5.989 %6.320 %9.224 %10.605  التباين  التباين

% Tعـد التــدو�ر للتحليـل العــام:) 4(لبــالنظر إ#ـ" جــدو : تحديـد املفــردات ال]ـu Zــشبعت ع:ـ" Fــل عامـل
  : يت�o ما ي:%

قـم لأن العامل !و ، 37، 36، 32، 31، 27، 22، 21، 17، 16، 12، 2(ر قد uشبع باملفردات 
، وتكـشف %10.605 ب7سبة تباين 5.196، وقد Fان ا�zذر ال9امن )14(وOلغ عدد*ا  ) 44، 43، 42

تعـرض للمـضايقات وعـدم مضام�ن *ذه املفردات عـن ك�ـ?ة ا�½الفـات وصـعوOة اقامـة العالقـات وال
ـــذا العامــــــل  ـــا#% يمكـــــن uــــــسمية *ــ مالئـــــھ، وOالتـــ ــھ غ�ــــــ? مقبـــــو مــــــن  ــــشعو بأنـــ زالتعـــــاو والــ ل ــــغوط ( رن ضــ

  ). العالقات

قــم حيـث أن العامـل الثـاqي ، 45، 40، 35 ،28، 20، 15، 10، 8، 7، 5(ر قــد uـشبع بـاملفردات 
ـــــدد*ا ) 49، 47 ـــــغ عـ ـــذر ال9ــــــامن )12(وOلـ ـــاين 4.520، وقـــــــد Fــــــان ا�zــــ ـــــسبة تبـــ ــــشف %9.224ب7ــ ، وتكـــ

جات وكرا*يـــة Tعـــض املـــواد  رمــضام�ن *ـــذه املفـــردات عـــن  وجـــود صـــعوOة Aــ% ال�?ك�ـــø وانخفـــاض الـــد
سـة وصـعوOة .جابـة ع:ـ" .سـئلة الـشفو�ة وعـدم حـب .متحانـات،  اسية والرغبة A% تـرك املد رالد ر

اسية(  وOالتا#% يمكن uسمية *ذا العامل   ). رضغوط د

ـــم  قــــد uــــشبع أن العامــــل الثالــــث قـ ، 46، 38، 33، 30، 25، 24، 23، 18، 13، 3(ربــــاملفردات 
، وتكــشف مــضام�ن %6.320 ب7ــسبة تبــاين 3.097، وقــد Fــان ا�zــذر ال9ــامن )11(وOلــغ عــدد*ا ) 48

ر*ـــذه املفــــردات عـــن الــــشعو بالتعـــب وصــــعوOة النـــوم وصــــعوOة التـــنفس والكــــسل وضـــعف الــــشkية 
  ). ضغوط ��ية( ا العامل والتوتر وسرعة الب9اء ، وOالتا#% يمكن uسمية *ذ

قـــم أن العامــل الراWـــع ، وقــد Fـــان )5(وOلــغ عـــدد*ا ) 41، 26، 11، 6، 1(ر قــد uـــشبع بــاملفردات 
ـــــامن  ــــردات عـــــــن الـــــــدخل %5.989 ب7ــــــسبة تبـــــــاين 2.935ا�zــــــذر ال9ــ ، وتكـــــــشف مــــــضام�ن *ـــــــذه املفــ

ــــسمية *ــــــذا العامــــــل  ـــل وOالتــــــا#% يمكــــــن uــ ــــات والبحــــــث عــــــن عمـــ ــــغوط ( املــــــنخفض ونقــــــص ا��اجــ ضــ
  ). صاديةاقت

قم أن العامل ا��امس ، وقد )6(وOلغ عدد*ا ) 39، 34، 29،  14 ،9، 4(ر قد uشبع باملفردات 
ر، وتكـــشف مـــضام�ن *ــذه املفـــردات عـــن الـــشعو %5.946 ب7ــسبة تبـــاين F2.914ــان ا�zـــذر ال9ـــامن 

م  نبا��ز لغياب احد افراد .سرة و.نزعاج لصعوOة التواصل معkم  وا��اجة الـشديدة ��نـان .
كمــــا ). ىضـــغوط ا��رمــــان .ســـر( وOالتـــا#% يمكــــن uـــسمية *ـــذا العامــــل . والغ�ـــ?ة مـــن .والد .خــــر�ن

