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 المستخلص:

الدراسة للتعرف على درجة الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية الجامعية هدفت 

بحقل، والفروق في الشفقة بالذات تبعاا ختات ف متريارات الع ار، الحالاة اخجت اعياة، 

ومساات ى التحلاايل الدراساايق ولتحقيااد هاادف الدراسااة، إاااد الباساا  ب عااداد مقيااا  

( طالبااةق وإااد ت ناارت  تااا   193)الشاافقة بالااذات، وتااق تعبيقاان علااى عيناان مك  ااة ماا  

الدراسة تن درجة الشفقة بالذات لادى طالباات الكلياة الجامعياة بحقال عا ات عالياةق ع اا 

تسفرت  تا   الدراساة عا  عادد وجا د فاروق دالاة اسلاا يا فاي الشافقة بالاذات تعا ى 

ل ترير الع ر، والحالة اخجت اعية، ومست ى التحليل الدراسيق وإد ترجات الدراساة 

 ض ء  تا جنا بعدد م  الت صياتق في

 الشفقة بالذات، العالبات، جامعة تب كقالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The study aimed to identify the degree of self-compassion 

in particular for female students of the university college in 

Haqel, and the differences in self-compassion in particular, 

according to the difference in age, marital status, and level of 

academic achievement. To achieve the goal of the study, the 

researcher prepared a measure of self-compassion in particular, 

and it was applied to a sample of (193) students. The results of 

the study showed that the degree of self-compassion for students 

of the university college in Haqel was high. The results of the 

study also resulted in the absence of statistically significant 
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differences in self-compassion, due to the variable age, marital 

status, and level of academic achievement. The study came out 

in light of its results with a number of recommendationق 

Keywords: Self-Compassion, Female students, University of 

Tabuk.  

 مقدمة الدراسة:

ال راسل ال ن ة في سياة العلبة بل وتعثرها تعتبر مرسلة التعليق الجامعي م   

تأثيراً في بناء شخلاياتنق، ف ا  ت لناا تتحادد معاالق سيااتنق ال ساتقبلية، ولكاي  جتاا  

العلبااة هااذم ال رسلااة بنجااات ف  اان  ت جااا علااينق بااذة الجنااد وال ثااابرة وتح اال ا عباااء 

 وال تعلبات الدراسية والحياتيةق

صاعبة ما  سيااتنق ا عاد  ياة، تخنار ت لناا وإد  عيش طلباة الجامعياة فتارة  

الكثياار ماا  الخااروف والتحااد ات ا عاد  يااة، وعناادما تكاا ن تلااا الخااروف والتحااد ات 

( لتااا ودهق بال رو اااة Self-Compassionمؤل اااة وصاااعبة تخنااار الشااافقة بالاااذات )

(، وتع ل عحاج  وإا ي ضاد ال شاك ت ا عاد  ياة والنفساية Neff, 2011اخ فعالية )

جت اعياااة التاااي تااا اجننق، فيااا داد شاااع رهق بالساااعادة النفساااية و ااا داد التاااراب  واخ

 (، Neff & McGehee, 2010والت اصل اخجت اعي )

سياا  تعتباار الشاافقة بالااذات تسااد تهااق ال  مااا النامااة فااي سياااة العلبااة   نااا  

ت كاااننق مااا  التقااادد  حااا  ا جاااا  ا هاااداف، ووج دهاااا مااارتب  برضااااهق عااا  منناااتنق 

(ق وتارتب  Abaci & Arda, 2013طالباة( وال ن اة التاي  ق ما ن بناا ))ععالاا  

ت ضاااً ارتباطاااً ا جابياااً بال عاادة التراع ااي للعالااا وتنااتق باسااتراتيجيات ال  اجنااة بعااد 

د(، ع ااا ت جاد ع إاة ارتباطيااة م جباة بااي  2016الفشال فاي اختتبااارات )ال نشااو ، 

منق لتجناا ا ساداا الضاا عة فاي الحيااة الشفقة بالذات و  ات  التعلق   نا تعد عامل 

(ق ع ااا ت نااا تعااد هاادفاً من اااً للتاادت ت ال سااتقبلية سياا  Koole, 2009ا عاد  يااة )

تساااعد فااي تفااد التحااد ات ومننااا اخجناااد بشااكل واخجناااد التعلي ااي بشااكل تااا  

(Jarrett, 2018ق) 

ثاة  سابياً فاي وععفاً على ما سبد ف ن مفن د الشفقة بالاذات ما  ال فااهيق الحد  

علق النفس واللحة النفسية، وإد  نر هذا ال فن د في بدا اة القارن الحااد  والعشار   

(، ووصا  علاى ت ان وسايلة Kristin Neffعلى  د العال ة ا مر كياة عرساتي   يا  )

ا جابياة فااي ت جان الفاارد  حاا  الاذات ماا  سيا  اخ تبااام الينااا، واخهت ااد بنااا، والتعاماال 

تعار  ل عا ااة تلي اة تو اتفااق بادخً ما  ت جيان النقاد الا    لناا، معنا بلعا  عناد ال

سي   خرت الين علاى ت ان  تضا   بعاداً تساساياً ما  تبعااد البنااء النفساي للفارد، وسا ة 

من ة م  س ات الشخلية اا جابية، وساج اً  فسياً ما  اثثاار السالبية  ساداا الحيااة 
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سااااخت ااتفااااق تو عااادد الكفااااءة  الضاااا عة، و لاااا عنااادما  عااايش الفااارد سالاااة مااا 

 (ق  Neff & Castigan, 2014, P. 11الشخلية في سل مشك تن الحياتية )

وم  ت ة استعرا  الباس  الحالي للعد د م  الدراسات السابقة في التاراا  

النفسي، تبي  لن ته ية تناوة م ض   الشفقة بالذات بالدراسة والبح ، سي  ت ناا تتنباأ 

ا ااا الرفاهيااة الذاتيااة اا جابيااة وا داء النفسااي، مثاال   ااادة السااعادة بالعد ااد ماا  ج 

(، وا خفااا  تعاارا  اخعتوااال والقلااد، وتحسااي  Neff et al., 2007والتفااا ة )

 & Baker(، و  اادة الرضاا عا  الع إاة )Breines & Chen, 2012الدافعياة )

McNulty, 2011 ا عااد  ي الجياد، (، لاذلا، تعاد الشافقة بالاذات تإا ى ت إاء لا داء

والت افااد مااء متعلبااات الحياااة ا عاد  يااة، ب ااا فااي  لااا التقياايق الااذاتي ا عثاار واإعيااة، 

وردود تفعااااة تعثااار ت ا  ااااً ل ساااداا الضاااا عة، واساااتقرار  اتاااي تعبااار، ومقار اااة 

(ق وبساابا ترعي هااا علااى Leary et al., 2007اجت اعيااة تإاال، و رجسااية تإاال )

رااي تن تقلااال الشااافقة بالااذات مااا  الضاايد ال ااارتب  بالتجرباااة اا سااا ية ال شاااترعة،  نب

 ال شترعة لعدد تلبية ال عا ير اخجت اعيةق 

وعلية تحاوة الدراساة الحالياة معرفاة درجاة الشافقة بالاذات لادى طلباة الكلياة  

الجامعيااة بحقاال وع إتنااا ب ترياارات الع اار والحالااة اخجت اعيااة ومساات ى التحلاايل 

 الدراسيق

 الدراسة وتساؤالتها:مشكلة 

  اجن طلبة ال رسلة الجامعية مشاك ت مرتبعاة بع لياة الاتعلق، والت افاد ماء 

الحياة ا عاد  ية بشكل عااد، وتثنااء ساعينق لحلناا وم اجنتناا  عت ادون علاى ماا لاد نق 

م  إدرات ووعي بكفاءتنق وعلى بنا نق النفساي اثباات  واتناق ومكاا تنق  داء ال نااد 

نق، واخسات رار فاي تدا ناا ع تعلاا للنجاات فاي هاذم ال رسلاة ال ن اة ما  ال عل بة من

  سياتنقق   

وتقاباال ال رسلااة الجامعيااة فااي سياااة العلبااة مرسلااة ال راهقااة ال تااأترة والتااي 

تت ياا  بالعد ااد ماا  الخلااا ر والترياارات الن ا يااة، سياا  تاا اجننق فينااا سلساالة ماا  

( إاد تطلاد Ariksonتاى ان تر كسا ن )التريرات واللراعات النفسية واخجت اعياة س

على هذم ال رسلة م  مراسل الن   النفسي اخجت اعي )مرسلة ت مة الن  ة(ق ع اا ت ناا 

تعتبر مفترق طرق  تحدد ما  ت لناا العر اد الاذ  سايتبع  ن فاي ال ساتقبل والاذ  إاد 

 جتا وم بأمان تو إد تعترضنق بعاد ال شااعل، وهاذم التريارات واللاراعات تجعلناق 

 (، Steinberg & Morris, 2011تعثر عرضة لل عا اة )

(  ختلف ن في ا بيننق فاي عيفياة التعامال ماء Neff, 2003فا فراد ع ا تشير )

 واتنااق عناادما  تعرضاا ن لتلااا ال شااك ت، فقااد  اانجا بعضاانق فااي  لااا، وإااد  خفااد 

