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أميهره بنهت امعهادي  اليناء النفسي وعالقتهو بالشهفقة بالهذات لهدى طالبهات المرحمهة الثانويهة
 عالجي

سي، قسم عمهم الهنفس، كميهة التربيهة، جامعهة جهازان، جهازان، المممكهة تخصص اإلرشاد النف
 العربية السعودية.
 rosy-aa-rose@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 الممخص:
ييدف البحث الحالي إلى تحديد مستوى انتشار اليناء النفسهي كمها ييهدف لتحديهد مسهتوى 

مكانيهههة الكشهههف عهههن العالقهههة انتشهههار الشهههفقة بالهههذات لهههدى طالبهههات المرحمهههة الثانويهههة , وا 
االرتباطيهههة بهههين الينهههاء النفسهههي والشهههفقة بالهههذات لهههدى طالبهههات المرحمهههة الثانويهههة, وايً ههها 
إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل اليناء النفسي لدى طالبات المرحمهة الثانويهة, مهن 

ترجمهة:  Ryff,1995; 2000; 2014خهالل اسهتخدام مقيهاس الينهاء النفسهي إعهداد: ) 
ترجمههة: ريههاض  Neff,2003(, ومقيههاس الشههفقة بالههذات إعههداد: )2019محمههد زههازي, 

( طالبههة مههن طالبههات المرحمههة الثانويههة 96(, وتكونههت عينههة البحههث مههن )2015العاسههمي,
 وتحميههل االنحههدار المتعههدد المتههدرجواسههتخدمت األىميههة النسههبية ومعامههل ارتبههاط بيرسههون 

إلى أن األىمية النسبية لمدرجة الكمية لمينهاء النفسهي تائج لمتحميل اإلحصائي, وتوصمت الن
% وىههي قيمههة مرتفعههةي ممهها يشههير إلههى ارتفههاع 73.83لههدى الطالبههات عينههة البحههث بم ههت 

مستوى اليناء النفسي لديين, كما أن األىمية النسبية لمدرجهة الكميهة لمشهفقة بالهذات لهدى 
طةي مما يشير إلى انتشار مستوى % وىي قيمة متوس63.11الطالبات عينة البحث بم ت 

الشفقة بالذات لدى الطالبات عينهة الدراسهة بشهكل متوسهط, كمها أشهارت النتهائج إلهى وجهود 
بههين الدرجههة الكميههة لمينههاء  0.05و  0.01عالقههة ارتباطيههة دالههة إحصههائًيا عنههد مسههتوى 

ج إلههى أن النفسههي والدرجههة الكميههة لمشههفقة بالههذات وأبعههادىم المدروسههة, كمهها توصههمت النتههائ
قيمههة "ف" لمعر ههة إمكانيههة التنبههؤ بالدرجههة الكميههة لمشههفقة بالههذات مههن خههالل أبعههاد الينههاء 

 . 0.01( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 5.490النفسي بم ت )
 الكممات المفتاحية: الشفقة بالذات, اليناء النفسي, طالبات المرحمة الثانوية.
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Abstract: 

The present study aims to determining level of psychological well-
being and self-compassion among female high school students. It 
aims to recognize correlative relationship between psychological 
well-being and self-compassion among female high school 
students. Girls, it aims to predict self-compassion throughout 
psychological well-being among female high school students 
applying Psychological Well-Being Scale prepared by (Ryff, 1995; 
2000; 2004; translated by Ghazy,M 2019) and Self-Compassion 
Scale prepared by (Neff, 2003; translated by Al-Asemi,R 2015). 
The research participants consisted of (96) Girls high school 
students. The present study applies different statistical  analysis 
methods as relative importance, Pearson correlation coefficient 
and multiple gradient regression analysis. The findings of the 
study show that  the total score  of relative importance of 
psychological well-being among female students is 73.83% . It 
represents a high level of psychological well-being among 
participants. It also concludes that relative importance of the total 
score of self-compassion among participants is 63.11%,  It 
represents a moderate level of self-compassion prevalence among 
participants. The findings also reveal a statistically significant 
correlative relationship at 0.01 and 0.05 level between the total 
score of psychological well-being and the total score of self-
compassion including its dimensions.  Finally, it concludes that F 
value  to recognize predictability of the total  score of self-
compassion throughout the dimensions of psychological well-being 
is 5.490, that is a statistically significant value at 0.01 level. 

Keywords: self-compassion, psychological well-being, Girls high 
school students. 
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 :مدخل إلى البحث
اىتم خبراء التربية وعمم النفس الحديث بالجوانب االيجابية  ي شخصية األ راد, 
وأصبح الميل لمتعمق  ي دراسة وبحث كل ما يساعد عمى تنمية المرونة واليناء النفسي 
وتخطي المواقف المؤلمة, لذلك ظير لنا  ي الفترة األخيرة اىتمام وا ح بالمت يرات التي 

يا مساعدة الفرد عمى تخطي تمك المواقف بطريقة نفسية سميمة, ومن أبرزىا من شان
 (Neef,2003)الشفقة بالذات كأحد المت يرات االيجابية  ي شخصية الفرد, حيث اىتمت 

بيذا المفيوم وظير جمًيا  ي األبحاث والدراسات التي قامت بيا, حيث ترى أن مفيوم 
لمقاومة أحداث الحياة ال ازطة التي يمر بيا الفرد  الشفقة بالذات يت من ُبعًدا أساسًيا

وذلك عندما يعيش حالة من الفشل أو عدم الكفاية الشخصية  ي حل مشكالتو الحياتية, 
 كما أن الشفقة بالذات ُتعد مصدًرا ميًما لمسعادة واليناء النفسي.