ا أك«ـ? مــن  �o أن جميــع املفــردات لkـا uــشبعات دالــة حيــث Fانـت uــشبعات Fــل م¬�ــ ، مــا عــدا )0.3(يتـ
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قم  ة ال¬�ائية للمقياس م) 19(راملفردة  9ونة من روOالتا#% تم حذف من املقياس وOذلك لتصبح الصو
  .مفردة) 48(

  الثبات : ثانيا  

  :قاستخدم الباحث ��ساب الثبات الطر التالية

نباخ  استخدم الباحث ��ساب الثبات ع:" العينة .ستطالعية معامل ألفا :ومعامل ثبات ألفا كر
نباخ، و�وoõ جدو  لكر جة ال9لية) 5(و رمعامل الثبات ل9ل Tعد من أTعاد املقياس والد ُ :  

  )5(لجدو 

جة ال9لية ملقياس الضغوط ا��ياتيةمع      رامالت الثبات لألTعاد والد

  معامل الثبات  البعد  م

  .815 ضغوط العالقات  1

اسية  2   .790  رضغوط د

  .720  ضغوط »�ية  3

  .690  ضغوط اقتصادية  4

 .701  ىضغوط ا��رمان ?سر  5

جة ال,لية   .870  رالد

  
نباك بال7سبة ألTعاد املقياس أ: يت�o ما ي:%) 5(لباستقراء ا�zدو السابق  ون قيمة معامل ألفا لكر

، و×ـ% قـيم مقبولـة )0.870(، وOلغت قيم�Èـا للمقيـاس ك9ـل )0.757 و0.577(املستخدم تراوحت ب�ن 
  .مما يؤكد صالحية استخدام *ذا املقياس

 معامل الثبات بطر>قة التجزئة النصفية

  ) 6(لجدو 

  معامل ثبات التجزئة النصفية 

  املعامل

  قياسامل
  )ر( قيمة  التجزئة النصفية

سب�?مان و 
  نبراو

 

  جتمان

  

النصف 
  ل�و

النصف 
الضغوط  ملقياس  الثاºي

  ا��ياتية
0.801  0.730  

0.771  0.871  0.865  
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�o مـــا ي:ـــ%) 6(لباســـتقراء ا�zـــدو الـــسابق  :  0.730(معـــامالت الثبـــات لالختبـــار تراوحـــت بـــ�ن أن  :يتـــ
  .ً ودالة إحصائيا تدعو للثقة A% ��ة النتائجو×% معامالت ثبات عالية) 0.871

  :معامل الثبات باستخدام طر>قة إعادة التطبيق �
ه  مZÞ مقدا رتم حساب ثبات املقياس من خالل استخدام طر�قة إعادة التطبيق، Tعد فاصل  ز

ً و*ـو معامـل دال إحــصائيا ممـا يـدعو للثقـة Aــ% )0.892(**أسـبوع�ن، وOلـغ معامـل الثبــات للمقيـاس 

  .ستخدام املقياس��ة ا

  :ساليب ?حصائية! 

ض مــن  وتـم اســتخدام Tعـض .ســاليب .حــصائية ملعا�zـة البيانــات واختبــار �ـ�ة الفــر
ــــــامالت : ، وFانـــــــت Fالتـــــــا#%SPSSخـــــــالل برنـــــــامج  ــــــة، معــ �ـ ـــــات املعيا ــــــسابية، .نحرافــ راملتوســـــــطات ا��ـ

تباط، معامل ألفا كر نباخ، تحليل .نحدار، واختبار  و.   ".ت" ر

  تائج البحثن 

أوال
ً

ــھ:  ــ ــ� أنـ ــ ــــنص الفـــــرض !و ع�ـ ــــرض !و  يـ ــائج الفـ ــ لنتـ تباطيـــــة دالــــــة  " ل ــــد عالقـــــة ا رتوجـ
ــــات املـــــرا*ق�ن جـ راحـــــصائيا بـــــ�ن د ــــامً ــــة .يتـ عايـ ر بـــــدو   ع:ـــــ" مقياåـــــ|Z الـــــشفقة بالـــــذات والـــــضغوط ر

ــــساب . ا��ياتيـــــة ـــاط ب�?ســـــو ��ـ تبــ ـــتخدام معامـــــل ا نوللتحقـــــق مـــــن *ـــــذا الفـــــرض قـــــام الباحـــــث باســ ر
تباط ب   ). 7(ل كما *و موA oõ% جدو الشفقة بالذات وFل من أTعاد الضغوط ا��ياتية،�ن ر.