ا البعد اثتر، وهؤخء  تعاامل ن ماء تبارات ااتفااق وااسبااط التاي  تعرضا ن لنا

بتعاااط  ا جااابي مااء ت فساانق، واخ فتااات التاااد علااى تبااراتنق بيقخااة ضاا ير، باادخً ماا  
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ا كارها تو معالجتنا بعر قة ا فعالية، م ا  جعلنق ب نأى ع  ال شك ت اخ فعالياة التاي 

إد تليا ا فراد اثتر   الاذ   لايس لاد نق القادرة علاى التلاالا ماء ت فسانق والرتفاة 

 بناق 

راسااة ماا  تاا ة ا ه يااة التااي  حخااى بنااا مفناا د الشاافقة وتتضااا مشااكلة الد

بالذات، عأسد ع امال ومتريارات سا ات الشخلاية اا جابياة والتاي تلعاا دوراً عبياراً 

 ;Rossفي تحقيد الت افد  فراد ال جت ء، وم  ض ننق العلبة، سيا   ارى عال ما  )

Niebling & Heckert, 1999ة للرا اة ( تن الحيااة الجامعياة   كا  تن تكا ن صاعب

ومرهقاة  تيجاة   اادة ال ساؤولية والتنافساية فااي مختلا  مجااخت الحيااة، ب اا فاي  لااا 

اخهت امات ا عاد  ية والع لية والعا لية واخجت اعياة والشخلاية، وإاد تسااعد الشافقة 

 بالذات العلبة على الت افد بشكل تفضل عند اخ تقاة الى الحياة الجامعيةق  

( تن الشاافقة بالااذات ترفااء ماا  Allen & Leary, 2010فااي سااي   اارى )

امكا ية إياد الشخر عندما   اجن ب شكلة  تبنى استراتيجية ت افد  ير تجنبين مثال تن 

 عيااد صااايا ة ال شاااكلة بعر قاااة ا جابياااة تو تبنااى اساااتراتيجية مااا  اساااتراتيجيات سااال 

 ال شك ت، وتن مثل هذم العرق الت افقية رب ا تسنل الت افد مء الحياةق 

( تن العاماال ا هااق فااي تعاماال الفاارد مااء تبراتاان Neff, 2003بين ااا تؤعااد )

السلبية التي تجلا لن ا لق وال عا ااة ها  الشافقة بالاذات وإبا ة الاذات والتعااط  معناا 

وتقد رها، وهذا العامل لن ارتباط وثيد بج ا ا شخلية الفرد، عاخ فتات علاى الخبارة 

الشافقة بالاذات علاى التقليال ما  تاأثير ا فكاار  و قخة الض يرق وفي ال إت  فسان تع ال

وال شاعر السالبية وادراعناا بعر قاة مت عناة تقلال ما  التأمال السالبي للحادا الضاا   

(Sinha, 2012ق) 

( تن الشافقة Barry; Loflin & Doucette, 2015وفي  ات السياق  رى )

عفار  للا عي بالذات ت جين الفرد لنفسان، والاذ   تضا   ادراك التجاارل الشخلاية 

الااذاتي والتعاا ر وفااي  فااس ال إاات مساات ى محاادود ماا  الحكااق علااى الااذات فااي ساااة 

 ااتفاقق

وتشااير الدراسااات تن الشاافقة بالااذات تساااعد ا فااراد علااى اخساات رار فااي تداء 

(، ع ااا تن ا فااراد  و  الشاافقة بالااذات Landgraf, 2013ال ناااد وسلنااا بكاال دإااة )

 & Albertson; Neffوا الاذ    فتقارون اليناا )  تع ن بلحة  فسية تفضل م  تول

Dill-Shackleford, 2014ق) 

وبناااًء علااى مااا ساابد فقااد شااندت الساان ات ا تياارة اهت اماااً مت ا ااداً بدراسااة 

ال ترياارات وال فاااهيق التااي تنااتق بالج ا ااا اا جابيااة لشخلااية العلبااة الجااامعيي  ستااى 

ا فاي سيااتنق الجامعياة وباا تر  ستعيع ا الترلا على التحاد ات التاي  تعرضا ن لنا

الحياة التعلي ية، وم اإ  التعلق، ومننا الشفقة بالذات، و لاا ل اا لناا ما  تاأثير ا جاابي 
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على الت افد النفسي للعلبة، ومء ته ية ال  ض   تتضا ته ية ال رسلاة فاي تن ت لاا 

 الدراساااات التاااي تناولااات مفنااا د الشااافقة بالاااذات عا ااات عينتناااا مااا  طلباااة الجامعاااات

(Crocker & Canevello, 2008 ، د؛ النادابى، 2018د؛ تشابة، 2017؛ العبياد

 د(ق 20019

ع ااا تباار  مشااكلة الدراسااة الحاليااة ماا  تاا ة مااا خسخاان الباساا  ماا  منعلااد 

تخللاان، وتدر ساان لاابعد ال قااررات فااي شااعر العالبااات بكليااة سقاال، تن بعااد 

عاد  يااة التااي  كلفاا  بنااا، العالبااات عثياارات الشااك ى والتااذمر ماا  الدراسااة وال ناااد ا 

وماا  الخااروف اخجت اعيااة التااي  عيشاا  نا، وعناادما تعترضاان  مشااكلة بساايعة تننااار 

العالبااة، وماا  تاا ة مناإشااتي معناا ، لتحد ااد وتحلياال ا ساابال، تبااي  للباساا  ت ناا  

  جن  النقد ال      فسن ، و شعرن بالتقلير والنقر، و ستخدم  بعد ا سااليا 

ل ا كار ال شكلة تو اسقاطنا على اثتر  ق وهذا مؤشر علاى افتقااره   ير التكيفية مث

للشفقة بالذات، والتي هي م  اسدى السا ات الشخلاية للفارد والتاي تجعلان متلعفااً ماء 

 اتن، متفن اً لنفسن ومشاعرة وتفكارم في ساخت الشادة وا لاق بادخً ما  تن  كا ن شاد د 

د(، هاي متريار  بحا  2016ا  شاير ال نشااو  )النقد الذاتيق ع اا تن الشافقة بالاذات ع ا

في الذات وبا تر فاي م اإا  الحيااة ال ؤل اة والضاا عة واختفااق، وهاي تتضا   

 الحن  بالذات وعدد ت جين النقد ومعالجة ال شاعر ال ؤل ة في وعي الفرد بعقل منفتا 

لان و خراً لحداثة مترير الشفقة بالذات وته يتن، وإلة الدراساات التاي تعرإات 

فااي الجامعااات السااع د ة وتحد ااداً جامعااة تباا ك، و ه يااة ال رسلااة الجامعيااة، وعثاارة 

ال  اإ  التي تتعر  لنا العالبات، فالحاجة ما ت اة ماسة وإا  ة اجراء ال   اد ما  

البحاا ا والدراسااات ساا ة هااذا ال  ضاا   وعلااى تلااا العينااة، وتأسيساااً علااى مااا ساابد 

 ة الدراسة في التسا خت التالية: عرم م  مس  ات،   ك  تحد د مشكل

 ق ما درجة الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية الجامعية بحقلق1

ق هل ت جد فروق دالة اسلا ياً في الشفقة بالذات لدى طالباات الكلياة الجامعياة بحقال 2

 تع ى ل ترير الع ر؟

جامعياة بحقال ق  هل ت جد فروق دالة اسلا ياً في الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية ال3

 تع ى ل ترير الحالة اخجت اعية؟

ق هل ت جد فروق دالة اسلا ياً في الشفقة بالذات لدى طالباات الكلياة الجامعياة بحقال 4

 تع ى ل ترير مست ى التحليل الدراسي؟

  أهداف الدراسة: 

تنادف الدراساة الحاليااة الاى تعارف درجااة الشافقة بالاذات لاادى طالباات الكليااة 

وع إتنا ببعد ال تريرات، و تض   هذا الندف تهدافاً فرعية تتارى الجامعية بحقل، 

 تلخر في ا  لي:

 ق تعرف درجة الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية الجامعية بحقلق1
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 ق الكش  ع  الفروق في الشفقة بالذات تبعاً ختت ف مترير الع رق2

 الحالة اخجت اعيةقق الكش  ع  الفروق في الشفقة بالذات تبعاً ختت ف مترير 3

ق الكشاا  عاا  الفااروق فااي الشاافقة بالااذات تبعاااً ختاات ف مترياار مساات ى التحلاايل 4

 الدراسيق

 أهمية الدراسة:

 تتضا ته ية الدراسة الحالية م  ت ة اثتي:

 ب سات ى ق سداثاة مفنا د الشافقة بالاذات ا  ت اان ما  ال تريارات الحد ثاة التاي تاارتب 1

ت اان ماا  ال فاااهيق التااي تنت ااي الااى منخ مااة علااق الاانفس النفسااية للعلبااة، ع ااا  اللااحة

اا جابي، بااضافة الى إلة اخهت اد الكاافي لادى البااسثي  فاي البيواة ال حلياة والعربياة 

بنااذا ال  ضاا  ، بااالر ق ماا   تا جاان اا جابيااة فااي البيوااة التعلي يااة، سياا  تباااي  تن 

 السع د ةق الدراسات التي تجر ت في هذا ال جاة إليلة في الجامعات

ق ته يااة العينااة التااي تناولنااا الباساا  وهاا  طالبااات ال رسلااة الجامعيااة، فناا  مربيااات 2

تجياة وتسا  لبناء ا مة وسضارتناق فكل ا عا ت الفتاة متعاطفة ماء  اتناا رسي اة بناا 