( أنو إذا تم تقديم برنامج ارشادي (Neff;Germer,2017,2وقد اشارت 
ة الشفقة بالذات لدى الطالب ييدف لنشر الشفقة بالذات سيكون لدييم استعداد لفيم لتنمي

اآلخرين بطريقة أكبر, وكيفية االستفادة من مواقف الفشل, وعدم الوقوف عند نقطة معينة 
 ي حاالت االحباط, وتنمية التفكير االيجابي  يما يتعمق باإلطار المرجعي المعتاد لمفرد 

 صابيا الصحيح. وجعل األمور  ي ن
وبناًء عمى ذلك ُتشيد الباحثة بالتطور الحاصل  ي المممكة العربية السعودية  ي 
التعميم, ورزبة وزارة التعميم باالىتمام بالجوانب التي ليا صمة بالطالب سواء من الناحية 
المعر ية او النفسية او االجتماعية, من حيث التقمبات الحاصمة  ي القرن الحادي 

دخال الكثير من التعديالت عمى نظام التعميم يجعمنا والعشر  ين من سرعة انتشار التقنية, وا 
نسمط ال وء عمى المت يرات التي تساعد الطالب عمى تقبل ىذه الت يرات بمرونة نفسية, 
واستعداد ايجابي وقدرة عمى تخطي الصعاب واالحباطات والخبرات المؤلمة بمسؤولية 

 مباشرة من الطالب ذاتو.
يت ح مما سبقي أىمية دراسة الشفقة بالذات واالىتمام بيا, حيث ترى نيف و 

وماك جييي أن األ راد المشفقين بأنفسيم  ي المواقف المؤلمة يختمفون عن األ راد زير 
المشفقين  ي سماتيم الشخصية,  يم أكثر مرونة, وأكثر انفتاًحا عمى خبراتيم, وأنيم 

وانب الخبرة السمبية. كما أن الشفقة بالذات ترتبط أكثر عقالنية  ي التعامل مع كل ج
باليناء النفسي والشخصية النا جة,  األ راد المشفقون عمى ذواتيم عندما يمرون 
بخبرات مؤلمة أو حاالت من الفشل, قد ينظرون إلى أنفسيم نظرة تفيم وانسجام وعطف 
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حدث ليم.) ي: بداًل من المبال ة  ي الحكم النقدي أو جمد الذات نتيجة لما ي
 (.19, 2014العاسمي,

لذا كان من الميم معر ة مدى انتشار كاًل من اليناء النفسي والشفقة بالذات, 
 والعالقة االرتباطية بين اليناء النفسي والشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية.

 مشكمة البحث:
خصية الطالب, وىي ُتعد المرحمة الثانوية من أىم المرحل الدراسية التي ُتكون ش

مرحمة التأثير األكبر  ي البناء النفسي ليم  كثير من الخبرات التي يمرون بيا قد تكون 
سبًبا  ي الت ييرات االنفعالية الحاصمة سواء كانت خبرات سمبية أو ايجابية, لذلك وجب 
دراسة المت يرات التي قد تساعد  ي جعل شخصية الطالب ذات طابع مرن يت مب عمى ما 
يصاد و من احباطات أو سمبيات قد تشوه نظرتو لنفسو او قدرتو عمى المقاومة او تخطيو 

 الخبرات المؤلمة.
لذا يعتبر انتشار الشفقة بالذات بين الطالب مصدر لتجنب المعاناة التي قد 
يعاني منيا سواء نتيجة الظروف الخارجية أو الداخمية,  يي وسيمة شفاء لطيفة ألوجو 

شخصية أو نتيجة الرتكاب األخطاء بحكم المرحمة العمرية وما يصحبيا من القصور  ي ال
  .Neff;Germer,2017,1) ت يرات انفعالية.)

ومن خالل عمل الباحثة كمرشدة طالبية, الحظت كثير من المشكالت التي تتعمق 
بالجانب الدراسي والذي يتمثل  ي  عف الدا عية وانخفاض التحصيل, وأيً ا التي تتعمق 

الجانب السموكي متمثمة  ي عدم االن باط المدرسي, وظيور حاالت العنف والتنمر, ب
وعدم المباالة بالعقوبات المترتبة عمى االنحرا ات السموكية, حيث ُتؤثر  ي الطالبة كل 
خبره تمر بيا ال سيما الخبرات المؤلمة التي ال تستطيع التعامل معيا,  تحدث ليا بعض 

بة والتي تنعكس عمى سموكيا  توجيو نحو ذاتيا اواًل ثم جماعة الت ييرات زير المرزو 
( بأن الشفقة بالذات ,Breines;Chen,2012 7األقران. وىذا يتفق مع نتائج دراسة )

تحفز األ راد عمى تحسين نقاط ال عف  ي الشخصية, وكذلك تعمل عمى تحسين األداء 
من الشفقة بالذات يتولد لدييم   ي االختبارات,  الطالب الذين يممكون مستويات عالية

دا ع لتجنب حاالت الفشل  ي االختبارات, وتجاوز حاالت ال عف التي يمرون بيا, عن 
 طريق بذل مجيود أكبر أثناء  ترة االختبارات.

ولما كان اليناء النفسي أحد العوامل التي تحدد الت ييرات  ي حياة األ راد من 
 ا عن الحياه, والنظرة لمذات, والخبرة التي ترتبط الناحية االنفعالية, واليوية, والر 

بالخصائص االيجابية والسمبية لمطالب, األمر الذي حمل الباحثة لدراسة ىذا المفيوم 
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والوقف عمى طبيعة ىذا المت ير ومدى انتشاره بين الطالب  ي البيئات التعميمية, ومدى 
ندرة الدراسات التي تناولت ىاذين وجود عالقة ارتباطية بمفيوم الشفقة بالذات وذلك  من 

 المت يرين عمى طالب المرحمة الثانوية  ي مدارس التعميم العام عمى حد عمم الباحثة.
( أن اليناء 580, 2016وبناًء عمى ما سبقي  قد أشارت نتائج دراسة )خزام,

عمى  النفسي ذو أىمية  ي البيئة التعميمية  تمتع الطالب باليناء النفسي يؤثر ايجابًيا
 جودة التعميم والتعمم.