  ) 7(لجدو 

جة ال9لية تباط ب�ن أTعاد الشفقة بالذات وFل من أTعاد الضغوط ا��ياتية والد رمعامالت .   ر

جة ال,لية  رالد
 للمقاي®س

اليقظة والو¯� 
?فراط / بالذات

 ±  التوحد

اللطف 
ا��كم / بالذات
 لذاتع�� ا

?qسانية 
/ املش�sكة
 العزلة

جة  رالد
ال,لية  
للشفقة 
 بالذات

 **245.- **260.- **166.- **172.- ضغوط العالقات

اسية  **382.- **273.- **273.- **361.- رضغوط د

 **346.- **258.- **244.- **322.- ضغوط »�ية

 **257.- **220.- **153.- **248.- ضغوط اقتصادية

 ضغوط ا��رمان
 ى!سر

-.319** -.215** -.195** -.309** 

جة ال,لية  رالد
  الضغوط ا��ياتية

-.361** -.274** -.316** -.398** 
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تباطيـة سـالبةلتحقق الفرض .و  حيـث أن *نـاك عالقـة) 7(ليت�o ا�zدو  -  ذات داللـة ر ا
جة ال9لي ة لدى رإحصائية ب�ن أTعاد الشفقة بالذات وFل من أTعاد الضغوط ا��ياتية والد

اسة Fل منالطالب املرا*ق�ن،   & ,Fong, & Loi, 2016, Homan (رو*ذه النتائج تتفق مع د
Sirois 2017, Luo et al,  2019, Özyeşđl & Akbağ, 2013.( ت إ#ـ" وجـود عالقـة ر ال]Z أشا

 . داللة إحصائية سالبة ب�ن الشفقة بالذات والضغوط ا��ياتيةذات

يمكن الت7بؤ بالضغوط ا��ياتية  " ع�� أنھ نص الفرض الثاqينتائج الفرض الثاqي  ي: ًثانيا
عايــة .يتــام ع:ــ" مقيــاس الــشفقة بالــذات جــات املــرا*ق�ن بــدو  رمــن خــالل د وللتحقــق مــن �ــ�ة . رر

*ـذا الفــرض تــم اســتخدام اســلوب تحليــل .نحــدار ملعرفــة إم9انيــة الت7بــؤ بالــضغوط ا��ياتيــة مــن 
عاية . جات املرا*ق�ن بدو  رخالل د يوõـo ) 8(ليتام ع:" مقياس الشفقة بالذات، وا�zدو ¿uي رر

  .ذلك
  )8(لجدو 

سة    A% الضغوط ا��ياتية لدى الطالب املرا*ق�ن) الشفقة وأTعاد*ا(و داللة إسkام املتغ�?ات املدر

 ال¬�اÅي النموذج
 مصدر

 التباين
 مجموع

  املر·عات
جات  رد

 ا��ر�ة
 متوسط

 املر·عات
 ف قيمة

 ىمستو
 الداللة

 1593.024 4 6372.095 .نحدار

 295 46340.451 البوا�%
 بالذات قةالشف

 الضغوط *

 ا��ياتية
 299 52712.547 اzÚموع

157.086 
10.141 0.001 

�o مــن ا�zــدو الــسابق أن القــوة التفــس�?ية للنمــوذج ك9ــل تتــ�o عــن طر�ــق قيمــة ف   ليتــ
مـــا �ـــش�? إ#ـــ" القـــوة التفـــس�?ية لنمــــوذج ًو×ـــ% دالـــة احــــصائيا، م) 10.141(و×ـــ% معامـــل التحديـــد ×ـــ% 

  . ل.نحدار ا�½طي من الناحية .حصائية، وا�zدو التا#% يوoõ العالقة ا�½طية ب�ن املتغ�?ين

  .يوoõ نتائج تحليل .نحدار املتعدد ملعرفة املعامالت A% النموذج) 9(لوا�zدو 

  )9(لجدو 

   نتائج تحليل .نحدار املتعدد 

املتغ�s ا´�ك
  غ�sاتاملت

 املن¶ئة

معامالت 
 sنحدار  غ�?