 عل ا عا ت إادرة على ادارة سياتنا وتحقيد النجات وتربية تجياة   ك  اخعت اد عليناق

 تااا   الدراسااة الحالياة الباااسثي  فااي اعااداد بارام  ارشاااد ة لتع  اا  الشاافقة  ق ستسااعد3

بالااذات، وتحسااي  صاا رة الااذات والت افااد معنااا، والتحقااد ماا  فعاليتنااا فااي تحسااي  

 ج ا ا مختلفة في مجاة صحة الفرد النفسيةق

ق ست فر الدراسة الحالية مقيا    ك  استخدامن م  إبل باسثي  تتر   في ال جااخت 4

 البحثية  ات الللة ب  ض   الشفقة بالذاتق   

 مصطلحات الدراسة:

 (  Self-Compassionالشفقة بالذات )

( الشفقة بالذات بأ ناا: اا فتاات الشاخر علاى Neff, 2003. p.224تعرف ) 

معا اتاان، وإدرتاان علااى الااتخلر مننااا عاا  طر ااد م ارسااة  اا   ماا  الرعا ااة لنفساان 

جاهااات ا جابيااة  ياار تقيي يااة  حاا  ج ا ااا القلاا ر واللعاا  بذاتاان، وتن تكاا ن لد اان ات

 لد ن، وتن  درك تن تبراتن ج ء خ  تج ت م  الخبرات اا سا ية العامةاق  

( بأ نااا:ا اتجااام ا جااابي  حاا  الااذات فااي 206د، 2018في ااا تعرفنااا تشاابة )

ال  اإ  ال ؤل ة تو التي  شعر فينا الفرد بااتفاق وتنع   على اللع  بالاذات وعادد 

قدها وفناق تبراتناا عجا ء ما  الخبارات اا ساا ية التاي  عاا ي منناا ت لاا البشار ماء  

 معالجة ال شاعر ال ؤل ة ب عي وعقل منفتااق 

و عرفنااا الباساا  الشاافقة بالااذات اجرا ياااً:ا بأ نااا الدرجااة التااي  حلاال علينااا 

الدراساة تفراد العينة م  ت ة اجاباتنق على بن د مقياا  الشافقة بالاذات ال ساتخدد فاي 

 الحاليةق 
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 حدود الدراسة:

ق الحدود ال  ض عية: تقتلر الدراسة الحالية على تعرف درجة الشافقة بالاذات لادى 1

طالبات الكلية الجامعية بحقل، في ض ء متريرات الع ار، الحالاة اخجت اعياة، مسات ى 

 التحليل الدراسيق

 ق الحدود البشر ة: طالبات الكلية الجامعية بحقلق2

 د ال كا ية: الكلية الجامعية بحقل، جامعة تب كقق الحدو3

 هـق 1441 1440ق الحدود ال منية: العاد الجامعي 4

 اإلطار النظري:

 عتبر مفن د الشافقة بالاذات ما  ال فااهيق الحد ثاة  سابياً فاي مجااة علاق الانفس  

د اا جابي، ا   نخر الين عل اء النفس ب صفن اساتراتيجية تساساية ومن اة    فناا الفار

في الخروف وال  اإ  الحياتية الضا عة للتحارر ما  ال عا ااة النفساية، وما  ا فكاار 

الساالبية ال  عجااة، والحااد ماا  تفاااإق ال شاااعر الساالبية ع شاااعر النقااد الااذاتي، والشااع ر 

 بالذ ا والخجل، وص خً لتحقيد الت افد النفسيق

 مفهوم الشفقة بالذات: 

( الاااى الفلسااافة Self-Compassionتعااا د جاااذور مفنااا د الشااافقة بالاااذات )

عااد، والتاي تت حا ر علاى ترعياا   2500الشارإية والتعااليق الب   اة مناذ ماا  قاارل ما  

الشااخر علااى  اتاان، وه  ماان ومشاااعلة ومحاولااة الااتخلر مننااا ب  ارسااة  اا   ماا  

الرعا ااة النفسااية والرس ااة بذاتاان وتكاا    اتجاهااات ا جابيااة  ياار تقيي يااة  حاا  ج ا ااا 

وادراك تن تبراتاان جاا ء خ  تجاا ت ماا  الخباارات والتجااارل اا سااا ية  القلاا ر لد اان،

(Baer et al., 2012; Neff & Germer, 2017ق) 

( تن Bayir, 2016وإد اتتل  الباسث ن في تحد د مفن د الشافقة، فقاد تشاار )

ملعلا الشفقة م  الناسية اللر  ة  عني ال عي والتخفي  وال إا ة ما  ا لاق اخ فعاالي 

 ت  ع  تبرات الذات واثتر  ق تما م  الناسياة اخصاع سية فقاد وردت عادة  والذ 

 تعر فات ل فن د الشفقة بالذات،  ذعر مننا:

( الشافقة بالاذات بأ ناا:ا إادرة Neff & Pittman, 2010. P. 225عرفت )

الشااخر علااى تح  اال مشاااعرم ماا  ال عا اااة الااى الشااع ر بالاادفء والت اصاال والااتفنق 

 يةاق لل شاعر السلب

( بأ ناا:ا اتجاام ا جاابي Breines & Chen, 2012. P. 1133وعرفناا )

 ساااعد الشااخر علااى معالجااة ا تعاااء وال شاااعر الساالبية بالاادفء وفنااق اللااع بات 

 وادراك تن ا تعاء ج ء م  سياة البشراق 

( بأ ناا:ا Senyuva; Kaya; Isik & Bodur, 2013. P. 2و عرفناا )

  عا اة ال رتبعة بال شاعراقإدرة الشخر على معالجة ال
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( بأ نااا:ا اخ فتااات  حاا  ال عا اااة Dolunay, 2015. P. 19في ااا  عرفنااا )

الخاصة، والتفنق لحاخت القل ر، وم اإ  ااتفاق، واستبدالنا ب شاعر العع  تجاام 

 الذاتاق 

( بأ نا:ا م إ   اتي  تض   معالجاة 11د: 2016في سي  عرفنا الشربيني )

ال  اإاا  العلاايبة التااي   اار بنااا ماا  تاا ة الاادفء والفنااق والاا عي،  الفاارد لذاتاان فااي

 واخعتراف بأن ا تعاء ت ثل جا باً م  العبيعة البشر ةاق

( بأ ناااا:ا اتجااام ا جاااابي  حااا  163-162د: 2016بين ااا  عرفناااا ال نشاااو  )

الااذات فااي م اإاا  الفشاال والضاار ط التااي  تعاار  لنااا الفاارد، وتتضاا   الحناا  وعاادد 

قد واللا د الشاد د لناا، وفناق تبارات الاذات عجا ء ما  الخبارات التاي  عا يناا ت جين الن

  البية ا فراد ومعالجة ال شاعر ال ؤل ة في وعي الفرد بعقل منفتااق 

( فتعرفنااا بأ نااا:ا  خاارة الفاارد لنقاااط ضااعفن Knox, 2017. P. 20تمااا )

ماا  النخاارة الضاايقة  واتفاإاتاان ب   ااد ماا  اخ فتااات والتساااما والااتفنق ا سااا يتن، باادخً 

 ل تعاء والشع ر بالفشل التاداق 

( الشاافقة بالااذات بأ نااا:ا التعاماال مااء الااذات 44د: 2017وعرفاات العبيااد  )

برس ااة ولعاا  وتعاااط  عناادما ت اار بخباارات مؤل ااة ومحبعااة، وتن هااذم الخباارات 

ال ؤل اة هاي جاا ء ما  الخباارات التاي   اار بناا ا تاارون و يار مرتبعااة ب جناة  خاار 

 ض ً ع  معا شة الخبرة ال ؤل ة بشكل مت ا ناق تاصة ف

( بأ ناا:ا الا عي الايقل الاذ  Mantzios & Egan, 2018. P. 2وعرفناا )

 نعاا   علااى معاملااة الاانفس بلعاا  وتفنااق تثناااء ا وإااات العلاايبة عاا  طر ااد ادراك 

 الفرد تن هذم التجارل ال ؤل ة شا عة بي  البشراق 

( بأ ناااا:ا شاااع ر داتلاااي واتجاااام 526د: 2019وتعرفناااا بساااي  ي وتيااااط )

 ا جابي في التعامل مء الذات، عندما تتعر  لخبرات مؤل ة ومحبعةاق  

 أبعاد الشفقة بالذات ومكوناتها:

( الى تن مفن د الشفقة بالاذات لان ث ثاة Neff & Davidson, 2014تشير ) 

 تبعاد مت ا  ة ومتداتلة في  فس ال إت هي:

-Self-Kindness versus selfلحكااق علااى الااذات بعااد اللعاا  بالااذات مقاباال ا -

Judgment وهاا   عنااي إاادرة الفاارد علااى فنااق تساابال ااتفاااق تو ال عا اااة تو عنااد :

 الشع ر بعدد الراسة بدخً م  اصدار اسكاد إاسية علينا، تو ت جين النقد والل د لناق

 Common Humanity versusبعاااد اا ساااا ية ال شاااترعة مقابااال الع لاااة  -

Isolation وهااي تعنااي النخاارة لخباارات ال عا اااة عجاا ء ماا  الخباارة اا سااا ية الكليااة :