وترى الباحثة أن أىمية الدور الذي يقوم بو اإلرشاد النفسي  ي البيئات التعميمية 
والتربوية  ي مالحظة ما يظير لدى الطالب من ظواىر نفسية تتعمق  ي مدى ر اىم عن 

الصحيحة الحياة, ودرجة تقبل الذات, ومدى استقالليتيم, وكيفية تكوين العالقات االيجابية 
داخل البيئة المدرسية وىذا تفصياًل لمفيوم أشمل يسمى باليناء النفسي والذي يرتفع 
مستواه لدى الطالب الذين لدييم القدرة عمى إظيار الرحمة بأنفسيم عندما يمرون بأي 
موقف صعب او محبط وتحويمو لخبره جيدة تزيد من مستوى اليقظة العقمية,  الطالب 

يات عالية من الشفة بالذات لدييم توا ق نفسي جيد  ي المدرسة الذين يمتمكون مستو 
و ي العالقة بالمعممين وزمالئيم الطالب وينعكس ذلك عمى مستوى الدا عية لمتعميم 

( أن كثير 524, 2012والمستوى االكاديمي لدييم.  قد توصمت نتائج دراسة )الحربي,
ُتش ل المدرسة عن وظيفتيا الفعمية  من السموكيات زير المرزوبة كالعنف وزيرىا التي قد

يمكن التخفيف منيا عن طريق نشر اليناء النفسي لدى الطالب,  يو يشمل عمى المكون 
 المعر ي والوجداني لمطالب حيث يعمل عمى تكوين شخصية سوية وبّناءة.

وعمى الرزم من أن الشفقة بالذات تساعد عمى التقميل من المشاعر السمبية, 
نما يكونون أكثر  حيث أن الطالب المشفقين عمى ذواتيم ال يكبتون مشاعرىن السمبية وا 

قدرة عمى التعامل مع األ كار والعواطف زير المرزوب بيا, حيث ال تستبدل المشاعر 
نما تظير الشفقة بالذات عن طريق احت ان المشاعر  السمبية بالمشاعر اإليجابية وا 

رتبط باليناء النفسي والر ا عن الحياة السمبية وتفيميا وتحويميا لجوانب واقعية ت
والحكمة واإليجابية االجتماعية, عمى عكس الطالب الذين يممكون مستوى منخفض من 

 (.Leary et al, 2007, 894 الشفقة بالذات.)
 و ي  وء ذلكي يمكن تحديد مشكمة البحث  ي األسئمة التالية:

 الثانوية. ما مدى انتشار اليناء النفسي لدى طالبات المرحمة -
 ما مدى انتشار الشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية. -



  م0202لسنة  يناير( األول، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -591- 

ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين اليناء النفسي والشفقة بالذات لدى طالبات  -
 المرحمة الثانوية؟ 

 ىل يمكن التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل اليناء النفسي لدى طالبات المرحمة الثانوية؟ -
 أىمية البحث:-

 األىمية النظرية
يأتي ىذا البحث لتسميط ال وء عمى أىمية الجوانب النفسية وما يترتب عمييا  .1

من أعراض تؤثر  ي جميع جوانب الشخصية لمطالب, ال سيما  ي البيئة 
 التعميمية.

تقديم الفائدة من نتائج ىذا البحث لمميتمين أو العاممين  ي الميدان التربوي  .2
 لتعميمية والتربوية األخرى.والمؤسسات ا
 األىمية التطبيقية

تقديم بعض المؤشرات حول كيفية تحقيق التوازن بين الجانب المعر ي والجانب  .1
 النفسي لمطالب, لتحقيق الر ا واالستفادة من الخبرات الحياتية.

يمكن االستفادة من نتائج البحث  ي تدريب المعممين عمى كيفية توجيو الطالب  .2
حاالت االخفاق والتسرب الدراسي, واالحباطات المتعمقة بنتائج نفسًيا  ي 
 االختبارات.

 أىداف البحث: -
 ييدف البحث الحالي إلى:

 تحديد مستوى انتشار اليناء النفسي لدى طالبات المرحمة الثانوية؟ 
 تحديد مستوى انتشار الشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية؟ 
 طية بين اليناء النفسي والشفقة بالذات لدى طالبات الكشف عن العالقة االرتبا

 المرحمة الثانوية؟ 
  إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل اليناء النفسي لدى طالبات المرحمة

 الثانوية؟
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 مصطمحات البحث: -
 Psychological Well-Beingمفيوم اليناء النفسي: 

النفسي بأنو تقدير  ( اليناءDiener, Lucas, & Oishi, 2002ُيعرف )
الشخص وتقويمو لحياتو الشخصية من الناحيتين المعر ية والوجدانية، ويشتمل ىذا 
التقويم عمى مكونين، ىما: اإلرجاع أو ردود األ عال االنفعالية لألحداث، واألحكام المعر ية 
ة المتعمقة بالر ا واإلشباع، ومن ثم يكون اليناء النفسي مفيوًما شاماًل يت من خبر 

االنفعاالت السارة، ومستوى منخفً ا من المزاج السمبى، ودرجة مرتفعة من الر ا عن 
 (.16, 2011الحياة.) ي: عبدالخالقيعيد,

وُيعرف اليناء النفسي إجرائًيا  ي ىذا البحث بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة 
 عمى مقياس اليناء النفسي.
 Self- Compassionمفيوم الشفقة بالذات: 

( الشفقة بالذات بأنيا" االنفتاح عمى المعاناة Neff,2003,224عرف )تُ 
الشخصية وتحريكيا, واختبار الشعور بالرعاية والمطف تجاه الذات, واتخاذ موقف تفيم 
بدون إصدار أحكام اتجاه أوجو القصور والفشل, وأن تجربة المرء ىي جزء من الخبرة 

 اإلنسانية المشتركة.
ت إجرائًيا  ي ىذا البحث بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة وُتعرف الشفقة بالذا
 عمى مقياس الشفقة بالذات.