>ة   B راملعيا

ا��طأ 
ياملعيار 
ملعامالت 
 النموذج

معامالت 
?نحدار  
>ة   راملعيا

Beta 

) ت(قيمة  
ا´�سو¼ة 
ملعامالت 
 النموذج

ىمستو 
 الداللة

تباط  رمعامالت ?
sاملتعدد والتفس� 

 0.05 2.134 138. 124. 265. اليقظة والو¯  بالذات

 0.01 2.199 145. 092. 202. اللطف بالذات

ية
يات

��
ط ا

غو
ض

ال
 

 q½ -.657 .192 -.214 -3.414 0.01سانية املش�sكة

تباط  رمعامل .
  املتعدد

  ،0.348) = رم(



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

717 

جة ال,لية للشفقة  رالد
 بالذات

-.159 .041 -.256 -3.913 0.01 

معامل التحديد 
) م2ر(املتعدد 

=0.121،  

معامل التحديد 
 oاملتعدد امل��

 0.109) =م2ر(

ـــــسابق أن �o مــــــن ا�zــــــدو الـ ــــة : ليتــــــ ــــضغوط ا��ياتيــــــة بلغــــــت ) ف(قيمــ ـــة الت7بــــــؤ بالــ ملعرفــــــة إم9انيـــ
ألTعــاد الـــشفقة ) ت(، وÔOنمــا بلغــت قيمــة )01,0(ىو×ــ% قيمــة دالــة إحــصائيا عنــد مـــستو ) 10.141(

ـــــدي الطـــــــالب املـــــــرا*ق�ن  ـــة لــ جـــــــة ال9ليـــــــة للـــــــضغوط ا��ياتيــــ ــــذات والد  3.414 ،2.199، 2.134(ربالـــ
ع:ـ" التــوا#%، للداللــة ع:ـ" فاعليــة *ــذه �Tعـاد Aــ% الت7بــؤ بالـضغوط ا��ياتيــة لــدى الطــالب )3.913،

ىاملرا*ق�ن، و×% قيم دالة إحصائيا عند مستو داللة  ً ً
)0.01.( 

  :وفيما ي�  معادلة ?نحدار املتعدد 

ــــة ال9ليـــــــة جـــ ــــــة  رالد  *0.202) + (ذاتاليقظـــــــة والـــــــو}% بالـــــــ * 0.265 + (98.619=للـــــــضغوط ا��ياتيـ
جــــة ال9ليــــة للــــشفقة بالــــذات* 0.159-) + (º²ــــسانية املــــش�?كة* 0.657) + (اللطــــف بالــــذات ، )رالد

جــات الــضغوط ا��ياتيـــة  جــات Fــل مـــن الــشفقة بالــذات انخفـــضت د تفعـــت د رو�الحــظ أنــھ Fلمــا ا ر ر
  .لدى املرا*ق�ن

روOالنظر إ#" النتائج ال]Z أسفر ع¬�ا التحليل ²حصاÅي A% ا�zـدو  يالحـظ تحقـق ) 9(قـم ل
جــات الطــالب ع:ــ% مقيــاس  رالفـرض الــذي يــنص ع:ــ" يمكــن الت7بــؤ بالــضغوط ا��ياتيــة مــن خــالل د

اسـة ت إليـھ د رالـشفقة بالـذات، و�تفـق *ـذا مـع مـا أشـا اسـةSirois (2014)ر  & Marsh, Chanر  ود
MacBeth,( 2017) ت إ#ــــ" أن الـــشفقة بالــــذات قـــد ت9ــــو عـــامال *امــــا للتخفيـــ  وال]ـــZ أشـــا

ً ً ن ف مــــن ر
  .الضغوط لدى املرا*ق�ن

ثالثا  
ً

  نتائج الفرض الثالث : 

ـــات  " ع�ــــ� أنــــھيــــنص الفــــرض الثالــــث  جـ ق دالــــة إحــــصائيا بــــ�ن متوســــطات د رال توجــــد فــــر و
وللتحقق من ��ة *ـذا الفـرض تـم . ع:" مقياس الشفقة بالذات) إناث/ رذFو (الطالب املرا*ق�ن 

ـــار ق بــــ�ن " Independent Sample T-test: ت "اســــتخدام الباحــــث اختبـ ولتوضــــيح داللــــة الفــــر
جـات الطـالب املــرا*ق�ن  ع:ـ" مقيــاس الـشفقة بالـذات فجـاءت النتــائج ) إنـاث/ رذFـو (رمتوسـطات د

  :لكما يوõ�kا ا�zدو التا#%
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  )10(لجدو 

جات الطالب املرا*ق�ن " ت" نتائج اختبار  جة متوسطات د ق ب�ن د رللفر ر ع:" مقياس ) إناث/ رذFو (و
  ذاتالشفقة بال