التي  شترك فيناا ج ياء البشار، وتن تبارات الاذات هاي جا ء ما  الخبارات ال  جا دة 

 لدى اثتر  ق
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-Mindfulness versus Overبعاااد اليقخاااة العقلياااة مقابااال الت ساااد ال فااارط  -

Identificationت الاا اعي وال تاا ا ن علااى اخ فعاااخت والقاادرة : وهااي تعنااي اخ فتااا

على م اجنة ا فكار وال شاعر والتعا ش مء ا سداا والتجارل ال ؤل ة بادون تأ ياا 

 للذات تو ال بالرة في الح ن في وعي الشخر بعقل متفتاق

( بعداً رابعااً الاي ا بعااد الساابقة وها  بعاد Reyes, 2012. p. 83و ضي  ) 

شااير الااي تن هناااك عاادة ت اا ا  للحك ااة مننااا الحك ااة الت يي  ااة ، و Wisdomالحك ااة 

والتي تعني القدرة علي تقيق سل ك الفرد، وفناق الع امال اخ جابياة والسالبية التاي تاؤثر 

علااي تفعاااة الفاارد، والحك ااة التأمليااة والتااي تعنااي القاادرة علااي ر  ااة ا سااداا بشااكل 

 إد تسنق في ال عا اةق واإعي وتع  ر  خرة ثاإبة للسل عيات الشخلية التي

( تن البحا ا Potter; Yar; Francis & Schuster, 2014في اا  شاير ) 

الحد ثة إد اتت لت الشافقة بالاذات فاي بعاد   ر يساي  و تضا نا باداتلن ا تبعااد فرعياة 

 تترى هي: 

( و تضااا  : اللعااا  self-warmth* البعاااد ا وة ا جاااابي و سااا ى )الااادفء الاااذاتي 

 اليقخة العقليةق-ل شترعةاا سا ية ا-بالذات

( و تض  : الحكق علاى self-coldness* والبعد اثتر سلبي و س ى )الفت ر الذاتي  

 الت سد ال فرطق-الع لة-الذات

( تن الشفقة بالذات تتك ن م  ستة تبعااد Coroiu, et al., 2018بين ا تشار )

اا ساا ية ال شاترعة، مقس ة الى ث ثة تبعاد في اختجام ال  جا وهي: اللعا  بالاذات، 

اليقخااة العقليااةق وث ثااة تبعاااد فااي اختجااام السااالا وهااي: الحكااق علااى الااذات، الع لااة، 

 الت سد ال فرطق

و اارى الباساا  تن معااالق الشاافقة بالااذات وال ت ثلااة فااي ا بعاااد السااالفة الااذعر 

تخناار عناادما   اار الفاارد بخااروف سياتيااة ضااا عة تكاا ن تااار  إدرتاان علااى ضاابعنا 

بنا، تو عندما  عا ي م  توجن النقر والعي ل الذاتية، فالشافقة بالاذات القا  اة والتحكق 

على التفنق والتقبل لل عا ااة خ تعناي ت ناا  حاا تلاا ال شااعر السالبية، ولكنناا تعناي تن 

 س ا   فسنا بأن  شعر ب ا  شاعر بان، ماء اععااء مسااسة داتلياة ما  الا عي واليقخاة 

 والعع ق

ختت ف بي  العل اء في تحد د تبعاد الشافقة بالاذات، اخ وعلى الر ق م  هذا ا

تن هناااك اتفاإاااً بيااننق علااى تن الشاافقة بالااذات ماا    مرعااا ماا  ال ك  ااات، و شااير 

(Amy, 2017 تن الشاافقة بالااذات عبااارة عاا  بنيااة مرعبااة ومتعااددة تتضاا   تربعااة )

 مك  ات فرعية هي:

 ال عا اةق* مك ن معرفي: و عني ال عرفة الذاتية با لق و

 * مك ن وجدا ي: و عني الشع ر بالتفنق والتعاط  مء ال عا اةق

 * مك ن  فسي: و عني الر بة في التحرر م  ال عا اةق
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 * مك ن اجرا ي: و عني التنيؤ واخستعداد للتخلر م  تلا ال عا اةق

 مراحل تطور الشفقة بالذات:

ا مراسال تل راً  تض   ثا  McKay & Funning (2000)إدد عل م   

 لتع ر سالة الشفقة بالذات لدى الفرد هي:

: وتعني اخستبلاار فاي الخبارات وا فكاار Understanding Stageمرسلة التفنق -

 وال شاعر والسل عيات ال ترابعةق

: وتعناي اخعتاراف التااد بالحقاا د دون اباداء Acceptance Stageمرسلاة القبا ة  -

 الرت  تو الحكق تو التقد رق

: وتعني القب ة با تعاء والتعلق مننا والتحارر Tolerance Stageمرسلة التساما  -

 ,Meitalم  مشاعر الل د الذاتي، والر بة الكاملة للتريير بشكل تفضل في ال ستقبل )

2014. P. 4ق) 

وال تأمل في تلا ال راسل  رى ت نا تتع ر بشكل تدر جي، و البااً ماا  حادا   

رد إااد ماار ب  اإاا  سياتيااة صااادمة، وباادت  تحاارر ماا  تأثيراتنااا  لااا بعااد تن  كاا ن الفاا

 السلبية ال ت ثلة في مشاعر الح ن، وااسسا  بالذ ا، واستخدامن للحيل الدفاعيةق

 خصائص ذوي الشفقة بالذات:

 ت ي  ا شخا  ال شافقي  باذواتنق فاي ال  اإا  ال ؤل اة عا   يار ال شافقي   

وت نااق تعثاار عق  يااة فااي التعاماال مااء عاال ج ا ااا بال رو ااة واخ فتااات علااى تبااراتنق، 

الخباارة الساالبية، ع ااا  نخاارون الااى ت فساانق عناادما   اارون بخباارات مؤل ااة  خاارة تفنااق 

وا سااجاد وععاا  باادخً ماا  ال بالرااة فااي الحكااق النقااد  تو جلااد الااذات ل ااا  حاادا لنااق 

(Neff & Pittman, 2010ق) 

ن إدراً م  التعامل والتفكير ( ت نق   تلك Wang, et al., 2017بين ا  شير ) 

بحك ااة فااي العد ااد ماا  ا ماا ر، ولااد نق القاادرة علااى ادارة ال شاااعر الساالبية وال ؤل ااة، 

وهااق تعثاار ثباتاااً فااي التعاماال مااء الضاار ط النفسااية، بااضااافة الااى ت نااق تعثاار دإااة فااي 

 تقيي نق  هدافنق، ولد نق إدر م  التساما مء الذات تعثر م   يرهقق 

( الاى تن الشافقة بالاذات Akin & Akin, 2017. P. 114) في اا ت صال 

 اتجة ع  استراتيجية التنخيق ال جدا ي التي تح ة ال شاعر وا فكار السلبية الاى تقبال 

الذات، وبناًء عليان  تحقاد لادى الشاخر الساعادة والرضاا والقادرة علاى م اجناة النقاد 

 الذاتيق 

ء م  الشفقة بالذات  تقبل ن  واتناق ولنذا ف ن ا فراد الذ   لد نق مست ى مرتف 

و عامل  نااا بلعاا  ورس ااة، وخ  ل م  نااا علااى عاال صااريرة وعبياارة، وخ  لاادرون 

علينااا تسكاماااً تقيي يااة إاسااية، وت نااق تعثاار مرو ااة وا فتاساااً علااى الخباارات، ولااذا فنااق 
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 شعرون بالراسة والسكينة والع أ ينة، بعكس ا فراد الذ   لد نق مست ى منخفد م  

 الشفقة بالذاتق  

 الدراسات السابقة:

تجر ت العد د م  الدراسات التي تناولت الشفقة بالذات في ع إتنا بكثيار ما   

 متريرات الشخلية، وم  تلا الدراسات: 

( بدراسة هدفت الاى فحار الع إاة Crocker & Canevello, 2008إاد )

ل الجامعااة، واسااتخدد بااي  الشاافقة بالااذات وال سااا دة اخجت اعيااة لاادى عينااة ماا  طاا 

الباسثان مقياسي الشفقة بالذات وال ساا دة اخجت اعياة، وتاق تعبيقن اا علاى عيناة بلرات 

( طالباااً، وت صاالت الدراسااة تن ا فااراد  و  الشاافقة بالااذات   يلاا ن ل ساااعدة 199)

اثتر  ، و بن ن ع إات وطيدة معنق، وهذا  انعكس ت ضااً علاى ت فسانق، وخ  ساع ن 

سا   فسانق، و تجنبا ن ا اذاء اثتار  ، و تسا  ن بال ضا ت، والت اصال لتحقيد مكا

 والشع ر بالقرل م  اثتر  ، وهق تإل صراعاً معنقق

( الاى عشا  Neff & McGehee, 2010وهادفت الدراساة التاي تجرتناا )

الع إااة بااي  الشاافقة بالااذات وعاادد ماا  ال ترياارات النفسااية وا ساار ة، ولتحقيااد تهااداف 

( 235د الباسثان عدد م  ال قا يس، تاق تعبيقناا علاى عيناة مك  اة ما  )الدراسة استخد

طالباااً، وت صاالت النتااا   الااى ان الشاافقة بالااذات تاارتب  ا جابياااً مااء السااعادة النفسااية، 

 والتراب  اخجت اعي والدعق ا سر ، في سي  ترتب  سلباً مء القلد واخعتوالق 

رفااة الع إااة بااي  ( دراسااة هاادفت الااى معHammond , 2012وتجاارى )