 إجراءات البحث
 منيج البحث: -

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي لمعر ة العالقة بين اليناء النفسي 
 والشفقة بالذات.

 :Participantsالمشاركات  -
 ين ىما:انقسمت عينة المشاركات إلى مجموعت

  مجموعة حساب الكفاءة السيكومترية لمقياس اليناء النفسي, ومقياس الشفقة
( طالبة من طالبات المرحمة الثانوية بمدرسة محمية 50بالذات, وبمغ عدد المشاركات )
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 الثانوية بمنطقة جازان.
  مجموعة الدراسة الميدانية: قامت الباحثة باختيار عينة المشاركات  ي الدراسة

( طالبة بالمدرسة الثانوية األولى بمحا ظة أبي عريش 96نية والبالغ عددىن )الميدا
 بمنطقة جازان. 

 أدوات البحث: -
 استعانت الباحثة باألدوات التالية:

ترجمة: محمد زازي,  Ryff,1995; 2000; 2014مقياس اليناء النفسي:)إعداد:  - 
2019.) 

 (.2015جمة: رياض العاسمي,تر  Neff,2003مقياس الشفقة بالذات:)اعداد:  - 
 أواًل: اليناء النفسي

( Ryff, 1995; 2000; 2014تم استخدام مقياس اليناء النفسي لهه )
( وتكون المقياس من خمسة أبعاد)العالقات 2019وترجمو محمد زازي الدسوقي)

( 20اإليجابية, االستقاللية, قبول الذات, النمو الشخصي(, وأحتوى المقياس عمى )
 عبارة.

 طريقة التصحيح:
( عبارة, بتدرج خماسي لإلجابة 18يتكون المقياس  ي صورتو النيائية من )

يبدأ )دائًما, زالًبا, أحياًنا, نادًرا, ابًدا(, حيث تأخذ ىذه االستجابات الدرجات الخمس 
 .135-27(, حيث تتراوح الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة من 1,2,3,4,5)

 :تقدير صدق وثبات المقياس
 لمتحقق من صالحية المقياس لمتطبيقي تم حساب اآلتي:  

 اواًل: الصدق
 صدق المفردات:

تم حساب صدق المفردات لمقياس اليناء النفسي عن طريق حساب معامل 
االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو، وذلك بعد تطبيق المقياس عمى 

( طالبة من نفس المجتمع األصمي لعينة 50أ رادىا )العينة االستطالعية والتي بمغ عدد 
 الدراسة، والجدول التالي يو ح ذلك.



 اليناء النفسي وعالقتو بالشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية
 بنت امعادي عالجي هأمير أ/ 
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( معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو لمقياس 1جدول )
 اليناء النفسي

 النمو الشخصي قبول الذات االستقاللية العالقات اإليجابية
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

6 0.743** 11 0.590** 1 0.700** 15 0.008 
7 0.654** 12 0.545** 2 0.635** 17 0.645** 

8 0.514** 13 0.598** 3 0.012 18 0.661** 

9 0.612** 14 0.637** 4 0.588** 19 0.657** 

10 0.555** 16 0.702** 5 0.674** 20 0.699** 

 0.01**دال عند مستوى 
يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة 

( من ُبعد 3،  يما عدا العبارة ) 0.01الُبعد الذي تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى 
الشخصي، حيث كانت معامالت االرتباط الخاصة ( من ُبعد النمو 15قبول الذات، والعبارة )

بياتين العبارتين زير دالة إحصائًياي لذا تم حذ يما من المقياسي مما يشير إلى صدق 
 ( مفردة.18المقياس, وبذلك يكون العدد النيائي لمفردات المقياس لعينة البحث )

ياس، والجدول كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة اُلبعد والدرجة الكمية لممق
 التالي يو ح ذلك:

 ( معامالت االرتباط بين درجة الُبعد والدرجة الكمية لمقياس اليناء النفسي2جدول )
العالقات  الُبعد

 النمو الشخصي قبول الذات االستقاللية اإليجابية
    ههه العالقات اإليجابية
   ههه **0.545 االستقاللية
  ههه **0.640 **0.499 قبول الذات

 ههه **0.675 **0.709 **0.589 النمو الشخصي
 **0.666 **0.566 **0.635 **0.611 الدرجة الكمية

يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن معامالت االرتباط بين درجة األبعاد 
ي 0.01والدرجة الكمية لممقياس ودرجة األبعاد وبع يا البعض دالة إحصائًيا عند مستوى 

 لمقياس.مما يشير إلى صدق ا
 



  م0202لسنة  يناير( األول، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -595- 

 ثانًيا: الثبات 
تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ، والجدول التالي يو ح 

 معامالت الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكمية.
 ( معامالت الثبات لمقياس اليناء النفسي3جدول )

 معامل الفا كرونباخ لمثبات الُبعد م
 0.730 العالقات اإليجابية 1
 0.746 تقالليةاالس 2
 0.702 قبول الذات 3
 0.721 النمو الشخصي 4
 0.803 الدرجة الكمية 5

يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس اليناء 
 – 0.721 -0.702 – 0.746 – 0.730النفسي والدرجة الكمية بم ت عمى الترتيب ) 

 شير إلى ثبات المقياس.( وىي معامالت ثبات عاليةي مما ي0.803
 :ثانًيا: مقياس الشفقة بالذات