 املتوسط العدد ا��¾س الشفقة بالذات أWعاد
?نحراف 

 ياملعيار
ال¾سبة 
 التائية

الداللة 
 ½حصائية

?فراط ±  / اليقظة والو¯� بالذات 4.922 31.17 164 رذكو
 4.723 28.28 136 إناث التوحد

5.145 
0,01  

 دالة

 4.871 32.69 164 رذكو
ا��كم ع�� الذات/ اللطف بالذات 

 5.434 30.75 136 إناث
3.266 

0,01  

 دالة

 4.557 19.03 164 رذكو
 العزلة/ ?qسانية املش�sكة

 3.934 17.50 136 إناث
3.118 

0,01  

 دالة

 14.004 81.62 164 رذكو
جة ال,لية للشفقة بالذات رالد

 11.119 76.54 136 إناث
3.504 

0,01  

 دالة

�o مــا ) 10(لباســتقراء ا�zــدو الــسابق  جــة اÚ�ــسوOة" ت" أن قيمــة  :ي:ــ%يتــ ر دالــة إحــصائيا Aــ% الد
يو×ـــ% قيمـــة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو دالـــة ، )3.504(حيـــث بلغـــت ال9ليـــة للمقيـــاس  ، و*ـــذا 0.01ً

ـــة ال9ليــــة  جـ ق دالــــة إحــــصائيا بــــ�ن الــــذFو و²نــــاث Aــــ% الد ر�ــــش�? إ#ــــ" وجــــود فــــر ر ( للمقيــــاس لــــصا�o ًو
ي دالة إحصائيا A% أTعاد الـشفقة بالـذات عنـد مـستو اÚ�سوOة" ت" كما يت�o أن قيمة ؛ )رالذFو
قـــــم . )رالـــــذFو(  لـــــصا�o 0.01دالــــة  جـــــات  ) 11(روالـــــش9ل ¿uـــــي  ق بـــــ�ن متوســـــطات د ريوõـــــo الفـــــر و

  .A% مقياس الشفقة بالذات) ²ناث/ رالذFو ( الطالب املرا*ق�ن

  

  

  

  

  

  

    

  

ت ال  )11(ش9ل  ق Aـ% ريت�o مما سبق عـدم تحقـق الفـرض، حيـث أشـا ونتـائج إ#ـ" وجـود فـر
اســـة Fــل مـــن . رالــشفقة بالـــذات لــصا�o الـــذFو )Taş, &Çağlar .روتتفــق *ـــذه النتــائج مـــع نتــائج د

20018), 

31.1728.2832.6930.75
19.0317.5

81.62
76.54
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 (Bluth et al, 2017)، (Souza, 2020) ة املواقفkو أك�? احتماال ملواجFروقد يرجع ذلك إ#" أن الذ
ن مثابرة كب�?ة وال يتجن«ن  التحديات بÔنما قد تقـل مثـابرة .نـاث إذا والصعبة ال]Z تواجkkم و�ظkر

  . uعرضوا للفشل

ًاWعا    :نتائج الفرض الراWع: ر

جــات  " ع�ــ� أنـھنص الفــرض الراWـع   يـ ق دالــة إحـصائيا بــ�ن متوسـطات د رال توجــد فـر و
وللتحقـق مـن �ـ�ة . ع:" مقياس الضغوط ا��ياتيـة) إناث/ رذFو (الطالب املرا*ق�ن 

لتوضـــيح " Independent Sample T-test: ت "حــث اختبــار*ــذا الفــرض تــم اســـتخدام البا
جــــات الطــــالب املــــرا*ق�ن  ق بــــ�ن متوســــطات د رداللــــة الفــــر ع:ــــ" مقيــــاس الــــضغوط ) إنــــاث/ رذFــــو (و

  :لا��ياتية فجاءت النتائج كما يوõ�kا ا�zدو التا#%

  )12(لجدو 

جات الطالب املرا*ق�ن " ت" نتائج اختبار  جة متوسطات د ق ب�ن د رللفر ر ع:" مقياس ) إناث / رذFو(و
  الضغوط ا��ياتية

�o مــــا ي:ــــ%) 12( لباســــتقراء ا�zــــدو الــــسابق  ـــة إحــــصائيا Aــــ% اÚ�ــــسوOة" ت" أن قيمــــة  :يتــــ  غ�ــــ? دالـ
جة ال9لية للمقياس  ًحصائيا، و*ـذا �ـش�? إ#ـ" أنـھ  ال و×% قيمة غ�? دالة إ، )0.614(حيث بلغت رالد