الشاافقة بالااذات واخهت اااد اخجت اااعي واخعتوااال، واسااتخدد الباساا  مقااا يس الشاافقة 

بالذات وإا  ة بيا ل عتوال، ومقيا  اخهت اد اخجت ااعي، وطبقات علاى عيناة مك  اة 

(، وتساافرت النتااا   عاا  وجاا د ع إااة (Midwestern( طالبااا ماا  جامعااة 30ماا  )

 وع ً م  اخهت اد اخجت اعي واخعتوالق  مشترعة بي  الشفقة بالذات

( والتااي هاادفت الااى ÖZYEŞİL & AKBAĞ, 2013وفااي دراسااة )

الكش  عا  دور الشافقة ماء الاذات ععامال وإاا ي ل عتواال، والقلاد والضار ط، والاى 

فحر الق ة التنبؤ ة للشفقة مء الذات مء عل م  اخعتوال والقلد والضر ط لادى طلباة 

واستخدما مقا يس الشفقة بالذات واخعتوال والقلاد والضار ط، وتاق  الجامعة في ترعيا،

( طالبااً وطالباة، وإاد ت صالت النتاا   الاى وجا د 522تعبيقنا على عيناة مك  اة ما  )

ع إاة ارتباطياة ساالبة باي  الشافقة بالااذات وعال ما  اخعتواال والقلاد والضاار ط، وتن 

 لد والضر طق   الشفقة مء الذات عامل منبئ بكل م  اخعتوال والق

د( فقاد هادفت الاى معرفاة الادور ال ساي  للشافقة 2016تما دراسة ال نشااو  )

بالذات بي  الل  د ا عااد  ي واارهااق ا عااد  ي فاي ضا ء الن ا    البناا ي، وإااد 

الباس  باستخداد عدد م  ال قا يس ا جنبية م  تعر بن، وإاد طبقات علاى عيناة مك  اة 

علية التربية بجامعة دمنن ر، وتسفرت النتا   ع  وج د  ( طالا وطالبة م 268م  )
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ع إة م جبة ودالة اسلا ياً بي  عل م  بعد  الشفقة بالذات )الادفء الاذاتي، والبارود 

الذاتي( والل  د ا عاد  ي، ع ا ت نرت النتا   وج د ع إة دالة اسلا ياً بي  بعاد  

تبعاد اارهاق ا عااد  ي ال ت ثلاة فاي: الشفقة بالذات )الدفء الذاتي، والبرود الذاتي( و

 ااجناد اخ فعالي، والتبلد تو السخر ة و قر الفعالية ا عاد  يةق

( ع إاة الشافقة بالاذات Katie et al., 2016في اا درسات عااتي ووتارون )

برفاهيااة الحياااة لاادى طالبااات الساانة الدراسااية ا ولااى بالجامعااة، واسااتخدد الباااسث ن 

الذاتي ت ة الفلل ا وة و لا بعد مضي ت سة تشنر م  التحااإنق استبا ات التقر ر 

( طالبااة، واساافرت النتااا   عاا  وجاا د ع إااة 189بالجامعااة، وتك  اات العينااة ماا  )

ارتباطيااة ا جابيااة بااي  الشاافقة بالااذات واشاابا  الحاجااات النفسااية، وعااذلا وجاا د ع إااة 

 اطقارتباطية  ير مباشرة بي  الشفقة بالذات والحي  ة والنش

( الاى بحا  طبيعاة Hicdurmaz & Aydin, 2017بين اا هادفت دراساة )

الع إااة بااي  الشاافقة بالااذات ومساات  ات الك اليااة متعااددة ا بعاااد، واسااتخدد الباسثااان 

مقياسي الشافقة بالاذات والك الياة متعاددة ا بعااد، وتاق تعبيقن اا علاى عيناة مك  اة ما  

النتاا   عا  ارتفاا  مسات ى الشافقة ( طالا م  ط ل علية الت ر د، وتسفرت 195)

بالااذات لاادى تفااراد عينااة الدراسااة وا خفااا  مساات  ات الك اليااة )ال  جااة  حاا  الااذات، 

 وال  جن  ح  اثتر  ، وال  جن  ح  ال جت ء(ق 

د( الااى التعاارف علااى الشاافقة بالااذات لاادى 2017وهاادفت دراسااة العبيااد  )

ات تعاا ى ل ترياارات: الجاانس، العلبااة، وعااذلا التعاارف علااى الفااروق فااي الشاافقة بالااذ

التخلاار الدراسااي، ال رسلااة الدراساايةق وإااد إاماات الباسثااة باسااتخداد مقيااا  ماا  

( طالاا وطالباة فاي ال رسلاة الجامعياةق 200اعدادها، وطبقتن علاى عيناة مك  اة ما  )

وإد ت صلت الدراسة تن العلبة لاد نق ارتفاا  فاي الشافقة بالاذات، ع اا ت نارت النتاا   

ق فاااي الشااافقة بالاااذات باااي  تفاااراد العيناااة وفاااد متريااارات: الجااانس عااادد وجااا د فااارو

 والتخلر الدراسي وال رسلة الدراسيةق

د( الي فحر الع إة بي  اليقخة العقلياة 2018في سي  هدفت دراسة )تشبة، 

وعااادد مااا  ال تريااارات النفساااية منناااا الشااافقة بالاااذات لاااد  طالباااات جامعاااة ا  هااار، 

 يس إامات بتعر بناا بنفسانا، وتاق تعبيقناا علاى عيناة واستخدمت الباسثة عدد م  ال قاا

( طالبة، وتسفرت النتا   ع  وج د ع إة م جبة باي  اليقخاة العقلياة 500مك  ة م  )

والشفقة بالاذات، ع اا تسافرت النتاا   عا  اساناد متريارات الدراساة فاي التنباؤ باليقخاة 

العقلياة، وت ناارت النتاا   وجاا د فااروق باي  العالبااات تبعاااً ل تريار التخلاار للااالا 

 العل يق 

( الع إاة باي  التعااط  ماء Daltry, et al., 2018في اا فحلات دراساة )

ا تر   بالشفقة بالاذات، واساتخدد البااسث ن مقياا  الشافقة بالاذات ومقياا  تساسايات 
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( طالا وطالباة، وا نارت النتاا   317التعاط ، وتق تعبيقن ا على عينة مك  ة م  )

 وج د ع إة بي  الشفقة بالذات والتعاط  مء ا تر  ، ع ا ت ن   ك  التنباؤ بالتعااط 

 مء ا تر   م  درجات الشفقة بالذاتق 

د( بدراسااة هاادفت الااى فحاار الع إااة بااي  2019وإاماات بسااي  ي وتياااط )

الشاافقة بالااذات وال رو ااة النفسااية، والتعاارف علااى درجااة الشاافقة بالااذات، وال رو ااة 

النفسية لادى طالباات جامعاة تد القارى، عاذلا هادفت الدراساة الاى دراساة الفاروق باي  

ي الشاافقة بالااذات فااي ال رو ااة النفساايةق ولتحقيااد تهااداف الدراسااة مرتفعااي ومنخفضاا

استخدمت الباسثتان مقيا  الشفقة بالاذات ما  تعر اا عباد الارس   ووتارون ومقياا  

( طالباة، 130ال رو ة النفسية م  اعداد القللي، وطبقت الدراسة على عينة مك  ة م  )

جاة مت ساعة ما  الشافقة بالاذات وإد ت صلت الدراسة الاى تن تفاراد العيناة  ت اتع  بدر

وال رو ااة النفساايةق وعاااذلا ت جااد ع إاااة ا جابيااة دالاااة اسلااا ياً باااي  الشاافقة بالاااذات 

وال رو ة النفسيةق وت جد فاروق  ات دخلاة اسلاا ية باي  مرتفعاي ومنخفضاي الشافقة 

 بالذات في ال رو ة النفسية للالا مرتفعي الشفقة بالذاتق 

إة ااجناد التعل ي بكال ما : الشافقة بالاذات د( ع 2019بين ا درست واعر )

والعاء ال عرفي، والتنبؤ بااجناد التعل اي ما  الشافقة بالاذات والعااء ال عرفاي لادى 

طالبات الفرإة الثا ية بكلية التربياة باال اد  الجد اد، واساتخدمت الباسثاة ث ثاة مقاا يس 

بقت على عينة مك  ة م  هي: )ااجناد التعل ي، الشفقة بالذات، العاء ال عرفي(، وط

( طالبااة، وت صاالت النتااا   الااى وجاا د ارتباااط سااالا داة اسلااا يا بااي  ااجناااد 191)

التعل ي والشفقة بالذات، وت ن   ك  التنبؤ بااجناد التعل ي ما  الشافقة بالاذات والعااء 

ال عرفااي، وتن ال ترياار   ال سااتقلي : )الشاافقة بالااذات، العاااء ال عرفااي(  فسااران مااا 

%( م  التبا   الكلي في درجاات ال تريار التاابء )الدرجاة الكلياة ل جنااد 11.1ن ) سبت

 التعل ي(ق 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

م  ت ة استعرا  الدراسات السابقة  جد ت نا إد تبا نات فاي تهادافنا، ف نناا 

قة ما هدف الى معرفة مست  ات الشفقة بالذات، ومننا ما هدف الاى دراساة ع إاة الشاف

بالااذات باابعد ال ترياارات النفسااية، ع ااا اتتلفاات العينااات ال سااتخدمة فااي الدراسااات 