وقام بترجمتو  Neff(2003)تم استخدام مقياس الشفقة بالذات الذي أعدتو 
(, وتكون 2015رياض العاسمي, ومحمد السيد, و تحي عبدالرحمن, وعمي العمري )

مة, العزلة, المقياس من خمسة أبعاد ) الرحمة بالذات, اليقظة العقمية, اإلنسانية العا
 ( عبارة.26الحكم الذاتي, اال راط  ي التوحد(, وتكون المقياس من )

 طريقة التصحيح:
( عبارة, بتدرج خماسي حسب 26يتكون المقياس  ي صورتو النيائية من )

أسموب ليكرت )تنطبق تماما, تنطبق بدرجة كبيرة, تنطبق بدرجة متوسطة, تنطبق بدرجة 
(, وتم 1,2,3,4,5ث تأخذ ىذه االستجابات الخمس الدرجات )قميمة, ال تنطبق تماما(, حي

 التعامل  ي ىذا البحث مع األبعاد الفرعية حيث تكون كل العبارات موجبة االتجاه.
 
 



 اليناء النفسي وعالقتو بالشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية
 بنت امعادي عالجي هأمير أ/ 
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 اواًل: الصدق 
 صدق المفردات:

تم حساب صدق المفردات لمقياس الشفقة بالذات عن طريق حساب معامل 
عد الذي تنتمي إليو، وذلك بعد تطبيق المقياس عمى االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البُ 

( طالبة من نفس المجتمع األصمي لعينة 50العينة االستطالعية والتي بمغ عدد أ رادىا )
 الدراسة، والجدول التالي يو ح ذلك.

( معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليو لمقياس 4جدول )
 الشفقة بالذات

 اال راط  ي التوحد اليقظة العقمية العزلة اإلنسانية العامة الحكم الذاتي رحمة بالذاتال
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

5 0.564** 1 0.679** 3 0.743** 4 0.558** 9 0.691** 2 0.573** 

12 0.652** 8 0.744** 7 0.573** 13 0.730** 14 0.544** 6 0.502** 

19 0.709** 11 0.659** 10 0.732** 18 0.617** 17 0.608** 20 0.613** 

23 0.721** 16 0.622** 15 0.721** 25 0.537** 22 0.513** 24 0.529** 

26 0.619** 21 0.732**         
 0.01**دال عند مستوى 

يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة 
، ي مما يشير إلى صدق  0.01الُبعد الذي تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى 

 المقياس.
ية لممقياس، والجدول كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة الُبعد والدرجة الكم

 التالي يو ح ذلك:
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 ( معامالت االرتباط بين درجة الُبعد والدرجة الكمية لمقياس اليناء النفسي5جدول )

 الرحمة الُبعد
 بالذات

 الحكم
 الذاتي

 اإلنسانية
اليقظة  العزلة العامة

 العقمية
اال راط  ي 
 التوحد

      ههه الرحمة بالذات
     ههه 0.136 الحكم الذاتي

    ههه 0.067 **0.298 اإلنسانية العامة
   ههه 0.036 **0.427 *0.194 العزلة

  ههه 0.022 **0.645 0.066 **0.448 اليقظة العقمية
 ههه 0.030 **0.345 0.034 **0.334 0.123 اال راط  ي التوحد
 **0.452 **0.430 **0512 **0.450 **0.543 **0.618 الدرجة الكمية

الجدول السابق ما يمي: أن معامالت االرتباط بين درجة األبعاد يت ح من 
، كذلك وجود عالقة ارتباطية  0.01والدرجة الكمية لممقياس  دالة إحصائًيا عند مستوى 

ي 0.05، ومستوى 0.01بين بعض األبعاد وبع يا البعض دالة إحصائًيا عند مستوى 
 مما يشير إلى صدق المقياس.

 ثانًيا: الثبات 
لفا كرونباخ، والجدول التالي يو ح أحساب ثبات المقياس باستخدام معامل تم 

 معامالت الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكمية.
 ( معامالت الثبات لمقياس الشفقة بالذات6جدول )

 معامل الفا كرونباخ لمثبات الُبعد م
 0.705 الرحمة بالذات 1
 0.769 الحكم الذاتي 2
 0.713 ةاإلنسانية العام 3
 0.702 العزلة 4
 0.734 اليقظة العقمية 5
 0.729 اال راط  ي التوحد 6
 0.860 الدرجة الكمية 7

يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس الشفقة 
 – 0.702 -0.713 – 0.769 – 0.705بالذات والدرجة الكمية بم ت عمى الترتيب ) 

( وىي معامالت ثبات عاليةي مما يشير إلى ثبات 0.860 – 0.729 -  0.734
 المقياس.

 



 اليناء النفسي وعالقتو بالشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية
 بنت امعادي عالجي هأمير أ/ 
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 :عرض النتائج وتفسيرىا
 الفرض األول: ال ينتشر اليناء النفسي لدى طالبات المرحمة الثانوية.

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب األىمية النسبية لكل ُبعد من أبعاد 
 والجدول التالي يو ح ذلك.مقياس اليناء النفسي والدرجة الكمية لممقياس، 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألىمية النسبية لميناء النفسي لدى 7جدول )
 عينة الدراسة

 عدد الُبعد م
 العبارات

 القيمة
 العظمى

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األىمية 
 الترتيب النسبية %

العالقات  1
 3 70.24 2.707 14.048 20 5 اإليجابية

 4 67.09 2.348 13.417 20 5 االستقاللية 2
 1 84.89 2.171 13.582 16 4 قبول الذات 3

النمو  4
 2 75.68 1.793 12.109 16 4 الشخصي

  73.83 6.176 53.157 72 18 الدرجة الكمية 5
يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن أكثر أبعاد اليناء النفسي انتشاًرا ىو ُبعد 