جـة ال9ليـة  ق دالة إحصائيا بـ�ن الـذFو و²نـاث Aـ% الد رتوجد فر ر  وتتفـق *ـذه النتـائج مـع .للمقيـاسًو
اسة Fل من  اسة ) 2014عبدهللا أحمد الز*راºي، ( رد ن، ( رود اسـة ) 2014ومنال مصطفى وآخـر رود

 املتوسط العدد ا��¾س الضغوط ا��ياتية أWعاد
?نحراف 

 ياملعيار
ال¾سبة 
 التائية

الداللة 
 ½حصائية

 4.20 26.60 164 رذكو
 ضغوط العالقات

 4.19 26.95 136 إناث
0.710 

0,478  

 غ�s دالة

 4.28 21.73 164 رذكو
اسية  رضغوط د

 4.55 21.83 136 إناث
0.182 

0,856  

sدالةغ�  

 3.63 18.70 164 رذكو
 ضغوط »�ية

 3.76 19.11 136 إناث
0.954 

0,341  

 غ�s دالة

 2.16 9.10 164 رذكو
 ضغوط اقتصادية

 2.29 9.24 136 إناث
0.538 

0,591  

 غ�s دالة

 2.29 10.73 164 رذكو
 ىضغوط ا��رمان !سر

 2.39 10.69 136 إناث
0.149 

0,881  

 غ�s دالة

جة ال,لية للضغوط  13.00 86.88 164 رذكو رالد
 13.62 87.83 136 إناث ا��ياتية

0.614 
0,540  

 غ�s دالة
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(Souza, 2020)ـــا إ#ـــ" أنـــھ ال توجـــد فـــرkت نتائج و حيـــث أشـــا رق بـــ�ن الـــذFو و.نـــاث Aـــ% الـــضغوط ر
  .ا��ياتية

ق دالـــــة إحـــــصائيا Aـــــ%  ـــ�ن ممـــــا ســـــبق تحقــــق الفـــــرض الـــــصفر و*ــــو عـــــدم وجـــــود فــــر و�Öبـ
ً

و ي
الـضغوط ا��ياتيــة وفقــا ملتغ�ـ? النــوع 

ً
عايـة .يتــام) إنــاث/ رذFــو(  رلـدى املــرا*ق�ن بــدو  ولعــل ذلــك . ر

ب إ ريرجع إ#" أن مـا يتعـرض لـھ الـذFو و.نـاث مـن ضـغوط متقـا #ـ" حـد كب�ـ? فال9ـل يتعـرض لـنفس ر
ف و.حداث وال توجد اختالفات جو*ر�ة A% البناء .جتما}% وا�zغراA% للمجتمع ومن ثم لم  والظر

ق تصل إ#" حد الداللة   .  وتظkر بي¬�ما فر

  :توصيات البحث 

  : A% ضوء ما أسفرت عنھ النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية                 

�¹ية ل_   ات تد ة عقد دو رضر رر عاية .يتام ع:" كيفية التعامل مع .يتـام ومراعـات و رلعامل�ن بدو  ر
  .ا��اجات النفسية و.جتماعية لkم

عايــــة .يتــــام _  ة تقــــديم املز�ــــد مــــن الــــدعم مــــن جانــــب املؤســــسات والkيئــــات اÚ½تلفــــة لــــدو  رضــــر رر و
مة لkم   .زو.طفال واملرا*ق�ن املقيم�ن ��ا وتوف�? Fافة .حتياجات الال

عايـــة .يتـــام وأن ت9ـــو موجkـــة Tـــش9ل ورضـــر_  شـــادية لألطفـــال واملـــرا*ق�ن بـــدو  نة إعـــداد بـــرامج ا ر رر
  .نأساZ|å لتحس�ن الشفقة بالذات وتخفيف الضغوط ا��ياتية ال]Z �عانو م¬�ا

  : بحوث مق�sحة 

شادي لتحس�ن الشفقة بالذات لدى فئات من الشباب_    .ربرنامج إ

  .بالضغوط ا��ياتية لدى .يتامTعض املتغ�?ات الديموغرافية املن¹ئة _ 

  .رالدو الوسيط للشفقة بالذات ب�ن الصالبة النفسية والضغوط ا��ياتية_ 

شادي قائم ع:" الشفقة بالذات �½فض القلق لدى املرا*ق�ن_    .ربرنامج إ
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