( طالا، في ساي  بلرات تعبار 30السابقة م  سي  الحجق فكا ت تصرر عينة إد بلرت )

( طالااا وطالبااة، ع ااا تن عاات تدوات القيااا  فينااا، فبعضاانا ماا  اعااداد 522عينااة )

   الباسثي  ت فسنق، وبعضنا م  اعداد وتر  ق

تما م  سي      العينة ومكان اتتيارها، فنجد تن عينة الدراسة الحالياة تتفاد 

مء عينة بعد الدراسات السابقة فقد تجر ت على عينات تق اتتيارها م  بيوات محلياة 

وعربية وتجنبية م  طالبات الجامعات، ولكننا تختل  عنناا وتحد اداً ال حلياة منناا فاي 

ت التاي تجر اات فااي البيوااة ال حلياة إااد اإتلاارت عينتنااا مكاان اتتيااار العينااة، فالدراسااا
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على طالبات جامعاة تد القارى فاي  ارل ال  لكاة العربياة الساع د ة، لاذا تعاد الدراساة 

التاي تجارى علاى عيناة ما  طالباات  -بحسا علق الباسا -الحالية م  توا ل الدراسات 

لكليااة الجامعيااة جامعااة تباا ك فااي شاا اة ال  لكااة العربيااة السااع د ة، وتحد ااداً بفاار  ا

 ب حافخة سقلق  

تما م  سي  النتا  ، فقد ت نرت الدراسات السابقة اتت فاً في  تا جن اا وفاد 

ال تريااارات التاااي تناولتناااا، وهاااذم اختت فاااات تتعلاااا ال   اااد مااا  البحااا  والدراساااة 

لت ضاايا الخاا ف بااي   تا جن ااا، ع ااا تختلاا  الدراسااة الحاليااة عاا  ج يااء الدراسااات 

لااق  تناولاان تسااد ماا  الباااسثي  فااي -بحسااا علااق الباساا -اولنااا ل ترياار جد اادة السااابقة بتن

 دراساتنق وه  مترير )الحالة اخجت اعية(ق 

وبالر ق م  هذا اختت ف تو اختفاق للدراسة الحالياة ماء الدراساات الساابقة، 

اخ تن الباساا  إااد اسااتفاد مننااا فااي صاايا ة ا سااولة، وفااي تحد ااد ال اانن  ال سااتخدد، 

 واتتيار عينة الدراسة، وبناء تدواتنا، وتحد د اجراءاتنا، وتفسير  تا جناق 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهجية الدراسة:

طبيعة البح  الحالي تتعلا استخداد ال نن  ال صفي، وإاد اتتاار الباسا   ان

 هذا ال نن  لك  ن ت سا مناه  البح  العل ي  هداف الدراسة الحاليةق 

 مجتمع الد راسة: 

 تك ن مجت اء الدراساة ما  ج ياء طالباات الكلياة الجامعياة بحقال فاي الفلال 

 ( طالبةق  927لبالغ عددهق )هـ، وا1441الدراسي الثا ي م  العاد الجامعي 

 عينة الدراسة: 

تااق اتتيااار عينااة الدراسااة بالعر قااة العشاا ا ية، سياا  بلااغ عاادد تفااراد العينااة 

 ( ت   ء تفراد العينة سسا ال تريراتق1( طالبة، و بي  الجدوة )193)

 ت   ء تفراد العينة وفقاً ل تريرات الدراسة (1جدوة رإق )                     

 النسبة العدد فوات ال تريــــــــــرات ال تريــــــــــرات

 الع ر

 ٪ 44 85 سنة 20- 18م  

 ٪ 56 108 سنة 20تعبر م  

 ٪ 100 193 ال ج ــ  

 الحالة اخجت اعية

 ٪ 19.20 37 مت وجة

 ٪80.80 156 لق  سبد لنا ال وا 

 ٪ 100 193 ال ج ــ  

 مست ى 

 التحليل الدراسي

 ٪ 53.90 104 [5الى 3.51مرتفء ]م  

 ٪46.10 89 ] 3.50الى  2منخفد ]م  

 ٪ 100 193 ال ج ــ  
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 تداة الدراسة: مقيا  الشفقة بالذات لدى طالبات الجامعة )اعداد الباس (

 تع ات بناء ال قيا :

 تق بناء هذا ال قيا  م  ت ة اتبا  الباس  للخع ات التالية: 

النخر ة ال تعلقاة بالشافقة بالاذات مفن مناا، تبعادهاا، والدراساات  اخط   على ا طر-

السابقة العربية وا جنبية، وال قا يس التي تض نتنا س ة الشفقة بالاذات، فاي ضا ء ماا 

؛ Neff, 2011؛ Neff, 2003ت افر للباس  فاي تدبياات التاراا النفساي، عدراساات )

د؛ العلااافرة، 2016نشاااو ، د؛ ال 2014د؛ العاساا ي، 2013عبااد الاارس   والضاابء، 

د(، وإد تبي  للباسا  تن تلاا ال قاا يس اتتلفات فاي تبعادهاا، ع اا ت ناا لاق تساتقر 2019

 على عدد معي  م  العباراتق

إاااد الباساا  باا جراء دراسااة اسااتع عية )مقاااب ت( مااء عينااة ماا  طالبااات الكليااة  -

علااى شااكل  ( طالبااة عاا  طر ااد  خاااد الااب ك باا رد40الجامعيااة بحقاال تك  اات ماا  )

( طالباات تجااب ا ت لناا علاى عادد ما  ا ساولة 8-5مج  عات صريرة تتاراوت باي  )

س ة الع ليات ال رتبعة بالشفقة بالذات، بندف تحد اد واستكشااف ال ك  اات ا ساساية 

لل فن د، وتحد اد الكيفياة التاي  تحادث  بناا العالباات عا  ردود افعاالن   حا  الخبارات 

 اإ  ااتفاق التي مروا بناق  ال ؤل ة في سياتن  تو م 

( عباارة 33بناًء علاى ماا سابد صايرت مج  عاة ما  العباارات اا جابياة وعاددها ) - 

ت ثل مقيا  الشفقة بالذات، وإد ا تخ ات العباارات فاي ث ثاة تبعااد، هاي: البعاد ا وة: 

ن ( عبارات، البعد الثا ي: اا ساا ية ال شاترعة، و تكا 10اللع  بالذات، و تك ن م  )

 ( عبارةق11( عبارة، البعد الثال : اليقخة العقلية، و تك ن م  )12م  )

تق عر  ال قيا  في صا رتن ا ولياة علاى مج  عاة ما  ال حك اي  ال تخللاي   -

(، ولاذلا اباداء ترا هاق فاي مادى وضا ت العباارة، ومادى 8في علق الانفس وعاددهق )

واإتارات ت  تعاد ل فاي صايا ة ت  مناسبتنا  هداف الدراسة، وللبعد الذ  تنت ي الين، 

 عبارةق

( عباارات ما  ال قياا ، في اا عا ات 3واعت اداً على هذم الخعا ة ساذف ال حك ا ن ) -

٪، وإاد تجر ات تعاد  ت فاي  85 سبة اختفااق علاى بقياة عباارات ال قياا  تعلاى ما  

صااايا ة بعاااد العباااارات،  اااتلخر معخ ناااا فاااي اختجاااام  حااا  م  اااد مااا  التبساااي  

( عبااارة م  عااة بشااكل متساااو علااى تبعااادم 30صاابا ال قيااا   ضااق )وال ضاا ت، وت

 الث ثةق

( طالباة ما  طالباات الكلياة 70تق تعبيد ال قيا  على عينة اساتع عية بلاغ عاددها ) -

الجامعية بحقل و لا بنادف معرفاة الخلاا ر السايك متر ة لل قياا  ما  سيا  ثباتان 

 وصدإن وهي ع ا  لي:
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 ثبات ال قيا :

ثبات ال قيا  تاق سساال إي اة معاام ت الثباات لكال بعاد وال قياا   للتأعد م  

( طالباة، و لاا باساتخداد معامال 70عكل، و لا على عينة استع عية بلغ عددها )ن=

تلفا عرو باخ، والتج  ة النلفية، سي  تشارت  تا   معام ت الثبات فاي الجادوة رإاق 

من في ااا وضااء لقياساان، وعا اات ( الااى امكا يااة ال ثاا ق بال قيااا ، وصاا سية اسااتخدا2)

ج يء معام ت الثبات دالاة اسلاا ياً، وهاذا  ادة علاى تن ال قياا   ت تاء بدرجاة ثباات 

 مرتفعةق

 (70معام ت ثبات تبعاد الدراسة وال قيا  عكل )ن= (2جدوة )
 التج  ة النلفية معامل تلفا عرو باخ البعد

 0.87 0.86 اللع  بالذات

 0.81 0.87 اا سا ية ال شترعة

 0.85 0.86 اليقخة العقلية

 0.87 0.88 ال قيا  عكل

 صدق المقياس:

 تق سسال صدق ال قيا  بعر قتي  ه ا:

ق اختساااق الااداتلي: إاااد الباساا  الحااالي بحسااال اختساااق الااداتلي لل قيااا  ع ؤشاار 1

( طالبة، و لا بحسال اخرتبااط باي  درجاة عال 70لللدق على عينة استع عية )ن=

والدرجااة الكليااة للبعااد الااذ  تنت ااي الياان، وت ضااا بااي  درجااة البنااد والدرجااة الكليااة بنااد 