%، يميو  ي المرتبة الثانية ُبعد  84.89تي حيث كانت األىمية النسبية لو قبول الذا
%، ويأتي  ي المرتبة الثالثة ُبعد العالقات 75.68النمو الشخصي بأىمية نسبية 

%، بينما يحتل ُبعد االستقاللية المرتبة الرابعة حيث كانت 70.24اإليجابية بأىمية نسبية 
 %.  67.09األىمية النسبية لو 

ما يت ح من الجدول أيً ا أن األىمية النسبية لمدرجة الكمية لميناء النفسي ك
%  وىي قيمة مرتفعةي مما يشير إلى ارتفاع 73.83لدى الطالبات عينة البحث بم ت 

 مستوى اليناء النفسي لديين.
و ي  وء ذلك يتم ر ض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص 

 سي لدى طالبات المرحمة الثانوية".عمى" ينتشر اليناء النف
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 الفرض الثاني: ال تنتشر الشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية.
لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب األىمية النسبية لكل ُبعد من أبعاد 

 مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكمية لممقياس، والجدول التالي يو ح ذلك.
سابي واالنحراف المعياري واألىمية النسبية لمشفقة بالذات لدى ( المتوسط الح8جدول )

 عينة الدراسة

عدد  الُبعد م
 العبارات

القيمة 
 العظمى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 الترتيب النسبية %

 2 68.06 3.111 17.014 25 5 الرحمة بالذات 1
 6 55.84 3.687 13.959 25 5 الحكم الذاتي 2

اإلنسانية  3
 3 64.11 3.433 12.822 20 4 العامة

 5 60.62 3.146 12.123 20 4 العزلة 4
 1 69.11 3.343 13.822 20 4 اليقظة العقمية 5

اال راط  ي  
 4 61.51 3.145 12.301 20 4 التوحد

  63.11 11.549 82.041 130 26 الدرجة الكمية 
د الشفقة بالذات انتشاًرا ىو ُبعد يت ح من الجدول السابق ما يمي: أن أكثر أبعا

%، يميو  ي المرتبة الثانية ُبعد 69.11اليقظة العقميةي حيث كانت األىمية النسبية لو 
%، ويأتي  ي المرتبة الثالثة ُبعد اإلنسانية العامة 68.06الرحمة بالذات بأىمية  نسبية 

لرابعة بأىمية نسبية  %، ويحتل ُبعد اال راط  ي التوحد المرتبة ا64.11بأىمية نسبية 
%، بينما يحتل 60.62%، ويأتي ُبعد الُعزلة  ي المرتبة الخامسة بأىمية نسبية  61.51

 %. 55.84ُبعد الُحكم الذاتي المرتبة السادسة واألخيرة بأىمية نسبية 
كما يت ح من الجدول أيً ا أن األىمية النسبية لمدرجة الكمية لمشفقة بالذات 

% وىي قيمة متوسطةي مما يشير إلى انتشار 63.11البحث بم ت لدى الطالبات عينة 
 مستوى الشفقة بالذات لدى الطالبات عينة الدراسة بشكل متوسط.

و ي  وء ذلك يتم ر ض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص عمى 
 "تتشر الشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية ".



 اليناء النفسي وعالقتو بالشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية
 بنت امعادي عالجي هأمير أ/ 
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رتباطية دالة إحصائًيا بين اليناء النفسي الفرض الثالث: توجد عالقة ا
 والشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية"

لمعر ة العالقة بين اليناء النفسي والشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية 
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات عينة البحث عمى مقياسي اليناء 

 ت، والجدول التالي يو ح ذلك.النفسي والشفقة بالذا
( معامالت االرتباط بين درجات اليناء النفسي والشفقة بالذات لدى عينة الدراسة 9جدول )

 (146)ن=
           

 الشفقة بالذات
 اليناء النفسي

الرحمة 
اإلنسانية  الحكم الذاتي بالذات

اليقظة  الُعزلة العامة
 العقمية

اال راط  ي 
 التوحد

الدرجة 
 الكمية

العالقات 
 020. *208.- .344** 142.- 094. **232.- **231. اإليجابية

 *189. **264.- *205. **245.- 064. **246. -006.- االستقاللية
 070. 090.- **327. 086.- 132. **247.- **234. قبول الذات

 *267. 031. *208. 015. **338. -140.- **225. النمو الشخصي

-182.- *210. **322.- **246. الدرجة الكمية
* .404** -.214** .151* 

 0.05*دال عند مستوى   0.01**دال عند مستوى  
 يت ح من الجدول السابق ما يمي:

  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين ُبعد العالقات اإليجابية وكل من الرحمة
 راط  ي التوحدي حيث بالذات والحكم الذاتي واإلنسانية العامة واليقظة العقمية واإل

 . 0.05، 0.01كانت معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى 
  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين العالقات اإليجابية وكل من

 اإلنسانية العامة والعزلة والدرجة الكمية لمشفقة بالذات.
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 من الحكم الذاتي  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين االستقاللية وكل
 والعزلة واليقظة العقمية واإل راط  ي التوحد والدرجة الكمية لمشفقة بالذات.

  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين االستقاللية وكل من الرحمة بالذات
 واإلنسانية العامة.

  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين قبول الذات وكل من الرحمة بالذات
 لحكم الذاتي واليقظة العقمية.وا

  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين قبول الذات بين كل من اإلنسانية
 العامة والُعزلة واإل راط  ي التوحد والدرجة الكمية

  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين النمو الشخصي وكل من الرحمة بالذات
 ة والدرجة الكمية.واإلنسانية العامة واليقظة العقمي

  عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين النمو الشخصي وكل من الحكم
 الذاتي والعزلة واإل راط  ي التوحد.

  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين الدرجة الكمية لميناء النفسي وكل من
العقمية واإل راط  الرحمة بالذات والحكم الذاتي واإلنسانية العامة والُعزلة واليقظة

  ي التوحد والدرجة الكمية.
الفرض الرابع: يمكن التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل اليناء النفسي لدى 

 طالبات المرحمة الثانوية.
لمعر ة إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل أبعاد اليناء النفسي تم استخدام 

 لي يو ح ذلك.تحميل االنحدار المتعدد المتدرج، والجدول التا
( نتائج تحميل االنحدار المتعدد المتدرج لمعر ة إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات 10جدول )

 من خالل أبعاد اليناء النفسي.

أبعاد اليناء 
 النفسي

R  معامل
 R2 االرتباط الجزئي

R2 
 النموذج

 قيمة
 ) ف (

B  معامل
 االنحدار

الخطأ 
 قيمة )ت(  المعياري

النمو 
 058. 071. 267. الشخصي

5.490** 
1.504 .533 .233   **2.820 

 **2.342 194 407. 954. 029. 036. 189. االستقاللية
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  يت ح من الجدول السابق ما يمي:
أن قيمة "ف" لمعر ة إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية لمشفقة بالذات من خالل أبعاد 

ي مما يشير 0.01ند مستوى ( وىي قيمة دالة إحصائًيا ع5.490اليناء النفسي بم ت )
 إلى إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل أبعاد اليناء النفسي.

كما يت ح من الجدول أيً ا أن أكثر األبعاد المدروسة اسياًما  ي التنبؤ 
بالدرجة الكمية لمشفقة بالذات ىو ُبعد النمو الشخصي حيث بم ت القيمة التنبؤية لو 

، كما بم ت قيمة معامل االرتباط 0.01ائًيا عند مستوى وىي قيمة دالة إحص 2.820
 (R2( وقيمة معامل  التفسير المصاحب لدخول المت يرات إلى معادلة االنحدار 0.267)

%  ي التنبؤ بالشفقة 5.8وىذ معناه أن النمو الشخصي يسيم بنسبة  0.58النموذج ( 
 بالذات.

بم ت القيمة التنبؤية لو  ويأتي  ي المرتبة الثانية ُبعد االستقاللية حيث
كما بم ت قيمة معامل االرتباط  0.05( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 2.342)

وىذا معناه أن ُبعد االستقاللية ُيسيم  0.029وقيمة معامل التفسير  0.189الجزئي 
 %  ي التنبؤ بالشفقة بالذات لدى عينة الدراسة، ويو ح الجدول التالي القيم 2.9بنسبة 

 التنبؤية لممت يرات التي لم تدخل معادلة االنحدار. 
 ( القيم التنبؤية لممت يرات التي لم تدخل معادلة االنحدار11جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط قيمة) ت(  أبعاد اليناء النفسي

 زير دال 020. 128. 011. العالقات اإليجابية

 زير دال 070. 190. 016. قبول الذات

  ح من الجدول السابق:يت
أن القيمة التنبؤية لكل من العالقات اإليجابية وقبول الذات  ي التنبؤ بالشفقة 

 بالذات زير دالة إحصائًيا لذا لم تدخل معادلة االنحدار. 
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 تفسير نتائج  روض البحث:
تشير نتائج األىمية النسبية لمفرض األول عمى انتشار اليناء النفسي بين 

% لمدرجة الكمية, وىذا دليل عمى ارتفاع 73.83لبيئة المدرسية بنسبة الطالبات  ي ا
%، والذي 84.89اليناء النفسي لدى الطالبات حيث لدييم القدرة عمى قبول الذات بنسبة 

ينبع من قدرة الطالبة عمى النمو والتطور بما يثري شخصيتيا والجوانب الخاصة  ي 
جابية  ي محيط الطالبة سواء  ي داخل %, اما العالقات اإلي75.68حياتيا بنسبة 

%, اما قدرة 70.24المدرسة أو خارجيا ُيسيم  ي انتشار اليناء النفسي لدييا بنسبة 
الطالبة عمى االستقاللية  تأتي بنسبة أقل من النسب السابقة ربما بحكم المرحمة التي تمر 

%, وىذا ينطبق  67.09بيا الطالبة وسيطرة الجانب االنفعالي لدييا حيث كانت بنسبة 
( حيث تمتع الطالب باليناء النفسي دليل عمى جودة التعميم 2016مع دراسة خزام )

 والتعمم.
% وىي قيمة 63.11ما انتشار الشفقة بالذات لدى الطالبات  قد كان بنسبةأ

متوسطةي مما يشير إلى انتشار مستوى الشفقة بالذات لدى الطالبات عينة الدراسة بشكل 
ا ربما يؤكد مالحظات الباحثة  ي الميدان التعميمي حول انخفاض مستوى متوسط, وىذ

الشفقة بالذات ومايترتب عمييا من مشكالت دراسية وسموكية قد تصل الى تسرب الطالبة 
من المدرسة. ولكن التعامل الجيد والواقعية التي تعمل الباحثة عمى نشرىا بين الطالبات 

اقبة نفسيا وتوجيو الموم ليا باستمرار نتيجة لظروف لر ع نسبة الشفقة بالذات وعدم مع
خارجة عن إرادة الطالبة كالجانب االقتصادي لألسرة, عدم تفيم واىمال األسرة لكل 

حيث   Neff  &Germer( 2017مايتعمق بالطالبة, وىذا يتوا ق مع نتائج دراسة )
ف الداخمية والخارجية يستطيع الطالب المشفقون بذواتيم تجنب المعاناة ميما كانت الظرو 

 التي يعايشيا الطالب.
كما أشارت نتائج الفرض الثالث بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين الدرجة 
الكمية لميناء النفسي وكل من الرحمة بالذات والحكم الذاتي واإلنسانية العامة والُعزلة 