لل قيااا ، سياا  ت ناارت النتااا   تن ج يااء البناا د تاارتب  ارتباطااا داخً اسلااا يا عنااد 

( مء الدرجة الكلية للبعد الذ  تنت ي الين، ومء الدرجاة الكلياة لل قياا ، 0.01مست ى )

رجااة عاال بعااد والدرجااة الكليااة لل قيااا ، و  ضااا وعااذلا تااق سسااال اخرتباااط بااي  د

 ( هذا اخرتباط:3الجدوة رإق )

 (70معام ت اخرتباط بي  درجة عل بعد والدرجة الكلية لل قيا  )ن= (3جدوة )

 معام ت اخرتباط اسق البعد رإق البعد

 0.73 اللع  بالذات ا وة

 0.79 اا سا ية ال شترعة الثا ي

 0.82 العقليةاليقخة  الثال 

( تن ا بعاااد الث ثااة تاارتب  ارتباطااا داخً اسلااا يا عنااد 3 تضااا ماا  الجاادوة )

( مء الدرجة الكلية لل قيا ، وهذا  دة على وج د اتساق داتلي مرتفاء 0.01مست ى )

 بينناق

ق اللدق الت  ماي: تاق سساال معامال اخرتبااط باي  درجاات العالباات علاى مقياا  2

د( و لا بتعبيقن ا على  فاس 2019د الباس ( ومقيا  العلافرة )الشفقة بالذات )اعدا
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( طالبة، وإد بلغ معامل اخرتبااط 70تفراد عينة الدراسة اخستع عية والبالغ عدده  )

(، م ااا  شااير الاى ت تااء ال قيااا  بدرجااة 0.68باي  درجااات العالبااات علاى ال قياسااي  )

 مقب لة م  اللدق الت  ميق

 والتصحيح:طريقة اإلجابة 

، 3 ُجال على عل عبارة م  عبارات ال قيا  تبعاً لبدا ل ث ثة هاي )دا  اا = 

 درجةق  90-30(، هذا وتتراوت الدرجة على ال قيا  ما بي  1،  ادراً = 2تسيا اً = 

وتشير الدرجة ال رتفعة على ال قيا  الى إدر عالي جداً م  الشفقة بالذات، في اا تشاير 

على ال قيا  الى إدر منخفد جاداً ما  الشافقة بالاذاتق لاذلا   كا  الدرجة ال نخفضة 

 تلني  درجات الشفقة بالذات م  ت ة ال ت س  ع ا  لي:

 (ق  2.61-3درجة عالية جداً )م   -

 (ق2.21- 2.60درجة عالية )م  -

 (ق  1.81-2.20درجة مت سعة )م   -

 (ق  1.41-1.80درجة منخفضة )م   -

 (ق1-1.40درجة منخفضة جداً )م   -

 المعالجات اإلحصائية: 

 استخدد الباس  ا ساليا ااسلا ية التالية ل عالجة البيا ات والنتا  :

 ق معامل تلفا عرو باخ، والتج  ة النلفية لحسال ثبات تداة الدراسةق  1

 ق اختساق الداتلي واللدق الت  مي لحسال صدق تداة الدراسةق 2

ال عياار  خساتجابات عيناة البحا  علاى عباارات  ق ال ت س  الحساابي، واخ حاراف 3

 ال قيا ق

 ( ل ج  عة واسدة ل عرفة دخلة الفروق بي  ال تريراتقT-testق اتتبار اتا ) 4

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

و انر هاذا الساؤاة علاى: ماا درجاة الشافقة بالاذات لادى طالباات  نتائج السؤال األول:

 الكلية الجامعية بحقل؟

ن، تااق اسااتخرا  ال ت سااعات الحسااابية واخ حااراف ال عيااار  ول جابااة عناا

خستجابات تفراد عيناة الدراساة علاى عال بعاد ما  تبعااد مقياا  الشافقة بالاذات، وعلاى 

( 4ال قيا  عكل، و لا ل عرفة درجة الشفقة بالذات لدى تفراد العيناة، والجادوة رإاق )

   ضا  لا:
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 واخ حرافات ال عيار ة لدرجة الشفقة بالذاتال ت سعات الحسابية  (4جدوة رإق )

 لدى طالبات الكلية الجامعية بحقل 

 ال ت س  اسق البعد رإق البعد
اخ حراف 

 ال عيار 

 الدرجة الترتيا

 عالية 1 2.90 2.50 اليقخة العقلية 3

 عالية 2 3.08 2.38 اللع  بالذات 1

 مت سعة 3 3.40 2.12 اا سا ية ال شترعة 2

 عالية 0.19 2.33 عكلال قيا  

( تن درجة الشفقة بالاذات لادى طالباات الكلياة الجامعياة 4 تضا م  الجدوة )

(، وبااا حراف 2.33بحقال علاى ال قيااا  عكال عا اات بدرجاة عالياة، ب ت ساا  سساابي )

(، تما تبعاد الشفقة بالاذات فقاد جااء فاي ال رتباة ا ولاى وبدرجاة عالياة 0.19معيار  )

(، في اا استال 2.90(، وباا حراف معياار  )2.50ب ت سا  سساابي )بعد اليقخة العقلية 

(، وبا حراف معياار  2.12بعد اا سا ية ال شترعة ال رتبة ا تيرة ب ت س  سسابي )

 (، وبدرجة مت سعةق3.40)

 ,Hicdurmaz & Aydinوتتفد النتيجة الحالية مء ما ت صلت لن دراساة )

د؛ ال ليااد ، 2016دراسااات )علاا ان، د(، وتختلاا  مااء  تااا   2017؛ العبيااد ، 2017

د( والتاااي ت نااارت  تا جناااا 2019د؛ العلاااافرة، 2019د؛ بساااي  ي وتيااااط، 2017

درجات مت سعة تو منخفضة م  الشفقة بالذات لدى تفاراد عينتناا علاى الدرجاة الكلياة 

 لل قيا ، تو على تسد تبعادمق

ى هااذم و  كاا  تفسااير هااذم النتيجااة فااي ضاا ء  خر ااة التعلااد ال جاادا ي، وتاار

النخر ة تن البشر   تلك ن ت ساإاً سل عية فعر ة لتعلد ال جدا ي وتقاد ق الرعا اة، وفقااً 

د، ف ن و يفة  خااد التعلاد ال جادا ي هاي س ا اة الفارد 1988( عاد Bowlbyلب لبي )

مااا  الخعااار عااا  طر اااد ضااا ان ت ناااق  حاااافخ ن علاااى القااارل مااا  وتااار   راعاااي  

الضاايد واسااتجابة مقاادمي الرعا ااة اشااارات ومسااا د  ، و شاا ل عفا ااات التعبياار عاا  

العفل واستياجاتانق وفاي ال قابال،  قا د  خااد الرعا اة ب  يفاة تقاد ق الح ا اة وال ساا دة 

لآلتاار   الااذ    حتاااج ن الينااا، و تضاا   عفا ااات تقياايق ساجااات ا تاار  ، والااتفنق 

 ااتق بنااا  العاااطفي، واخسااتجابة ماا  تاا ة الساال عيات الراعيااة، وبالعر قااة  فساانا التااي

تنشااي  عقليااة طلااا الرعا ااة وتقااد  نا عنااد اخرتباااط باااثتر  ،   كاا  ت ضاااً تن  ااتق 

تنشيعنا م  ت ة اخرتباط بالذاتق وم  ثق ف ن الشفقة بالذات تعتبار شاك ً ما  تشاكاة 

ارتباط الذات بالذات والتي  تق فينا ب  اشارات الضيد والحاجة الاى الرعا اة ب اساعة 

ة، سي  تقا د باخساتجابة ما  تا ة التفكيار والشافقة بالاذات ال تجان عقلية طلا الرعا 

 (ق Hermanto & Zuroff, 2016للداتل )
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ع ااا   كاا  تفسااير هااذم النتيجااة فااي ضاا ء  خر ااة العقليااة اخجت اعيااة للشاافقة 

( لجيلباارت The social mentality theory of self-compassionبالاذات  )

(Gilbertوالتي تقترت تن ا ف ) راد  رتبعا ن بأ فسانق ما  تا ة الانخق التاي تعا رت

فااي ا صاال ماا  تجاال اخرتباااط باااثتر  ، فالعقليااة اخجت اعيااة هااي  خاااد داتلااي  قاا د 

ب  تا  ت  اط م  ال عرفة، وال جدان، والسل ك، والتي تس ا بتنفيذ ا دوار اخجت اعياة 

 ,Gilbertلذلا  رى ) لحل التحد ات اخجت اعية الضرور ة للبقاء مثل طلا الرعا ة،

( تن العقلية اخجت اعياة  اتق تنشايعنا لايس فقا  ما  تا ة الع إاات بااثتر  ، 2005

وا  ا م  ت ة الع إة بالذات ت ضاًق وعلى هذا  جد تن ترعيبة ما  العقلياة اخجت اعياة 

 العالبة للرعا ة وال ا حة للرعا ة تك   وراء الشفقة بالذاتق 

و اانر هااذا السااؤاة علااى: هاال ت جااد فااروق دالااة اسلااا ياً فااي  نتااائج السااؤال ال:ااان :

 الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية الجامعية بحقل تع ى ل ترير الع ر؟

( للعيناات ال ساتقلة، T-testوللكش  ع  دخلة الفاروق، تاق اساتخداد اتتباار )