بالذات, وىذا ربما يكون مؤشًرا  واليقظة العقمية واإل راط  ي التوحد والدرجة الكمية لمشفقة
عمى أن اليناء النفسي قد ينمي الشفقة بالذات لدى الطالبات بالتالي انخفاض مشكالت 
التحصيل الدراسي وانخفاض الدا عية, ومشكالت االن باط الذي تعاني منو وزارة التعميم 

ئج دراسة ومشكالت السموك كالعنف والتنمر وعدم تحمل المسؤولية, وىذا ماو حتو نتا
Breines & Chen (2012)  بأن الشفقة بالذات تعمل عمى تحفيز األداء  ي

 االختبارات بالتالي عالج نقاط ال عف  ي الشخصية.
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ما نتائج الفرض الرابع  قد أشارت إلى إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية لمشفقة أ
دالة إحصائًيا عند ( وىي قيمة 5.490بالذات من خالل أبعاد اليناء النفسي حيث بم ت )

ي مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بالشفقة بالذات من خالل أبعاد اليناء 0.01مستوى 
النفسي, حيث أت ح أيً ا أن أكثر األبعاد المدروسة اسياًما  ي التنبؤ بالدرجة الكمية 

( وىي 2.820لمشفقة بالذات ىو ُبعد النمو الشخصي حيث بم ت القيمة التنبؤية لو )
( وقيمة 0.267، كما بم ت قيمة معامل االرتباط )0.01الة إحصائًيا عند مستوى قيمة د

 0.58النموذج (  (R2معامل  التفسير المصاحب لدخول المت يرات إلى معادلة االنحدار 
%  ي التنبؤ بالشفقة بالذات, ويأتي  ي 5.8وىذ معناه أن النمو الشخصي يسيم بنسبة 

( وىي قيمة دالة 2.342لية حيث بم ت القيمة التنبؤية لو )المرتبة الثانية ُبعد االستقال 
وقيمة معامل  0.189كما بم ت قيمة معامل االرتباط الجزئي  0.05إحصائًيا عند مستوى 

%  ي التنبؤ بالشفقة  2.9وىذا معناه أن ُبعد االستقاللية ُيسيم بنسبة  0.029التفسير 
(  ي أن األ راد 2014ئج دراسة العاسمي )بالذات لدى عينة الدراسة, وىذا يتوا ق مع نتا

المشفقين بذواتيم أكثر عقالنية وذو شخصية  نا جة حيث انخفاض النقد الذاتي وجمد 
الذات وتحويل الخبرات المؤلمة لنقاط ايجابية ترتبط بالر ا عن الحياة والحكمة والنواحي 

 االجتماعية لمطالب.
 توصيات البحث:

 ي عمى عينة اكبر من الطالب )الذكور(.إعادة تطبيق البحث الحال -1
 إناث( -استحداث برامج ارشادية لتنمية الشفقة بالذات لدى الطالب )ذكور  -2
 دراسة تأثير الشفقة بالذات عمى انخفاض معدل الدا عية والتحصيل الدراسي. -3
 
 
 
 
 
 



  م0202لسنة  يناير( األول، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -605- 

 المراجع:
 المراجع العربية:

(.العنف األسري وأثره 2012يد إبراىيم)الحربي, نايف محمدي الشوربجي, أبو عبد المج
عمى كل من اليناء الشخصي والعدوانية لدى األبناء بالمدينة المنورة.رابطة 

 .558-513(.2)24التربويين العرب.
(.الخصائص السيكومترية لمقاييس المساندة االجتماعية 2016خزام, نجيب ألفونس)-

شباع االحتيا جات األساسية واليناء الذاتي المدركة ومواجية ال  وط المحتممة وا 
مركز -لدى عينة من الشباب الجامعي.مجمة اإلرشاد النفسي.جامعة عين شمس

 .604-579(.1)46اإلرشاد النفسي.
(,الشفقة بالذات وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى 2014العاسمي, رياض نايل)-

 .56-17(.1)30عينة من طالب جامعة الممك خالد.مجمة جامعة دمشق.
(.حب الحياة وارتباطو باليناء 2011بد الخالق, أحمد محمدي وعيد, زادة خالد)ع-

الشخصي واستقاللو عن الدا عية.مجمة العموم االجتماعية.جامعة 
 .36-15(.2)39الكويت.

(. اإلسيام النسبي لمحاجات النفسية األساسية واإليجابية 2019محمد زازي الدسوقي )-
(. 2) 36مرحمة اإلعدادية.مجمة البحث التربوي. والتد ق  ي اليناء لدى طالب ال

23-119  . 
 جنبية:المراجع األ

-Breines, J.& Chen, S.(2012). Self-Compassion Increases Self-
Improvement Motivation. Vol. 38 .9.PP. 1133-1143 

-Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: 
The science of happiness and life satisfaction. In C. R. 
Snyder, and S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive 
psychology. pp. 63-73, New York: Oxford University Press. 

-Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative 
conceptualization of a healthy  attitude toward one self . 
Self and Identity, 2(2), 85-102. 

-Neff, K. D. & Germer, C. (2017). Self-Compassion and 
Psychological Wellbeing. In J. Doty (Ed.) Oxford Handbook 
of Compassion Science, Chap. 27. Oxford University Press. 



 اليناء النفسي وعالقتو بالشفقة بالذات لدى طالبات المرحمة الثانوية
 بنت امعادي عالجي هأمير أ/ 

 

 

 -606- 

 

-Cardaciotto, L. A., Herbert, T. I., Forman, E. M., Moitra, E & 
.Farrow, V. (2008). The assessment of present- moment 
awareness and acceptance: the Philadelphia mindfulness 
scale .Assessment, 15,04 -223. 

-Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, 
J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-
relevant events: The implications of treating oneself kindly. 
Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887- 904. 

 