ة رإاق لل قار ة بي  استجابات تفراد عينة الدراسة على عبارات ال قيا  عكال، والجادو

 (   ضا  لا:5)

( للكش  ع  دخلة الفروق في الشفقة بالذات تبعاً ل ترير T-testاتتبار ) (5جدوة )

 الع ر
 

 الع ر

 

 ال ت س 

اخ حراف 

 ال عيار 

درجات  إي ة )ت(

 الحر ة

الفرق في 

 ال س 

مست ى 

 الدخلة

 7.29 69.79 سنة20-18م  
0.318 191 0.33 0.751 

 7.12 70.12 سنة 20تعبر م  

( عدد وج د فروق دالة اسلا ياً بي  اساتجابات تفاراد 5و تضا م  الجدوة )

عينة الدراسة في الشفقة بالذات وفقاً ل ترير الع رق وهذم النتيجاة تتفاد ماء ماا ت صالت 

 & Erzen؛ Sinha, 2012؛ Neff & McGehee, 2010اليان  تاا   دراساات )

Yurtuc, 2013 ،وتختلا  ماء  تاا   دراساة )د(ق 2017؛  اساي  ومح ادBluth, et 

al., 2016 ؛Teixerira, et al., 2016 ًوالتي ت نرت  تا جنا فروإاً دالة اسلاا يا )

 تع ى ل ترير الع ر

و  ك  تفسير هذم النتيجة في ض ء ما ورد في التراا النفساي ما  تن ا  ثاى 

 اتناا فاي وإات ال حا ، بعبيعتنا تعثر مي ً الى التعاط  وتعثر إدرة على التلالا مء 

وعذلا تعثر وعياً في التعبير ع  مشاعرها السلبية ع ا هاي بادخً ما  ا كارهاا او عبتناا 

 تو الت سد معناق

ع ا   ك  تفسيرها في ض ء تشابن الخروف وال  اإ  الحياتية التي ت ار بناا 

العالبااات داتاال ساارد الكليااة برااد النخاار عاا  الفوااة الع ر ااة، م ااا  جعلناا  مشاافقات 



 Doi: 10.33850/ajahs.2020.120031 د. حممد أمحد زغييب

 

 
310 

ذواتن  وعلى وعي بأن عال فارد معار  للخبارات اللاادمة واختفاإاات، فا    جاد ب

شخر في هذا العالق ب نأى ع   لاا، وهاذا م اا  جعلنا   تعا شا  ماء اللحخاة الحالياة 

بشكل مت ا ن ومرن، و عتبرن تلا الخبرات السلبية هي جا ء ما  الخبارات اا ساا ية 

ل    والقس ة علينا، ا كارها او عبتنا او الت ساد ال شترعة بدخً م  الت جن الينا بالنقد ا

 معناق

و اانر هااذا السااؤاة علااى: هاال ت جااد فااروق دالااة اسلااا ياً فااي  نتااائج السااؤال ال:الاا :

 الشفقة بالذات لدى طالبات الكلية الجامعية بحقل تع ى ل ترير الحالة اخجت اعية؟

للعيناات ال ساتقلة، لل قار اة ( T-testوللكش  ع  دخلة الفاروق، تاق اساتخداد اتتباار )

( 6بااي  اسااتجابات تفااراد عينااة الدراسااة علااى عبااارات ال قيااا  عكاال، والجاادوة رإااق )

   ضا  لا:

 ( للكش  ع  دخلة الفروق في الشفقة بالذاتT-testاتتبار ) (6جدوة )

 تبعاً ل ترير الحالة اخجت اعية
الحالة 

 اخجت اعية

 

 ال ت س 

اخ حراف 

 ال عيار 

درجات  (إي ة )ت

 الحر ة

الفرق في 

 ال س 

مست ى 

 الدخلة

 7.29 68.95 مت وجة
0.969 191 1.27 0.334 

 7.15 70.22  ير مت وجة

( عدد وج د فروق دالة اسلا ياً بي  اساتجابات تفاراد 6و تضا م  الجدوة )

عينااة الدراسااة فااي الشاافقة بالااذات وفقاااً ل ترياار الحالااة اخجت اعيااةق و  كاا  تفسااير هااذم 

النتيجة في ضا ء تن العالباات  نحادرون ما  البيواة الثقافياة واخجت اعياة  اتناا، والتاي 

رات تتشااابن لااد نق، فاا  ت جااد تاا ودهق باانفس الخباارات وال  اإاا  تقر باااً، لااذا فاا ن الخباا

طالبة معلا مة ما  ال إا   فاي الخبارات ال ؤل اة، م اا جعلناق وبلارف النخار عا  

الحالة اخجت اعية تعثر لعفاً وت ا  اً ا فعالياً، وعندما   رون بخبرات الفشال واختفااق 

  تلالح ن مء  واتنقق

لااة اسلااا ياً فااي و اانر هااذا السااؤاة علااى: هاال ت جااد فااروق دا نتااائج السااؤال الرابااع:

الشاافقة بالااذات لاادى طالبااات الكليااة الجامعيااة بحقاال تعاا ى ل ترياار مساات ى التحلاايل 

 الدراسي؟

( للعيناات ال ساتقلة، لل قار اة T-testوللكش  ع  دخلة الفاروق، تاق اساتخداد اتتباار )

( 7بااي  اسااتجابات تفااراد عينااة الدراسااة علااى عبااارات ال قيااا  عكاال، والجاادوة رإااق )

   ضا  لا:
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 ( للكش  ع  دخلة الفروق في الشفقة بالذاتT-testاتتبار ) (7جدوة )

 تبعاً ل ترير مست ى التحليل الدراسي
 

 مست ى التحليل الدراسي

 

 ال ت س 

اخ حراف 

 ال عيار 

درجات  إي ة )ت(

 الحر ة

الفرق في 

 ال س 

مست ى 

 الدخلة

 6.87 69.78 5الى  3.51مرتفء م  
0.408 191 0.423 0.684 

 7.55 70.20 3.50الى  2منخفد م  

( عدد وج د فروق دالة اسلا ياً بي  اساتجابات تفاراد 7و تضا م  الجدوة )

عينة الدراسة في الشفقة بالذات وفقاً ل ترير مست ى التحلايل الدراسايق وهاذم النتيجاة 

 د( والتي ت نرت  تا جناا2015تختل  مء ما ت صلت الين دراسة ال عبي والعاس ي )

 وج د فروق دالة اسلا ياً في الشفقة بالذات للالا منخفضي التحليل الدراسيق

و  ك  تفسير هاذم النتيجاة فاي ضا ء تن الخادمات التعلي ياة وا عاد  ياة التاي 

تقدد للعالبات في الجامعة تو في الكلية تكاد تك ن واسدة تو متشابنة براد النخار عا  

 اًء علاى مسات ى ال قار الر يساي تو الفارو  ال ست ى التحليلي للعالبة، فالعالبات سا

 حخي  بنفس اخهت اد ما  إبال ادارة جامعاة تبا ك تو الكلياة الجامعياة بحقال ما  سيا  

الاادعق، وتجنياا  القاعااات الدراسااية وال عاماال، وتاادمات اارشاااد ا عاااد  ي، وفاار  

تباارة اخلتحاااق واخ خااراط با  شااعة وا  د ااة الع بيااة ال ختلفااة، ومساات ى تأهياال و

تعضاااء هيوااة التاادر س، وهاا  مااا تدى الااى ت شااي الفااروق بااي  العالبااات فااي الشاافقة 

 بالذات وفقاً ل ست ى التحليل الدراسي لن ق 

 التوصيات والدراسات المستقبلية:

في ض ء ما تسفرت عنن  تا   الدراسة الحالية، ف ن الباس    صي، و قتارت   

 قب ً على النح  اثتي:عدداً م  ال  ض عات التي   ك  بحثنا مست

اهت اد ادارة جامعة تب ك ببرام  تن ية الشفقة بالذات لدى طلبة الجامعة،  ه ية هاذم  -

ال رسلة التعلي ياة، وعاذلا اخساتفادة ما  التادت ت القا  اة علاى الشافقة وت  يفناا فاي 

برام  اارشاد ا عاد  ي لخفاد الضار ط التاي  تعار  لناا طلباة الجامعاة بأ  اعناا 

 ال ختلفةق  

  ادة وعي تعضاء هيوة التدر س بأه ية الشافقة بالاذات لع بناق ما  تا ة تعااملنق  -

 معنقق

ع ل برام  تدر بية لعلبة الجامعة اثراء مفن د الشفقة بالذات لد نق م  تا ة تلاد  -

م اإ  تدر سية وواإعية على منارات الشفقة بالذات مثل عيفية تن  ك ن العالا لعيفااً 

 بذاتن و ير منتقد تو ل اماً لناق

 دراسة الشفقة بالذات لدى فوات تترى مثل )ال علقات،  و  اخستياجات الخاصة(ق -

 دراسة الشفقة بالذات مء متريرات تترى مثل )التخلر، السنة الدراسية(ق -
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 اجراء دراسة   ا ية للشفقة بالذاتق  -

ط، والقلد، واخعتواال، وال سادة دراسة الشفقة بالذات ع دتل ع جي لخفد الضر  -

 النفسيةق

دراسة ع إة الشفقة بالذات وبعد س ات الشخلية اا جابية مثل )التفا ة، ا مال،  -

 الرفاهية النفسية(ق 
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